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(تاريخ دريافت ،7931/8/71 :تاريخ پذيرش)7931/75/52 :

چکیده
«مصلحت» عنوانی آشنا و پرکاربرد در فقه و اصول و از دید اسالم عبارت است از هر
کاری که به سود و صالح مادی یا معنوی فرد و جامعه باشد .از دیدگاه فقهای مذاهب
اسالمی« ،مصلحت» نقشی اساسی در تشریع احکام دارد؛ اگرچه در وسعت این نقش
توافقی وجود ندارد .دیدگاه غالب و نظر اکثر فقها در مورد احکام الهی این است که این
احکام شامل احکام متغیر و ثابت است .بر اساس این تفکّر احکام الهی باألخص «حدود»
تحت هیچ شرایطی تغییر نمییابند و در هر زمان و هر مکان الزماالجرا هستند .در مقابلِ
دیدگاه سابق ،عدّه دیگری از فقها شرایط مصلحت را در احکام اسالمی مؤثّر میدانند.
این دسته از فقها قائلاند که احکام بر اساس مصالح و مفاسد پایهریزی شدهاند و هدف
از اجرای احکام را دستیابی به مصالح میدانند .بهطورکلی مصلحت به این معنا در فقه
مذاهب اسالمی عالوه بر تشریع ،در اجرای مجازات بهخصوص حدود هم میتواند
مدّنظر قرار گیرد؛ به تعبیر دیگر امروزه حاکم با استفاده از احکام ثانویه و عنصر
مصلحت در موارد تزاحم بین مالکات احکام شریعت و احتمال تأثیر شرایط در نرسیدن
آن حکم به فعلیت ،میتواند برخی حدود را اجرا نکرده ،برای برخی حدود جایگزین
تعیین کند؛ لذا ضرورت دارد ،مصلحتسنجی در مورد حدود و کیفیّت اجرای آنها با
رعایت اقتضائات زمان ،مکان و اشخاص مجازات با توجه به روایات و نظر فقها مدّ نظر
قرار گیرد .مضافاً اینکه در صورت وجود شبهه مصلحت نیز اجرای حدّ با تردید مواجه
میشود.
کلیدواژهها :مصلحت ،حدود ،مجازاتهای حدّی ،اجرا ،حاکم.
 .1دانشيار دانشگاه تهرانm.moumeni@gmail.com /
 .2دانشجوی دکتری فقه و مباني حقوق اسالمي دانشگاه مذاهب اسالمي (نويسنده مسئول)/
h_rostami65@yahoo.com
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طرح مسئله
قوانين اسالم بر اساس مصلحتهای عمومي انسان و جامعه وضع شده است و بدين جهت فقها
گفته اند :دين برای حفظ مصالح معتبر انساني و حمايت از آنها آمده است .احکام کيفری مربوط به
جرايم و جنايات است؛ از قبيل حدود ،تعزيرات ،قصاص و ديات و مقصود از تشريع اين نوع
احکام هم محافظت و مراقبت از مصالح پنجگانه اسالمي است .اين مصالح که عبارتاند از:
نفوس ،دين ،عقول ،نواميس و اموال ،مجموعه ارزشهای واالی انساني را در بعدهای مادی و
معنوی تشکيل ميدهند .از سوی ديگر کيفرهای اسالمي از جمله حدود بر اساس مصالح و مفاسد
پايهريزی شدهاند و هدف از اجرای احکام دستيابي به مصالح است (ر.ک :معرفت1711 ،ش،
 .)111حدود کيفرهای منصوص شرعي هستند که مصلحت و زمان و مکان ميتواند در اجرای
آنها نقش داشته باشد.
از يک سو در مورد مشروعيت مجازاتهای حدّی که فقهای مذاهب در حقوق کيفری اسالم
برای جرايم ذکر کردهاند ،اختالفي وجود ندارد و مجازاتهايي مانند شالق ،سنگسار ،بريدن دست و
امثال آنها وضع گرديده است که البته در شرايط فعلي اجرای اينگونه مجازاتها امکان عملي ندارد.
از سوی ديگر نيز حقوقدانان غربي با استناد به ماده  5اعالميه جهاني حقوق بشر ،با اجرای
اينگونه مجازاتها ،احکام اسالمي را محکوم به نقض قوانين حقوق بشر معرفي ميکنند .حال اين
سؤال مطرح ميشود که آيا قانون قراردادن اينگونه مجازاتها و اجراييکردن آنها با نام مجازات
اسالمي صحيح است يا آنکه با مالحظه شرايط فعلي بايد مجازاتهايي را در قالب قانون به تصويب
رساند که امکان اجرايي و عملياتي کردن آنها وجود داشته باشد؟
آنچه شايسته ذکر و توجه است ،اين است که با يک کالبدشکافي موضوعي به اين سؤال اصلي
پرداخته شود که آيا مصلحت در اجرای مجازاتهای حدّی تأثير دارد؟ در کنار اين سؤال اصلي،
ميتوان به اين سؤاالت فرعي نيز پرداخت :آيا قوانين جزايي اسالم با مقتضيات زمان و مکان
مطابقت دارد يا خير؟ آيا مصلحت ،زمان و مکان در تبديل کيفر يا نحوه اجرای آن در چارچوب
مقررات شرعي تأثير دارد يا خير؟ آيا اجرای علني حدود ،مستند فقهي دارد و امروزه به مصلحت
است؟
اين نوشتار به بررسي سؤاالت فوق با رويکرد تحليلي ـ انتقادی ميپردازد و به اين پاسخ
ميرسد که مصلحت عالوه بر تقنين در مرحله قضا و اجرا هم بايد مدّ نظر قرار گيرد.

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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 .4مصلحت در لغت
مصلحت در لغت از ريشه «صَلَحَ» و جمع آن «مصالح» به معنای «نيکيهاست»؛ يعني آنچه موجب
آسايش و سود باشد .مصالحِ معاش و معاد به معنای چيزهايي است که خير و مصلحت دنيا و
آخرت با آنها توأم است (دهخدا1717 ،ش .)14581/12 ،واژه «مصلحت» در کتب لغت با تعابير
نزديک به هم تعريف شده است و در بيشتر اين تعاريف ،عنصر «نقيض افساد و ضد فساد» به
چشم ميخورد و به معنای سود و در برابر مفسده به کار برده ميشود .در لسان العرب به معنای
«خير ،منفعت و ضدّ فساد» ذکر شده (ابنمنظور1814 ،ق )511/2 ،و به معنای بهبود بخشيدن و
شايستگي نيز آمده است .مفهوم خير ،صالح و منفعت که از واژه مصلحت فهميده ميشود ،ميتواند
همه خواسته ها و آرزوهای انسان را پوشش دهد؛ هرچند در مصاديق آن اختالف و اشتباه وجود
دارد.
در زبان فارسي معادلهای متفاوتي که دارای ريشههای معنايي واحدی هستند ،برای مصلحت
ارائه شده است که عبارتاند از :خير ،خوشايند ،لذت ،عالقه ،سود ،نعمت ،حکمت و علت .در اين
ميان شايد بتوان ـ به تعبير غزالي در المستصفي ـ «منفعت» را نزديکترين معادل برای
«مصلحت» از حيث لغوی ارزيابي نمود (غزالي1991 ،م241/1 ،و.)241
 .2مصلحت در اصطالح
با نگاهي اجمالي به تعاريف واژه «مصلحت» در کتابهای اصولي ،ميتوان نتيجه گرفت که بين
معنای لغوی و اصطالحي آن تفاوت زيادی وجود ندارد .مصلحت از زوايای متفاوتي مورد تجزيه
و تحليل و تفسير قرار گرفته است؛ ولي جوهره واژه «مصالح» يک چيز است :هرچه به نفع انسان
باشد مصلحت و هرچه به زيان او و باعث فساد در امور آدمي باشد ،مفسده ناميده ميشود .بر
همين اساس غزالي مينويسد :مصلحت در لغت عبارت است از جلب منفعت يا دفع زيان و در
اصطالح عبارت است از تأمين اهداف و مقاصد شريعت؛ پس هرچه اهداف شارع را تأمين کند،
مصلحت شمره ميشود و هر چيزی که باعث تفويت مقاصد و اهداف شارع گردد ،مفسده است.
تشريع احکام و مقررات شرعي بر اساس مصالح و مفاسد است؛ يعني وضع مقررات شرعي برای
تأمين و حفظ مصالح بندگان و دفع مفاسد بوده است .مهمترين مصالحي که شارع در تشريع
احکام در نظر داشته ،پنج امر است :حفظ دين ،نفس ،عقل ،نسل و مال؛ (همان) البته به نظر
ميرسد که اين تقسيمبندی حصری نيست و برخي صاحبنظران مصلحت حفظ نظام و امنيت
عمومي و نيز حفظ عِرض و حيثيت افراد را نيز به آن اضافه کردهاند (ر.ک :گرجي1719 ،ش،
.)54/1
گروهي از اصوليون نيز به پيروی از غزالي گفتهاند :مصلحت در اصل معنای خود عبارت است
از جلب نفع و دفع ضرر و در اصطالح شرعي ،مصلحت عبارت است از پاسداری از مقاصد و
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آرمانهای شرعي و نگهباني از ارزشهای اسالمي؛ ارزشهای اسالمي که قانونگذاری اسالم ،آنها را
برای همه امت ،بلکه برای همه انسانها خواسته و حفظ و حراست از آنها را وجهه قانونگذاری
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
و دفع مفسده نيز مصلحت است (فيض1748 ،ش.)257 ،
مهمترين مقاصد شرع حفظ پنج رکن اشاره شده در زندگي بشر است و رعايت و حفظ اين
مقاصد از ضروريات دين اسالم است .با جمعبندی نظرات مطرحشده در باب تعريف اصطالحي
مصلحت ميتوان گفت :مصلحت از ديد اسالم عبارت است از هرکاری که به سود و صالح مادی
يا معنوی فرد و جامعه باشد.

نقش مصلحت در احکام شرعی
مصلحت در فقه مذاهب اسالمي عالوه بر اينکه پاية جعل و تشريع احکام شرعي است ،منبع
استنباط احکام شرعي و پايه مديريت و اداره جامعه و صدور حکم حکومتي نيز قرار ميگيرد و
در مرحله اجرای احکام ،باالخص حدود نيز ميتواند مدّ نظر قرار گيرد .در ادامه نقش مصلحت
در احکام شرعي بررسي ميشود.
 .4مصلحت پایه جعل و تشریع احکام شرعی
اکثر فقهای مذاهب اسالمي متفقالقولاند که احکام شرع اسالم مبتني است بر مصالح و مفاسد؛
يعني آنچه واجب شمرده شده است ،دارای مصلحتي و آنچه حرام شمرده شده ،دارای مفسده و
مضرتي است .در آيات قرآني و رواياتي که از پيامبر و ائمه رسيده است نيز داليلي بر اين
مطلب وجود دارد.
برخي از اين مذاهب مجتهدان را موظف و مکلّف ميدانند بر اينکه در مواردی که مصلحت و
مفسده (علل احکام) بيان نشده است ،به تحقيق و تفحص برای کشف علت بپردازند و آن را در
استنباط احکام در موارد سکوت شرع به کار برند؛ به عبارت ديگر علل مستنبطه را هم حجت
مي دانند .در حالي که بعضي مذاهب ديگر مانند مذهب اماميه و مذهب ظاهری ،استنباط علت را
الزم نميدانند و حکمي را با آن اثبات نميکنند که البته بايد در بحث قياس به اين مسئله پرداخته
شود .شيعيان هم بر اين اعتقادند که احکام شرعي تابع مصلحت و مفسده واقعي و دقيقاً چونان
قوانين وضعي بشری است.
حدود الهي نيز مانند ساير احکام الهي ،تابع مصالح است .غزالي در المستصفي دراينباره مي-
گويد« :آنچه اسالم برای مردم ميخواهد ،پنج چيز است و آن اينکه اسالم در پرتو قوانين خود
ميخواهد دين مردم ،جان مردم ،خرد و انديشه مردم ،ناموس و نسل مردم ،و باألخره اموال آنان

نقش مصلحت در اجراي مجازاتهاي حدّي

79

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
است» (غزالي1991 ،م241/1 ،و .)244بر اين اساس قبل از تعلّق حکم شارع ،افعال و اشياء
دارای مصالح و مفاسدی هستند و اين امر موجب جعل حکم مناسب با آن شده است.
 .2مصلحت به عنوان منبع استنباط احکام شرعی
دومين مرحله از بررسي مصلحت در فقه به جايگاه مصلحت در استنباط حکم شرعي مربوط مي-
شود .اين بحث از ديرباز بين اهلسنت در اصول فقه مطرح بوده است که آيا مصالح بهصورت
يکي از منابع احکام ،حجيت دارد يا نه .اين بحث را تحت عنوان «مصالح مرسله» مطرح کردهاند
که در مورد حجيت آن بين اصوليون اهلسنت اختالف است .اغلب ميگويند :مصلحتي که مقيد به
هيچ ن صّ شرعي نباشد و بر دليلي از کتاب و سنّت تکيه نداشته باشد ،مرسله است .اين گروه مي-
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
استنتاج ميشود (ر.ک :فيض1748 ،ش258 ،و.)255
با توجه به اختالفي که در ارسال وجود دارد ،تعريف مصلحت مرسله نيز به دور از اختالف
نخواهد ماند؛ مثالً ابنبرهان گويد :مصالح مرسله مصلحتهايي است که به هيچ دليل کلّي يا جزئي و
خاصّ مستند نباشد؛ در حالي که معروف دواليبي گويد :مصالح مرسله در ضمن يک اصل کلّي و
قانون عامّ شرعي مندرج است .وی آنجا که از استصالح سخن ميگويد ،آورده است :استصالح
نوعي اجتهاد به رأی است که مبني بر مصلحت باشد و در مسائلي جاری است که نصّي از شرع
بر آن نيست و نظائری هم که بر آنها قياس شود ،وجود ندارد .وی سپس ادامه داده است :حکم
استصالح فقط بر قواعد عامّه شريعت مبتني ميشود ،و مراد از قواعد عامّه ،دليلهايي است که از
آنها به دست ميآيد که هر مسئلهای که از قلمرو مصلحت بيرون باشد ،به هيچ وجه از شريعت
نيست؛ مثل آيه «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ» (نحل )91 ،و حديث نبوی «ال ضَررَ و الضِرارَ
فِي االسالمِ» .در حالي که مالک و احمدبنحنبل و پيروان آنان ،استصالح را دليل شرعي برای
استنباط حکم قلمداد کردهاند ،شافعي ميگويد :به استصالح ،استنباط حکم شرعي نميتوان کرد و
اين کار نوعي قانونگذاری و بدعت است و استصالح ،چون استحسان ،چيزی جز پيروی از هوا و
هوس نيست .فقهای حنفي نيز حجيت آن را نپذيرفتهاند .استاد خفيف عمل به مصالح مرسله را به
شيعه و ظاهريه نسبت داده و مراد وی عمل شيعه به دليل عقلي است .عدل و مصلحت يک چيز
است .هر مصلحتي ،عدل است و هر عدلي ،مصلحت است (ر.ک :فيض1748 ،ش.)255-258 ،
بايد توجه داشت که در فقه اهلسنّت به مصلحت در قالبهای قياس ،استحسان ،سدّ ذرايع و به-
خصوص مصالح مرسله پرداخته ميشود .طبق ادلّه تاريخي و عقيدتي ،فقه اهل سنّت گرايش

71

دوفصلنامه فقه مقارن ـ شماره 5

بيشتری به طرح و بررسي مصلحت بهصورت راهي برای دستيابي به احکام شرع داشته است.
برخي از نويسندگان اهلسنّت ،تاريخ توجّه به مصلحت را زمان خليفه اوّل نوشتهاند که مهمترين
موردِ آن اقدام به گردآوری قرآن بر پايه مصلحت حفظ دين بوده است (شاطبي1995 ،م،
.)117/2
از ديدگاه تشيع ،مصالح مرسله در صورتي معتبر است که خود ،منبع مستقل استنباط احکام
نباشد؛ بلکه يا به سنّت يا به حکم عقل بازگشت کند؛ پس در فقه شيعه ،مصلحت از منابع مستقل
استنباط شرعي به حساب نميآيد؛ مگر آنکه به نوعي با حکم عقل يا سنت منطبق باشد و تنها در
احکام حکومتي به کار ميرود ،نه در همه احکام.
 .9مصلحت به عنوان حکم حکومتی
مرحله سوم از کاربرد مصلحت ،در مورد مديريت جامعه به معنای عام و لغویِ مديريت و صدور
احکام حکومتي است .فقهالحکومه مجموعه احکام و قوانيني است که برای اداره جامعه توسط
حاکم اسالمي وضع ميشود و به آن «حکم حکومتي» گفته ميشود .برای حکم حکومتي چندين
تعريف ارائه شده است .يکي از انديشمندان در تعريف حکم حکومتي ميگويد« :حکم حکومتي
حکمي است که وليّ جامعه بر مبنای ضوابط پيشبينيشده طبق مصالح عمومي مقرر داشته است»
(گرجي1719 ،ش.)241/2 ،
احکام حکومتي در محدوده مصلحتسنجي حاکم صادر ميشود و حول محور مصالح اسالم و
مسلمين است؛ لذا صدور و تنفيذشان منوط به مصلحت است و در موضوعِ آن ،مصلحتانديشي
شرط شده است؛ به عبارت ديگر قوانين و احکام حکومتي به تناسب حکم و موضوع ،اختصاص
به مصالح عمومي و جهان اسالم داشته ،تنها در حوزه مسائل اجتماعي مطرح ميشوند .امور
عبادی ،مادامي که در حوزه فردی مطرح شوند و از جهت اجتماعي اقتضائي وجود نداشته باشد،
از قلمرو احکام حکومتي خارجاند .عالمه طباطبايي ميگويد« :هر گونه مقررات جديد که در
پيشرفت زندگي اجتماعي جامعه مفيد باشد و به صالح اسالم و مسلمين تمام شود ،مربوط به
اختيارات والي است و هيچگونه ممنوعيتي در وضع و اجرای آن نيست» (طباطبايي ،بيتا.)87/2 ،
فرق اين احکام با ديگر احکام اوليه در اين است که احکام حکومتي وصف دائمي بودن را
ندارند .حکمي را که حاکم اسالمي صادر ميکند ،از آن جهت که حاکميتش از طرف شارع جعل
شده ،يک حکم کلي اولي است و از اين جهت که با اين اختياری که پيدا نموده ،جعل حکم مي-
کند ،اين حکم حکومتي است.
از ادله واليت فقيه استفاده ميشود که اختياراتي که پيامبر و ائمه به عنوان «وليامر
مسلمين» داشتهاند ،به فقيه جامعالشرايط رهبری نيز داده شده است و از آنجا که موضوع حکم
حکومتي «مصلحت اجتماعي» است ،معلوم ميشود که حاکم غيرمعصوم بايد با بهکارگيری
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کارشناسان خبره و امين ،مصلحتهای جامعه اسالمي را در محدوده شرع تشخيص دهد و اقدام به
جعل حکم حکومتي نمايد؛ به عبارتي حاکم اسالمي بر اساس عدالت و مصلحت امت اقدام ميکند
و در تصميمگيريها به اصل مشورت با اهل فن و کارشناسان اعتقاد دارد و از استبداد به رأی پرهيز
ميکند .آيتاهلل منتظری در کتاب الحدود به نقل از ابنابيالحديد ميگويد« :مصلحتگرايي در
حوزه مصلحت متغير بايد در يک چارچوب و اصول مشخصي باشد وگرنه به آنجا ميرسد که
مالک (مبدع مصالح مرسله) ميگويد :امام ميتواند به جهت مصلحت يک سوم افراد را به خاطر
دو سوم ديگر بکشد» (ابنابيالحديد1741 ،ق .)281/11 ،ايشان افزودهاند« :کشف مصالحي که
تابع شرايط زماني و مکاني هستند ،بر عهده کارشناسان است و عقال و کارشناسان بايد در اينگونه
موارد به تصميمگيری بپردازند» (منتظری1811 ،ق)294/1 ،؛ بنابراين احکام حکومتي عبارت
است از مجموعه دستورات و مقرراتي که حاکم اسالمي به منظور اداره درست جامعه اسالمي،
تأمين مصالح اجتماعي يا اجرای احکام و حدود الهي صادر مينمايد.
آيتاهلل منتظری در جای ديگر ميگويد« :احکام حکومتي اگرچه از سوی حاکم اسالمي صادر
ميشوند ،ولي بخشي از احکام الهي محسوب ميگردند؛ چون به دستور خدا تبعيت از آن واجب
است» (منتظری1741 ،ش.)119/1 ،
امام خميني نهتنها احکام حکومتي را احکام شرعي ميداند ،بلکه اين احکام را به عنوان
احکام اولي شرعي ،بر ساير احکام اولي مقدم ميداند« :حکومت که شعبهای از واليت مطلقه
رسولاهلل است ،از احکام اوليه اسالم است و مقدم بر تمام احکام فرعيه ،حتي نماز و روزه و
حج است» (خميني1719 ،ش .)111/21 ،صدور و تنفيذ احکام حکومتي منوط به مصلحت است
و در موضوع جواز صدور حکم حکومتي ،به مصلحتانديشي توجه شده است.
با توجه به مباني قرآني و روايي حکومت در اسالم و با در نظر داشتن فلسفه تشکيل حکومت
و اختيارات حاکم اسالمي ،احکام حکومتي ماهيتاً شرعي محسوب ميشوند؛ چنانکه در روايتي از
امام صادق نزديک به همين مضمون وارد شده است که ميفرمايند« :از آنجا که واليت حاکم
عادل موجب احيا و زنده نگه داشتن همه حق و عدل و از بين بردن تمام ظلم و جور ميگردد،
اطاعت از آن و تقويت حکومت حاکم عدل ،درحقيقت اطاعت از خداوند و تقويت دين اوست»؛
بنابراين با توجه به فلسفه تشکيل حکومت در اسالم و ماهيت آثار قوانين حکومتي ،برای اجرای
اين احکام حکومتي به نظام اسالمي و حاکم عادل نياز است .شهيد صدر برای تبيين حوزهای که
حاکم اسالمي اختيار جعل احکام را دارد تعبير به «منطقةالفراغ» نموده است (صدر1814 ،ق،
714/9و.)719
تشخيص اهم و مهم و ترجيح اهم بر مهم يکي از عناصر مهم اداره جامعه اسالمي است که
بدون آن ،در بعضي از موارد ضربات جبرانناپذيری به جامعه وارد خواهد شد؛ مثالً اگر رفتن به
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حج موجب ضرر به جامعه اسالمي باشد ،حاکم ميتواند موقتاً جلوی حج رفتن مردم را بگيرد يا
اگر نماز اول وقت موجب حمله دشمن به صف لشکريان اسالم شود ،حاکم و فرمانده ميتواند
جلوی اين نماز را بگيرد .تشخيص اين مصلحتها نه تنها در حيطه اختيار ولي امر مسلمين است،
بلکه در سطوح پايينتر نيز کارگزاران منصوب از طرف ولي امر ميتوانند بعد از احراز اهم ،مهم را
کنار بگذارند .اين حکم حتي در زندگي فردی افراد نيز جاری است .اگر کودکي در حوض خانه
همسايه در حال غرق شدن باشد ،در اينجا شريعت ،مصلحتسنجي و تشخيص مورد اهم از مهم
را بر عهده مکلف گذاشته است تا غصب را که دارای مالک مهم است ،مرتکب شود و نجات دادن
طفل را از غرق شدن که دارای مالک اهم است ،انتخاب نمايد .تقديم اهم بر مهم نهتنها مالک
شرعي دارد ،بلکه ريشه عقالني دارد و شايد بتوان آن را جزء مستقالت عقليه شمرد.
مصلحت عنوان و جايگاه مستقلي داشته ،تحت هيچ يک از عناوين «اوليه» و «ثانويه» قرار
نميگيرد؛ بلکه در جايگاه احکام حکومتي به منصه ظهور ميرسد (ر.ک :گرجي1719 ،ش،
 .)241/2با اين تعبير مصلحت عالوه بر جعل ،در اجرای مجازاتها ،بهخصوص حدود نيز بايد مدّ
نظر قرار گيرد .عالمه حلي در اين رابطه مينويسد« :احکام دايرمدار مصالح هستند و مصالح نيز
با تغيير زمان متغيّر و با اختالف مکلفين مختلف ميشوند؛ لذا ممکن است ،حکم معيّني در زماني
برای قومي مصلحت داشته باشد که در اين صورت مأمورٌبه خواهد بود و در زماني ديگر ،برای
قومي ديگر مفسده داشته باشد که در اين صورت منهيٌعنه خواهد بود» (حلي ،بيتا.)228 ،

اهمیّت حدود و اجرای آن
از آنجا که جرايم مستوجب حدّ ،تجاوز و تعدّی به ارکان بنيادين جامعه محسوب ميشود و با
هتک مصالح اساسي به پيکره جامعه لطمه وارد ميسازند ،اقامه حدّ بر مرتکبان اين جرايم مورد
اهتمام شارع مقدس قرار گرفته و در روايات متعددی بر اهميّت اجرای آن تأکيد شده است .مطابق
آنچه از آموزههای ديني استنباط ميشود ،اجرای حدود و تعزيرات و بهطورکلي مجازاتهای
شرعي ،آثار وضعي مثبتي در پي دارد که قابل انکار نيستند؛ امّا همواره يکي از مسائل پرماجرا در
فقه ،موضوع اقامه حدود يا تعطيلي آنها در عصر غيبت معصومين بوده است تا آنجا که منجر به
ايجاد دو جبهه متقابل گرديده و عدهای از فحول فقهای اماميه را در صف موافقان قرار داده است
و برخي از محقّقين فقها نيز مخالف اجرای حدود در زمان غيبت بودهاند و اين حقّ را وظيفه
اختصاصي معصوم يا نايب خاص ايشان دانستهاند .برخي مانند ميرزای قمي جواز اجرای حدود
در زمان غيبت را محلّ تامّل و توقّف دانسته و برخي به جای آنها تعزير را تجويز نمودهاند .در اين
مبحث ابتدا از اهتمام شارع به اجرای مجازاتهای حدّی بحث خواهد شد و سپس مسئله اجرای
حدود در زمان غيبت از ديدگاه فقهای شيعه و اهل سنت به اجمال مطرح ميگردد.
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 .4اهتمام شرع به اجرای مجازاتهای حدّی
شرع مقدس اسالم اهتمام فراواني به اجرای حدود دارد؛ بهگونهای که پيامبر اکرم اجرای يک
حدّ را بهتر از بارش باران چهل روزه ميداند و ميفرمايد« :اقامة حدّ خير من مطر اربعين صباحاً»
(حرّعاملي1817 ،ق .)12/24 ،در حديث ديگری امام باقرنيز اجرای يک حدّ را بهتر از باران
چهل شبانهروز ميداند (همان .)12/2 ،همچنين امير مؤمنان علي نيز در اين خصوص مي-
فرمايد « :خداوند متعال اجرای حدود را واجب کرده است تا محارم بزرگ شمرده شوند و کسي از
آنها تجاوز نکند» (نهج البالغه ،حکمت  .)288با اين همه ،دين مبين اسالم عليرغم اهتمام شديد
به اجرای حدود الهي در جامعه اسالمي ،به موضوع مهم ديگری نيز اهميت داده و آن رعايت
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
او و تضمين کرامت و رساندن وی به سعادت ،نظم و قانون مقرر ميشود؛ ازاينرو بايد در وضع و
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
اساس معيارها و شرايط مشخصشده ،به اثبات رسيده باشد؛ در غير اين صورت اصول «برائت» و
قاعده مهم «درأ» (تدرؤوا الحدود بالشبهات) از ايراد هر گونه اتهام و اجرای مجازات عليه افراد،
مادامي که به مرحله ثبوت در نزد حاکم شرع نرسيده باشد ،جلوگيری به عمل ميآورد.
 .2اجرای مجازاتهای حدّی در زمان غیبت
در اين گفتار به اجرای حدود در زمان غيبت و اقامهکننده حدود در فقه شيعه و اهلسنت خواهيم
پرداخت.
 .4-2نظر فقهای شیعه

مشهور فقها از قدما و متأخران و معاصران به امکان اجرای حدود در زمان غيبت از سوی فقها
قائلاند؛ برای نمونه شيخ مفيد در المقنعه ،سلّار در المراسم العلويه ،ابنسعيد هذلي در الجامع
للشرايع ،شهيد اول در اللمعه و شهيد ثاني در مسالک االفهام بهصراحت قائل به جواز شدهاند .از
ظاهر عبارت شيخ طوسي در النهايه نيز چنين بر ميآيد که اقامه حدود در زمان غيبت از سوی
فقها ممکن است .از فقهای معاصر نيز مرحوم امام خميني ،آيتاهلل خويي و آيتاهلل گلپايگاني قائل
به جوازند .افزون آنکه برخي فقها خود متصدی اجرای حدود بودهاند .کساني همچون
سيدمحمدباقر شفتي مشهور به حجتاالسالم ،شيخ عبدالکريم حائری مؤسس حوزه علميه قم و
آقا نورالدين اراکي از فقهای قرون اخير به اجرای حدود پرداختهاند (کريمي جهرمي1812 ،ق،
11/1و.)11

78

دوفصلنامه فقه مقارن ـ شماره 5

صاحب جواهر پس از بيان ادلّه متعدد بر امکان اجرای حدود در زمان غيبت ،آنچنان اين قول
را قوی ميداند که مخالفان را اشخاصي معرفي ميکند که چيزی از طعم فقه نچشيدهاند و از لحن
گفتار ائمه چيزی نياموختهاند .ايشان معتقد است که مشهور اماميه برآنند که اشخاص واجد
شرايط عدالت و اجتهاد سطح باال ،يعني در حدّ داشتن توان استنباط فروع از منابع اوليه ،ميتوانند
در زمان غيبت بر افراد مرتکب جرايم حدّی ،حدود شرعي را اجرا سازند (ر.ک :نجفي1714 ،ش،
.)791/21
در رأس مخالفان فقهای امامية جواز اقامه حدود در زمان غيبت ،قطع نظر از متقدمان نظير ابن-
زهره و ابن ادريس حلي ،دو فقيه بزرگ قرن هفتم و هشتم ،محقق و عالمه حلي قرار گرفتهاند
(همان .)791/21 ،از ميان فقهای معاصر نيز سيداحمد خوانساری اختصاص اقامه حدود را به امام
معصوم اقوی دانسته ،در زمان غيبت امام معصوم اجرای حدود را مجاز نميداند (خوانساری،
1711ش .) 812/5 ،بعد از بررسي و تحليل ادلّه ،در مقام قضاوت بين موافقان و مخالفان ،با توجه
به ادلّه هر يک بايد گفت که حق با موافقان است.
 .2-2نظر فقهای اهلسنّت

مفسران اهلسنّت اعتقاد دارند که مخاطب آيات حدود و اوامری از قبيل «فأجلدوا» و «فأقطعوا»
امام است و حتي بر اين مسئله ادعای اجماع نمودهاند (فخررازی1821 ،ق .)717/27 ،فقهای
اهل سنّت نيز مانند مفسران ايشان اجماع دارند که مجری حدود و احکام الهي ،ائمه مسلمين مي-
باشند و هيچکس جز امام حق ندارد متولّي امر اجرای حدود گردد؛ منظور آنها از امام نيز حاکم
جامعه اسالمي است.
در التشريع الجنائي االسالمي آمده است« :اجماع است که حدّ را امام يا نايبش اقامه ميکند ،نه
کس ديگر؛ زيرا حدّ حق خداوند تعالي است و برای اصالح جامعه تشريع شده؛ پس تفويض آن
به نايب جماعت که همان امام است ،واجب شده و اينکه نياز به اجتهاد دارد؛ پس ترک حدّ و
سپردن آن به ولي امر واجب ميباشد و به حديث پيامبر که فرمودهاند« :أربع إلي الوالة:
الحدود ،و الصدقات ،و الجُمُعات ،و الفيء» استناد کردهاند (عوده1988 ،م .)117/7 ،دکتر زحيلي
از فقهای معاصر اهلسنّت در يک تقسيمبندی ،برخي از وظايف امام و رهبر جامعه اسالمي را
برشمرده و يکي از اوّلين وظايف ديني امام را محافظت از احکام دين و حمايت از حدود الهي و
به مجازات رساندن مخالفان و تخطيکنندگان از آن حدود دانسته است (ر.ک :زحيلي1815 ،ق،
.)199/1
آنچه از نظريات فقهای اهلسنّت ميتوان فهميد ،اين است که اوالً منصب اجرای حدود را
مختص امام ميدانند (البته امام و خليفهای که به واسطه شورا يا انتصاب تعيين شده است)؛ ثانياً
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طبق نظر آنان چون حدود حقاهلل هستند ،اقامه و واليت اجرای آنها فقط برای خليفه و نايب
اوست؛ ثالثاً نايبان خلفا بايد مجتهد و عادل باشند تا بتوانند قضاوت و اجرای احکام را بر عهده
بگيرند؛ رابعاً اجرای حدود را از وظايف ديني و سياسي امام دانستهاند و از آنجا که جامعه هميشه
نيازمند نظم و حاکميت قانون است ،اجرا و اقامة حدود الهي برای جلوگيری از تجاوز به حريم
اموال ،انفس و آبروی مؤمنان الزم است .از ظاهر کالم فقهای اهل سنت و کتب امامان ايشان ،اين-
چنين به نظر ميرسد که حاکم جامعه اسالمي وظيفه دارد حدود الهي را اجرا کند و ميتواند بر
اساس مصلحت عمل نمايد.

نقش مصلحت در اجرای مجازاتها
پس از ذکر بحث اهميّت حدود و اجرای آن در زمان غيبت ،به مصلحتانديشي و توجه به
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
ميکند که به اقتضای مصلحت ،حکمي شرعي برای مدتي تغيير کند يا متوقف شود .فقيه در اين-
گونه موارد با تکيه بر رکن مستحکم عقل ،بر اساس مصلحت سخن ميگويد.
مصلحت انديشي در اجرای احکام يا درک مصالح واقعي مطابق شرايط زمان و مکان ،نيازمند
فرايندی عقلي است که در ضمن آن ،عقل در تغيير ،توقف يا جايگزين کردن احکام نقش ايفا مي-
کند .مصلحتانديشي در تشريع آيات احکام قرآن رعايت شده است و احکام بر اساس مصالح
روز ،گام به گام تشريع شدند يا تغيير يافتند .تحريم تدريجي شراب و برخي از آيات ناسخ و
منسوخ گواه اين ادعا هستند.
ائمه نيز گاه بنا بر مصلحت ،حکمي را تغيير يا تعطيل ميکردند؛ از جمله تعطيل کردن اجرای
حدود بنا بر مصلحت .در اسالم ،اجرای حدود تأخيرپذير يا شفاعتپذير نيست؛ بهگونهای که
روايت شده است که سه نفر نزد اميرمؤمنان  بر زنای شخصي شهادت دادند .حضرت از شاهد
چهارم پرسيد که گفتند :در راه است .اميرمؤمنان بيدرنگ ،حدّ قذف را بر آنان جاری کرد و
فرمود« :لحظهای درنگ در اجرای حدود الهي جايز نيست» .همچنين حضرت رسول تأخير و
شفاعت را در حدود نميپذيرفت .روايات بسياری در اين زمينه نقل شده است؛ از جمله در
روايتي حضرت به اسامهبنزيد ميفرمايد« :در حدّ شفاعت پذيرفته نيست» با وجود اين همه
تأکيد در اجرای حدود ،گاه مصلحت حکم ميکند که اجرای حدود به تأخير انداخته شود يا در
شرايطي تعطيل گردد .حضرت علي مي فرمايد« :من حد را در سرزمين دشمن بر کسي جاری
نمي سازم تا از آنجا خارج شود؛ چراکه امکان دارد تعصب او را به پناهندگي به دشمن وادارد».
همچنين با وجود شفاعتناپذيری و لزوم اجرای حدود ،اگر پيش از اثبات حدی ،آثار پشيماني در

51

دوفصلنامه فقه مقارن ـ شماره 5

مجرم وجود داشته باشد ،ميتوان نزد شاهدها شفاعت کرد که شهادت ندهند و امام نيز حق
بخشش و عدم اجرای حد را دارد .اين روايات نشان ميدهد که هرچند تساهل و تأخير در اجرای
حدود جايز نيست ،حاکم ميتواند بنا بر مصالح ،اجرای آن را تعطيل کند يا به تأخير بيندازد .در
مواردی نيز حد قابل بخشش است؛ از جمله پيش از اثبات ،به شرط ندامت مجرم .بر اين اساس
آيتاهلل خويي برآن است که حاکم در مواردی ميتواند حد را جاری نسازد و از آن بگذرد؛ چنان-
که عفو کردن حدی که با اقرار ثابت شده است ،امکان دارد .ايشان ميگويد« :مقتضای روايت اين
است که حد در صورت توبه ،عفوپذير است» .مصلحتانديشي در فتوای فقها نيز وجود دارد و
فقها با در نظر گرفتن شرايط اجتماع و مصلحتسنجي ،فتواهای مطابق مصالح دادهاند (ر.ک:
خطاط1791 ،ش.)117-111 ،
در اين مبحث به بررسي فرضيهها و نظريههايي که درباره تأثير مصلحت بر کيفرهای اسالمي
مطرح است ،ميپردازيم و سعي داريم با استفاده از مباحث سابق و نظريههای موجود دراينباره،
به اصولي عام و قابل تسری به کلّيه مجازاتها ،باألخص مجازاتهای حدّی که بحث اين نوشتار
است ،دست يابيم .با يک حصر عقلي ميتوان دو فرضيه برای موضوع مورد بحث طرح نمود که
در ادامه تحت عنوان دو گفتار مطرح خواهد شد.
 .4تأثیر نداشتن مصلحت در اجرای مجازاتهای حدّی
برخي از فقها معتقدند که احکام اسالمي شامل احکام متغير و احکام ثابت است و درباره احکام
ثابت بيان مينمايند « :فالصحيح انّ الحکم الثّاني ثابت اليتغير ،صارت الظروف ما صارت و تغيرت
االحوال ما تغيرت ...ال فرق في ذلک بين المعامالت و العبادات فکلّها مصونة من التغير»؛ صحيح
آن است که احکام دوم (احکام ثابت) همواره ثابت و تغيير ناپذير هستند و در اين خصوص
تفاوتي ميان احکام عبادی و معاملي وجود ندارد و جملگي مصون از تغيير ميباشند .بر اساس
اين تفکّر گفته ميشود که مجازاتهای حدّی تحت هيچ شرايطي تغيير نمييابند و در هر زمان و هر
مکان الزماالجرا هستند؛ بنابراين مجازاتهای حدّی بايد بهشيوه مطروحه در متون روايي در هر
زمان و هر مکاني اجرا گردند و در عصر حاضر نيز پاسخ به اين سؤال که «آيا تغيير در اجرای
مجازاتهای منصوصه اسالمي در شرايطي که موجب وهن اسالم گردد ،جايز است؟» بيان ميدارند:
« تغيير جايز نيست و آنچه موجب وهن اسالم است ...تنازل از مواضع اسالمي است» (رمضاني،
1714ش .)182 ،واضح است که در اين ديدگاه شرايط موجود هيچ تأثيری در مجازاتهای اسالمي
نخواهد گذاشت.
 .2تأثیر مصلحت در اجرای مجازاتهای حدّی
در مقابل ديدگاه سابق ،عدّه ديگری از فقها شرايط ايجادشده را در احکام اسالمي مؤثّر ميدانند.
اين فقيهان در شرايط موجود که بدخواهان با قدرت تبليغاتي فراوان خود عليه اسالم شبههافکني
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مينمايند و با اشاره به مجازاتهای اسالمي ،موجبات تضعيف و وهن دين اسالم را در اذهان مردم
و جهانيان فراهم ميکنند ،اجرای اينگونه از مجازاتها را تجويز نمينمايند (همان .)181 ،اين دسته
از فقها قائلاند که احکام اسالمي بر اساس مصالح و مفاسد پايهريزی شدهاند و هدف از اجرای
احکام دستيابي به مصالح است (معرفت1711 ،ش )111 ،و در صورتي که اجرای يک حکم
اسالمي سبب ايجاد مفسده شود ،درواقع مصلحت خود را ،ولو بهطور موقّت ،از دست داده است.
چنين مطلبي را از روايات نيز ميتوان استظهار نمود؛ برای نمونه اينکه حضرت امير در اجرای
کيفر لواط پس از صدور دستور آتش زدن الطي ،علت انتخاب اين نوع از کيفر را نترسيدن عرب
از مرگ معمولي ميدانند ،به اين مفهوم است که اجرای مجازات قتل مجرم به شيوه معمولي ،اثر
خود را از دست داده است و اجرای اينگونة قتل ،مصلحت نهفته در خود را در پي ندارد و لذا
بيان ميفرمايند« :فانّ العرب التری القتل شيئاً» (ر.ک :حرّعاملي1817 ،ق.)111/14 ،
امام خميني نيز در پاسخ به پرسشي در خصوص مجازات سنگسار بيان ميدارند که اجرای
سنگسار فعالً صالح نيست .ما دشمنان زيادی داريم .عليه ما تبليغات ميکنند و با عمل خود نبايد
موجبات تبليغات دشمن را فراهم کنيم . ...اصالً در دادگاه اقدامي انجام نگيرد تا جرايمي که حدود
الهي در آنها معين شده است ،ثابت گردد (ر.ک :نامه مفيد1719 ،ش .)181 ،فقيه ديگری در اين
مورد بيان ميدارد« :اجرای مجازات رجم در بعضي از شرايط و زمانها ممکن نميباشد و دارای
مفاسد عظيمي ميگردد» (مکارم شيرازی1741 ،ش717/2 ،و )718و لذا پيشنهاد مينمايد که به
جای رجم از ساير مجازاتها استفاده گردد و در نهايت چنين بيان ميدارد« :و لعلّ االمر في عصرنا
الّذی کثر فيه الدعايات المضادة لالسالم من هذا القبيل فان اجراء حدّ الرجم کثيراً مّا يوجب بعض
ذلک تحت عنوان حقوق البشر و شبهه» (همان.)718/2 ،
حتي از فقيهي ديگر نقل گرديده است که اجرای چنين حکمي نهتنها به مصلحت نيست ،بلکه
در وضعيت فعلي اجرای آن حرام است؛ زيرا اجرای هر حکمي که موجب وهن اسالم گردد ،حرام
است (ر.ک :نامه مفيد1711 ،ش .)12 ،بر اساس مباحث و شواهد ارائهشده ميتوان گفت در
صورتي که اجرای کيفر به مصلحت نباشد ،حاکم اسالمي ميتواند از اجرای آن جلوگيری نمايد.
اين امر را ميتوان يک قاعدة کلّي دانست و در کليه مجازاتها جاری نمود.
نکته قابل ذکر در اين مبحث توجّه به اين موضوع است که در همه حاالت نبايد مصلحت
اسالم را در عدم اجرای کيفر دانست؛ بلکه در مواردی اجرای کيفر تأمينکننده و ضامن بقای دين
است که نمونه بارز آن را ميتوان در حکم صادره از سوی امام خميني درباره سلمان رشدی
يافت .ايشان عليرغم اصل عدم اجرای حدّ در سرزمين دشمن چنين بيان ميدارند« :به اطالع
مسلمانان غيور سراسر جهان ميرساند ،مؤلف کتاب آيات شيطاني که آن کتاب عليه اسالم و
پيامبر و قرآن تنظيم و چاپ و منتشر شده است و همچنين ناشرين مطّلع از محتوای آن محکوم به
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اعدام ميباشند .از مسلمانان غيور ميخواهم تا در هر لحظه آنان را يافتند ،سريعاً اعدام نمايند تا
کسي جرئت نکند ،به مقدّسات مسلمين توهين نمايد( »...خميني1719 ،ش.)41/21 ،

نقش زمان و مکان در اجرای مجازاتهای حدّی
در لغت «زمان» به معنای «وقت» و «مکان» به معنای «موضوع» و «محل» است و بر حسب
عرف به مجموعه شرايط و تحوالت زندگي يعني حوادثي که در زمان و مکان اتفاق ميافتد،
اطالق ميشود .زمان و مکان بر حسب اين معنا شامل تمام وقايع اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و
مانند آن است .اين معنا در علوم مختلف کاربرد ويژهای دارد .در فقه تمدن جديد بشری ،نيازهای
گوناگون انسانها در زمان و مکانهای مختلف و مجموعه تحوالت حاکم بر زندگي بشر مقتضيات
زمان و مکان را شکل ميدهند؛ بنابراين منظور از زمان و مکان ،همان مقتضيات زمان و مکان
است و مراد از زمان و مکان ،امور ،تحوالت ،اوضاع و احوالي است که در زمان و مکان قرار مي-
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
احکام اسالمي در اين زمينه حائز اهميت است؛ بهخصوص احاديثي که بيانگر سيره جزائي رسول
خدا و امام علي هستند ،از اهميت بيشتری برخوردارند؛ چراکه ايشان تشکيل حکومت
دادند؛ لذا تبيين اقدامات حکومتي آن دو بزرگوار در زمينه اجرای حدود که ريشه در وحي دارد،
ميتواند الگو باشد.
ازآنجاکه مکلفان همواره در يک وضعيت نيستند و شرايط زمان و مکان نيز پيوسته در حال
تغيير است ،استفاده از شيوه يکسان در اجرای برخي از احکام شرعي امکانپذير نيست .در قوانين
اسالم بسياری از تغيير حاالت پيشبيني و روشهای گوناگوني برای شرايط مختلف قرار داده
شده است .پيشبيني حالت بيماری و اضطرار يا بيان راهکارهای خاص در احکامي مانند تيمم (به
جای وضو يا غسل) ،پرداخت فديه (به جای روزه برای افراد ناتوان) از جمله شيوههای انعطاف-
پذيری اجرای احکام اسالم است.
در مواردی تشخيص تغيير روش اجرای حکم يا تصرف در اجرای احکام بر اساس شرايط
مقتضي ،بر عهده فقيه يا حاکم شرع است .يکي از احکام پرتأکيد اسالم حدود است .مصالحي که
ورا ی اجرای حدود وجود دارد ،سبب شده است که شفاعت يا تأخير در اين حکم روا نباشد؛ با
وجود اين ممکن است در شرايط خاص زمينه اجرای آن از بين برود و حدّ به تعطيلي بکشد؛ لذا
اگرچه مشهور فقها و حقوقدانان اسالمي زمان را در اجرای حدود دخيل نميدانند و محدوديتي
برای آن قائل نيستند ،مقتضيات زمان و مکان عالوه بر تأثيری که در مراحل تشريع و استنباط
حکم شرعي مي گذارد ،در مرحله اعالم و اجرای آن نيز مؤثر است؛ زيرا برای اجرا بايد شرايط و
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اوضاع و احوال فردی و اجتماعي و به عبارت ديگر زمينه مناسب اجرايي احراز شود تا عدالت
کيفری اسال مي بتواند به اهداف خود نزديک گردد .گاهي اعالم يا اجرای يک حکم در دو زمان يا
دو مکان مختلف ،آثار و عواقب متفاوتي خواهد داشت .مسلماً در صورت انتفای تأثير حکم و
درنتيجه تحقق نيافتن اهداف قانونگذاری در يک زمان و مکان خاص ،از نظر منطقي توجيهي
برای اجرای حکم ي ا تداوم اجرای آن باقي نخواهد ماند .شايان ذکر است که به عقيده اکثر فقها،
اين ويژگيها و شرايط جانبي اعالم و اجرا ،ربطي به موضوع مفروض در حکم ندارد .به اصطالح
اصوليان ،اين موارد از موجبات تقييد و تحديد  -يعني قيود موضوع  -به شمار نميآيد؛ بلکه
رابطهای تنگاتنگ و همه جانبه با راهبردهای اجرايي قانون دارد؛ به همين دليل بايد ميان اين نوع
تأثير زمان و مکان و تأثير بر موضوع و موضوعشناسي تمايز قائل شد.
نامتناسب بودن شرايط و اوضاع و احوال بيروني برای اعالم يا اجرای حکم شرعي ،بهگونههای
مختلفي تصور ميشود .گاهي تحوالت اجتماعي و اقتضائات فرهنگي و اقتصادی ،سبب بياثر
شدن برخي از احکام ميشود؛ مثالً حکم به مجازات حبس برای مجرمانِ به عادت يا مجرمان
اخالقي يا هيجاني ممکن است در دورهای اثربخشي خود را از دست دهد .در اين صورت برای
حفظ نظم و امنيت و جلوگيری از فساد جامعه ،بايد به مجازاتهای جانشين زندان حکم داده شود؛
مجازاتهايي چون جزای نقدی ،تنبيهات اداری و ممنوعيتهای اجتماعي.
در پارهای مواقع هم ممکن است احکام اعالمشده شرعي در اثر ضعف روحيه ايماني مردم و
تحليل فرهنگ ديني جامعه ،صالبت و قاطعيت اوليه خود را از دست بدهند و خصوصيت
بازدارندگي [ ]Deterrenceآنها کمرنگ شود؛ برای مثال ممکن است اعالم حکم تعزير تا 18
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
مجازات شدي دتری اعالم و اجرا شود .گاهي نيز اين جريان ممکن است به گونه ديگری ظهور
کند؛ يعني وضعيت و ساختار اجتماعي و اقتصادی جامعه اسالمي در اثر عوامل طبيعي يا در نتيجه
افعال انساني به گونهای دگرگون شود که اجرای برخي از احکام و مقررات به ظلم و ناعدالتي
بينجامد يا حتي خالف حيثيت و کرامت انساني به حساب آيد؛ برای مثال در زمان حکومت
خلفای سهگانه با وجود اينکه حکم قطع دست سارق اعالم شده بود و قيد قحطي و خشکسالي نيز
برای آن در نظر گرفته نشده بود ،در زمان حکومت خليفه دوم و هنگامي که قحطي و خشکسالي
در مدينه پديد آمد و در نتيجه آمار سرقت افزايش يافت ،خليفه با توجه به همين وضعيت بحراني
اقتصادی ،اجرای حد سرقت را غيرضرور دانست و احکام ديگری صادر کرد (سيدحسيني،
1718ش .)184/5 ،همچنين ميتوان در حال حاضر به اين نتيجه رسيد که برای مثال مجازات
شالق به عنوان تعزير برای جرايم مطبوعاتي يا سياسي ،با مقتضيات زمان سازگار نيست و نه تنها

51

دوفصلنامه فقه مقارن ـ شماره 5

اجرای آن فاقد زمينه مناسب داخلي و بينالمللي است ،بلکه حتي اعالم آن ـ هرچند قابل تبديل
هم باشد ـ شايسته نيست .مثال ديگر ،جرم «کفندزدی» است که اگرچه در نصوص و اخبار برآن
تصريح شده است و فقها در آثار خود به تفصيل از آن بحث کردهاند ،امروزه چندان زمينهای برای
اعالم ندارد.
بررسي روايات به عنوان يکي از منابع استنباط احکام در اين بحث بسيار حائز اهميت است؛
برای مثال ميتوان به تأخير در اجرای حدّ برای مجرم باردار يا بيمار ،عدم اجرای حد در سرزمين
دشمن ،اضطرار ،عفو مجرمان در زمان جنگ ،حد و سرقت و تغيير کيفيت اجرای حدّ اشاره کرد.
در ادامه به تأثير مقتضيات زمان و مکان و بحث مصلحت نسبت به اشخاص مجازاتهای حدّی با
توجه به روايات و نظر فقها در تأخير ،توقف و تغيير کيفيت اجرای حدّ ميپردازيم.
 .4تأخیر در اجرای حدّ
در مواردی از جمله مريض بودن مرتکب ،باردار بودن زن محکوم به حدّ ،پناه بردن مرتکب به
حرم ،گرم و سرد بودن هوا و مستحاضه بودن زن ،اجرای حدّ به تأخير ميافتد که ذيالً درباره آنها
بحث ميشود:
 .4-4مریض بودن مرتکب

بر مريض تا زمان خوب شدن حدّی جاری نميشود؛ مگر اينکه مصلحت ،تعجيل در اجرای حدّ را
اقتضا کند و اگر مصلحت در تأخير مجازات باشد ،الزم است مجازات را به تأخير بيندازند تا
بيمار بهبودی پيدا کند ،آنگاه حدّ بر او اقامه شود (شهيد ثاني1742 ،ش515/2 ،و .)511در
روايتي آمده است که مردی در حال بيماری محکوم به حدّ شده بود .امام علي فرمود :او را
ببريد و وقتي سالمتياش را به دست آورد ،برای اجرای حدّ حاضر کنيد (ر.ک :حرّعاملي،
1817ق .)71-29/24 ،در الروضة البهية آمده است« :بر بيمار حدّ جاری نميشود تا سالمت
خود را بازيابد؛ ولي هرگاه مصلحت اقتضا کند که با عجله در مورد بيمار حدّ جاری گردد ،با يک
دسته از چوبهای نازک مشتمل بر صد شاخه ،يک بار بر او زده ميشود» (ر.ک :شهيد ثاني،
1742ش .)515/2 ،شيخ طوسي در الخالف ميگويد :اين کيفر بيماری است که از بهبودی او
نااميد شدهاند (طوسي1811 ،ق .)141/7 ،اين در حالي است که بنا بر نص روايات ،تأخير در
اجرای حد جايز نيست و ميتوان استنباط کرد که در صورتي که اجرای حد به قتل شخص منجر
شود ،اجرای آن به تأخير ميافتد؛ زيرا مفسده قتل بيشتر از مفسده تعطيل حدود است.

 .2-4باردار بودن زن محکوم به حدّ

اگر زن باردار محصنهای زنا کند ،حد رجم تا زمان وضع حمل و شير دادن به تأخير ميافتد و اگر
محصنه نباشد ،در صورتي که حدّ جلد برای جنين خطری داشته باشد ،به تأخير ميافتد .امام
علي درباره زنان باردار و دارای بچه خردسال ،اجرای حکم حد را به تأخير ميانداخت
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(ر.ک :همان)117-114/24 ،؛ به عالوه چنانچه حيات کودک به نحوی به حيات مادر بستگي داشته
باشد ،اجرای حکم تا برطرف شدن کامل مانع به تعويق ميافتد (ابنقدامه ،المغني ،بيتا111/4 ،و.)112
همچنين اگر بعد از قصاص معلوم شود که زن باردار بوده است ،در صورت سقط جنين ،پرداخت ديه به
حسب مورد واجب و به مقتضای اوضاع بر عهده حاکم يا مجری حکم خواهد بود .ديگر اينکه اگر زن
باردار برای اجرای حد يا بازپرسي نزد حاکم فراخوانده شود و از روی ترس سقط جنين کند (فَأَجْهَضَتْ
خوفاً) ديه جنين بايد پرداخت شود (ر.ک :زحيلي1815 ،ق .)254-251/1 ،در حديثي ديگر امام
علي فرمود« :کنيز رسول خدا مرتکب زنا شده بود .پيامبر به من دستور داد تا حد را بر او جاری
کنم؛ ولي متوجه شدم او تازه در عادت نفاس قرار گرفته است؛ ترسيدم اجرای حد موجب مرگ او شود؛
لذا تصميم گرفتم حد را اجرا نکنم .وقتي تصميم خود را به عرض رسول خدا رساندم ،ايشان ضمن تأييد
اصل تصميم ،فرمودند :احسنت و درنتيجه حد به تأخير افتاد» (ابنقدامه ،الشرح الکبير ،بيتا.)729/12 ،
 .9-4پناه بردن مرتکب به حرم

کسي که حدّی را مرتکب شود و به «حرم»  -که محدوده خاصي از شهر فعلي مکه است – پناه
برد ،حدّ بر او اجرا نميشود؛ بلکه در خوردن و آشاميدن بر او سخت ميگيرند تا خود بيرون آيد
و آنگاه حدّ بر وی جاری شود؛ ولي اگر فردی در حرم زنا کرده باشد و همان جا تحصن نمايد،
شرعاً حد زدن وی در حرم جايز است .علت عدم اجرای حد در حرم مکه احترامي است که برای
حرم قائل شدهاند (ر.ک :حرّعاملي1817 ،ق59/24 ،؛ کريمي جهرمي1812 ،ق.)795/1 ،
 .1-4گرم و سرد بودن هوا

در هوای گرم و سرد نبايد حدّ اجرا شود و انجام اين کار بايد تا مناسب شدن دما به تأخير افتد
(ر.ک :حرّعاملي1817 ،ق.)22/24 ،

 .5-4مستحاضه بودن زن

بر زن مستحاضه تا زمان قطع شدن خون حدّی جاری نميگردد (همان)29/24 ،؛ البته از روايات
مربوط به جاری نشدن حدّ بر مستحاضه نميتوان وجوب تعجيل در اجرای حدّ را استفاده کرد؛
زيرا مفاد اين روايات حرمت اجرای حدّ در زمان استحاضه است ،اما بر وجوب فوری اجرای حدّ پس
از رفع استحاضه داللتي ندارد؛ به ديگر سخن ،روايات مزبور اشعار ميدارد تا وقتي که زن مستحاضه از
خون استحاضه پاک نشده است ،حدّ بر وی اجرا نميشود ،اما نميگويد که به محض پاک شدن بايد حدّ
بر وی جاری شود .شبيه اين مطلب در روايات ديگر مربوط به تأخير اجرای حدّ نيز مطرح ميشود.
 .2اجرا نشدن حدّ
مواردی در روايات اجرای حدّ متوقف شده است؛ مانند اجرای حدّ در سرزمين دشمن ،اجرای حدّ
بر اهل کتاب ،اضطرار ،عفو مجرمان در زمان جنگ ،عفو زنان بيشوهر و حدّ در سال قحطي که
در ادامه به بررسي آن روايات ميپردازيم.
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 .4-2عدم جواز اجرای مجازاتهای حدّی در سرزمین دشمن

يکي از محدوديتها در اجرای حدّ اجرای آن در سرزمين دشمن است .در رواياتي که از امامان
معصوم وارد شده ،از اجرای حدود در سرزمين دشمن منع شده است و علت آن نيز احتمال
پناهنده شدن محکوم به سرزمين دشمن بيان شده است .اين روايات اطالق دارند و شامل
مجازاتهای حدّی نيز ميشوند .امام باقر نقل ميکند که حضرت امير مؤمنان علي فرمود:
«اليقام علي احد حدّ بارض العدوّ» (ر.ک :حرّعاملي1817 ،ق :)111/14 ،در سرزمين دشمن بر
هيچکس حدّی جاری نميشود .در اين روايت امام صادق از پدرشان امام باقر و ايشان از
امير مؤمنان علي نقل ميکنند« :ال اقيم علي رجل حدّاً بأرض العدو حتي يخرج منها مخافة أن
تحمله الحمية فيلحق بالعدوّ» (همان28/24 ،و :)25در سرزمين دشمن بر هيچ فردی حدّی را
جاری نمي کنم تا اينکه از آنجا خارج شود ،به علت ترس از اينکه حميّت و غيرت او را وادار
سازد به دشمن ملحق شود .بايد توجه داشت چون اين روايت به سند ديگری هم نقل شده است،
بعضي آن را به «معتبره اسحاقبنعمار» ميشناسند (ر.ک :تبريزی1811 ،ق.)171 ،
از اين بيان حضرت نکات متعددی قابل استفاده است و با توجه به مالک ارائهشده ميتوان
گفت :اوالً سرزمين دشمن موضوعيتي ندارد و با الغای خصوصيت از «أرض عدو» و توجّه به
تعليل ذيل حديث ،مالک عدم اجرای حدّ ،خوف الحاق به دشمن است (حسيني شيرازی،
1819ق.)215/41 ،
ثانياً نمي توان خوف الحاق را فقط به خوف الحاق مجرم به دشمن دانست و همچنين نبايد
مفهوم حدّ را مخصوص حدّ جلد تفسير نمود؛ زيرا تعليل و مالک عدم اجرای حدّ بهطور مطلق
است؛ بنابراين هرگونه مجازاتي سبب چنين خوفي شود ،قابل اجرا نخواهد بود؛ زيرا حفظ يک
مسلمان مهمتر از اجرای يک حکم و کيفر است .اين تعليل حضرت مُشعر بدان است که در اجرای
حکم مصلحتي نهفته است و هر حکمي برای تأمين آن تشريع شده و بر همين اساس بيان ميشود
که «هر تکليفي ارشاد به مصلحتي است که در متعلَّق آن تکليف نهفته و انسان را به آن مصلحت
واقعي نائل ميسازد؛ نه آنکه صرفاً مصلحت در نفس تکليف باشد ،مانند تکاليف آزمايشي؛ لذا در
شريعت تعبّد محض حاکم نيست» (معرفت1711 ،ش119 ،و.)111
بر اين اساس ميتوان با کشف مالک احکام ،دايره شمول آن را توسعه داد يا تضييق نمود و با
توجّه به همين مالکات در وضعيت فعلي که قدرت تبليغاتي دشمنان اسالم بسيار زياد است و با
عناوين بهظاهر بشردوستانه اجرای کيفرهای اسالمي را نوعي تجاوز به حقوق بشر تلقّي و بر
همين مبنا تبليغات فراواني عليه اسالم مينمايند و موجبات بدبيني افراد به اسالم را فراهم مي-
سازند ،همين موضوع مورد توجّه فقها قرار گرفته و در خصوص تأثير شرايط کنوني و نقش
مصلحت در اجرای کيفرهای اسالمي بيان ميدارند که در حدودی که حق خداوند يا آدميان باشد،
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حاکم ميتواند از اجرای حدّ امتناع کند .خالصه آنکه حاکم اسالمي مسئول بر پا داشتن حکم خدا
در جامعه است ،بهگونهای که پايداری و استواری و دوام آن را نيز تضمين نمايد؛ پس بهناچار بايد
سياستهای مناسب را در اجرا فراهم کند؛ بنابراين در حال حاضر و در جهان کنوني ،با توجه به
امکان فيلمبرداری و عکسبرداری ازصحنه اجرای مجازاتها و پخش آنها در بالد و کشورهای
غيراسالمي ،بر اساس رواياتي که از اجرای حدود در انظار کفار نهي ميکند ،ميتوان اجرای علني
حد را از مصاديق وهن اسالم و اقامه حد در بالد کفر و تحقير مسلمانان دانست و گفت که اجرای
آن به مصلحت نيست (ر.ک :محققداماد« ،اجرای علني مجازاتهای اسالمي» ،در :سايت بازنگری
در متون ديني) .با استفاده از تنقيح مناط و الغای خصوصيت ميتوان اين مورد را تعميم داده ،ادعا
نمود که در اين زمان اگرچه دشمن حضور فيزيکي ندارد ،حضور فرهنگي و اجتماعي گسترده
داشته ،امکان پناه بردن به دشمن بسيار آسان است؛ پس در چنين شرايطي نيز مصلحت اجرای حدّ
مخدوش ميگردد (ر.ک :مرعشي شوشتری« ،اجرای علني مجازاتها» ،در :کتابخانه ديجيتال
تبيان).
 .2-2حدّ و اهل کتاب

در برخي روايات آمده است که هرگاه شهروندان اهلکتاب در قلمرو حکومت اسالمي مرتکب
جرم شوند ،بايد حدود الهي درباره آنها اجرا شود؛ چنانکه رسول خدا زن و مرد يهودی را
رجم نمودند .اهل کتاب هرگاه در خارج از سرزمين حکومت اسالمي مرتکب جرم شوند و به
محکمه اسالمي مراجعه کنند ،باز هم طبق احکام جزايي اسالم مجازات ميشوند .با وجود اين
حکم کلي ،در برخي موارد به جهت شرايط زماني و مکاني خالف آن اصل کلي عمل شده است؛
مثل اينکه در زمان حکومت علوی در مصر ،مرد مسلماني با زن يهودی و نصراني زنا کرد.
امام دستور دادند ،مرد را حدّ بزنند و زن را به متوليان امور دينياش تحويل دهند تا هرگونه
که مناسب باشد ،درباره او تصميم بگيرند (ر.ک :حرّعاملي1817 ،ق815/24 ،و.)811
 .9-2اضطرار

در روايات آمده است که زني به دليل اضطرار و برای نجات از تشنگي شديد ،مرتکب عمل زنا
شد .خليفه دوم ميخواست حدّ زنا بر او جاری نمايد ،اما امام علي پس از بررسي ،با استناد
به آيه شريف «فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ» (بقره ،)117 ،از اجرای حد ممانعت نمود .در اين حال
بود که خليفه دوم گفت« :لوال علي لهلک عمر» :اگر علي نبود ،عمر هالک شده بود (ر.ک :همان،
.)748/24
 .1-2عفو مجرمان در زمان جنگ

رسول خدا از اجرای حدود در ميدان جنگ نهي نموده ،ميفرمود :ممکن است شخص مجرم
از روی خشم ،تحريک يا به جهت حميت به مشرکان ملحق شود و درنتيجه از اجرای حد،آثار
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مبغوضتری نسبت به عدم اجرای آن به وجود آيد؛ زيرا از دست دادن يک مسلمان و الحاق او به
دشمن مفسده بيشتری نسبت به تأخير يا اجرا نشدن حد دارد (ابنقيم1718 ،ق .)19/71 ،رسول
خدا در جريان جنگ تبوک سوءقصدکنندگان به جان خود را برای اجتناب از شماتتهای مردم
مورد عفو قرار داد؛ در حالي که ايشان در مورد اجرای حدود ميفرمود« :و ال تخافوا في اهلل لومة
الئم» (بيهقي ،بيتا .)117/9 ،در فرض يادشده ،حکم حدّ تغيير نيافت ،اما چون زمينهاش وجود
نداشت ،اجرای آن متوقف شد.
همچنين در غزوه بنيالمصطلق پيامبر اکرم از کشتن عبداهللبنابي به دليل ايجاد شکاف در
ميان صفوف رزمندگان خودداری نمودند و در پاسخ افرادی که تأکيد بر اعدام عبداهلل داشتند،
فرمودند :اگر به قتل او دستور دهم ،آنگاه خواهند گفت :محمد وقتي از جنگ فارغ شود ،سربازان
را ميکشد؛ به همين دليل در موردی ديگر ايشان فرمودند« :اگر به خاطر تبليغات ديگران نبود که
ميگفتند محمد از مردم برای غلبه بر دشمن کمک ميگيرد ،ولي به مجرد اينکه بر دشمن پيروز
شد ،نيروهای خود را به قتل ميرساند ،بسياری از اطرافيانم را گردن ميزدم» (حرّعاملي،
1817ق .)551/14 ،اعدام اين افراد ،اگر از باب حدّ باشد ،نتيجه اين ميشود که هرگاه مصلحت
اقتضا نکند ،حد اجرا نميشود.
 .5-2عفو زنان بیشوهر

در سيره امام علي آمده است« :زناني که مرتکب زنا ميشدند و شوهر نداشتند ،ايشان بدون
آنکه حد را در مورد اين زنان جاری نمايد ،آنان را به اجبار شوهر ميداد و ميفرمود :امام
مسلمين وظيفه دارد ،زنان آزاد و رها را با شوهر دادن مقيد کند ،همانگونه که شتر آزاد با عقال
مهار و مقيد ميشود» (حرّعاملي1817 ،ق812/14 ،؛ طوسي1715 ،ش .)158/11 ،از اين
حديث استفاده ميشود که مجازات در صورتي مؤثر است که زمينه ارتکاب جرم نيز در کنار
مجازات از بين برود؛ زيرا برای کسي که نياز جنسي دارد و توان مالي برای برآوردن صحيح آن
ندارد ،مسلماً مجازات به تنهايي جنبه بازدارندگي نخواهد داشت.

 .6-2سال قحطی

روايات متعددی موجود است که داللت دارد بر اينکه سرقت در عامالمجاعه (سال قحطي) موجب
اجرای حد نميشود (حرّعاملي1817 ،ق521/14 ،و)521؛ يعني در شرايط خاص زماني اجرای
حدّ مصلحت ندارد .حتي برخي از فقهای شيعه معتقدند که در سال قحطي ـ چه سارق مضطر باشد
و چه نباشد ـ مطلقاً حدّ سرقت اجرا نميشود (شهيد اول ،القواعد و الفوائد ،بيتا.)271 ،
 .9تغییر کیفیت اجرای حدّ
همانگونه که گذشت ،حدّ در مورد مريض اجرا نميشود؛ اما اگر به هر دليلي اجرای حد الزم و
فوری و مصلحت مقتضي تعجيل باشد ،حد به شکلي خاص اجرا ميشود .در مورد افراد ضعيف
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نيز که تحمل اجرای حد را ندارند ،تخفيف در نظر گرفته شده است؛ به اين ترتيب که يک شاخه
خرما يا يک دسته چوب که تعداد آنها به عدد حد باشد ،يک دفعه بر بدن مجرم زده ميشود که
در اصطالح به آن دسته «شمراخ» گويند و حد به اين شکل اجرا ميشود (همان721 ،و )721که
در اصطالح به آن «ضغث» گويند (ر.ک :شهيد ثاني1742 ،ش.)515/2 ،
 .1جمعبندی روایات
از جمعبندی روايات نتيجهگيری ميشود که پيامبر و امامان معصوم اهتمام ويژهای به اقامه
حدود داشتهاند و تأخير در اجرای آن را جايز نميدانستهاند .با وجود اين تأکيدات ،در قضاوتهای
پيامبر اکرم و حضرت علي مواردی ديده ميشود که به داليلي حدود را اجرا نکردهاند يا
اقامه آن را موقتاً به تأخير انداخته يا مجرم را مورد عفو قرار دادهاند؛ يعني در شرايط خاص
زماني و مکاني در سيره معصومين اجرای حدّ مصلحت نداشته يا در تزاحم با مصلحت مهم
ديگری بوده است؛ اما اگر زمينه ارتکاب جرم در جامعه فراوان باشد و برای رفع آن اقدامي
صورت نگيرد ،اجرای حد نه تنها مصلحتي ندارد ،بلکه شايد از موارد شبهه هم باشد؛ چراکه وجود
مصلحت در چنين فرضي قابل ترديد است و بنا بر نصّ حديث نبوی در موارد شبهه حد جاری
نميگردد؛ بنابراين زمان و مکان در اجرای حدود نقش تعيينکنندهای دارند و در صورت تزاحم
مصلحت اجرای حدّ با مصلحتي مهمتر نظير حفظ نظام اسالمي ،ممکن است حدّ موقتاً تعطيل يا به
کيفيت ديگری اجرا شود.
به نظر ميرسد چنانچه به نظر فقيه جامعالشرايط اجرای حکمي در جامعه به دليل عدم آمادگي
فکری عموم مردم موجب سستي در اعتقاد و اصل اسالم شود ،در اين صورت حفظ اسالم اهم
است و اجرای حکم بايد تا استحکام عقايد مسکوت بماند؛ مضافاً اينکه قاعده «تدرء الحدود
بالشبهات» درباره اين مسئله جاری است؛ گرچه فقها مفاد قاعده را در شبهات موضوعيه گفتهاند،
بنا بر تسلم و قبول اين قاعده که متخذ از عين روايت است ،شبهه اطالق داشته ،شامل شبهه
حکميه نيز ميشود؛ يعني اجرای حکم در شرايطي که عدالت اجتماعي بهطور کامل اجرا نميشود،
محل شبهه است.
 .5تقدم مصلحت دین بر مصالح دیگر
مصلحت دين مبنای مصالح ديگر و مقدم بر آنهاست؛ بنابراين در صورت بروز هر گونه تعارضي
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
حفظ اسالم بر مصالح ديگر برتری دارد (ر.ک :بوطي1748 ،ق.)52 ،
يکي از فقهای متأخر پس از پاسخگويي به شبهات پيرامون رجم که قابل تعميم به ساير حدود
نيز هستند ،ميگويد « :مخفي نماند ،آنچه پيرامون رجم گفته شده ،به لحاظ حکم اوّلي آن است؛
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ولي اگر شرايطي پديدار گشت و در پي آن اجرای حکم رجم محذوری مانند موهون شدن چهره
اسالم و تنفّر عمومي نسبت به دين و احکام آن به دنبال داشت ،بهناچار بايد از اجرای آن حکم
مطابق روايات باب  11از ابواب مقدماتالحدود وسائل الشيعه خودداری شود . ...بعيد نيست از
تعليل ذيل روايت فهميده شود ،در هر موردی اگر اجرای حدّی موجب محذوری شود که بر
خالف مصالح اسالم و مسلمانان است ،بايد متوقّف شود؛ ولي اين به معنای نسخ حکم رجم در
شريعت و مرحله قانونگذاری و تشريع حکم نيست؛ بلکه به معنای به فعليّت نرسيدن آن حکم در
مرحله اجرا به لحاظ شرايط اجتماعي و رعايت مصالح برتر و ترجيح اهم بر مهم در موارد تزاحم
بين مالکات احکام شريعت و احتمال تأثير شرايط در نرسيدن آن حکم به فعليت است» (منتظری،
1741ش.)151 ،
محقق نائيني مينويسد :حفظ بيضه اسالم از مهمترين واجبات است .حفظ دين باالترين
مصلحت است .در تعريف مصلحت نيز اشارهای به حفظ دين شده است .حفظ دين در فرهنگ
سياسي اسالم اين است که حاکم اسالمي راهکارهايي معقول و منطقي که در موقعيتهای خاص
اجتماعي قابل پياده شدن باشد ،ارائ ه کند و قوانين و مقررات الزم را وضع نمايد تا در پناه آنها
اهداف و احکام اسالمي پياده شود و به فرموده امام علي جامعه اسالمي در جهت اعتالی
کلمةاهلل و نابودی کلمةالظالمين گام بردارد؛ بنابراين بهخوبي روشن ميشود که در تزاحم مصالح،
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
حدّی ،بحث اجرای علني مجازاتها يا اجرای مجازات در مألعام بحث و بررسي ميشود .به نظر
مي رسد که اجرای مجازات در مألعام فاقد هرگونه مستند شرعي است و هيچ دليلي وجود ندارد
که اثبات کند مجازات بايد در مألعام اجرا گردد .البته بايد توجه داشت که بين علني بودن
مجازات و اجرای مجازات در مألعام تفاوت اساسي وجود دارد .مألعام به جماعت بسيار از مردم
گفته ميشود و معنای همگاني را ميرساند و اجرای مجازات در مألعام به معنای حاضر نمودن
مجرم در محل آمد و شد مردم از جمله در ميادين و گذرگاهها و مراکز شهر و سپس اجرای
مجازات در منظر مردم است؛ اما واژه «علن» به معنای ظاهر و آشکار در مقابل پوشيده و پنهان و
بدين مفهوم است که امری از حالت پوشيده خارج و به نحوی شخص يا اشخاص ديگر از آن
مطلع شوند؛ لذا برای علني شدن ،آگاه شدن يک نفر نيز کفايت ميکند؛ همچنين برای علني شدن
راهای مختلفي وجود دارد.؛ چنانکه وقتي گفته شود محاکمه بايد علني انجام گيرد ،هرگز به اين
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معنا نيست که محاکمه در مألعام باشد؛ بلکه محاکمه بايد بهگونهای باشد که مانع حضور مردم
نشوند؛ بنابراين بين اين دو تفاوت روشني وجود دارد.
در مجازات علني حضور و مشاهده تنها با اراده صورت ميگيرد و هر کس مايل است ميتواند
برای ديدن اجرای مجازات حضور يابد؛ ولي هرگاه مجازات در مألعام اجرا شود ،انسانها
ناخواسته و با کراهت شاهد اجرای مجازات خواهند بود که گاه آثار مخرب و سوء رواني و -
اجتماعي بر جای ميگذارد (قرباننيا1792 ،ش .)281 ،با توجه به اين موارد اينگونه استنباط
ميشود که مفهوم علن اعم از مألعام است؛ زيرا هر امری که در مألعام صورت گيرد ،علني است،
ولي عکس آن هميشه صادق نيست؛ چراکه در بسياری از موارد امری بهصورت آشکار و علني
درآمده است ،بدون آنکه در مألعام صورت گرفته باشد .منظور از اجرای علني مجازاتها اجرای
آنها در مألعام نيست .همچنين مطابق اقوال فقهای برجسته متقدم و متأخر ،اجرای مجازات در
مألعام را بايد تفسيری موسع دانست؛ چراکه نهتنها فقهايي چون شيخ طوسي ،محقق حلي ،امام
خميني و آيتاهلل منتظری وجوب اجرای مجازات در مألعام را فاقد مشروعيت ميدانند ،بلکه در
بيان فقهايي چون شيخ مفيد و عالمه حلي و آيتاهلل خويي که قائل به وجوب هستند نيز قرينهای
بر تأييد اجرای مجازات در مألعام به شيوه معمول برخي از محاکم وجود ندارد .وقتي هدف اوليه
در اجرای مجازاتها اصالح ،تربيت و بازپروری مجرم باشد و وقتي اهداف ديگری چون ارعاب از
تکرار جرم و نيز اطمينان جامعه از اجرای عدالت را در کنار هدف اوليه قرار ميدهيم ،به اين
نتيجه ميرسيم که ميتوان بدون اجرای مجازات در مألعام هم به اين نتايج و اهداف رسيد (ر.ک:
همان).
در مورد اجرای علني مجازاتها ،باألخص مجازاتهای حدّی بين فقها اختالف نظر وجود دارد؛
برخي اجرای علني مجازاتها را واجب و برخي مستحب ميدانند .پس از بيان دو نظر ،به بررسي
اجرای علني حدود در عصر کنوني و تأثير عنصر مصلحت در آن ميپردازيم.
 .4وجوب اجرای علنی مجازاتهای حدّی
برخي از فقهای عظام حضور جمعي از مؤمنان را هنگام اجرای حدّ جلد و رجم زاني و زانيه
واجب ميدانند؛ از آن جملهاند :شيخ مفيد در المقنعه (ر.ک :مفيد1811 ،ق ،)141 ،ابنادريس در
السرائر (ر.ک :ابنادريس حلي1814 ،ق ،)857/7 ،عالمه حلي در قواعد االحکام (ر.ک :حلي،
1819ق529/7 ،و )571و فاضل هندی در کشف اللثام (ر.ک :فاضل هندی1815 ،ق.)811/2 ،
مرحوم آيتاهلل خويي نيز وجوب حضور عدّهای از مؤمنان را به هنگام اجرای حدّ زنا استظهار
نموده است (ر.ک :خويي1741 ،ش221/1 ،و.)221
فقهای مذهب حنبلي (ر.ک :ابنقدامه1818 ،ق )91/8 ،نيز با استناد به ظاهر آيه شريفة
«الزّانِیةُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ ال تَأخُذْکُمْ بِهِما رَأفَةٌ فِی دِینِ اهللِ إنْ کُنْتُمُ
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تُؤمِنُونَ بِاهللِ و الْیومِ اآلخِرِ وَلْیشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الُمؤمِنینَ» (نور ،)2 ،تصريح نمودهاند که امر
«وَلْیشْهَدْ» ظهور در وجوب حضور عدّهای از مؤمنان ،هنگام اجرای حدّ زنا دارد (نجفي،
1714ش)757/27 ،؛ پس تنها دليل شرعي که در باب وجوب اجرای مجازاتهای حدّی وجود
دارد ،آيه فوق است «وَلْیشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الُمؤمِنینَ»؛ طائفهای از مؤمنان شاهد عذاب و
رنج آنان باشند و چند روايت که درباره نحوه اجرای مجازات زناکار وارد شده است.
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
يا منحصراً در جرمي خاص؟ پاسخ اين است که هيچگونه مستند فقهي قابل اعتمادی وجود ندارد
که بر اجرای علني مجازات در تمامي جرايم به نحو وجوب داللت کند و چنانکه گفتيم ،ادلّه
معتبر موجود منحصر در زناکار است .آيه شريفه سوره نور و قضاوتهای حضرت امير تنها در
مورد زناکار است؛ بنابراين اجرای علني مجازاتها در ساير جرايم فاقد هر گونه دليل معتبر قابل
اعتماد است؛ هرچند رواياتي که بر اجرای علني برخي ديگر از مجازاتها توصيه ميکند ،وارد شده
است؛ بنابراين دستکم جای اين تأمل وجود دارد که شايد جرم زنا دارای خصوصيتي بوده است
که خداوند هنگام اجرای مجازات حضور عدهای را الزم دانسته و حضرت نيز منحصراً در آن جرم
چنين عمل کرده است .گفتني است در قانون مجازات اسالمي نيز منحصراً در مبحث کيفيّت اجرای
حدّ زنا اعالم و حضور عدهای از مؤمنان مناسب و الزم دانسته شده است و در ساير جرايم سخني
از علني بودن مجازات به ميان نيامده است (قرباننيا1792 ،ش .)288 ،برخي ديگر از فقهای
اسالمي حضور عدّهای را به هنگام اجرای حدّ زنا مستحب دانستهاند که از آن جمله ميتوان به
شيخ طوسي در النهايه و محقق حلي در شرايع (ر.ک :محقق حلي1817 ،ق ،)151/7 ،شهيد اول
در اللمعة الدمشقيه (ر.ک :شهيد اول ،اللمعة الدمشقيه ،بيتا )95 ،و امام خميني در تحرير الوسيله
(ر.ک :خميني1821 ،ق )887/2 ،اشاره نمود.
از فقهای اهلسنّت نيز شافعي و مالکي (زحيلي1815 ،ق )18/1 ،و برخي از فقهای مذهب
حنفي (کاساني1819 ،ق11/1 ،؛ ابنعابدين1815 ،ق )118/8 ،قائل به استحباب حضور عدّهای
هنگام اجرای حدّ زنا شدهاند.
شيخ طوسي در خالف بر استحباب مذکور ادعای اجماع نموده است (طوسي1811 ،ق،
)718/5؛ لکن با توجه به اختالف نظری که در مسئله وجود دارد و همچنين تمسک ايشان به
ظاهر آيه شريفه در اثبات اين اجماع ،به نظر ميرسد که اجماع ادعايي ايشان ،اجماع بر استحباب
در مقابل وجوب نيست؛ بلکه مراد اجماع بر رجحان در مقابل ترک است؛ چون استدالل به ظاهر
آ يه برای اثبات استحباب در مقابل وجوب ،با اينکه امر ظهور در وجوب دارد ،امری پذيرفتني
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نيست .دليل قائلين به استحباب ،تمسک به اصالت عدمالوجوب و همچنين حمل امر «وليشهد» در
آيه شريفه بر استحباب ميباشد؛ چون امر به معنای استحباب نيز به کار رفته است و اين آيه
شريفه يکي از آن موارد است.
 .2تأثیر مصلحت در اجرای علنی مجازاتهای حدّی
مجازاتها همانطور که از متون و منابع فقهي به دست ميآيد ،برای اصالح مجرمان هستند و به
قصد ايجاد رعب و وحشت در جامعه نميباشد؛ لذا وقتي سيره پيامبر و اميرالمؤمنين
بررسي ميشود ،ديده ميشود که وقتي افرادی ميخواستند حدود الهي درباره آنها اجرا شود ،آنها
را امر به توبه ميکردند و ميخواستند طوری اقرار نکنند که مجبور شوند حد را در جامعه اجرا
کنند؛ حتي مردم به اين نکته توجه داشتهاند؛ مثالً وقتي زني خدمت امير مؤمنان ميآيد و
تقاضا ميکند که او را حد بزند و رجم کند ،حضرت ميفرمايد :من که خدا نيستم تا تو را پاک
کنم! تو اگر توبه کني و خدا تو را پاک کند ،برای تو بهتر است تا اينکه خواسته باشي کاری کني
که حيثيت و آبرويت از بين برود.
پس هدف اصالح است و توبه که از ويژگيهای مسائل جزايي اسالم است ،همان اصالح مجرم
است .اگر کسي با شرايط خاصي توبه کند ،ديگر مسئله مجازات برای او مطرح نيست؛ منتها توبه
در اسالم معنای خاصي دارد و آن اين است که انسان رابطه خودش را با خدا اصالح کند؛ تنها
يک توبه ظاهری که ناشي از ترس از اجرای مجازات باشد ،نيست .مهم اصالح است .در قرآن
کريم آمده است« :إ الَّ الَّذِینَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَیَّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ أَتُوبُ عَلَیْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیمُ»
(بقره)111 ،؛ يعني بايد هم توبه کند و هم عمالً خود را اصالح کند.
نظر اسالم اين است که اصوالً مسائل مربوط به فحشا در جامعه پخش نشود و آبروی اشخاص
حفظ شود؛ لذا درباره نسبت ناروا دادن به کسي ،اگر دروغ گفته است ،بايد توبه کند و علناً
خودش را تکذيب کند و در صورتي که راست گفته باشد ،هم بايد بگويد اشتباه کردم؛ چون انسان
نميتواند هر حرف راستي را بدون در نظر گرفتن شرايط بگويد .فلسفه اينکه مثالً برای زنا بايد
چهار شاهد با آن شرايط خاص شهادت بدهند ،اين است که حيثيت اشخاص حفظ شود؛ هرچند
اگر شهود زياد بودند ،حدّ اجرا ميشود .از اينکه اسالم برای قتل نفس ،شهادت دو نفر را کافي
دانسته ،ولي در مسائل عِرضي و ناموسي مانند زنا شهادت چهار نفر با شرايط خاص را الزم
دانسته است ،فهميده ميشود که اسالم نميخواهد اين مسائل در جامعه پخش شود و مردم از آنها
اطالع پيدا کنند .اينها مسائلي مهم و راهگشا هستند که بايد در قوانين جامعه اسالمي مورد توجه
قرار بگيرند.
حال سؤال اين است که آيا مجازاتها بهطورکلي و حد بهطور خاص بايد در مألعام اجرا شوند
يا اجرای آنها در مألعام تابع شرايط زماني و مکاني و مصالح است؟
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عنوان «اجرای حدود در مألعام» يا «علني» ،به شکل موجود اصالً در فقه مطرح نيست و اين
«در مألعام بودن» يک اصطالح فقهي يا حقوقي نيست و نه در قوانين شرع آمده است و نه در
قوانين عرفي .وقتي به منابع فقهي مراجعه ميکنيم ،مخصوصاً مسائل جزايي را بررسي ميکنيم ،نه
در کلمات قدما و نه در کلمات متأخّران اصالً موضوعي با عنوان مألعام نداريم .اين مسئله اخيراً
در بين عدها ی ،بدون اينکه بررسي شود آيا مبنای حقوقي دارد يا فقهي ،طرح شده است .اصوالً
وقتي احکام فقهي بهطورکلي بررسي ميشود ،بعضي از احکام فقهي جنبه عبادی دارد که اشخاص
بايد آنها را انجام دهند .اين مسائل عبادی گاهي اوقات ميتواند جنبه سياسي هم داشته باشد؛ مثل
حج که يک عبادت است ،ولي در عين حال ،شارع از فوايد و منافع حج از نظر سياست جهان
اسالم غافل نبوده و به جنبههای سياسي حج توجه داشته است؛ لذا در قرآن کريم ميفرمايد:
«لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ» (حج)24 ،؛ يعني به اين دليل به حضرت ابراهيم گفتيم حج را به مردم
اعال م کن که بتوانند آنچه برای دنيايشان منفعت دارد ،به دست آورند که هر نوع منفعت ،حتي
منفعت سياسي را هم شامل ميشود؛ سپس ميفرمايد« :وَیَذْکُرُوا اسْمَ اهللِ فِی أَیَّامٍ مَعْلُومَات»؛ يعني
خدا را هم ياد کنند .اين ياد خدا ديگر جنبه عبادی آن است.
يک سلسله از مسائلي که در کتب فقهي مطرح است ،مسائل سياسي اسالم است؛ مانند جهاد
که حاکم بايد تشخيص دهد از نظر سياسي آيا بايد جهاد کرد يا خير؟ با اسرا چگونه بايد رفتار
کرد؟ آيا بايد آنها را عفو يا مجازات کرد؟ چنين مسائلي نميتواند هميشه يک حالت داشته باشد؛
چون مسائل سياسي مبتني بر مسائل نظام است که بايد افراد بنشينند و مشورت کنند و ببينند
مصلحت چه چيزی را اقتضا ميکند .آيا مصلحت اقتضا ميکند که آتشبسي را بپذيرند يا خير؛
پس به طورکلي چنين مسائل سياسي در اسالم وجود دارد که از جمله آنها کيفرهای اسالمي است.
مجازاتها از اين نظر که آيا اجرا بشود يا نه ،از مسائلي است که بايد مصالح اجتماعي درباره آنها
در نظر گرفته شود .نميشود بهطور مطلق گفت شما مجازات اسالمي را در هر جا و در هر
شرايط ،ولو به ضرر اسالم تمام شود ،اجرا کنيد .هدف از اجرای مجازاتها نيز مهم است .اگر هدف
ما اين است که نفعي به اسالم برسد ،خوب و پسنديده است؛ همين طور است اگر بخواهيم نفعي به
مردم و جامعه برسد؛ اما اگر اجرای آنها باعث شود که اسالم دچار وهن گردد و نتيجه معکوس
گرفته شود ،نبايد اين مجازاتها اجرا شود؛ اعم از اينکه حد باشد يا تعزير .از روايات مطرحشده در
اين باب استنباط ميکنيم که اين مجازاتها بايد حسابشده باشد؛ يعني اگر ميخواهيم حدی جاری
کنيم ،بايد مصالح اسالم را در نظر بگيريم؛ پس در اجرای حدود در مألعام بايد مصالح در نظر
گرفته شود .نتيجه اينکه ما بهطورکلي عنوان «در مألعام» نداريم؛ فقط درباره حد زنا يک آيه
وجود دارد که متأسفانه توجه نميشود که اين آيه ميخواهد چه چيزی را بيان کند .در آيه
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ميفرمايد« :وَ لْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِین» (نور)2 ،؛ يعني وقتي حد زنا اجرا ميشود،
طائفهای از مؤمنان حضور داشته باشند.
برخي اين «طائفهای از مؤمنان» را به «مألعام» ترجمه ميکنند .گمان ميکنند که طائفهای از
مؤمنان يعني در مألعام؛ حال آنکه اگر به لغت مراجعه کنند ،خواهند ديد که «طائفه» به سه يا
چهار نفر گفته ميشود« .طائفه» از «طوف» است؛ يعني اگر چند نفر دور هم حلقه بزنند و
بهاصطالح يک ميزگرد تشکيل دهند ،يک طائفه هستند؛ چون دور هم نشستهاند .طواف را هم
بدين جهت نامگذاری کردهاند که دور خانه خدا ميگردند .حتي امام باقر ميفرمايد :طائفه در
آيه يک نفر است ،نه چند نفر .پس از کجای طائفه «مألعام» استفاده ميشود!؟ نکته مهم ديگری
نيز در اين آيه هست که «فاضل مقداد» در تفسير خود ،کنز العرفان ،به آن اشاره کرده است .وی
ميفرمايد :فراز «من المؤمنين» در اين آيه يک قيد احترازی است؛ يعني «ديگران نباشند» و افراد
از مؤمنان باشند تا با ديدن اجرای حد از اسالم متنفر نشوند؛ لذا نبايد اشخاصي که صالحيت
ندارند يا سستعقيدهاند ،در وقت اجرای حد حضور پيدا کنند .در روايتي ديگر آمده است که
روزی اميرالمؤمنين در بصره بودند و ميخواستند فردی را حد بزنند .حضرت متوجه شدند که
جمعيت خيلي زيادی جمع شدهاند .وقتي از علت آن سؤال کرد ،گفتند اينها برای نگاه کردن به
اجرای حد آمدهاند .حضرت وقتي نزديکتر رفتند و قيافههای آنها را ديدند ،فرمودند اينها افرادی
نادرستاند و نبايد اينجا باشند .در موقع اجرای حد نبايد اينگونه اشخاص باشند و فرمود« :ال
مرحبا لوجوه التری إالّ في کلّ سوء»؛ سپس دستور دادند آنها را دور کنند .بنابراين اين آيه هيچ
داللتي ندارد بر اينکه اجرای حد بايد در مألعام باشد .درباره حدود يا تعزيرات ديگر هم که هيچ
دليلي وجود ندارد؛ حتي دليل ناتمامي هم وجود ندارد؛ ضمن اينکه نميتوانيم بدون دليل و نص
صريح شرعي ،در مسائل جزايي قياس کنيم و آيه مورد نظر را تعميم دهيم (مرعشي شوشتری،
«اجرای علني مجازاتها» ،در :کتابخانه ديجيتال تبيان).
نکته ديگر اينکه اجرای حدود از باب امربهمعروف و نهيازمنکر است و شرط اساسي آن عدم
ترتّب آثار نامطلوب بر آن است و نيز ميدانيم امربهمعروف و نهيازمنکر چنانچه موجب خطر و
آسيبي به عرض و ناموس مسلمانان شود ،به اجماع فقها جايز نيست؛ لذا اگر اجرای حدود موجب
وهن اسالم و انزوای آن شود ،جواز آن با شبهه شرعي مواجه است و مورد ترديد جدی قرار
ميگيرد .به نظر ميرسد اجرای علني حدود در زمان کنوني با توجه به وجود رسانههای عمومي،
تحقير تمامي مسلمانان را به دنبال خواهد داشت (محققداماد« ،اجرای علني مجازاتهای اسالمي»،
در :سايت بازنگری در متون ديني)؛ مخصوصاً در شرايط کنوني که گروههای تکفيری و داعش در
صدد انجام اينگونه مجازاتهای حدّی در مألعام هستند و حساسيتي که حقوق بشر به اين
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مجازاتها دارند ،اجرای علني آنها باعث ميشود که نظام ما به داعش تشبيه و موجب وهن نظام
اسالمي شود.

نتیجه
 .1مصلحت و مقتضيات زمان و مکان بهصورت مستقيم بر موضوعات و مصاديق احکام شرعي
تأثير گذاشته ،موجب تبديل يک حکم شرعي به حکم شرعي ديگر ميشود و بهصورت
غيرمستقيم و بهواسطه فقيه ـ اعم از مفتي يا حاکم ـ بر خود احکام تأثير ميگذارد.
 .2آنچه فقها بر آن پای فشرده و به آن اهتمام خاص داشتهاند ،مقدم دانستن مصلحت حفظ
اسالم و اصل شريعت بر مصلحت اجرای احکام فرعي است .چنانکه موضع همه فقها در همه
اعصار از آغاز تاريخ فقه تا کنون ،همين بوده و هست؛ بهگونهای که فقيهان هنگام تزاحم اهم و
مهم ،بر تقدم اهم بر مهم حکم کردهاند و ازاينرو احکام حکومتي را مقدم بر ساير احکام دانسته-
اند .حفظ اسالم از «اوجب واجبات» است و از هر چيزی که موجب وهن اسالم شود ،بايد
خودداری کرد.
 .7مصلحتانديشي در چارچوب شريعت برای حفظ اسالم است و نظام اسالمي برای اجرای
احکام الهي است و نبود آن موجب هرج و مرج و اختالل امر مسلمين و وجود آن موجب اجرای
احکام الهي و برقراری نظم است؛ مرجع اوليّه و اصلي «تشخيص مصلحت نظام» در نظام اسالمي
وليّ فقيه و حاکم اسالمي ميباشد.
 .8اجرای مجازاتهای حدّی تعطيلبردار نيست و بايد شرايط بهگونهای مهيا شود که مجازاتهای
حدّی بدون هيچگونه تبعاتي اجرا شود؛ امّا اگر اجرای حدّ به کيفيت اولي شرعي آن ،موجب وهن
و انزجار از دين گردد يا خطری برای اسالم يا مسلمانان داشته باشد ،چنانچه با تغيير کيفيت
اجرای حد ،تبعات برطرف ميشود ،بايد با استفاده از احکام ثانويه و مصلحت آن را تعطيل کرد و
کيفيت اجرا را تغيير داد.
 .5اگر اجرای احکامي مانند سنگسار و صلب به دليل زمينههای رواني و فرهنگي خاص ،در
سطح جامعه زمينه وهن دين مقدس اسالم را فراهم نمايد ،ميتوان آنها را بهطور موقت به حکم و
صالحديد حاکم شرع تعطيل نمود؛ البته اين به آن معنا نيست که اسالم ناقص است؛ بلکه به دليل
موجود نبودن شرايط الزم برای اجرای حکم است و روشن است که نبود شرايط اصل حکم را
خدشهدار نميسازد.
 .1اجرای علني مجازاتهای اسالمي نه تنها محمل شرعي ندارد ،بلکه از نگاهي ديگر بايد گفت
که در حال حاضر و در جهان کنوني ،بر اساس رواياتي که از اجرای حدود در انظار کفار نهي
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ميکند ،ميتوان اجرای علني حد را اقامه حد در بالد کفر دانست و لذا از اين طريق نيز اجرای
حد در انظار عمومي وجه شرعي ندارد.
 .1پيشنهاد ميشود )1 :درست است که بعضي از مجازاتهای حدّی مشکل هستند و جرم آنها
بهندرت و به طرق خاصّه ثابت ميشود و قاعده درأ در صورت بروز هر گونه شبهه جلوی اجرای
حدّ را ميگيرد ،اما پيشنهاد ميگردد که در تقنين حدود الهي در قانون مجازات اسالمي به تبعيت
از «ارتداد» که تقنين نشده است ،مجازاتهای سنگين و مغاير با موازين و قوانين حقوق بشری که
منجر به وهن اسالم و نظام ميشود ،بازنگری شود و مجازاتهای حدّی مانند «قطع دست و پا به
خالف در مورد محاربه» و «صلب» برداشته شود؛ چون صرف تقنين آن نيز در شرايط کنوني وهن
اسالم و نظام و تشبّه نظام اسالمي به گروههای تکفيری مانند داعش ميشود )2 .در مجازاتهای
حدّی ديگر مانند «قطع دست» و «صلب» ،به تبعيت از «رجم» که در قانون مجازات اسالمي
تلطيف مقررات مربوط به آن با توجه به اسناد حقوق بشر ،فشارهای بينالمللي و نظر برخي از
فقهای معاصر در توصيه به عدم اجرای مجازات رجم در حالي که موجب وهن اسالم و مفسده
است ،مدّ نظر قانونگذار بوده است ،نسبت به حدود عرضيه ديگر در قانون مجازات اسالمي به
وحدت مالک نيز تعميم داده ،اين نکته قيد شود که در صورت عدم امکان اجرا با پيشنهاد دادگاه
صادرکننده حکم و ارسال به رئيس قوه قضائيه و همچنين ارائه به ولي امر جهت موافقت ،حدّ به
مجازات ديگر تبديل و جايگزين شود.
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