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چکيده؛
ده برخی هاایاتق اقامة ح سمرچشاة برکاقی براب جامعه به شااه آم است .هاایاقی دیگر هم قعییل ح
ها نکوهش کرد ان  .راهر این گونه هاایات به نوبة خود اجهی ق سمی به ح اد بخشمی ا سمرب شم است قا
ن یهمان براب حراسمممت ار حم اد هرگونمه انعیماف ده آن ها نماهاا ب انن  .هاایات مربوط به قعییل ح هازمان
دستاایة برخی سختگیربها ده اجراب بی چون ا چراب کیفرهاب ح ّب هم ش است .این پژاهش با هایکردب
قـلیلی -انت مادب قمأکیم میکنم که مفهوح اقامة ح ادق نراقر ار اجراب بیچون ا چراب کیفر چن جرح خار
اسممت .اقامة ح اد به معناب برپاداشممتن نظاحمن قاامی قوانین ا احکاح الهی اسممت .ار حکات ا هحات شمماهع
م ّس بسی به داه است که ار میان انرو احکاح ا نرامین خود قنها به اجراب چن کیفر قأکی کن  .ها نین برابر
یمانته هاب این پژاهشق م صمممود ار نکوهش قعییل ح ده هاایاتق قوصمممیه به سمممختگیربهاب نامتعاهف ده
کیفرهاب ح ّب نیسممت؛ بلکه این هاایاتق سممهلانگاهب ده اجراب مجاراتق الغاگرایی کیفربق قرعیضهاب ناهاا
ده اجراب مجارات ا هر آن ه مایة ناکاهآم سمممارب کیفر شمممود ها نفی میکنن  .پی اسمممت که این امر به ح اد
اصیالحی اختصار ن اهد ا ده این باه قفااقی میان ح ّ ا قعزیر نیست.
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مقدّمه
ده برخی هاایات براب اقامة ح اد پیام هاب مهاّی ذکر ش م اسممت .ده هاایات دیگرب قعییل
ح اد نکوهش شمم اسممت .نهم دهسممت این هاایات بااهایّت اسممت؛ ریرا این هاایات منشمماء
اسممتنراط برخی احکاح دیگر ش م ان  .با اسممتناد به این هاایاتق کیفرهاب ح بق ق سممی قلا اد
ش ان  .شناسایی ایژگیهاب ق سی براب ح اد ده عال باعق ج ایی آنها ار کیفرهاب قعزیرب
شممم اسمممت؛ ریرا بنمابر نرضق کیفرهاب قعزیرب ناق این ایژگیها قلا اد شممم ان  .ها نین
شمناسمایی جنرة ق سی براب ح ادق مانع هرگونه پویایی مصلـتم اه ده این کیفرها ش است.
بر اساس قل ی هایجق کیفرهاب ح بق به دلیل ایژگیهاب ق سیاب که داهن ق موضوعیّت داشته
ا ار هرگونه قغییر ا قـوّلی برکناه هسمممتن ؛ ریرا قصم موّه میشمممود ان ع قغییرب ده این کیفرها
باعق ار دست هنتن آ اه ا برکات ق سی آنها میگردد.
برداشمممت ن یهمان ار هاایمات قعییل ح ق به اصمممراه آنها ده اجراب بیچون ا چراب ح اد
اصمممیالحی ده هر شمممراییی انجمامی اسمممت؛ به گونه اب که قابلیّت هرگونه انعیاف مرتنی بر
مصلـت ده ح ادق به بهانة جلوگیرب ار قعییلی ح ق ار دست هنته است .گا نیز ن یهان با قکیه
بر هاایات نهی ار قعییل ح ق سمختگیربهاب غیرمتعاهنی ده استنراط احکاح ح اد اصیالحی
ناود ان  .با این هاهق هیچگا این هاایات ج اگانه ا دقیق موهد برهسمممی قراه نگرنتهان قا دامنة
داللت معنایی آنها معلوح گردد .به این مسمأله کاتر پرداخته ش است که م صود ار قعییل ح
چیسمت ا گسممترة معنایی آن قا کجاسممت .هاشمن شم ن این مسممأله نشممان خواه داد که قا کجا
می قوان ار هاایات قعییل ح ده استنراط احکاح جزایی استفاد ناود .به روه کلی قل ی هایج ار
مفهوح اقامه ا قعییلی ح ده عال به نوعی سختگیربق کیفرگرایی ا الرته پانشاهب بر رات ده
کیفرهاب ح ّب انجامی اسمممت .ده این پژاهش با قکیه بر هاش قـلیلی -انت ادب براب هاشمممن
ش نِ مفهوح اقامه ا قعییل ح ا م لولِ هاایات مربوط به این داق به روه ج اگانه ده دا قسات
به مفهوح شناسی اقامه ا قعییل ح اد ا ها نین دامنة معنایی آنها خواهیم پرداخت.
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 .2اقامة حد
«إقامه» مص ه باب إنعال ار ماد «ق ا ح» میباش  .مادة «ق ا ح» براب انسجاح ا ایستایی یو شیء
یا نعل به کاه میهاد .عربها ار منجا شممم ن آب با عراهت «قاح الااء» قعریر کرد ان ؛ ریرا ده
این حالت آب که مادة سمیال ا ب ان شمکل اسمتق قالب مشمخّصی به خود میگیرد (جوهربق
 8279ه ق :ج1ق  .)3989به اسیلهاب که شیء دیگر به آن قکیه میرن ا به کاو آن میایست ق
«قَیِّم» میگوینم (نراهیم بق  8496ه ق :ج1ق  .)322بممه هاین قرقیممب چون ده نرهنممگ عربق
خویشماان ان شخصق اب ها پشتیرانی میکنن ق آنها ها «قَوح» نامی ان (ارهربق  8438ه ق :ج6ق
.)399
جوهرب «إقامه الشیء» ها به معناب ادامه دادن آن میدان (جوهربق  8279ه ق :ج1ق .)3987
ابنا یر ار «إقماممه» با معناب قااح ا کاال انجاح دادن کاه یاد میکن (ابن ا یرق  :8297ج4ق .)839
بنمابراینق ار لـمات لغوب إقماممه یمو امر به معناب انجاح دادن آن به گونهاب اسمممت که ابت ا
مستـکم باان .

 .2-2مفهوم اقامة حد در قرآن کريم
ااژ «ح » هیچ گا ده قرآن کریم ده معناب مجارات یا م رّهات کیفرب به کاه نرنته اسمممت .این
ااژ ق به صمموهت جاع(ح اد)ق چهاهد مرقره ده قرآن کریم به کاه هنته اسممت .ح اد ده یو
موهد به ضایر هاجع به خ اان اضانه ش ا به صوهت «ح اد » آم است (نساء .)84 :ده یو
موهد دیگرق این ااژ به صوهت «ح اد ما انزل اهلل» استفاد ش (قوبه )67 :ا به روه کلی دهباهة
آن چیزب است که ار ررف خ اان بر پیامررش نرا نرستاد ش است .به جز این دا موهدق ده
داارد موهد دیگرق ااژة ح اد به کلاة جاللة «اهلل» اضمانه ش ا به صوهت قرکیب «ح اداهلل»
آم است.
مواهد بمهکماهگیرب ااژة «حم اداهلل» ده قرآن کریمق ار لـات موضممموعیق ده یو موهد به
احکماح هار ق اعتکاف ا مسمممج مربوط میشمممود (ب ر )817 :؛ نُه باه دهباهة م رّهات مربوط به
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رالقق اردااج ا هعمایت ح وق مت ابل ده خانواد اسمممت (ب ر  336 :ا 329؛ رالق8 :؛ مجادله:
)4؛ دا بماه دهباهة احکاح اهث (نسممماء 82 :ا  )84ا یو باه نیز به روه کلی آم ا بر حفظ آن
قأکی ش است (قوبه )883 :که هیچیو به احکاح جزایی مربوط نیست؛ بلکه ده قاامی مواهدق
معناب «مرربن ب» به عنوان معناب صمممریح ا معناب «حکم ا قانون» به عنوان معناب جانری ار آن
ق ابل برداشممت بود ا موهد قأکی برخی پژاهشممگران علوح قرآنی نیز قراه گرنته اسممت (هاغب
اصفهانیق 8483ه ق338 :؛ مصیفوبق  8493ه ق :ج3ق 819؛ قرشیق  8483ه ق :ج3ق .)883
ده کاهبردهاب قرآنی ار قعریر «قع ّب ار ح اد» اسمتفاد ش است (نساء84 :؛ رالق8 :؛ ب ر
 .)336این امر به نوبة خود نشمماندهن ة بکاهگیرب ااژة «ح اد» ده معناب قوانین ا مررهاب الهی
اسمت .قعریر «اقامة ح اد» نیز ده قرآن بکاه هنته است (ب ر 329 :ا  .)336امّا اهقراری به م رّهات
کیفرب نم اهد؛ بلکمه دهبماهة م رّهات مربوط بمه خمانواد می بماشممم  .ده یو موهد ا ده معنایی
نزدیوق «پاسم اشمت ح اد» ار ایژگیهاب مؤمنین هاستین برشارد ش است (قوبه .)883 :ده
هاایتی ار اماح صادق (ع) با اشاه به مضاون این آیهق برخی ار احکاح مربوط به سرقت بیان ش
اسممت (حر عاملیق  8496ه ق :ج31ق 26ق م .)4اما این هاایت هرگز نایقوان دلیل مناسممری بر
انـصماه قعریر «پاس اشت ح اد» به اجراب مجاراتهاب ح ب باش ؛ ریرا ده هاایات دیگرب به
این آیة شممریفه ده موضمموع جهاد اشمماه ش م اسممت (حر عاملیق  8496ه ق :ج88ق 832ق م 3ا
ج81ق 49ق م 2ا ج81ق 41ق م .)9مفسممران قرآن کریم نیز ار قعریر «پاسمم اشمممت ح اد»ق معناب
نگه اهب ا حفارت ار هاة احکاح ا قوانین الهی ها برداشمممت کرد ان (رررسمممیق  :8273ج88ق
386؛ ررارراییق  :8274ج6ق 126؛ مکاهح شیراربق  :8278ج1ق .)812

 .1-2روايات و اقامة حد
ده هاایاتق اقامة ح اد سممرب نزال برکات ا آ اه اهجان ب ده جامعه عنوان شمم اسممت .این
هاایات مست الً مـل بـق قراه نگرنتهان  .راهراً پیاح این هاایات به ان ار اب براب ن یهان هاشن
بود کمه خود ها ار بـق ایژ پیرامون آنها بینیار میدی ان  .ده پاه اب ار نوشمممتههاب ن یهانق
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نزد ن یهان «اقامة ح عراهت است ار جاهب ساختن کیفر م رّه بر مجرح ار سوب کسی که اهلیّت
آن ها داهد» (موسسه دائر الاعاهف ن ه اسالمیق  :8269ج8ق .)922
ده چن هاایت اقامة ح اد ار چهل شرانه هار باهن گی پربرکتقر معرنی ش است .ار اماح
صمادق (ع) چنین ن ل ش است« :ح ّر که ده رمین اجراء مهشودق پاعکنن قر ار چهل شرانه
هار بمماهان بر رمین اسمممت» (ررماررممایه براجردرق  8436ه ق :ج29ق 469ق م .)8برابر هاایممت
دیگرب ار پیممامررخم ا (ر)« :اجرار یممو حم ق ار بمماهان چهممل هار بهتر اسمممت» (ررمماررممایه
براجردرق  8436ه ق :ج29ق 469ق م .)2برابر هاایتی دیگرق اماح کارم (ع) ده پاسممخ به کسممی
که ار ایشممان دهباهة م صممود خ اان ار «رن کردن رمین پس ار مردنش» سممؤال کردق نرمود
اسمت« :منظوه این نیست که خ اان با باهان رمین ها رن مهساردق بلکه مردانه ها بر مهانگیزد
کمه ع ل ها احیا مهکنن ا رمین با احیار ع ل رن مه شمممود ا اجرار یو ح برار رمینق ار
باهان چهل هار سممودمن قر اسممت» (رراررایه براجردرق  8436ه ق :ج29ق 469ق م .)3میبینیم
که بپا داشتن ع ل به روه کلی موهد قأکی اماح(ع) قراه گرنته است.
ده هاایمات دیگربق حکومت اماح عادل ا اقامة ح اد ار یو عار عرادت برقر قل ی شممم
اسممت .ده ح یثی ار پیامرر(ر) آم اسممت« :یو سمماعت حکومت اماح عادلق ار عرادت هفتاد
سممال برقر اسممت ا ح ّر که برار خ ا ده رمین اجراء مهشممودق ار باهان چهل هار برقر اسممت»
(رراررایه براجردرق  8436ه ق :ج29ق 461ق م .)4ده هاایت دیگرب چنین آم اسمممت« :یو
هار ار حکومت اماح عادل ار باهان چهل هار بهتر است ا یو ح که ده رمین اجراء مهشود ار
عرادت شصت سال برقر است» (رراررایه براجردرق  8436ه ق :ج29ق 461ق م.)1

 .2-1-2روايات و ويژگیهای قدسی حدود
ده قل ی هایجق قعریر اقمامة ح ده هاایاتق حال بر اجراب کیفرهاب ح ّب شممم اسمممت .اینکه
اجراب ح اد ار باهن گی روالنی م ّت سممودمن قر ا پاعکنن قر باش م ق یا اینکه ار شممصممت یا
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هفتاد سمال عرادت با نضمیلت قر باشم ق ماکن است این قصوّه ها ایجاد ناای که شای کیفرهاب
حم ّب داهاب ایژگی هماب قم سمممی هسمممتنم کمه اجراب آنهما چنین نیکوییهایی به دنرال داهد.
برشماردن چنین نضائلی براب اجراب ح ادق ناخودآگا قصوّه ملکوقی ار کیفرهاب ح ّب ها ده
ذهن متشرّعین ایجاد میناای  .حتّی برخی ار ن یهان بر پایة این هاایاتق اجوب اجراب ح اد ها
ار سمنخ ااجب قعرّ ب دانستهان (موسور گلپایگانهق  8483ه ق :ج8ق )211 - 216؛ دهیانتی که
به نوبة خود میقوان ده استنراط احکاح ح اد ا رگذاه باش .
مضممماون برخی هاایات دیگر نیز باعق دامن ردن به قصم موّه اجود ایژگیهاب ق سمممی ده
کیفرهماب حم ّب شممم اسمممت .ده برخی هاایمات براب اجراکنن ة کیفرهاب ح ّب ایژگیهاب
خاصمی لـات شم است .ار جاله این ایژگیها این است که اجراکنن ة ح ادق خود نرای ح ّ
ا لهی به عه داشمته باش ا کسی که خود مرقکب جرح ح ّب ش ق شایستگی اجراب ح اد بر
دیگران ها ن اهد .ده هاایتی آم اسمت که امیرالاومنین(ع) به مردمی که با صوهتهاب پوشی
براب اجراب مجمارات هجم گرد آمم بودنم ق نرمودنم « :ار مردحق خم اانم قراهع ا قعاله به
پیامررش(ر) عه ر کرد که اا نیز هاان عه ها با من کرد است :هر کس که ح ّر برار خ ا
بر ار باش ق اجرار ح ّ نکن ؛ بنابراین هر کس که بر ار مانن ح ّر است که بر این رن استق
بر این رن حم جماهر نکنم » (ررماررمایه براجردرق  8436ه ق :ج29ق 461ق م .)1چن هاایت
دیگر با هاین مضمماون ده منابع هاایی شممیعه اجود داهن که مُررّا بودن ار ح ها شممرط اجراب
ح اد برمیشااهن (رراررایه براجردرق  8436ه ق :ج29ق 133ق م 8ا 141ق م 3ا 113ق م.)7
چنین هاایاقی به قصوّه ق سی بودنِ کیفرهاب ح ّب دامن میرن  .با دی ن این هاایات ماکن
اسمممت این قصمموّه ایجاد شمممود که کیفرهاب ح ّب که اجراب آنها چنان برکاقی به دنرال داهد ا
مجرب آنها نیز بای چنین ایژگیهایی داشمته باشم ق قکویناً داهاب خصمیصمههاب ق سمی هستن .
یکی ار ن یهان معاصمر مینویس « :قرآن مجی ده آیة نخستینق کیفر قیع دست ها یو مجارات
الهی دانسممته اسممت ا ده داّمین آیه قرولکنن ة قوبة سمماهق ا بخشمماین ا آمررن ة اا ها خ اان
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معرنی نرمود اسمممت .بنمابراینق مجرب مجمارات الهی ا قرولکننم ة قوبة بن ة گناهکاه ار ررف
خ ا بای یو شخصیّت ق سی باش » (مـ ق داماد8269 :ق .)891
هاایاقی دیگرب نیز اجود داهن که به قصموّه ق سمی بودن کیفرهاب ح ّب دامن رد است.
بر اسممماس این هاایمت ها یکی ار پیام هاب اجراب ح اد این اسمممت که موجب قیهیر هاحی ا
معنوب بز کاه شم م ا حتّی باعق برداشمممته شم م ن ع وبت اخراب ار اب میگردد .براب ناونه
هاایاقی اجود داهن که ده آنها مجرح با اقراه به اهقکاب جرحق ار اماح (ع) دهخواسمممت میکن
که اب ها با اجراب مجارات «قیهیر» کن  .ده این هاایات مجرح به جاب اینکه به اماح بگوی « :مرا
مجمارات کن»ق میگویم « :مرا قیهیر کن» (ررماررممایه براجردرق  8436ه ق :ج29ق 461ق م1؛
141ق م3؛ 119ق م4؛ 113ق م .)7بنمابراینق رماهراً کیفرهماب حم ّب بمه روه قکوینی خماصمممیّت
پاعکنن گی هاحی ا معنوب مجرح ها داهن (م یای حاجیق  .)839 :8219الرته اینگونه سخنان
ار معصموح(ع) نیسمتق امّا ماکن اسمت اسمت الل شود که این ان یشه قوسط معصومان (ع) موهد
ق ریر ا قأیی قراه گرنته است.
ار ررنی ده برخی هاایات آم اسممت که اجراب کیفر ح ّب باعق سمم وط ع وبت اخراب
میشمود .بنابراینق چنان ه کسمی متـاّل کیفر ح ّب شودق ع وبتهاب اخراب ناشی ار اهقکاب
جرح ار اب برداشممته میشممود .این امر هم به نوبة خود ایژگی ق سممی قابلقوجّهی اسممت که ده
کیفرهماب حم ّب اجود داهد (موسمممور گلپایگانهق  8483ه ق :ج3ق  .)361برابر هاایتیق ار اماح
باق ر یا اماح صمادق(ع) سؤال ش است که آیا خ اان کسی ها که ده دنیا بر اب ح اجراء ش
ده آخرت نیز ع وبت میکن ؟ ایشمممان ده جواب نرمود ان « :خ اان بزهگواهقر ار آن اسمممت»
(ررماررایه براجردرق  8436ه ق :ج29ق 194ق م .)89ار پیامررخ ا (ر) هم ن ل شممم اسمممت:
«هرکس گنماهه کن ا ده دنیا به مجارات آن برسممم ق خ اان عادلقر ار آن اسمممت که داباه
بن اش ها مجارات کن ا هر کس که گناهه ها مرقکب شمممود ا خ اان آن گنا ها بر ار ده
دنیا بپوشممان ق خ اان بزهگواهقر ار آن اسممت که دهباهة چیزر که ار آن عفو کرد ق قج ی نظر
کن » (رراررایه براجردرق  8436ه ق :ج29ق 194ق م.)88
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این سه دسته هاایات ده کناه یک یگرق به این قصوّه دامن رد ان که کیفرهاب ح ّب قکویناً
داهاب جنره هاب ملکوقی هسمممتن  .بنابراینق ار یو ررف این کیفرها با کیفرهاب قعزیرب قفاات
داهن ا ار ررف دیگر دسممتیابی به آ اه ملکوقی آنها مسممتلزح قغییرنابرداهب آنهاسممت؛ چه اینکه
قغییر ده این کیفرها باعق میشود که آ اه ق سی آنها ار دست براد.

 .1-1-2داليل قدسی نبودن کيفرهای حدّی
بمه هغم هاایمات موجودق دالیلی اجود داهنم کمه بر پمایمة آنهما میقوان گفمت کیفرهاب ح ّب
ایژگی ق سی ن اهن  .ده ادامه اهمّ این دالیل ها برهسی میکنیم.

 .2-1-1-2گستردگی معنای واژة حد
دهباهة هاایات دستة نخستق نایقوان انکاه کرد که برپایی یو نظاح کیفرب عادالنه براب حفظ
اهرش هماب دینی ا انسمممانی ده جمامعمهق موجب برکاقی ده جامعه خواه شممم ؛ امّا برپایی نظاح
ع الت کیفرب مرتنی بر آمور هاب دینیق قنها یو مص اق ار «اقامة ح » است که ده هاایات بر
آن قأکی شمم اسمممت .به نظر میهسمم معناب ح ده هاایات نوقق میلق احکاح ا قوانین الهی
بماشممم  .بم ین قرقیب آن ه باعق قـ ّق برکات نرااان ده جامعه میگرددق «اقامة ح » به معناب
برپایی هاة احکاح ا قوانین الهی اعم ار نردبق اجتااعیق عرادبق سمیاسیق اقتصادبق نرهنگی ا
کیفرب اسمممت؛ نمه ن ط اجراب احکماح کیفرب .برپماداشمممتن حم معنمایی گسمممترد قر ار اجراب
مجاراتهاب معیّن داهد .برپاداشمتن ح میقوان دهبرداهن ة قاامی اق اماقی باش که براب حفظ
اهرشهاب اسالمی ا اجراب قوانین ا احکاح الهی ده جامعه صوهت میگیرد .کاهبرد قرآنی ااژة
حم نیز این برداشمممت ها قأیی میکن  .با قوجّه به کاهبردهاب قرآنی ااژة ح ق به نظر میهسممم
«اقامه» ق بیشتر با ح ده معناب قوانین ا احکاح الهی مناسرت داشته باش قا معناب اجراب کیفرهاب
ح ّب.
برخی هاایات این برداشممت ار اقامه ح ها قأیی میکن  .ده هاایتی ار امیرالاومنین(ع) آم
است« :کسه سعادقان ناهشود جز با اجرار ح اد الهه ا کسه ب بخت ناهشود جز با قضییع
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حم اد الهه» (رراررایه براجردرق  8436ه ق :ج29ق 461ق م .)7برابر این هاایتق سمممعادت ا
شم اات انراد ده گرا اقامة ح اداهلل ا قرا ناودن آنهاسمت .ار جهت مناسمرت حکم ا موضوع
نای قوان سممعادت ا شمم اات انراد ها صممرناً ده گرا اجراب کیفرهاب ح ّب یا ع ح اجراب آنها
دانسمت .آن ه اسمراب سمعادت بشر ها نراهم میناای ق برپاداشتن قاامی احکاح ا قوانین الهی ده
هاة رمینههاسمت .ش اات بشر نیز ده داهب ار کلیة احکاح الهی است .شواه نشان میدهن که
کماهبرد ااژة حم ده غیر حم اد اصمممیالحی ا حتّی اموهب کمه بمه کلی ار جنس جرح ا کیفر
نیسممتن ق کم نیسممت .براب ناونه ده برخی هاایاتق اضممو ا رالق ار ح اد الهی به شممااه آم
است (حر عاملیق  8496ق :ج8ق 414ق م 8ا ج33ق 87ق م.)89
ده حالی که ده دستة نخست هاایات هیچ قرینهاب مرنی بر انصراف معناب اقامة ح به اجراب
کیفرهاب ح ّب اجود ن اهدق به نظر میهسمم مناسممبقرین معنا براب این قعریر هاان برپاداشممتن
احکاح ا قوانین الهی باشم م  .الرته یکی ار مصمممادیق قوانین الهیق قـ ّق یو نظاح ع الت کیفرب
عادالنه ا مرتنی بر هعایت اهرش هاب الهی اسمممت .بنابراینق ار این بابت کیفرهاب ح ّب ایژگی
ق سممی نخواهن داشممت قا قفااقی میان ح ّ ا قعزیرق دسممتکم آن دسممته ار قعزیرات که نارر به
مـرّمات شمممرعیان ق اجود داشمممته باشم م  .ابزاههاب کیفرب که بتوانن اهرشهاب الهی ها حفظ
نااین ق مایة برکت براب جامعهان ؛ خوا ح باشمن یا قعزیر .به نظر میهس قعابیر به کاه هنته ده
این هاایات کنایی باشممن  .ان ع قفااقی نیز که ده هاایات دی میشممودق به خارر کنایی بودن
آنهماسمممت؛ بما برکمت قر بودن اقماممة حم ار چهل هار باهن گی یا چهل شمممرانه هار باهن گی؛
پاعکنن قر یا با نضیلتقر ار شصت سال عرادت یا هفتاد سال عرادت.
حتّی ن یهانی که اقامة ح ده این هاایات ها به معناب اجراب مجارات گرنتهان ق نیکوییهاب
مذکوه ده این هاایات ها روهب قـلیل کرد ان که به ح اد اصمممیالحی ا حتّی هاة کیفرهاب
شمرعی اختصمار ن اهد .براب ناونه گفتهان که اسمتفاد ار ضاانت اجراب کیفرب باعق قأمین
نظم ا امنیمّت ده جمامعه شممم

ا ار گسمممترش مفاسممم ا کژب ها ده جامعه جلوگیرب میناای

(موسممموب اهدبیلیق  8437ه ق :ج8ق  .)4-1یما اینکمه بهکاهگیرب ابزاههاب کیفرب موجب قأمین
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امنیّت ده جامعه میگردد ا امنیّت اجتااعی بسمتر هشم ا شمکونایی بسمیاهب ار اسمتع ادهاسمت
(مکاهح شیراربق  8424ه ق :ج8ق .)9-7
اگر چنین قفسیرهایی ار این هاایات ها بپذیریمق قفااقی میان ح ّ ا قعزیر نخواه بود .منی ی
نیست که هعایت نظم ا انضراط اجتااعی ا جلوگیرب ار نساد ده جامعه ها صرناً ده گرا اجراب
چن کیفر انگشمتشمااه ح ّب قصوّه کنیم .ار اینکه ده این هاایاتق اقامة ح اد مص اق احیاب
عم الت شمممارد شممم ق بر میآی که «ع الت ها نان که اقامة ح اد ها ایجاب میکن ق اقامة
دسمت کم شمااهب ار قعزیرات به ایژ آنها که ار کرائر اجتااعی ا عاومی هسمتن ها هم ایجاب
میکنم » (نوبهمماهق  .)829 :8262برخی ن یهممان بممه صمممراحممت این هاایممات ها عالا بر حم اد
اصیالحیق شامل قعزیرات نیز میدانن (ناضل موح ب لنکرانیق  8433ه ق.)9 :

 .1-1-1-2مجری کيفرهای حدّی و ويژگیهای قدسی
ن یهمان ده بماهة دسمممتمة داّح هاایمات که شمممرط اجراب ح ها نرودن ح ّب بر عه ة مجرب آن
برمیشمااهن ق همداسمتان نیستن  .ن یهان مت ّح اساساً بر اساس این هاایات نتوا ن اد ان  .ده میان
متأخّرینق ع اب معت ن براب کسمی که خود ح ب به عه

داهدق حراح اسمت متص ب اجراب

ح شمممود (موسممموب خوییق  8431ه ق379 :؛ ناضمممل موح ب لنکرانیق  8433ه ق .)342 :الرته
بیشممتر ن یهان اجراب ح قوسممط چنین نردب ها مکرا میدانن (قرریزبق  8436ه ق :ج3ق –821
827؛ مـ ق حلیق  8491ه ق :ج4ق 844؛ عاملیق  8482ه ق :ج84ق .)237
دهباهة این هاایات قوجّه به چن نکته ضمممراهب اسمممت :نخسمممت اینکه ن یهان مت ّح ار این
هاایمات اعراض کرد انم  .این امر بمه نوبمة خود ار اعترماه این هاایمات میکماه  .داّح اینکه این
هاایات به نوعی ار اختصمار اجراب ح اد به معصوح خرر میدهن  .اگر شرط اجراب کیفرهاب
ح ب این باش که مجربِ ح ق خود مرقکب جرح ح ب نش باش ق به رریق االی دیگر م امات
نظماح عم المت کیفرب ار جالمه م ماح قع یب ا قـ یق ا دادهس پران ا حتّی حاکای که نظاح
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ع الت کیفرب ریر نظر اا عال میکن نیز بای چنین باشمممن ا این چیزب شمممریه به اعتراه شمممرط
عصات است (نوبهاهق .)341 :8263
سمموّح اینکه الرمة عالی ا اجرایی این هاایات این اسممت که نظاح قضممایی ج اگانهاب براب
هسمی گی به جرایم ح ّب قأسمیس گردد ا صمالحیّت دادگا ها ا دادهسمان ا مجریان بر اسمماس
ح ّب یا قعزیرب بودن جرح قعیین شمود (نوبهاهق  .)349 :8263چهاهح اینکه جرایم مستوجب ح
قنها ن ض نرمان الهی نیسمتن ق بلکه همرمان مص اق قعرّض به ح وق نرد یا اجتااع نیز میباشن .
اینکه شممرایط اجراب چنین جرایای پی ی شممودق ماکن اسممت ده عال رمینه ها براب داه ردن
این جرایم قوسمممط مجرمین حرنمه اب نراهم آاهد ا باعق انزایش اهقکاب جرح شمممود (نوبهاهق
 .)349 :8263پنجم اینکمه ار این نکتمه که جرایم مسمممتوجب ح ن ض نرمان خ اان هسمممتن ق
نایقوان نتیجه گرنت که ها هاب م ابله با آنها داهاب ق ّس است؛ بلکه ق ّس ا حرمت مربوط
به اهرشممی اسممت که با اهقکاب جرح موهد قعرّض قراه گرنته اسممت .اگر به این دلیل کیفرهاب
ح ّب ها م ّس ب انیمق بای براب بسمممیاهب ار کیفرهاب قعزیربق به خصمممور آنها که ده متون
دینی آم ان ق نیز ق ّس قائل باشممیم؛ چراکه آنها نیز بر جرایای باه میشممون که مص م اق ن ض
اهادة خ اان هستن (نوبهاهق .)347 :8263
شمممشمممم اینکمه احتامال داهد این هاایمات ده م ماح بیمان نکتمه اب غیر ار آن مه ن یهان به آن
پرداختهان ق باشمن  .چه بسما اماح (ع) ده م اح بیان این نکته بود باشمن که شرط به دست گرنتن
اموه قضممماات ا اجراءق ا اهاب آنق بمه عهم گرنتن حماکایمّت جامعة اسمممالمیق مررا بودن ا
پاکیزگی حاکاان ا م یران جامعه ار جرایم ا معاصی است .به عراهت دیگر قنها کسانی شایستة
حکومتق قضماات ا اجراب قو انین الهی ده جامعه هستن که خود پیش ار هاه به آن قوانین قن
داد ا ده عال پاع ا منز باشمممن  .به قعریرب الرمة قراه گرنتن بر کرسمممی قضممماات ا اجراب
مجاراتق مررّا بودن ار جرایم ا گناهان است .به نظر میهس این دست هاایات به روه ضانی بر
حقّ اهل بیت(ع) بر حاکایّت اشم ماه داهن  .یعنی اقامة ح اد به عنوان یکی ار شمممئون حکومت
بای به دسممت انراد معصمموح باش م  .ده عیون اخراه الرضمما آم اسممت که میان مردب صممونی که
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سرقت ناود با مامون گفتگوهایی ده میگیرد .ده این گفتگوها مرد صونی که براب مامون حقّ
حکومت ا اجراب کیفر قائل نیسممتق به اا که قصمم قیع دسممت اب به خارر سممرقت ها داهدق
میگوی « :ده آغارق خودت ها پاع سمممار؛ آن گا دیگرر ها قیهیر کن .ح ّ الهه ها بر خویش
جاهر کنق آنگا بر دیگرر اجراء کن ».ده جاب دیگرب بار این مرد صونی به مامون میگوی :
«نرد پلیم نایقوانم پلی ب چون خویش ها پاع کن ؛ قنها ا قنها انسمممان پاعق پلی ها پاع
مهکن ا هر کس که ح ّر بر عه داهدق ح اد ها بر دیگرر اجراء ناهسممارد مگر پس ار آن
که با خویش آغار کن  .آیا نشمممنی ار که خ اان متعال مه نرمای  :آیا مردح ها به نیکه دعوت
مهکنیم اممّا خودقمان ها نراموش مهناماییم ؛ بما اینکه شممماا کتاب آسممماانه ها مهخوانی ؟ آیا
ناهان یشمی ؟» (صم اقق  8271ه ق :ج3ق  .)327-321این گفتاگوها که ده حضموه اماح هضا
(ع) انجاح شم ا به نوعی قوسط ایشان ق ریر ش ق خود قأیی ب است بر اینکه این هاایات بیش
ار هر نکتهابق ده م اح بیان این میلب هسمممتن که حقّ حکومت ار آنِ امامان معصممموح اسمممت ا
دیگرانی که خود آلود به گناهان ا جرایم هستن ق شایستة حکومت نیستن  .ماکن است اعراض
مت م ّمین ار این هاایمات ار آن ها بمماشممم کمه آنمان نیز هاایممات ها ده م ماح بیمان چنین نکمماقی
میدانستهان  .الرته چنین برداشتهایی ار هاایات ده آ اه برخی ن یهان معاصر نیز دی ش است
(نو :موسور گلپایگانهق  8483ه ق :ج2ق .)38
هفتم اینکمه هاة این هاایات مربوط به داهان حکومت امیرالاومنین (ع) هسمممتن  .اگر چنین
حکای ح ی تاً اجود میداشمممتق چرا نه ده داهة پیامرر خ ا(ر) ا نه ده داهان خلفاب پیش ار
امیرالاومنین (ع) ا رب ار آنق ده میان نیسمت (خوانساهبق  8491ه ق :ج7ق  .)14هشتم اینکه الرته
برخی ار ن یهان معاصمرق کراهت اجراب ح قوسمط کسی که مرقکب جرح ح ّب ش
قعزیرات نیز میدانن (منتظرب نج

آبادبق بیقا.)884 :

ها شامل
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 .9-1-1-2تطهير ،وصف حالت روحی و معنوی مجرم
به نظر نایهس ده کیفرهاب ح ّب ایژگی قکوینی خاصی باش که باعق رهاهت مجرح گردد.
ار یو سمممو می قوان گفت قیهیر ذکر شممم ده هاایاتق با حالت هاحی مجرح ده حال قـاّل
کیفر سارگاهب داهد .کسی که با حالت ن امت ا احساس کوقاهی ا ق صیر براب قـاّل مجارات
اقم اح مینامای ق هاین حالتق اا ها قیهیر میکن  .به هاین علّت ده هاایات به چنین انرادب که
این حالت هاحی ا معنوب ها داهن ق قوصمممیه شم م اسمممت قا با اقراه به جرحق خود ها ده معرض
مجارات قراه ن هن  .اگر کسی با شهادت شهودق مـکوح به قـاّل کیفر ح ّب ش باش ا براب
نراه ار مجارات هرکاهب ها انجاح ده ا هیچ ا رب ار ن امت ا پشیاانی نیز ده اب نراش ق به نظر
نایهس قنها با قـاّل کیفر پاع شود (نوبهاهق.)347-341 :8263
ار سموب دیگر بر اساس برخی هاایاتق قیهیرق ناشی ار نفس مجارات نیست؛ بلکه قیهیر ده
گرا ن امتق قوبه ا اصالم نرد ده ا ر قـاّل مجارات است .ده هاایتی ار امیرالاومنین (ع)آم
اسمت که ایشان دست چن درد ها به عنوان مجارات قیع ناودن  .پس ار اجراب مجارات به آنها
هسمی گی کردن قا به حال عادب برگشمتن  .سپس به آنها نرمودن « :ار گرا ق دستهار شاا به
سمور آقش جهنم شمتانته است اله اگر قوبه کنی ا خ اان هاسته ا دهسته شاا ها بیاب ق قوبة
شاا ها مهپذیرد ا شاا دستهایتان ها به بهشت مهکشی  .اله اگر ار این کاه رشت ج ا نشوی
ا ار آن ه بر آن هسمتی دسمت نکشمی ق دسمتهایتان شاا ها به سور آقش مهکشن » (رراررایه
براجردرق 8436ه ق :ج29ق 634ق م36؛ هاان :م 31ا  29ا  .)28اگر کیفرهاب ح ّب به خودب
خود ا قکوینماً داهاب ا ر ق سمممی قیهیر بودن ق این سمممخنان اماح با سممماهقان چه قوجیهی داهد؟
سمماهقانی که دسممتشممان به خارر سممرقت قیع ش م ق با قیعِ ی پاع نش م ان ق بلکه برابر نرمایش
اماح(ع) پاکی آنها ده گرا قوبه ا اصمالم آنهاست ا چنان ه اصالم نشون ق اجراب قیع ی براب
آنها هیچ سممودب ن اهد .بنابراینق آن ه موهد ق ریر معصممومان(ع) قراه گرنتهق قیهیر مجرح ده ا ر
حالت هاحی ا معنوب خار اب میباشم م  .معصممموح(ع) پاعکنن بودنِ مجارات ها ده جایی
ق ریر نرمود که کیفر ا ر اصالحی داشته ا باعق قوبة مجرح گردی است.
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ها نینق ع وبت اخراب ار کسممی برداشممته میشممود که اجراب کیفر بر اا باعق اصممالم ا
دسمت کشی ن اا ار جرح ا گنا ش باش  .صرف اجراب کیفرق ب ان قوبه ا اصالمق ناق چنین
ا رب اسمممت .ده قرآن کریم خم اانم متعمال به مـاهبانق انزان بر کیفر دنیوبق ذلّت ا خواهب
اخراب ها هم اع داد اسمت (مائ  .)22 :ده ن هالرضما آم است« :اگر جنایتکاهان ده حاله
بایرنم کمه ح اد الهه دهباهة آنان جاهر گردی ق ده دنیا ا آخرت پاع شممم ان ا اگر قوبه
نکنن ق اع ة عذاب الهه نسرت به آنان بر حال خود باقه است ا خ اان عزّ ا جلّ آنان ها بسق
که اگر بخواه ق عذاب ا اگر بخواه ق عفو مهکن » (منسوب به اماح هضا(ع)ق  8499ه ق.)228 :
ب ین سان س وط ع وبت اخراب بر قوبه ا ن امت مجرح باه ش استق نه بر صرف اجراب کیفر.
بر این اسمماس نیز قفااقی میان کیفرهاب ح ّب ا قعزیرب نیسممت .اگر کسممی به اهقکاب جرح
مسمتوجب قعزیربق هارا با ن امت ا پشمیاانی ار اهقکاب آنق اقراه کرد ا پذیراب کیفر باش ق
کیفر قعزیرب براب اا ا ر قیهیرب خواه داشمت .ها نینق چنان ه خ اان متعال ار سمر نضل یا
ع ل خویشق کسممی ها که متـاّل کیفر ح ّب شمم ار ع وبت اخراب معاف ناای ق دسممتکم
کسمممی ها که براب انجاح گنا قعزیر شممم نیز ار ع وبت اخراب معاف خواه ناود (موسمممور
گلپممایگممانهق  8483ه ق :ج3ق « .)361بممه هر هاق حتّی اگر یکی ار آ مماه اجراب ح م ادق قیهیر
بز کاهان ا ههایی آنان ار عذاب اخراب باش ق این ایژگی به باب مجاراتهاب اسالمیق به ایژ
اجراب حم ادق جنرمهاب همزآلود ا آنجهمانی نای دهم قما احکماح ا مالعهاب آن ده قلاراب
نراقر ار انتظاههاب ع الیی ار اجراب کیفر اهریابی شون » (نوبهاهق .)64 :8216

 .1تعطيل حد
ااژة «قعییل» مص ه باب قفعیل ار مادة «ع ط ل» است .عرب به کاانی که رِ ن اهد «قَوس عُیُل»
میگوی  .اسران ب ان مهاه ا لگاح ا مردان ب ان سالم ها «أعیال» مینامن  .براب ههاکردن شترق
ب ان ساهبان ار قعریر «عُیِّلَت اإلبل» استفاد میشود (ارهربق  8438ه ق :ج3ق  .)61ااژة «قعییل»
براب هر آن ه که به نیّت ار بین هنتن ا بیاسمتفاد بودنق بیمـانظ ا نگه اهن هها شممود نیز به
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کماه میهاد (ابنعرماد ق  8484ه ق :ج8ق 493؛ ابن ناهسق  8494ه ق :ج4ق  .)213مادة «ع ط ل»
براب قرع عالی که الرح اسمت انجاح شود هم به کاه میهاد .الرته عال ده موضوعات ا مواهد
مختل ق نرق می کنم  .بنممابراینق هر موهدب کممه اقتضممماب عاممل بمه آن اجود داهدق اممّا ده آن
کوقاهی میشودق «عارل» به شااه میآی (مصیفوبق  8493ه ق :ج 1ق .)879
قرآن کریم به «قعییل ح » قصمممریح نناود ق امّا پس ار بیان مجارات رناق مؤمنان ها ار چنان
هأنتی که باعق ع ح اجراب ح گرددق نهی ناود اسمممت (نوه .)3 :گونههایی ار هأنتاهرب بر
بز کاه میقوان باعق قعییل ح گردد .ده شمممااهب ار هاایاتق «قعییل ح » نکوهش ا ار آن
نهی شم اسمت .هازمان ده هاایاقی دیگر «ابیال» ا «قضمییع» ح نیز ناپسمن شارد ش است.
قل ّی ن یهمان ار قعییل ح ق «قرع اقامة ح اد با داشمممتن ق هت بر آن ا نراهم بودن شمممرایط»
میباشم (موسمسه دائر الاعاهف ن ه اسالمیق  :8269ج3ق  .)121ن یهان قأکی داهن که «قعییل
ح اد شمرعی جایز نیسمت ا اجراب آن با داشتن ق هت ا اجود شرایطق ااجب است» (موسسه
دائر الاعاهف ن ه اسالمیق  :8269ج3ق .)121
ار امیرالاومنین(ع) ن ل شمم اسممت که ایشممان پس ار ا رات جرح رناب مـصممنهق خیاب به
خم اانم متعمال گفتمه اسمممت« :قو به پیامررت (ر) ده آن ه ار دینت خرر داد ارق نرمودر :ار
مـاّ ق هر کس که ح ّر ار ح اد مرا قعییل کن ق با من دشانه کرد ا با این کاهش مخالفت
ا سممتیز با من ها خواسممته اسممت .من ح اد قو ها قعییل نخواهم کرد ا خواسممتاه سممتیز با قو ا
قضممییعکنن ة احکاح قو نیسممتمق بلکه من مییع قو ا پیرا سممنّت پیامررت (ر) هسممتم» (رراررایه
براجردرق 8436ه ق :ج29ق 461ق م .)1گذشممته ار ابهاحها ا اشممکالهاب سممن ب ا داللی متع ّد
این هاایت (نو :نوبهاهق )824-821 :8262ق ن یهان عا قاً به این بخش ار هاایت براب پرهیز ار
قعییل ح اد اسمتناد کرد ان  .ها نین ار امیرالاومنین(ع) ن ل ش است که «ح اد ها ده موهد
نزدیکمان اجراء کن قما انراد داه ار آن پرهیز کنن  .خونها ها ه ه م ا ح اد ها قعییل مکن»
(رراررایه براجردرق  8436ه ق :ج29ق 199ق م.)81
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 .2-1تفسير روايات نهی از تعطيل حد به نفی ديدگاههای الغاگرايانه
هاایات دهبرداهن ة نهی ار قعییل ح ق ده یو سممیحق با ان یشممههاب مربوط به ع ح اسممتفاد ار
کیفر براب م مابلمه بما جرح منمانات داهن  .ار این جنرهق نهی ار قعییل ح یعنی نفی هر چیزب که
ابزاههماب کیفرب ها ار دسمممترس حماکایّت اسمممالمی براب م یریّت ا کنترل جرح خاهج ناای .
مانوعیمّت قعییممل حم ق اجممارة حممذف نهمماد مجمماراتق بمه عنوان یکی ار ابزاههمماب ااکنش بممه
ناهنجاهبهاب اجتااعی ها نایده .
ده ن یة م ابلق آناهشمممیسمممم که قرلوه ان یشمممههاب الغاگرایانه اسمممتق معت

به حذف نهاد

مجارات ده ااکنش به جرح میباشم م  .الغاگرایان منکر ررنیّت ا قوانایی ح وق جزا براب کنترل
جرح ا سمممودمن ب مجارات هسمممتن  .به نظر آنها نایقوان دهد ا هنجی ها با اعاال دهد ا هنجی
دیگر قوسمممط دالت جرران کرد .ار نگا ررن اهان این نظریهق هایکرد ع الت کیفرب بای جاب
خود ها بمه هم ف ا مرنمایی عماهب ار هرگونمه اعامال صممم ممه ا هنج بم ه  .نظریة بارداهن گی
مجارات به دلیل اینکه به مجارات مشمممراعیّتی دهاغین میده ق قوسمممط الغاگرایان موهد انت اد
ااقع شم اسممت .آناهشممیسممم یکی ار هایکردهاب نظرب انراری نارر به حذف م اخلة دالت ار
رریق مجاراتق ده قلارا اجتااع ا جایگزینی خودانضمراری اجتااعی با استفاد ار ق هت قنظیم
خودکماه هنتماه اجتااعی قوسمممط شمممهران ان میباشممم ( .)Haan 1991: 210-212بنابراینق
ان یشمممه هایی مانن الغاگرایی به خارر قنانی با مانوعیّت قعییل ح ق ار نگا ن ه کیفرب اسمممالح
م رول ا معترر نخواهن بود.
بمه هر هاب اگر بپمذیریم که هاایات نهی ار قعییل ح بیشمممتر بر اصمممل اجراب کیفر قأکی
داهنم ق نایقوان این هاایمات ها نمارر بمه قأکی ب خار بر اجراء ا پیگیرب ح اد اصمممیالحی
دانست.
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 .1-1تفسير اجزاء نظام عدالت کيفری در پرتو مفهوم نهی از تعطيل حد
نهی ار قعییمل حم ق قنهما هایکردهماب نمانی کیفر ها هد نایکنم ؛ هر آن مه ده دل نظاح ع الت
کیفرب باعق ار دسممترس خاهج ش م نِ کیفر گردد نیز با نهی ار قعییل ح ق مرداد اسممت .بر این
اسماس نای قوان ار اجزاء مختل

نظاح ع الت کیفرب قفسمیرب به دسمت داد که باعق قرا ش نِ

نهاد کیفر شود.
براب ناونه عذه «جهل به حکم»ق نرای روهب قفسمیر شمود که مجارات ها به کلی ار دسترس
خاهج ناای  .به هاین دلیل اسممت که اصممل «جهل به قانون مسمماوع نیسممت»ق ها ون یو نرض
قانونی ده ح وق جزاب عرنی پذیرنته شمم اسممت .الرته نرض قانونیِ علم به قانونق قا جایی که
امکان دسمتیابی به علم نراهم شم باش ا نرد قاده به کسب ارالع ار قانون باش ق نرض مناسری
اسمممت (میرسمممعی بق  :8219ج8ق  .)817-869بنابراینق ده ح وق جزاب عرنیق براب اینکه عذه
جهل به حکمق نهاد کیفر ها ضایع نکن ق نرض قانونی «جهل به قانون مساوع نیست»ق ایجاد ش
است .ده ن ه کیفرب اسالح نیز مسأله به هاین قرقیب است.
ده هاایتی ار اماح صمممادق(ع) آم اسمممت« :اگر رن هنگامه که رنا کرد بگوی  :نفهای ح یا
ناهدانسمممتم آن ه کرد اح حراح اسمممت ا ح ّ بر اا جاهر نگرددق ح اد الهه قعییل مهشمممود»
(رراررایه براجردرق 8436ه ق :ج29ق 789ق م .)8بر پایة این هاایتق ار دی گا اماح(ع)ق «قوجّه
به جهل ها ون عنصممرب که مسممئولیّت کیفرب ها مخ اش میکن ق نرای به گونهاب باشمم که
نتیجة آن نوعی الغاگرایی ا بیکیفرب باش » (نوبهاهق .)828 :8262
ده نوشته هاب ن یهان نیز این دغ غه به چشم می خوهد که متون چنان قفسیر ا قعریر شون که
عاالً باعق ار دسمت هنتن مجارات نشود .براب ناونه گفته میشود :اگر کسی مرقکب جرح ش
ا بمه حرح پنا بردق مجارات ده حرح بر اا اجراء نایشمممودق بلکه بر اا سمممختگیرب میکنن قا
مجروه شمممود ار حرح خاهج گردد؛ سمممپس اب ها مجارات میکنن  .یکی ار ن یهان ده این باه
میگوی این سممختگیرب براب آن اسممت قا ح قعییل نشممود (موسممور گلپایگانهق  8483ه ق:
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ج8ق  .)263ب ین سان امن بودنِ حرحق حتّی براب مجرمی که به آن پناهن ش ق نرای به گونهاب
قفسیر شود که مجارات ها ضایع کن .
به هاین قرقیب گفته می شمود که قکذیب شهادت شهود قوسط مشهودعلیهق ا رب ده اس اط
شمممهادت یا مجارات ن اهد؛ ریرا اگر قکذیب مشمممهودعلیه ا ر داشمممته باشممم ق باعق قعییل ح
میشممود .چنانکه ده این صمموهت هر کسممی میقوان مرقکب جرح ش م ا پس ار آن با قکذیب
شهود ار مجارات بگریزد (موسوب اهدبیلیق  8437ه ق :ج8ق .)271
ده مرـق قعاهض میان مضمماون شممهادت گواهان گفته میشممود چنان ه میان مفاد شممهادت
شهود به رناق اختالنی اجود داشته باش ق باعق میشود که ح ّ رنا ابت نش ق بلکه ح ّ قذف بر
شممهود ابت گردد .برخی ن یهان ده این باه قائل به قفصممیل شمم ان  .به نظر اینان اگر اختالف
شمهادت ها ده امرب آشمکاه باشم ق سم وط ح ّ رنا ار متهم ا روت ح ّ قذف بر شمهود اشکالی
ن اهد؛ امّا چنان ه اختالف ده امرب پنهان اقّفاق بیفت ق باعق س م وط ح ّ رنا ار متهم ا روت ح ّ
قذف بر شمهود نایشمود .دهباهة علّت این قفصیل گفته ش است« :براب اینکه اگر چنین نراش
هیچ شمماه ب ده موهد شممهادت بر رنا ایان نیسممت که شممهادت خودش یا شممهادت یکی یا هاة
شمهود هد شمود ا ده این صوهت قرس ار ح اسیلهاب خواه ش براب قرع شهادت ا قعییل
ح اد» (عاملیق  8482ه ق :ج84ق  .)269بنابراینق اگر اختالف ده شممهادتها که باعق سمم وط
شمهادت ا روت ح ّ قذف بر شمهود میشمودق به گونهاب قفسمیر شود که شامل اموه پنهانی هم
گرددق ده عال باعق بیکیفرب کلی میشود؛ ریرا دیگر کسی حاضر به اداب شهادت نایشودق
ب ین دلیل که احتاال داهد شهادقش هد ش ا مشاول ح ّ قذف شود.
دهباهة قوبة مـاهب نیز برخی ن یهان معت ن که قوبة مـاهب پس ار دستیابی به اب پذیرنته
نیسممت .گا دهباهة علّت این حکم گفته میشممود« :پذیرنتن قوبة مـاهب حتّی بع ار دس متگیرب
ابق موجب نوعی قعییل ح میگردد» (ناضل موح ب لنکرانیق  8433ه ق.)994 :
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 .9-1تفاوت مفهوم عدم اجرای حد با تعطيل حد
گفتیم که هاایات نهی ار قعییل ح به هد ان یشممههاب نانی کیفر نظر داهن  .ها نین معلوح ش م
که نهادهاب نظاح ع الت کیفرب بای ده پرقو مفهوح نهی ار قعییل ح قفسمیر شون  .پرسش این
اسممت که آیا هر ع ح اجراب ح ّبق به منزله قعییل ح اسممت؟ ده پاسممخ بای گفت که ماکن
است ح ّب اجراء نشود ا ده عین حال مص اق قعییل ح نیز نراش  .ع ح اجراب ح ده صوهقی
مصم اق قعییل ح اسمت که متضان نوعی اهاال ا سستی ده اجراب مجارات بود باش ا مایة
قجرّب بز کماهان حرنهاب ا حتّی بز کاهان بال وّ گردد .ده ن یة م ابل «ادلهاب که ار قعییل ح
منع می کنن ق بر نرض که نارر به ح اد اصممیالحی باشممن ق ع ح اجراب ح به اسممتناد مصمملـتی
مع ول ا پذیرنتنی ها شمممامل نایشمممون » (نوبهاهق  .)879 :8216بر این اسممماس «به کاه بسمممتن
مصملـتسنجیهاب حکیاانه ا خیرخواهانه براب کاهآم ساختن مجاراتها ده هاستاب اه انی
که براب آن قشریع ش ان ق مص اق قعییل ح نیست» (نوبهاهق .)367 :8216
ده مواهد س وط کیفر با قوبهق یا عفو حاکم یا شرههق ح به علّت اجود مصلـتی اجراء نش
اسمت؛ امّا موهدق ار مصمادیق قعییل ح نایباشم  .ع ح اجراب ح ده سمررمین دشان نیز چنین
است (رراررایه براجردرق  8436ه ق :ج29ق 119ق م.)3
جایل پسممر دهاج میگوی  :ار اماح باقر یا اماح صممادق (ع) دهباهة مردر پرسممی ح که سممرقتق
شرب خار یا رنا کرد ا کسه ار این کاه ار با خرر نش ا دستگیر نش استق قا این که قوبه
کرد ا صالح ش است .اماح(ع) نرمود« :اگر صالح شود ا حالت نیکویه ار اا دانسته شودق ح ّ
بر اا جاهر ناهشممود» .مـا بن ابهعایر گوی  :اگر آن کاه ده رمان نزدیکه بود ق بار ح ده
حقّ ار جاهر ناهشود؟ حضرت نرمود« :اگر پنج ما یا کاتر ار پنج ما بود ا حالت خوبه ار
ار آشمکاه شم باشم ق ح اد بر ار جاهر ناهشود» (رراررایه براجردرق  8436ه ق :ج29ق
113ق م .)9نای قوان گفت س وط ح ده این هاایتق مص اق قعییل ح است .ع ح اجراب ح
به علّت هعایت مصالـی ار این دست مص اق قعییل ح نخواه بود.
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به موجب هاایتی دیگرق مردب نزد امیرالاومنین(ع) به سممرقت اقراه ناود .اماح ار اا پرسممی :
«آیما میقوانی چیزر ار کتماب خ ا ها بخوانه؟» گفت :آهرق سممموهة ب ر ها .حضمممرت نرمود:
«دستت ها به خارر سوهة ب ر بخشی ح ».اشعق گفت :آیا ح ّر ار ح اد خ ا ها قعییل مهکنه؟
حضمرت نرمود« :قو ها چه به این کاهها! اگر بیّنه قائم شودق اماح حقّ ن اهد که عفو کن اله اگر
مرد خود علیه خویش اقراه کرد استق آن ده اختیاه اماح است .اگر بخواه ق عفو ا اگر بخواه
قیع مهکن » (رراررایه براجردرق  8436ه ق :ج29ق 179ق م.)88
ار این هاایت برمیآی که هر ع ح اجراب ح ّب مص م اق قعییل ح نیسممت .میبینیم که ده
این هاایمت دا قل ّی ار اجراب حم ده برابر یکم یگر قراه گرنتمهانم  .ده خوانش علوبق حم قا
ح اد ریادب منعی

است ا اماح عادل میقوان آن ها به گونهاب اجراء کن که متناسب با موهد

باشم ا اصممل شممخصمی کردن کیفر ها قضمماین کن ؛ حال آنکه قرائت اشممعثی ار اجراب ح ادق
خشو ا انعیافنابرداه است (نوبهاهق .)823 :8262
بر این اساس سختگیربهاب نابجا ده اجراب کیفرهاب ح ّب ا قالش براب داه نگه اشتن
آنهما ار انعیافهاب خیرخواهانهق ار ادلة نهی ار قعییل ح برنایآی  .دلیلی هم اجود ن اهد که
مصالح قا یرگذاه ده کیفرهاب ح ّب ها به مواهدب که ده رمان قشریع مـ ّق ش استق منـصر
ب انیم .ق ه مشمترع مجاوعه مواهدب که باعق اسم اط ح ش ق این است که کیفرهاب ح ّب
ایسمتا ا قغییرنابرداه نیسمتن ا میقوان مصالح حکیاانه ها ده هاستاب قأمین بهتر اه اف موهد نظرِ
شماهعق ده آنها به کاه بسمت .هیچ دلیل شمرعی ا ع النی اجود ن اهد که این مصالح منـصر به
مصممالح مذکوه ده هاایات باشممن  .دسممت حاکم صممالح اسممالمی به منظوه انعیاف ده کیفرهاب
ح ّب بر اساس مصالح نوپی ا بار است.
ماکن اسمت قصموّه شمود که کاهبست نهادهاب جزایی نوپی ا ده ح اد که مستلزح قغییراقی
ده کیفرهاب ح ّب اسمتق ار مصمادیق قعییل ح است .این پن اه نیز دهست نیست؛ ریرا مفهوح
نهی ار قعییمل حم بیشمممتر بمه مفهوح برابرب ده اجراب قمانون نزدیو اسمممت قا دناع ار رات ا
قغییرنابرداهب کیفر.
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بنابر آن ه گفته شم ق اسمتنراطهاب سختگیرانهق به استناد ادلة نهی ار قعییل ح اد پذیرنتنی
نیسممت .اسمماس ماً این ادله ده م اح بیان سممختگیربهاب نابجا ده کیفرهاب ح ّب نیسممتن  .بنابراین
نایقوان چنین سممختگیربهایی ها به ادلة نهی ار قعییل ح اد مسممتن سمماخت .ده ادامه براب
ناونه به چن موهد ار این سختگیربهاب ن هی اشاه میکنیم:
نخسممت اینکه ده حالی که م تضمماب اص ملِ عصممات دماء یا به قعریرب اصممل لزاح حاایت ار
جان انسمان ا ها نین اصل احتیاطق نتوا ن ادن به اع اح ده مواهد مشکوع استق برخی ن یهان
بمه قأخیر ان اختن اع اح ار باه کاتر به باه بیشقر ها ده موهد قکراه جرح ح ّب مصممم اق قعییل
ح میدانن (نجفیق بیقا :ج48ق 222؛ رراررایی حائربق  8481ه ق :ج81ق .)461-469
داّح این کمه ده موهدب که نردب به روه مرهم ا مجال به اهقکاب یو جرح مسمممتوجب ح
اقراه می نامای ق برخی ن یهان معت ن که نای قوان به چنین اقراهب قرقیب ا ر داد (عاملیق 8482
ه ق :ج84ق  .)241-241ار ررف دیگر برخی ن یهان با استناد به مانوعیّت قعییل ح ق برآنن که
چنین نردب ها بمایم بمه ابهماحردایی ار اقراهش مجروه ناود (نجفیق بیقا :ج48ق 319؛ موسممموب
اهدبیلیق  8437ه ق :ج3ق 311؛ ناضمممل موح ب لنکرانیق  8433ه ق61 :؛ موسمممور گلپایگانهق
 8483ه ق :ج8ق 844؛ منتظرب نج

آبادبق بیقا23 :؛ قرریزبق  8436ه ق :ج3ق .)11

سممموّح اینکمه برابر برخی هاایاتق اجراب ح بر بیااه ا رن مسمممتـاضمممهق قا پایان بیااهب ا
اسمممتـماضمممه بمه قعویق میانت (رراررایه براجردرق  8436ه ق :ج29ق 194ق م 6ا  .)84برخی
ن یهان نگرانن که چنان ه بیااه یا رن مسممتـاضممهق مشمماول کیفر هجم باشمم ق به قأخیر ان اختن
اجراب ح بر ااق مصمم اق قعییل ح باشمم  .ار این هاق بای اجراب هجم به چنین کسمممانی نوهاً
انجاح شممود قا ار قعییل ح جلوگیرب گردد (نجفیق بیقا :ج48ق 226؛ ناضممل موح ب لنکرانیق
 8433ه ق398 :؛ منتظرب نج

آبادبق بیقا64 :؛ قرریزبق  8436ه ق :ج3ق .)839

چهاهح اینکه اگر نرد نابینا مرقکب رنا شمودق مانن نرد بینا مجارات میشود .امّا اگر نرد نابینا
ادعاب شرهه ناای ا احتاال قـ ّق شرهه نیز ده میان باش ق ادعاب اا پذیرنته میشود ا ح ساقط
میگردد (مـ ق حلیق  8491ه ق :ج4ق  .)821برخی ن یهان نوشتهان پذیرش ادعاب نابینا دهباهة
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قـ ّق شمممرههق باعق قعییل ح میگردد؛ ار این بابت ده پذیرنتن ادعاب اب قردی اجود داهد
(موسور گلپایگانهق  8483ه ق :ج8ق .)889-887
پنجم اینکه برابر هاایات چنان ه کسی بخواه به اهقکاب رنا شهادت ده ق بای قـ ّق رنا ها
مانن نراهنتن میل ده سمرمهدان دی باشم ا به روه ی ینی شمهادت ب ه (رراررایه براجردرق
 8436ه ق :ج29ق 994ق م .)6برخی ن یهان معت ن که اگر چنین معاینهاب شمرط شهادت به رنا
باشم ق ح قعییل میگردد .ده ااقع با استناد به ادلة نهی ار قعییل ح ده داللت هاایات مذکوه
خ شمه شم است (موسور گلپایگانهق  8483ه ق :ج8ق 869؛ مکاهح شیراربق  8424ه ق :ج8ق
.)389
شمشمم اینکه شمیخ روسمی معت است اگر کسی ار سر اختیاه به سرقت اقراه کن ق آنگا ار
اقراهش برگرددق ح ّ قیع ار اا ساقط میشودق الی هد مال بر عه ة اا است (روسیق  8499ه ق:
 )781ابن ادهیس پذیرش چنین نظرب ها موجب قعییل ح دانسته است (ابن ادهیس حلیق 8489
ه ق :ج2ق .)468
هفتم اینکه بیشممتر ن یهان معت ن چنان ه کسممی به اهقکاب جرمی اقراه کرد ا سممپس قوبه
نامایم ق امماح مختاه اسمممت که اب ها عفو یا مجارات کن (مـ ق حلیق  8491ه ق :ج4ق .)826
ابن ادهیس ده دا جا با این نتوا مخالفت کرد اسممت .نخسممت اینکه ایشممان ده بـق قوبه پس ار
اقراه بمه اهقکماب سمممرقت با این قول مخالفت کرد ق می گوی  :قراه دادن اختیاه عفو براب اماحق
مصمم اق قعییل ح اسممت (ابنادهیس حلیق  8489ه ق :ج2ق  .)468داّح اینکه به نظر اا اختیاه
اماح ده عفو یا اجراب مجاراتق قنها ده جایی که نرد مـکوح به هجم اسممتق اجود داهد؛ امّا ده
جایی که نرد به خارر اهقکاب رنا مـکوح به کیفر قاریانه اسمممتق لـات اختیاه عفو براب اماح به
منزلة قعییل ح میباش (ابنادهیس حلیق  8489ه ق :ج2ق .)444
می بینیم که ده اسمتنراط شمااهب ار احکاح کیفربق به نهی ار قعییل ح اد استناد ش

است.

این ده حالی اسمت که این برداشمتهاب سمختگیرانه م لول هاایات نهی ار قعییل ح نیستن .
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«این هاایمات هرگز بمه کیفرگرایی ا سمممخمتگیرب ا ریماد هاب ده بکاهگیرب کیفر قوصمممیه
نایکنن قا بتوانن مستن چنین احکامی قراه گیرن » (نوبهاهق .)843 :8262

 .4-1عدم مالزمة اجرای حد با عدم تعطيل آن
میقوان قصموّه کرد که ح اجراء شمودق امّا اجراب آن مسمتلزح قعییل ح هم باش  .اگر اجراب
ح اد به گونه اب باشم که نتوان ا رگذاه باشم ق با آنکه ح اجراء شم ق قعییل هم ش

است.

برخی ن یهممان بممه این نکتممه قصمممریح ناود انم (نممو :مومن قایق  8433ه ق237 :؛ موسمممور
گلپایگانهق  8483ه ق :ج8ق  .)217ده هاایات هم چه بسما به این برداشمت اشماه ش است .ده
هاایتی ار امیرالاومنین(ع) آمم اسمممت« :اگر ده اجرار ح ق امّا ا اگر ها پی ا کن ق ح قعییل
مهشود» (رراررایه براجردرق 8436ه ق :ج29ق 189ق م .)42میقوان این هاایت ها چنین قفسیر
کرد که اجراب مجارات ده نرض شممو ا شممرهه مسممتلزح قعییل ا قضممییع آن اسممت 8.برابر این
برداشمت ار ح یق میقوان قصوّه کرد که ح اجراء شودق امّا هازمان قعییل ش باش  .به روه
کلی اگر اه اف موهد انتظاه ار اجراب ح نادی گرنته شمون ق ح به نوعی قعییل شم

است.

به قعریرب دیگر پانشاهب بیموهد بر اجراب ح ده هر حال مص اق قعییل ح است.
ار ن یمه نظر قـلیلی یکی ار نظریمههاب قوجیه کیفرق نظریة بارداهن گی اسمممت .این نظریه ار
نظریههاب «نتیجهگرا» قلا اد میشممود .ده نظریههاب نتیجهگراق ااکنش ده م ابل جرح بر اسمماس
نتایجی که ار آن انتظاه میهادق قوجیه میشمممود (غالمیق  .)837 :8261بارداهن گی مجاراتها
ده گرا سه مؤلفة ش ّتق نوهیّت ا حتایّت آنهاست .سزاه بکاهیا ضان قریین سه مؤلفة اساسی
بارداهن گی مجاراتهاق بر عناصمممر سمممرعت ا حتایّت بیش ار شممم ّت مجارات قأکی میکن

 .8ماکن است معناب این هاایت این باش که ده نرض شو نرای ح ها اجراء کرد .ده این صوهت مضاون هاایت ار بـق
قعییل ح بیگانه خواه بود .استناد برخی ار ن یهان به این هاایت براب نهی ار قعییل ح ا قأخیر ده اجراب آن هااهنگ با
هاان برداشتی است که ده متن آم است.
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(بکاهیاق  .)97-19 :8216بر اسماس مؤلفههاب بارداهن گی هم میقوان مواهدب ها شمناسایی کرد
که ح اجراء شودق امّا قعییل ش باش .
برخی ار ن یهمان نهی ار قمأخیر ده اجراب حم ها منصمممرف بمه مواهدب میدانن که منجر به
قعییل ح گردد (نجفیق بیقا :ج48ق 261؛ ناضممل موح ب لنکرانیق  8433ه ق .)371 :بنابراینق
ح ّب که ب ا قأخیر ناهاا اجراء شمودق با آنکه اجراء شم گویی قعییل ش است .قأخیر ناهاا ده
اجراب ح نیز بر اساس مؤلفه هاب بارداهن گی قابل قـلیل است .قأخیر ناهاا ده اجراب مجارات
باعق ار دسمت هنتن عنصر نوهیّت ده اجراب مجارات میشود؛ با ار دست هنتن عنصر نوهیّتق
کیفر دیگر بمارداهنم نخواهم بود .ده این صممموهت کیفر بما قأخیر انجاح میگرددق امّا چون به
خارر ن اشتن نوهیّتر ناکاهآم ش ق مص اق قعییل ح است.
شمممفماعمت قرعیضآمیز نیز موجمب ار بین هنتن قیعیّت مجارات ا ناکاهآم ب آن میگردد.
مجاراقی که ده آن احتاال پذیرنته ش م نِ شممفاعت برادق حتایّت نخواه داشممت .راال حتایّت
مجارات به معناب ار دسمت هنتن بارداهن گی آن اسممت .شممفاعت قرعیضآمیز لزاماً موجب ع ح
اجراب مجارات ده هاه مواهد نیسممت .ماکن اسممت شممفاعت ده مواهدب پذیرنته شممود یا نشممود.
صمرف بار شم نِ باب شمفاعت ده کیفر باعق ار بین هنتن قیعیّت کیفر میشود .ده این صوهت
مجارات اجراء ش ق امّا مص اق قعییل ح است .این نکته ده هاایات هم آم است .پیامررخ ا
(ر)ق شممفاعت اح سمملاه ار کنیزش ها قرعیضآمیز میدانسممت .ار این جهت آن شممفاعت ها مایة
قضییع ح دانست (رراررایه براجردرق 8436ه ق :ج29ق 121ق م .)3اع ة عذاب قوسط پیامرر
خ ا (ر)ق براب کسممانی که با شممفاعت نابجا ده پی قعییل ا بیا ر کردن ح اد هسممتن نیز ار
هاین باب است (رراررایه براجردرق 8436ه ق :ج29ق 143ق م.)88
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ده هاایتی آمم اسمممت کمه «پیمامرر خم ا (ر) ار قعییممل کردن حم اد نهه کرد ا نرمود:
بنهاسمممرائیمل بمه این دلیل هالع شممم ن که آنان هایشمممه ح اد الهه 8ها بر نرامایگان -نه بر
قوانگران ا اشمراف -جاهر مهساختن » (رراررایه براجردرق 8436ه ق :ج29ق 191ق م .)86ده
هاایمت دیگرب ار امیرالاومنین(ع) آمم اسمممت« :ح اد ها ده موهد نزدیکان اجراء کن قا انراد
داه ار آن پرهیز کننم  .خونها ها ه ه م ا ح اد ها قعییل مکن» (رراررایه براجردرق8436
ه ق :ج29ق 199ق م .)81ده این دا هاایتق هارا شممم ن نهی ار قعییل ح ق با هشممم اه ده باهة
پرهیز ار اجراب ح اد بر ضمعیفان ا اجراء نش ن آن دهباهة قوانگران ا انراد بانفوذق نشاندهن ة
این اسمممت کمه هاایمات دهبرداهنم ة نهی ار قعییمل ح ق به اجراب ح با معیاههاب داگانهق مثالً
اجراب حم دهبماهة ضمممعیفمان ا عم ح اجراب آن دهباهة قوانان ان نیز نظر داهن (نوبهاهق :8216
 .)367ح ّب که به صمموهت قرعیضآمیز اجراء شممودق به خارر ار دسممت دادن قیعیّتق بارداهن
نرود ا گویی معیّل است.
اقّفاقاً براب مراقرت ار ح اد ا جلوگیرب ار قعییلی آن حاکم اسممالمی بای اختیاهاقی داشممته
باش که با قکیه بر آنها ح اد ها پیوسته هارآم ناای قا ار قعییلی آنها پیشگیرب شود .پی است
کمه این اختیماهات ده چاهچوب برداشمممت هاب نهادب ا ع النی ار مفهوح حاکایّت اسمممت که
دخالت دی گا هاب کاهشناسی ها ضراهب میسارد (نوبهاهق .)243 :8216

 .5-1نامطلوبی تعطيل کيفرهای تعزيری
مانوعیّت خلع سممالم اجتااع ار ابزاه کیفرب ده م ابله با جرحق به مجاراتهاب ح ّب اختصممار
ن اهد .جرایم مسممتوجب ح شممااه ان کی ار جرایم ها قشممکیل میدهن  .ده حال حاضممر عا ة

 .8م صود ار ح اد ده این هاایتق میلق مجارات است؛ ریرا کیفرهایی که بنیاسرائیل اعاال میکرد ان با آن ه ده اسالح به
عنوان ح اد اصیالحی شناخته میشودق یکی نیستن  .بنابراینق اجراب قرعیضآمیز مجاراتق اعم ار ح ا قعزیرق مص اق قعییل
ح مـسوب میشود.
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ااکنشهما بمه جرح ار رریق کیفرهماب قعزیرب اسمممت .بنمابراین الغماگرایی قنها دهباهة کیفرهاب
ح ّب نکوهی نیستق بلکه دهباهة کیفرهاب قعزیرب نیز هاا نیست.
سمهل انگاهب ا اهاال ده اجراب کیفر نیز اختصماصی به ح اد اصیالحی ن اهد .هاة جرایم
قعزیرب لزامماً ار هاة جرایم ح ّب کماهایّتقر نیسمممتن  .بنابراینق سمممسمممتی ا اهاال ده اجراب
کیفرهماب قعزیرب نیز مانوع اسمممت .بارداهن گی قنها ده کیفرهاب ح ّب موهد انتظاه نیسمممت قا
بتوان مفهوح نهی ار قعییل ح ها به آنها منـصممر دانسممت .بارداهن گی ار جاله اه اف کیفر به
روه کلی اسممت .کیفرهاب قعزیرب هم ه نان هسممتن  .هر امرب که باعق ناکاهآم ب کیفرهاب
قعزیرب ده قأمین اه اف ع الیی موهد انتظاه ار آنها شممودق مشمماول ادلة نهی ار قعییل ح قراه
میگیرد .اجراب قرعیض آمیز کیفرق خوا حم بماشممم یما قعزیرق بمه دلیل ناکاهآم سمممارب کیفرق
مص اق قعییل ح است.
ن یهمان بمه ادلمة نهی ار قعییمل حم ده موهد اجراب کیفرهماب قعزیرب نیز اسمممتنماد کرد ان
(موسموب اهدبیلیق  8437ه ق :ج3ق  .)961ده هاایات نیز ده مواهدب ار قعییل ح نهی ش ق ده
صوهقی که مجارات ده آن موهد اساساً ح نیست .امامان معصوح (ع) دهباهة قنریه ا قأدیب انراد
نابالغق ار قعییل نش نِ ح سخن گفتهان  .این به معناب آن است که نهی ار قعییل ح ق به ح اد
اصیالحی اختصار ن اهد.
ده هاایتی ار اماح صمادق(ع) آم است« :ده کتاب عله (ع)آم است :اماح با کل قاریانه ا
با نیم یا بخشممه ار آنق ح اد الهه ها اجراء مهکرد ا آن رمانی بود که پسممر ا دختر بالغ نشمم
باشممن ا اا ح ّر ار ح اد الهه ها بارل ناهکرد .ار اماح صممادق(ع) پرسممی ن  :امیرالاؤمنین(ع)
[ده این گونه مواهدض چگونه [قاریانهض مهرد؟ حضممرت نرمود :قاریانه ها ار اسممط یا ار یو سمموح
آن به دسمت مهگرنت ا متناسمب با سمنّشان آنها ها قنریه میکرد ا ح ّر ار ح اد الهه ها بارل
ناهکرد» (ررماررمایه براجردرق  8436ه ق :ج29ق 199ق م .)84ده چنم ین هاایت دیگر نیز به
مانوعیّت قعییل ح براب قأدیب انراد نابالغ اشماه شم است (رراررایه براجردرق 8436ه ق:
ج 29ق 664قم  32ا 611ق م 9ا حر عاملیق  8496ه ق :ج31ق 39ق م.)8
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نتيجه
هاایاقی که اراقی ها براب اقامة ح اد برمیشممااهن ؛ هاایاقی که قأکی میکنن اجراکنن ة ح
خود نرمایم ح ّب بر عه داشمممته باشممم ؛ ها نین هاایاقی که اجراب ح ها مایة قیهیر بز کاه
میشااهن ق مجاوعاً باعق ش ان که برخی ن یهان کیفرهاب ح ّب ها داهاب ایژگیهاب ق سی
ا آنجهمانی قل ّی کننم  .این قل ّی بمه نوبمة خود ها ها بر هرگونمه انعیماف مصممملـمتمم اه ده
کیفرهاب ح ّب بسممته اسممت .ریرا قص موّه میشممود که هر قغییرب ده این کیفرها باعق ار دسممت
هنتن ایژگیهاب ق سی آنها میشود.
چنین قل ّیاب ار ح اد پذیرنتنی نیسممت؛ ریرا هاایات مربوط به اقامة ح اد خالی ار قرینهاب
اسمممت کمه آنهما ها بمه اجراب کیفر چنم جرح خار مـ اد نااییم .ار معناب قرآنی ااژة ح ا
ها نین هاایات دیگر برمیآی که م صممود ار اقامة ح ادق اجراب قاامی احکاح الهی ده جامعه
اسمممت .اجراب مجماراتها قنها یو مصممم اق ار اقامة ح اسمممت .بر این اسممماسق احکاح الهی
مجاوعهاب ار م رّهات مختل

هسمتن که به صموهت نظاحمن باهم ده اهقرارن  .نایقوان بخشی

ار این احکاح ها هها کرد ا ن ط به اجراب برخی ار آنها هاّت گااشت .گا با اجراء نش نِ برخی
ار احکاح شریعتق به دلیل اهقراط نظاحمن ب که این احکاح با یک یگر داهن ق اجراب سایر احکاح
نیز دچاه مشکل خواهن ش  .براب ناونه پرداخت رکات به ن را ا قأمین نیارمن بهاب ااّلیّة آنهاق
یکی ار مصممادیق مهمّ ح اد ا م رّهات الهی اسمممت (نو :حر عاملیق  8496ق :ج6ق 83ق م.)7
قالش براب برپاداشمتن رکات ده جامعه مصم اق مهمّ اقامة ح اد الهی ا م رّهات دینی است .ار
این منظرق ده صمموهقی که س منّت اسممالمیِ پرداخت رکات ده یو جامعه به کلی منسمموخ ش م
باشم ق نایقوان بر اجراب مجاراتهاب ح ّب پاب نشممرد .اجراب م رّهات اسممالمی یو مجاوعه
اسمت .نایقوان اجراب اقتصاد اسالمی ا پرداخت مالیاتهاب دینی ها هها کردق امّا به بهانة اقامة
ح اد ده اجراب مجاراتها سختگیرب ناود .ده هاایات مربوط به رکات آم است که چون
خ اان میدانسمممته که میزان رکات قعیینشم م براب ن یران کفایت میکن ق به این قرقیب م ره
نرمود اسمت .اگر خ اان میدانسممت که این م اه کفایت نایکن ق رکات ها بیش ار این قراه
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میداد (حر عاملیق  8496ق :ج6ق 89ق م .)2هاشمن است که نلسفة قشریع رکاتق پوشش دادن
به نیارمن بهاب اقتصممادب اسممت .ب ان قأمین این نیارمن بها نایقوان ار اقامة ح اد ده جامعه
سخن گفت.
ار سوب دیگر هاایات مربوط به شرط منز بودنِ مجریان ح ار اهقکاب جرح ح ّبق ده م اح
بیان این ح ی ت هستن که کسانی صالحیّت حکومت بر جامعة اسالمی ا اجراب احکاح الهی ها
داهنم کمه خود ار اهقکماب گنماهمان ا جرایم منز باشمممن  .این هاایات به روه ضمممانی بر حقّ
معصومان بر حکومت قأکی داهن  .ها نین قیهیر بزهکاهان الرمة قیعی خود اجراب ح نیست.
منی ی نیسممت که کسممی صممرناً به علّت قـاّل مجاراقی خار ار ع وبت اخراب ا آ اه اضممعی
گنا خود پاع شود .کسی که با قـاّل کیفر متنرّه ا اصالم شودق قیهیر ش است؛ امّا رهاهت
کسی که حتّی با قـاّل کیفر قوبه نناود ا عزح قرع گنا نکرد استق بیمعناست .الرته ده این
موهد میان کیفر ح ّب ا قعزیرب قفااقی اجود ن اهد.
هاایماقی کمه قعییلی ح اد ها نکوهش میکنن ق به هیچهاب ده م اح بیان سمممختگیرب ده
اجراب بیچون ا چراب کیفرهاب شممرعی نیسممتن  .سممختگیربهاب غیرمتعاهنی که با اسممتناد به
مانوعیّت قعییلی ح ادق ده اجراب کیفرهاب ح ّب ش م اسممتق م لول هاایات موجود ده این
باه نیسممت .این هاایات دی گا هاب الغاگرایانهاب ها هد میکن که معت

به حذف نهاد کیفر یا

کاهش کاهآیی آن هسمممتن  .این هاایات ها نین مانع قفسمممیرهایی ار اجزاء نظاح ع الت کیفرب
هسمممتن که به قرا شم م ن کیفر بینجام  .اجراء نشمم نِ کیفر ح ّبق لزاماً مصم م اق قعییل ح اد
نیست؛ ریرا ماکن است کیفر ح ّب بنا به مصالـی اجراء نش یا با قأخیر اجراء گردد؛ مصالـی
کمه ناونمههماب آن ده هاایمات ا نوشمممتمههماب ن هی اجود داهدق هرچن این مواهد به آن ه ده
هاایات آم مـ اد نیست.
اجراب کیفر ح ّبق به هر شممکل ا ده هر شممرایییق لزاماً مانع قعییل ح نیسممت .اگر کیفر
ح ّب با اهاال ا سمسمتی اجراء گردد یا به شکلی اعاال شود که اه اف کیفر قأمین نگرددق ح
به نوعی قعییل شم اسمت؛ حتّی اگر ح اجراء ش باش  .پانشاهب بر رات ا اجراب کیفرهاب
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شرعی به گونهاب که مانع هرگونه انعیاف مصلـتم اه ا همسو با اه اف کیفر ده آنها گرددق
به نوعی هاسمو با قعییلی ح اد اسمت .ب ین سمانق باب قغییرات هاشان ب که کیفرها ها ده هر
حال هارآم ا کاهآم ناای بای گشود باش  .بیگاان کیفرهاب برخوهداه ار این ایژگی بهتر
میقوانن ار اهرشهاب اسالمی دناع نااین .
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 هاغب اصمممفهانیق حسمممین 8483( .ه ق) .مفردات الفات ال رآنق چاپ االق لرنان – سممموهیهق
داهالعلم – ال اه الشامیه.
 صمم اقق مـا بن علی 8271( .ه ق) .عیون اخراه الرضمما علیهالسممالحق جل 3ق چاپ االق قهرانق
جهان.
 رراررایه براجردرق سی آقاحسین 8436( .ه ق) .جامع أحادیق الشیعهق جل  29ق چاپ االق
قهران – ایرانق نرهنگ سرز.
 رراررایی حائربق سی علی 8481( .ه ق) .هیاضالاسائل نی قـ یقاالحکاح بال الئلق جل 81ق
چاپ االق قمق آلالریت.
 رررسممهق نضممل بن حسممن .)8273( .مجاع الریان نی قفسممیر ال رآنق جل 1ق مترجم :جاعی ار
مترجاانق چاپ سوحق قهرانق ناصر خسرا.
 روسممیق مـا بن حسممن 8499( .ه ق) .النهایه نی مجرد الف ه ا الفتاابق چاپ داحق بیراتق
داهالکتابالعربی.
 عاملیق رینال ین 8482( .ه ق) .مسمالواالنهاح الی قن یح شمرائعاالسالحق جل 84ق چاپ االق
قمق موسسه الاعاهف االسالمیه.

 ناضممل موح ر لنکرانهق مـا  8433( .ه ق) .قفصممیل الشممریعه نی شممرم قـریر الوسممیله -
الـ ادق چاپ االق قمق مرکز ن هه ائاه ارهاه.

 نراهی بق خلیل بن احا  8496( .ه ق) .کتاب العینق جل 1ق چاپ داحق قمق هجرت.

 مصممیفوبق حسممن 8493( .ه ق) .التـ یق نی کلاات ال رآن الکریمق جل  3ا 1ق چاپ االق
قهرانق مرکز الکتاب للترجاه ا النشر.
 مکاهح شممیراربق ناصممر 8424( .ه ق) .انواهالف اهه نی شممرم قـریرالوسممیله -کتاب الـ ادق
جل  8قا 2ق چاپ االق قهرانق عراج.

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال هفتم ،شماره بیستوپنجم ،زمستان 1397

212

 منتظرب نج آبادبق حسینعلی( .بیقا).کتابالـ ادق چاپ االق قمق داهالفکر.

 منسوب به اماح هضا علیهالسالح 8499( .ه ق) .ن هالرضاق چاپ االق مشه ق آل الریت.

 موسمموب اهدبیلیق سممی عر الکریم 8437( .ه ق) .ن ه الـ اد ا التعزیراتق جل  8قا 4ق چاپ
داحق قم – ایرانق مؤسسه النشر لجامعه الافی .
 موسمموب خوییق سممی ابوال اسممم 8431( .ه ق) .مرانی قکاله الانهاجق جل  48موسمموعهق چاپ
سوحق قمق موسسه احیاء آ اه االماح الخویی.
 موسور گلپایگانهق سی مـا هضا 8483( .ه ق) .ال ه الانضود نی أحکاح الـ ادق جل  8قا
2ق م ره :عراس کریای جهرمیق چاپ االق قم – ایرانق داه ال رآن الکریم.
 مومن قایق مـام  8433( .ه ق) .مرمانی قـریرالوسمممیلمه – کتاب الـ ادق چاپ االق قهرانق
عراج.
 نجفیق مـا حسممن( .بیقا) .جواهرالکالح نی شمممرم شممرایعاالسمممالحق جل 48ق چاپ هفتمق
بیراتق داهاحیاءالتراثالعربی.
ب .فارسي
 بکاهیاق سمممزاه .)8216( .جرایم ا مجاراتهاق مترجم :مـا علی اهدبیلیق چاپ شمممشممممق
قهرانق میزان.
 رراررایهق سمی مـا حسمین .)8274( .قرجاه قفسیر الایزانق جل 6ق مترجم :سی مـا باقر
موسوب ها انیق چاپ پنجمق قمق دنتر انتشاهات اسالمه.
 رررسمهق نضمل بن حسن .)8273( .مجاع الریان نی قفسیر ال رآنق جل 1ق مترجم :جاعی ار
مترجاانق چاپ سوحق قهرانق ناصر خسرا.
 غالمیق حسممین .)8261( .کیفرشممناسممی (کلیات ا مرانی پاسممخشممناسممی جرح)ق چاپ االق
قهرانق میزان.
 قرشمممیق سمممی م علی اکرر 8483( .ق) .قمماموس قرآنق جل م 3ق چمماپ شمممشممممق قهرانق
داهالکتباالسالمیه.
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 مـ ق دامادق سممی مصممیفی .)8269( .بارخوانی ن هی امر به معراف نهی ار منکر ا اجراب
ح ادق چاپ االق قهرانق مرکز نشر علوح اسالمی.

 م یای حاجیق ابوال اسمم( .پاییز « .)8219نلسممفه مجارات ده اسممالح(»)8ق نصمملنامه ن ه اهل
بیت علیهمالسالحق سال سیزدهمق شااه .18

 مکماهح شمممیراربق نماصمممر .)8278( .قفسمممیر ناونمهق جل 1ق چاپ دهمق قهرانق داهالکتب
االسالمیه.

 موسممسممه دائر الاعاهف ن ه اسممالمی .)8269( .نرهنگ ن ه میابق مذهب اهلبیت علیهم
السالحق جل  8ا  3ق چاپ سوحق قمق موسسه دائر الاعاهف ن ه اسالمی.

 میرسعی بق سی منصوه .)8219( .مسئولیت کیفربق جل 8ق چاپ داحق قهرانق میزان.

 نوبهاهق هحیم .)8216( .اه اف مجاراتها ده جرایم جنسمی -چشممان ارب اسالمیق چاپ
االق قمق پژاهشگا علوح ا نرهنگ اسالمی.
( ................... پماییز « .)8263جسمممتماهب ده مرانی ق سمممیمبن ب ح  -قعزیر ده ن ه کیفرب
اسالح»ق نصلنامه قـ ی ات ح وقیق شااه .92

( ................... رمسمممتمان « .)8262ار قعییمل ح قا الغاگرایی کیفرب»ق پژاهشهاب ح وق
قیری یق داه 81ق شااه .4
پ .انگلیسي
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