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چکیده
در این مقاله به بررسی فلسفه و مبانی مجازات جلد (تازیانه) در فقه وحقوق
بشر پرداخته شده است ،یکی از مجازاتهای بدنی جلد می باشد که هم در قانون مجازات
کشور ایران و هم در فقه جزایی اسالم به نحو شایستهای پرداخته شده است .این نوع از
مجازات یکی از شایعترین و قدیمیترین مجازاتها بوده و تقریباً در تمام جوامع بشری
برای تنبیه و ارعاب مجرمین در قبال ارتکاب برخی از اعمال ممنوعه وجود داشته است.
جلد در اسالم به عنوان یک حکم امضایی مورد پذیرش قرار گرفته و اکنون در حقوق ایران
به عنوان یکی از مجازاتهای اصلی شایع و مهم در قبال برخی از جرایم حدی و تعدادی
از جرایم تعزیری و بازدارنده وجود دارد .در فقه جزای اسالمی تأکید بر اجرای فوری این
حکم خود ،حکایت از اهمیت و عنایت شارع مقدس در اجرای آن است .هر چند که در
برخی از موارد تأخیر دراجرای حکم با توجه به مولفه زمان و مکان توسط حاکم شرع
پذیرفته شده است .الزم به ذکر است پرداختن به ماهیت این مجازات به لحاظ تادیب و
بازدارندگی شخص مجرم و همچنین ایجاد روحیه اطاعت پذیری از دستورهای شرع مقدس
اسالم توسط افراد جامعه و تأثیر مطلوب از اجرای احکام الهی در سطح اجتماع اهمیت این
موضوع را دو چندان میکند.
واژگان کلیدی :مجازاتهای بدنی ،فلسفه مجازاتها ،جلد ،فقه ،حقوق بشر.

مقدمه
یکی از مهمترین نهادهای حقوقی هر جامعه ،سیستم کیفری آن جامعه است که نوع قوانین،
مقررات و مجازاتهای تعیین شده در آن ،نشانگر ارزشهای اخالقی و حقوقی یک کشور
و سطح علم و فرهنگ و دانش آن است.
بدین لحاظ نظام جزایی یک کشور یکی از پایه های اساسی تمدن و فرهنگ در آن جامعه
به شمار می رود .اما یکی از مؤلفه های اصلی نظام جزایی نیز بحث مجازات و کیفر است
که دارای انواع مختلف و در هر دوره حقوق کیفری دارای فراز و نشیب ها و تغییرات
فراوان بوده است .یکی از این انواع مجازات که دارای سابقهای بسیار طوالنی در زندگانی
بشر است ،کیفر بدنی است که از قدیماالیام در تمامی جوامع اجرا میگردیده است .این
کیفر عذاب و دردی است که فرد خاطی باید با تمام وجود آن را تحمل کند و با ایجاد
رعب و وحشت در دل دیگران آنان را نیز از ارتکاب جرم باز دارد .شیوه اجرای این نوع
مجازات بسته به فرهنگ و عرف هر جامعه متفاوت بوده است.
اما تاریخ حقوق کیفری هر کشور بیانگر اعمال مجازات هایی است که به اشکال مختلف
علیه مجرمین اعمال می گردیده است .به تدریج با پیشرفت جوامع و تکامل حقوق کیفری
و تغییر در مبنای اجرای مجازات ها به مرور زمان اعمال این مجازات ها کاهش یافته تا
جایی که در قرون اخیر اکثر کشورهای جهان اعمال این مجازات ها را از قوانین خود حذف
نموده اند؛ اما این موضوع همچنان موافقان و مخالفانی دارد که در این مباحثات هنوز به
نقطه یکسانی نرسیده و هر کشور با اتخاذ رویکردی موافق مصالح خویش با این موضوع
برخورد کرده است .اسالم به عنوان برترین و کامل ترین دین ،خواهان جامعهای سالم و به
دور از مظالم و مفاسد است ،چرا که از دیدگاه اسالم ،انسان افضل موجودات و مورد تکریم
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الهی است و معرفت این ارزندهترین گوهر وجود را خدای متعال به او عنایت فرموده
ومسیر نیل به سعادت دو سرا را برایش ترسیم نموده است .بنابراین جامعه بشری باید جامعه
ای سالم وصالح باشد ،آرامش ،امنیت ونظم در آن حکم فرما باشد ،نیکیها و فضایل در
بین مردم و روابط اجتماعی ایشان محسوس و ملموس و فساد و تبهکاری مطرود و متروك
باشد .هر جامعهای برای حفظ نظم و صیانت از جان و مال و ناموس مردم و در جهت
اجرای عدالت مقررات خاصی وضع مینماید .همان گونه که میدانیم از زمان خلقت انسان،
پدیده جرم و جنایت و به تبع آن مجازات و کیفر در خارج ،مصداق عینی و ملموس پیدا
نمود ،به طوری که خداوند حکیم اولین ترك اولی انسان و به دنبال آن کیفر و مجازاتش را
در قرآن کریم بیان نموده است .زیرا در سوره مبارکه بقره خداوند حکیم میفرماید « :وَقُلْنَا
یَا آَدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ وَکُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَکُونَا
مِنَ الظَّالِمِینَ» به آدم و همسرش گفتیم در بهشت بیارامید و از میوهها ونعم فراوان آن بهرهمند
گردید .حیات اجتماع به عدالت و اجرای حدود الهی وابسته است ،هیچگاه نمیتوان آن را
نادیده انگاشت و لحظهای از اجرای آن درنگ کرد .در اصل اجرای حدود الهی در جامعه
هیچ شک و شبههای نیست ولی درباره چگونگی اجرای آن دیدگاههای مختلفی وجود دارد.

بیان مساله
یکی از مساﺋل بحث انگیز دنیای امروز ،فلسفه مجازات است .در فلسفه مجازات از چرایی
نه چیستی آن سخن به میان میآید که از آن به مبنای مجازات یا اهداف مجازات نیز میتوان
تعبیر کرد و مراد تامل نظری و تحلیل و کنکاش عقالنی درباره یک پدیده است ،بحث از
فلسفه مجازات یعنی کوششی عقالنی برای دستیابی و شناخت مصلحتی که زیر بنا و اساس
یک حکم شرعی است زیرا در اسالم احکام براساس مصالح و مفاسد بنا شده است .مجازات
شالق که یکی از شایعترین و قدیمی ترین مجازاتها است و تقریباً در اکثر جوامع بشری
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برای تنبیه و ارعاب مجرمین در قبال ارتکاب برخی از افعال ممنوعه وجود داشته است ،در
اسالم نیز به عنوان یک حکم امضایی و در موارد خاصی پذیرفته شده و اکنون نیز در حقوق
ایران به عنوان یکی از مجازاتهای اصلی شایع و مهم در قبال ارتکاب برخی از جرایم
حدی و تعدادی از جرایم تعزیری و بازدارنده وجود دارد( .احمدی موحد ،1383،ص)134
در فقه جزای اسالمی تأکید بر اجرای فوری این حکم خود ،حکایت از اهمیت و عنایت
شارع مقدس در اجرای آن است .اهمیت نگارش این مقاله از آن نظر است که چون جلد
یکی از اقسام حد میباشد و در این میان اجرای حدود از اهمیت به سزایی برخوردار است.
تعزیر ،تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم
واگ ذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شالق که مقدار شالق بایستی از مقدار
حد کمتر باشد(.نجفی،1389،ص )12شاید یکی از دالیل عدم اهتمام جدی به بحث فلسفه
مجازات های اسالمی این است که حکومت در زمان های قبل در دست فقهای شیعه نبود
و چون مجازات های اسالمی در اجرای آنها به وجود مجری قوی و عادل و حاکم نیاز دارد
به همین علت بحث از فلسفه احکام مطرح نبوده و علما این بحث ها را مطرح نمیکردند.
مقصود از حقوق بشر در این بحث ،دکترین دانشمندان حقوق بشر نیست بلکه حقوق بشر
موجود در اسناد مهم بینالمللی است (مانند اعالمیه جهانی حقوق بشر ،میثاق حقوق مدنی
و سیاسی ،میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) عموم چالش ها وشبهه ها با تصویب
اسناد حقوق بشری پیداشده است و این نوشتار درصدد اثبات این معنا است که مجازاتهای
بدنی (جلد) نه تنها با کرامت انسانی در تعارض نیست بلکه ابزار مهم و صحیحی جهت
جلوگیری از نقض کرامت انسانی است .اصطالح مجازات بدنی با این که از حیث لغوی
دارای معنی و مفهومی نسبتاً روشن است اما تاکنون در هیچ یک از اسنادی که در خصوص
حمایت از حقوق بشر تدوین شده است مورد تعریف قرارنگرفته است .شاید بتوان از عرف
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بین المللی چنین تعریفی را بدست آورد :به طورکلی به وارد آوردن هر گونه صدمه یا آسیب
یا ضربه فیزیکی (جسمانی) برشخصی به جهت اعمال ضمانت اجرای یک سورفتار جنایی
یا غیرجنایی ،مجازات بدنی گفته میشود( .امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر
اسالمی ایران ،1390،ص)5

مجازات در لغت و اصطالح
اهل لغت مجازات را به معنی پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی معنی نمودهاند.
(دهخدا ،1338 ،ص )422حقوقدانان مشقتی که مقنن به مجرم تحمیل میکند را مجازات
یا کیفر نامیدهاند( .جعفری لنگرودی ،1363،ص )61عبدالحسین علیآبادی در تعریف
مجازات مینویسد « :مجازات عبارت از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل
میشود مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیرقابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است
که شخص حقیقی مجازات میباشد( .علی آبادی،1352،ص )1از نظر فالسفه مجازات
مشقتی است که هیئت جامعه به منظور تالفی و قصاص جامعه و اصالح و تصفیه اخالقی
مجرم و مصونیت جامعه از اضرار وضع میکند( .سمیعی ،1325 ،ص )124فلسفه تشریع
مجازات در مکتب اسالم همچون سایر ادیان الهی موجب تهذیب نفوس و تربیت افراد بیان
شده است .مجازات دارای اهداف متعددی است که میتوان اهم آنها را ارعاب ،اصالح
ودفاع از جامعه مطرح نمود.
با این توضیح که منظور از اصالح به عنوان یکی از اهداف مجازات ،پیشگیری از ارتکاب
جرم و ممانعت مجرم از تکرار تبهکاری است .بنابراین برای نیل به این اهداف مهم باید
میان جرم ارتکابی و مجازات مجرم رابطه منطقی وجود داشته باشد .به طوری که ضرر کیفر
درباره محکوم بیش از فایده ناشی از ارتکاب بزه بوده و مرتکب نفعی در ارتکاب مجدد آن
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نداشته باشد .بدون شک دستورات اسالم خالی از مصلحت نبوده و رعایت مصلحت نیز
صرفاً به خاطر سعادت و کمال انسان است(.ابوالحسنی،1380،ص .)44با این اهداف
حقوقدانان برای مجازاتها خصوصیات و ویژگیهایی برشمردهاند که ضمن تشریع اساس
مجازات و غرض از آن ،بتواند موجب تفکیک مجازتها از اقدامات تأمینی و تربیتی شود.
این خصایص عبارتند از:

خصوصیات مجازاتها؛ ترهیبی و یا رنج آور بودن
شاید بتوان گفت که این خصوصیت اولین و قدیمیترین خصیصهای است که بشر برای
مجازات شناخته است .کیفرها ،شکنجهها و عذابهای شدیدی که از روزگاران پیشین تا به
امروز درباره مجرمین اجرا شده است .نشأت گرفته از این خصوصیت میباشد .امروزه نیز
عده زیادی از حقوقدانان را نظر براین است که مجرم از نظر امنیتی مسئول و مقصر است.
(صانعی ،1354 ،ص )182-181بنابراین میبایست با تحمل رنج و سختی مکافات عمل
خود را باز دهد تا بدینوسیله هم حس انتقامجوﺋی مردم جامعه تسکین یابد و هم تحمل
رنج شدید کیفر وجود مجرمین را پاك کرده و موجبات اصالح اخالقی و بازگشت آنان به
اجتماع را فراهم آورد .ترهیب از نظر لغوی مصدر باب تفعیل از ریشه رَهَبَ و به معنای
ترسانیدن دیگری میباشد( .عمید ،1363ص )393مجازات ترهیبی به کیفری گفته میشود
که مستقیماً به بدن مجرم وارد میشود ،مانند شالق( .جعفری لنگرودی ،1363،ص)580
سزار بکاریا اظهار میدارد «برای آن که کیفر تأثیر مطلوب داشته باشد کافی است که رنج
حاصل از آن بیش از سودی باشد که از جرم عاید میشود و برای این رنج بیشتر باید اثر
قطعی کیفر و ناکامی از تحصیل سود حاصل از جرم در نظرگرفته شود» چنین طرز تفکری
در طول تاریخ حقوق کیفری باعث وضع کیفرهای بسیار سنگین برای مجرمین شده است
با چنین تصوری که هر چه شدت کیفرها بیشتر باشد ،قدرت بازدارندگی آنها بیشتر میشود
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و علت تشدید مجازات مرتکبین تکرار جرم نیز ناشی از این اندیشه کیفری میباشد .هرچند
امروزه پوچی این رسالت مجازاتها آشکار شده است و در شرع مقدس تأکید بر پرهیز از
مجازات گرایی است ،تا آنجا که سقوط کیفر با وجود «شبهه» یکی از قواعد مسلم فقه
جزایی است( .حسینی وردجانی،1383،ص)48

خصیصه ترذیلی (رسوا کننده)
این خصوصیت ،ویژگی بارز و آشکار متمایز کننده مجازات از اقدامات تأمینی و تربیتی
میباشد .حقوقدانان جزا را عقیده براین است که رسواکردن مجرم ضروری است تا بدین
وسیله کسانی که از آبرو و شخصیت اجتماعی برخوردار بوده و جایگاه ویژه ای در جامعه
دارند با ارتکاب جرم شرافت تحصیل شده خود را به باد دهند .برای اجتناب از تبهکاری و
آلودگی جامعه و به منظور آسیب رساندن به حیثیت و آبروی اجتماعی بزهکار ،رسوا کردن
مجرم امری ضروری و اجتناب ناپذیر است تا دیگران با اطالع از ماجرای سهمناك مجرمانه
و رسوایی مجرم در ارتکاب جرم ،تردید بیشتری به خود راه داده و از بزهکاری منصرف
شوند .ژرمی بنتام به این خصیصه توجه کامل داشت و برای محکومین به حبس دو نوع
زندان را پیشنهاد کرده بود .حبس داﺋم که برای مجرمین خطرناك است و باید زندان در
مرکز شهر با دیوارهای بلند و سیاه باشد و حبس موقت ،که زندانیان بتوانند از همه طرف
اطراف زندان را رویت کنند و مالقات عمومی نیز آزاد است( .ژان پرادل ،1373 ،ص-62
 )63شارع مقدس نیز با چنین رویکردی به وضع برخی قوانین جزایی پرداخته که آن را در
مجازات جراﺋمی چون محاربه یا اجرای برخی حدود میتوان مالحظه کرد که در برخی
مواقع خصوصیت رسواکنندگی مجازات مورد نظر بوده است.

تعریف جلد
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جلد یک نوع مجازات بدنی است که به موجب آن بدن مجرم از طریق نواختن ضربه به
وسیله شالق مورد درد و عذاب قرار داده میشود .معموالً به شکل نوار چرمی به هم تابیده
به طول تقریبی یک متر و به قطر تقریبی  1/5سانتی متر میباشد که بسته به نوع مجازات
با شدت های مختلف زده میشود ،میتوان گفت که جلد یکی از مجازاتهای بدنی است
که در قوانین موضوعه نسخ گردیده است اما قانونگذار ایران در سطح گسترده ای با تأسی
به منابع شرعی آن را به کار برده است .جلد در اسالم به عنوان یک حکم امضایی مورد
پذیرش قرار گرفته و اکنون در حقوق ایران به عنوان یکی از مجازاتهای اصلی شایع و
مهم در قبال برخی از جرایم حدی و تعدادی از جرایم تعزیری و بازدارنده وجود دارد.
مجازات جلد در بیشتر موارد به عنوان یک مجازات تعزیری مورد استفاده قرار میگیرد و
مجازات حدی جلد معموالً  100ضربه یا  75ضربه است و به همین دلیل مجازات تعزیری
تا  74ضربه یا  99ضربه تعیین میشود زیرا مجازات تعزیری به اعتقاد مشهور فقها نباید
معادل مجازات حدی یا بیشتر از آنها باشد یعنی هرجا مجازات حدی  75ضربه جلد
میباشد مجازات تعزیری جرایم مشابه باید کمتر از آن باشد و هر جا مجازات حدی 100
ضربه جلد باشد مجازات تعزیری جرایم مشابه کمتر از آن خواهد بود.

فلسفه مجازات بر اساس بینش اسالمى
در فلسفه مجازات از دیدگاه اسالم رسیدن به اهداف خاصى مورد نظر قانونگذار میباشد
از جمله این اهداف عبارت است از:
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الف) تأمین عدالت :خداوند مى فرماید« :انا من المجرمین منتقمون ،سجده ،آیه  :»22مسلماً
ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت و از طرف دیگر ،در اکثر جرایم عالوه بر این
حرمتشکنى ،مجرم به منافع و خواستههایى دست مىیابد که نامشروع و غیر قانونى هستند
و رسیدن به آن منافع از طریق ارتکاب جرم ،موجب محرومیت دیگران از حق مشروع خود
مىگردد .هم چنین مجرم با ارتکاب جرم ،عواطف و احساسات مجنى علیه و بستگان او و
سایر افراد جامعه را جریحه دار مىکند و احساس امنیت و آسایش اجتماعى را که یکى از
ارکان حیات اجتماعى سالم مىباشد از بین مى برد و تمام اینها از بین بردن عدالت در بُعد
فردى و اجتماعى است .در این وضعیت است که نیاز به برقرارى دوباره عدالت در جامعه
احساس مى شود و همه مکاتب حقوقى خود را به بازسازى عدالت ،متعهد مى دانند و هر
کدام به گونه اى براى رسیدن به این هدف تالش مى نمایند.
ب) بازدارندگى :پیش گیرى از ارتکاب جُرم و ایجاد موانع براى جلوگیرى از نزدیک شدن
به زشتىها و آلودگىهاى عملى و اخالقى ،بخش وسیعى از تعلیمات اسالمى را به خود
اختصاص داده است .اسالم در کنار برنامههایى که انگیزههاى مجرمانه را از بین مى برد و
انسانها را از درون اصالح مى کند ،یک عامل بازدارنده بیرونى نیز قرار داده است که اگر
کسانى على رغم همه برنامه هاى تربیتى اسالم باز هم به طرف جرم و نقض قوانین رفتند
و حقوق دیگران را پایمال نمودند ،از بیرون آن ها را کنترل نماید و از اعمال مجرمانه آنها
جلوگیرى کند این عامل بیرونى ،همان مجازات هایى است که توسط شارع وضع گردیده
است و هر کدام به گونه اى از وقوع جرایم بیش تر جلوگیرى مى کنند البته طبیعى است
که پیش گیرى از ارتکاب جرم ،باید به گونه اى باشد که بتواند بر احساسات سودجویانه و
مجرمانه مجرمین بالفعل و بالقوه غلبه کند و به همین دلیل رسیدن به هدف پیش گیرى نوعاً
با نوعى خشونت و ایجاد ترس همراه است که احیاناً ممکن است با بعضى دیگر از اهداف

فصلنامه فقه و حقوق نوین

189

مجازات تعارض پیدا کند .در مجازات هاى تعزیرى نیز ،یکى از اهداف مهم مجازات،
پیشگیرى از وقوع جرایم است و حاکم اسالمى باید با توجه به این هدف ،مجازاتهاى
مناسبى را براى جرایم وضع نماید؛ مثالً در جرایمى که مجرم به دنبال رسیدن به منافع مادى
نامشروع است ،وضع مجازاتهاى مالى مىتواند نقش بازدارنده مهمى ایفا نماید تا این که
به مجازات حبس یا تازیانه اکتفا شود.
ج) اصالح و تربیت :در بسیارى از جرایم ،امکان بازسازى اخالقى و اجتماعى مجرم براى
آینده وجود دارد و مجرمین مىتوانند با یک برنامه تربیتى و اصالحى ،دوباره به جامعه
بازگردند و راه صحیح زندگى را در پیش گیرند .البته از دیدگاه اسالم ،انسان ها باید به
گونه اى تربیت شوند که نه تنها خود هرگز به جُرم و گناه نزدیک نشوند ،بلکه دیگران را
نیز نهى نموده و مانع وقوع جرم در جامعه بشوند ،ولى علیرغم برنامه هاى تربیتى اسالم که
در این جا فرصت ذکر آنها نیست ،اگر کسانى مرتکب جرم شوند باز هم اسالم آنها را رها
نکرده ،بلکه سعى مىکند برنامه هاى تربیتى مناسب با آن وضعیت را براى آنها اجرا کند و
آنها را در همان شرایط مورد بازپرورى دوباره قراردهد .مهمترین برنامه تربیتى اسالم براى
مجرمین ،تشویق و ترغیب آنها به توبه و بازگشت به سوى ارزشهاى الهى است .در عین
حال به نظر مىرسد که مجازات در شرایط خاصى مىتواند اثر تربیتى و اصالحى نیز داشته
باشد اگر چه این اثر نسبت به افراد مختلف متفاوت خواهد بود و به عنوان یک اثر یا هدف
مهم و اساسى در فرآیند مجازات قابل توجه نیست بلکه و براى تربیت و اصالح روحى و
روانى افراد باید از شیوههاى دیگرى بهره گرفت و فقط در موارد محدود و نسبت به افراد
خاصى این شیوه قابل استفاده است.
د) تهذیب مجرم و تکفیر گناه :خداوند در قرآن اشاره مىکند که« :و من یقتل مؤمناً متعمداً
فجزاؤه جهنم خالداً فیها و غضب اهلل علیه و لعنه و اعد له عذاباً الیما ،نساء :»93 ،و هر کس،
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فرد با ایمانى را از روى عمد به قتل برساند ،مجازاتِ او دوزخ است در حالى که جاودانه
در آن مىماند و خداوند بر او غضب مىکند و او را از رحمتش دور مىسازد و عذاب
عظیمى براى او آماده ساخته است .ولى به نظر مى رسد همانگونه که برخى از اندیشمندان
مسلمان بیان نمودهاند جمع این دو نظریه به این است که مجازات این جهانى ،اگر به همراه
توبه و بازگشت مجرم و اصالح درونى او همراه باشد ،موجب رهایى او از عقوبت اخروى
خواهد شد و آیه مربوط به قتل نفس هم به کسى اختصاص دارد که توبه نکند چون اگر
قاتل توبه کند ،مورد عفو قرار مىگیرد و نیز گفته شده است که این آیه مربوط به کسى
است که مؤمن را به دلیل ایمانش بکشد و چنین کسى در واقع کافر است و مستحق خلود
در آتش .بنابراین ،در این قسم از جرایم است که خود مجازات در تهذیب و تطهیر مجرم
تأثیر دارد و موجب رهایى او از عقوبت اخروى خواهد شد ،ولى در بسیارى از جرایم آن
چه علت اصلى از بین رفتن آثار و تبعات اُخروى جرم مىشود ،توبه واقعى است و اجراى
مجازات دنیوى یا در معرض آن قرار گرفتن ،الزم نیست.
ه) حفظ نظام اجتماعى :اسالم به عنوان یک شریعتِ وحیانى ،همانگونه که حیات فردى
انسانها را تحت پوشش خود قرار مىدهد زندگى اجتماعى انسان ها را نیز مورد توجه قرار
داده است و بسیارى از دستورها و قوانین آن ناظر بر حیات جمعى انسان ها است اسالم
نفى شده است ،بگونهاى که رسول گرامى اسالم (ص) رهبانیت امت خود را در جهاد
مىداند .بر این اساس اسالم براى تأمین حیات اجتماعى سالم و سازنده و عارى از هرگونه
فساد و از هم گسیختگى برنامههاى مختلفى را اراﺋه نموده است که در این جا مجال براى
ذکر آنها نیست و تنها به تناسب بحث ،به تأثیر نظام کیفرى اسالم در تأمین و برقرارى یک
نظام اجتماعى سالم اشاره مىکنیم.
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حیات اجتماعى سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومى و رعایت حقوق و تکالیف
متقابل است و آسایش عمومى ،در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعى است .در
یک نگاه استقرایى و بدون تأکید بر حصر ،عناصر اصلى یک حیات اجتماعى عبارتاند از:
دین ،جان ،مال ،احترام و شخصیت انسان (ناموس یا نسل) و خرد و عقل انسانها.

مجازاتهای بدنی از نظر موازین بینالمللی حقوق بشر
موازین حقوق بشر از آغاز شکلگیری به برخی از رویههای کیفری نگاهی به شدت
انتقادآمیز داشته است ،خشونت در مجازاتها یکی از این رویههاست( .نوبهار،1381 ،
ص )325به همین جهت در اسناد و قطعنامههای بسیاری مورد توجه قرار گرفته است؛ در
برخی از موارد ،ممنوعیت اعمال این نوع مجازاتها به طور مشخص در یک سند بیان
گردیدهاند و در بعضی موارد دیگر در اسناد مربوط به منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی،
به ممنوعیت مجازاتهای ظالمانه ،تحقیرآمیز و غیرانسانی تصریح گردیده است ،که به
برخی از مهمترین این موارد اشاره میگردد:
 )1کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه ،غیرانسانی یا تحقیرآمیز
()1984؛ در ماده  16آن آمده است« :دولتهای عضو کنوانسیون متعهدند در قلمرو خود از
اعمال دیگر رفتار یا مجازات های خشن ،غیرانسانی و تحقیرکننده را که مشمول تعریف
شکنجه موضوع ماده  1نیست ،نیز جلوگیری نمایند و مقررات مربوط به شکنجه را در مورد
آنان اعمال نمایند».
 )2ماده  7میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ()1966؛ «هیچ کس را نمی توان مورد
آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتاریهای ظالمانه یا خالف انسانی یا ترذیلی قرار داد.
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مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایش های پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه
او ممنوع است».
 )3ماده  5اعالمیه جهانی حقوق بشر ()1948؛ «هیچ کس را نباید مورد ظلم و شکنجه و
رفتار یا کیفری تحقیرآمیز ،موهن ،یا خالف انسانیت و شأن بشر قرار داد».
 )4ماده  3کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی ()1950؛ «احدی
را نمیتوان تحت شکنجه ،رفتار و یا مجازاتهای غیرانسانی یا اهانت آمیز قرار داد».
 )5ماده  5کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ()1969؛
« هر فرد حق دارد به لحاظ جسمی ،روانی و اخالقی مورد احترام صادقانه قرار گیرد.
 احدی را نمیتوان تحت شکنجه ،رفتار یا مجازاتهای بیرحمانه ،غیرانسانی یا ترذیلی
قرار داد.
 با همه افراد محروم از آزادی باید مطابق با حیثیت ذاتی بشر رفتار شود و »...
«در برخی اسناد نیز مانند قطعنامه شماره  440دوم دسامبر  1950مجمع عمومی سازمان ملل
متحد ،قاعده  31مقررات مربوط به حداقل رفتار با زندانیان ( ،)1955ماده  21رهنمودهای
سازمان ملل برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (رهنمودهای ریاض) ( ،)1990ماده 3
مشترك کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و  ...به ممنوعیت مجازات بدنی به طور مشخص
تصریح گردیده است .کمیته حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر بر میثاق بین المللی حقوق مدنی
و سیاسی نیز در تفسیر عمومی شماره  7خود در سال  1982ممنوعیت ماده  7را شامل
مجازات بدنی مفرط میداند و مجدداً در سال  1992در تفسیر شماره  20خود بر شمول
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ممنوعیت ماده  7میثاق مذکور نسبت به مجازاتهای بدنی تأکید مینماید( ».ابراهیمی ،بیتا)
اما بارزترین مورد در رابطه با ممنوعیت مجازات های بدنی ،کنوانسیون منع شکنجه و رفتار
یا مجازات خشن میباشد ،که به جهت روشن شدن مطلب و اثبات ارتباط این کنوانسیون
با مجازاتهای بدنی توضیحاتی اراﺋه میگردد .نظام حقوق بشری سازمان ملل در تالش
برای از بین بردن شکنجه و رفتارهای خشن قطعنامه های بسیاری را در این خصوص صادر
کرده است .در تاریخ  9دسامبر  1975مجمع عمومی این سازمان طی قطعنامه ای به شماره
 ،13452اعالمیه حمایت از افراد انسانی در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات های
خشن ،غیرانسانی و تحقیرکننده را تصویب نمود و سرانجام به سال  1984کنوانسیون منع
شکنجه و رفتار و مجازات ظالمانه ،غیرانسانی و تحقیرکننده طی قطعنامه شماره  39/46به
تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که تا نوامبر سال  2004تعداد  38دولت به
آن پیوستند( .مهرپور ،1382 ،ص )194در این کنوانسیون ضمن تشریح و تعریف مفهوم
شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی ،تعهدهای دولتهای عضو را به طور مشخص بیان کرده
و مکانیزم اجرایی آن را توضیح داده است .چنانچه در ماده  1آمده است« :شکنجه عبارت
است از هر فعل عمدی که توسط آن درد یا صدمه شدید ،اعم از جسمی یا روحی به منظور
نیل به اهدافی چون کسب اطالعات یا اقرار ...وارد گردد ،رنج و دردی که به طور ذاتی یا
تبعی الزمه مجازات های قانونی است ،شکنجه محسوب نمی گردد ».وقتی ماده مزبور
هنگامی که این اعمال رنج آور بدنی یا روحی از نظر مقررات این کنوانسیون شکنجه
محسوب می گردد که از سوی مقامات صالحیت دار دولتی یا با تحریک آنها یا با رضایت
یا سکوت رضایت بخش آنها اعمال شود.
در ماده  16نیز آمده است« :دولتهای عضو کنوانسیون متعهدند در قلمرو خود اعمال دیگر
از رفتار یا مجازات خشن ،غیرانسانی و تحقیرکننده را که مشمول تعریف شکنجه موضوع
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ماده  1نیست ،نیز جلوگیری نمایند و مقررات مربوط به شکنجه را در مورد آنان اعمال
نمایند ».حال نکته مهم و قابل مالحظه این است که آیا به موجب این کنوانسیون
مجازاتهای بدنی چون تازیانه ،قطع عضو و  ...در شمول رفتارهای ممنوع مذکور در
کنوانسیون واقع گردیده و آیا دولتهای عضو این کنوانسیون نیز تعهد دارند که این چنین
مجازاتهایی را از قوانین جزایی خود حذف نموده و یا اصالح نمایند؟ عنوان کنوانسیون
عبارت است از «کنوانسیون منع شکنجه و هر نوع مجازات یا رفتار خشن ،غیرانسانی و
تحقیرکننده» بنابراین عالوه بر کلمه شکنجه واژه مجازات نیز به کار رفته است .در ماده 16
نیز لحن عبارت به گونهای است که هر نوع مجازات خشن ،تحقیرکننده و غیرانسانی حکم
شکنجه را دارد و ممنوع است.
اما از سوی دیگر در ذیل ماده  1تصریح شده که تعریف شکنجه شامل درد و رنجی که به
طور ذاتی یا تبعی ،الزمه مجازات قانونی است ،نمی شود .بنابراین وقتی به حکم قانونی،
مجازات جرمی مثالً شالق یا قطع عضو یا سنگسار باشد ،ولو مجازات خشن به نظر برسد،
مشمول تعریف شکنجه و ممنوعیت آن نیست .با این دید باید کلمه مجازات مندرج در
عنوان و ماده  16را به معنای تنبیهی که خارج از رویه قانونی و حکم دادگاه اجرا می شود،
تعبیر کرد .اما اشکالی که در اینجا پیش می آید در مفهوم لغت ( )punishmentاست.
این کلمه در لغت به معنای تنبیه و اصطالحاً به مفهوم مجازات است و به مجازات هایی که
طبق قانون اعالم شده و به حکم دادگاه اجرا می شود ،اطالق می گردد.
(مهرپور،1382،ص )99دادگاه چنین خشونتی را ،خشونت به رسمیت شناخته شده
(خشونت رسمی) نامیده است؛ زیرا چنین خشونتی به وسیله قانون مجاز شمرد شده و به
وسیله نهادهای قضایی دولتی تنظیم شده و توسط نهادهای پلیسی اجرا می گردند .عالوه
بر این در خصوص معیار زمانی برای قضاوت در خصوص هر مصداق مبنی بر غیر انسانی
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بودن یا نبودن آن ،دادگاه صریحاً بیان نمود که برای قضاوت درباره چنین مواردی تصمیم
باید بر پایه رفتارهای کنونی در آن موضوع باشد و ضرورتی ندارد که بر پایه ی رفتارهایی
باشد که در زمان شکل گیری کنوانسیون اروپایی حقوق بشر متداول بودند.
به عبارت دیگر ،در خصوص قضاوت درباره مصادیق و رفتارها به اینکه آیا تحقیرآمیز،
خشن و غیرانسانی هستند یا خیر ،باید شرایط حال و زمان امروز در نظر گرفته شود ،نه
وضعیت مالی که کنوانسیون در آن هنگام تصویب شد( .همان،ص)98

نتیجه گیری
یکی از بحث برانگیزترین انواع مجازات ،مجازات بدنی است که قدمت آن به ابتدای تاریخ
مجازات می رسد و در طول تاریخ همواره مورد توجه واقع شده است گاهی به شکل
مشروعیت بخشیدن به آن به منظور کیفر مجرمان و زمانی به شکل نفی آن در راستای تحقق
اندیشه های حقوق بشری .مجازات بدنی کیفری است که متوجه جسم انسان بوده و رنج
مادی و فیزیکی بر بدن انسان وارد می آورد .ثمره این بحث در مقوله مجازات های بدنی
به خوبی نمایان است .با توجه به قدمت مجازاتهای بدنی در جوامع انسانی و نیز با در
نظر گرفتن گسترش توجه به انسان و محوریت یافتن او در مناسبات ،عقاید موافق و مخالف
این نوع مجازات رو به تزاید گذاشته است.
مخالفین مجازات های بدنی عمدتاً این نوع مجازات را مخالف کرامت انسانی میدانند و یا
این که آن را ناتوان در برآورده ساختن اهداف اصالحی مجازات معرفی مینمایند .با بررسی
مبانی مجازاتها به طورکلی در مکاتب غربی دریافتیم که آن دسته از مکاتب که قاﺋل به
وجود مبنا برای کیفر مجرمین هستند عمدتاً در دو نکته مشترکند و آن دو نکته عبارتند از:
اوالً توجه تام و تمام به انسان مادی و موضوعیت داشتن رضایت حداکثری انسان و سنجش
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سایر مفاهیم از جمله کارآمدی ،سودمندی ،عدالت و  ...با خواستهای دنیوی انسان و ثانیاً
حذف دین و اندیشههای دینی از قلمرو روابط اجتماعی انسان و تنزل دین به سطح مدیریت
دنیای فردی انسان.
اما ادیان الهی و به طور خاص دین اسالم به عنوان بستر این تحقیق ،با معرفی ساحت های
مختلف وجودی انسان و تعریف مصلحت کلی انسان (و نه مصلحت صرفاً دنیوی که با
منفعت اشتراك معنایی پیدا خواهد کرد) و نیز با معرفی راه های تنظیم روابط فردی و
اجتماعی انسان برای نیل به این مصلحت در خصوص ابعاد ثابت و فطری انسان و ابعاد
متأثر از زمان و مکان هر یک به فراخور برنامه های مجزای رشد و هدایت اراﺋه داده است.
در نظام حقوقی ایران که درصد قابل توجهی از قوانین آن منبعث از فقه اسالمی بوده ،برای
بسیاری از جرایم مجازات های بدنی در نظر گرفته شده که عدهای از متجددین امروزی از
آن به عنوان مجازاتهایی ظالمانه و به دور از شأن انسانیت تعبیر و همین امر بهانه ای شده
برای محکومیت مداوم ایران به نقض حقوق بشر از سوی مجامع مختلف بینالمللی که با
صرفنظر از بسیاری اغراض سیاسی که در این نوع محکومیت ها و گزارش ها وجود دارد،
وجه بین المللی ایران را مورد خدشه قرار داده و به عنوان نقطه ضعفی برای قوانین اسالمی
تلقی میگردد .گرچه نباید سعی تمام بر آن باشد که کلیه قوانین با این نوع اعالمیهها تطبیق
گردد ،ولی شایسته است قانونگذار با اراﺋه تمهیداتی منطبق با ظرفیت های فقه اسالمی و
اختیارات حکومتی ،در جهت حل این مهم برآمده و حداقل با تغییر در قوانین تعزیری و
حذف مجازات جلد که برای بسیاری از این جرایم در نظر گرفته شده و بسط دادن
مجازاتهای جایگزین متناسب ،تا حدودی از این فشارها کاسته و با دعوت از اندیشمندان
و متفکرین در جهت اراﺋه راهکارهایی برای این امر (اعم از روشن کردن مواضع اسالم در
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این زمینه و فهم واقعی آن به جهانیان و یا تعمق و تأمل بیشتر در احکام اسالم) گامی برای
حل این معضل بردارد.
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 -15طباطبایی ،علی بن محمد ،ریاض المسائل فی تحقیق االحکام بدالئل ،محقق/مصحح :محمد بهره
مند/محسن قدیری/کریم انصاری/علی مروارید ،قم ،مؤسسه آل البیت ،چاپ اول،انتشارات دارالهادی1412،ه
ق ،ج ،2ص459
-16طباطبایی،سیدمحمدحسین،المیزان فی تفسیرالقرآن1417،ق،چاپ پنجم،قم،دفترانتشارات اسالمی وابسته
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،جلد،15ص93
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 -17طبرسی ،امین االسالم ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،قم ،منشورات مکتبة مرعشی نجفی ،ج  ،4بی
تا،ص124
-18طوسی،ابوجعفرمحمدبن حسن،الخالف1407،ق،چاپ اول،قم ،دفترانتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم،جلد،5ص. 381

-19طوسی،محمدبن حسن،التبیان فی تفسیرالقرآن،ج،9بی تا،_____،بیروت،داراحیا التراث العربی،ص.419
-20عاملی(شهیداول)،محمدبن مکی،اللمعه الدمشقیه فی الفقه االمامیه1410،ق،چاپ اول،بیروت،دارالتراث-
داراالسالمیه،ص.260
-21غفاری،علی اکبر،ثواب االعمال،1384،چاپ اول،تهران،کتابفروشی صدوق،ص. 660
 -22فتحی بهنسی ،احمد ،مدخل الفقه الجنایی االسالمی ،بیروت ،دارالشرق1980،م ،ص21
 -23فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،محقق /مصحح :مهدی مخزومی /ابراهیم سامرائی،قم،نشر هجرت،چاپ
دوم1410،ه ق ،ج  ،1ص351

-24کلینی،محمدبن یعقوب ،الکافی1407،ق ،چاپ چهارم ،جلد،7تهران ،دارالکتب االسالمیه ،ص-175-174
.351
 -25کلینی ،محمد بن یعقوب بن اسحاق ،فروع کافی ،ج ،7تحقیق:محمدجواد الفقیه ،تصحیح:یوسف البقاعی،
بیروت ،داراالضواء1413 ،ق1372،ش،ص215
-26متقی هندی،عالالدین علی،کنزالعمال فی سنن االقوال واالفعال1364،ق،تصحیح وتنظیم:فهارس صفوه
السقا،تنظیم:شیخ بکری حیانی،بیروت،دارالرساله،ح.1409
-27مجلسی،محمدباقر،بحاراالنوار1403،ق،چاپ دوم،بیروت،داراحیا التراث العربی،جلد،76ص.131
-28محمودعبدالرحمان،معجم المصطلحات وااللفاظ الفقهیه،بی تا،ج،1ص.470
 - 29مروارید ،علی اصغر ،سلسلة الینابیع الفقهیة ،بیروت ،بی تا،جلد،23ص231
-30مسلم بن حجاج،صحیح مسلم1349،ق،شرح یحیی بن شرف النوی،بی نا،قاهره،ح.1696
-31موسوی اردبیلی،سیدعبدالکریم،فقه الحدود و التعزیرات،ج1427 ،2ق،چاپ دوم،قم،موسسه النشرلجامعه
المفید،ص.252
 -32نجفی ،محمدحسن ،جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم ،ج41و ،42تهران ،المکتبه االسالمیه،چاپ
چهارم،1365 ،ص353
 -33هذلى ،یحیى بن سعید ،الجامع للشرایع ،ص ،549داراالضواء ،بیروت ،چاپ دوم1406 ،ق.

(مقاالت)
 -1امورتحقیق وپژوهش کمیسیون حقوق بشر اسالمی ایران،1390،گزارش تاملی برمجازاتهای بدنی
ازمنظرفقه،قانون وموازین بینالمللی،بهمن ماه،ص5-11
 -2ابوالحسنی ،رحیم« ،اجرای علنی مجازاتها از دیدگاه اسالم»،مجله رواق اندیشه ،شماره ،6اسفند1380
 -3ایرانمهر ،رضا ،مجازات های اجتماعی ،قضاوت ،شماره  ،51خرداد و تیر  ،1387ص 28
 -4ابراهیمی ،علی ،مجازات بدنی ،سایت پژوهشکده باقرالعلوم (ع)
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 -5ای بادرین ،مسعود،حقوق بشر و حقوق اسالم ،اسطوره ناهمخوانی ،ترجمه مصطفی فضائلی ،مجموعه
مقاالت همایش بین المللی «مبانی نظری حقوق بشر» اردیبهشت  ،1382دانشگاه مفید ،چاپ اول،1384 ،
ص 217
 -6حسینی ورد جانی ،حسین ،اجرای حدود در اسالم ،مرکز پژوهشهای صدا و سیما،1383،ص48
 -7دهقان ،حمید ،تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسالم ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،شماره ،40
تابستان  ،1377ص 88
 -8دهقان منگابادی ،بمانعلی ،حایری ،محمود ،حیدری ،فاطمه ،حقوق فطری از دیدگاه قرآن ،کتاب قیم
،بهار ،1390شماره،1ص16
-9ربانی گلپایگانی،علی،علم و دین در قرون وسطی،کیهان اندیشه،آذرودی،1376شماره،75ص-78
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 -10رهامی ،محسن ،تحول و تعدیل مجازات ها در نظام کیفری جمهوری اسالمی ایران ،اندیشه های حقوقی ،شماره ،4
پاییز  ،1382ص 12

 -11راعی ،مسعود ،خشونت ،احکام اسالمی و کنوانسیون های بین المللی ،مجله معرفت ،شماره  ،58مهر
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 -12زینالی ،حمزه ،کیفر بدنی ،مجله حقوقی و قضایی دادگستری ،شماره  ،43تابستان  ،1382ص
54
 -13زمانی ،محمود ،نقش زمان و مکان در اجتهاد از دیدگاه شهیدصدر ،نقد و نظر ،شماره  ،5زمستان ،1374
ص 224
 -14سبحانی تبریزی،جعفر،بل امربین االمرین الجبروال تفویض جبر واختیار در قلمرو وحی وخرد ،نور علم،
فروردین ،1368شماره،30ص98
 -15سلیمی زارع ،مصطفی ،قاضی زاده ،کاظم ،کرامت انسانی در پرتو قرآن و روایات ،بینات ،بهار،1386
شماره ،53ص88
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است یا خیر؟) ،مجله کانون وکالء ،شماره  ،100بهمن و اسفند  ،1344ص 35
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 -23کدیور ،محسن،حقوق بشر و روشن فکری دینی ،بازتاب اندیشه ،شماره  ،42آبان  ،1382ص 40
 -24کدیور ،محسن ،ماهنامه ی آفتاب ،شماره ی  ،4مهر و آبان  ،84ص 110
-25کدخدایی،محمدرضا،حق کیفرومبنای آن ازمنظراسالم ومکاتب بشری،نشریه علوم انسانی معرفت،
اردیبهشت ،1387شماره،125ص165
 -26مکارم شیرازی ،ناصر ،مجازات های اسالمی خشونت ندارد ،درس هایی از مکتب اسالم ،شماره  ،3سال
 ،23خرداد  ،1362ص 11
 -27محمودی ،غالمرضا ،فردی کردن مجازات هاوآثار آن در جلوگیری از تکرار جرایم،رساله فوق لیسانس
حقوق جزا دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اراك،1387،ص39-1
 -28مهرپور ،حسین ،حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسالمی ایران ،چاپ اول ،انتشارات
اطالعات ،1374 ،ص 198
 -29میرمحمدصادقی ،حسین«،کنکاشی در تأثیر ارعاب مجازات اعدام» ،مجلسه دادرسی ،شماره  ،37فروردین و
اردیبهشت ،1382 ،ص 7
-30نوبهار،رحیم، 1381،به سوی مجازاتهای هرچه انسانی تر،مجموعه مقاالت همایش بین المللی حقوق بشر وگفتگوی
تمدن ها،دانشگاه مفید،ص325

 -31نوبهار ،رحیم ،به سوی مجازات های هرچه انسانی تر ،مجموعه مقاالت همایش بین المللی حقوق بشر و
گفتگوی تمدن ها ،دانشگاه مفید ،1381 ،همان 325
 -32نوبهار ،رضا ،جدال با تجربه ها ،کانون وکال ،شماره  ،174پاییز  ،1380ص 29
 -33نیک صفت،ابراهیم،روش ،مبانی ونظریه انسان کامل دراسالم وانسان گرایی ،پژوهش وحوزه،بهار،1385
شماره ،25ص. 121
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