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 بسمه تعالی

 های بدنیگذار از مجازاتنظریه فقهی  مبانی 

 دانشگاه شهید بهشتی -دانشکده حقوق دانشیاررحیم نوبهار؛ پژوهشگر حوزوی و 

گزار بر-خالصه نظریه ارائه شده در کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان: مجازات های بدنی در اسالم و حقوق بین الملل

 .23/06/1396پنج شنبه  -قم با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه پژوهشکده  فقه و حقوق دفتر تبلیغات اسالمی -قم شده در 

با پیروزی انقالب اسالمی و گرایش مردم و نظام اسالمی به اجرای مقررات شرعی که در اصل چهارم قانون اساسی نیز بر آن چکیده: 

شدند. در حالی که قوانین جزایی پیش از انقالب اسالمی وجه عرفی داشت قوانین جزایی تأکید شد قوانین جزایی به سرعت دگرگون 

بودند.  ترجمه شده-رحمه اهلل-هایی مانند تحریرالوسیله امام خمینیهای فقهی بودند که بویژه از کتابپس از انقالب اغلب همان آموزه

حتی از  های اجتماعی توجه نشد وایی و ضرورت سازگاری قوانین با واقعیتگردر جریان تدوین این قوانین چندان که باید به عنصر واقع

این  برداری نشد. از جمله پیامدهایهای جامعه اسالمی بهرهبرای گزینش فتاوی راهگشا و سازگار با واقعیت ی موجودی فقه هایظرفیت

دهایی گذار ایرانی در این باره فراز و فروه است. البته قانونهای بدنی در سطح وسیع به قوانین و مقررات جزایی بودرویکرد ورود مجازات

ر جرمی برای کمت جا کهشد تا آنهای بدنی حتی در قلمرو تعزیرات به شدت تأکید میدر آغاز بر مجازات است.را پشت سرگذاشته 

ه گذار از ها و پیامدهای جانبی این دست کیفرها بها، ناکارآمدیرفته در سایه توجه به کاستیبینی نشده بود. اما رفتهمجازات بدنی پیش

های همزمان اجرای مجازات های اجتماعی در کانون توجه قرار گرفت.های بدنی تمایل نشان داده شد و به جای آن مجازاتمجازات

به لحاظ عملی هم  با مشکل ها المللی را هم برانگیخته است. در برخی موارد، این مجازاتهای جهانی و بینبدنی به سهم خود واکنش

-رفت از برخی مشکالت به ابداعاتی دست زده است که برابر موازین فقه سنتی شگفتگذار جزایی ایران برای برونمواجهند. گاه قانون

زوم به ها مجازند فردی را که به حد محکوم شده است در صورت لدادگاه 1392مجازات اسالمی قانون  23نماید. برابر ماده انگیز می

های تکمیلی نیز محکوم نمایند. در مجموع نوعی تمایل و گرایش در دادرسان متعهد وجود دارد که از حکم به مجازات بدنی تا مجازات

 کنند.جای امکان پرهیز می

یادهایی تأکید نانتقادی بر ب-شناختی مقبول در فقه رایج و با رویکرد تحلیلیکوشد تا در چارچوب مبانی و اصول روشاین پژوهش می 

اهم محورهایی که پژوهش های بدنی به عنوان حد یا تعزیر را شرعاً موجه دانست. توان گذار از اجرای مجازاتها میکند که بر پایه آن

اجرای شیوه  نداشتن شکل وموضوعیت ؛هایی که در متون دینی ذکر شده استبودن همه مجازاتامضاییبر آنها تأکید کرده عبارتند از: 

ا هنبودن مقررات ناظر به نوع مجازاتعبادی و توقیفی  ؛داشتن مقاصد و اهداف مورد نظر از اجرای کیفر نزد عقالی جهانمجازات و اهمیت

از مصادیق  امکان صدق عرفی شکنجه بر برخی ؛و در نتیجه، ضرورت فهم متون مربوط به تعیین کیفر در سایه تغییر و تحوالت عقالیی

های بدنی با کرامت و حرمت آدمی؛ هایی از مجازاتناسازواری گونههای بدنی؛ ناتوانی نوع شهروندان از تحمل مجازات ؛دنیمجازات ب

ضرورت همراهی  ؛های بدنی از جمله نقش آنها در رویگردانی مردم از شریعت محمدی)ص(پیامدهای نامطلوب جانبی اجرای مجازات

های اسالمی بویژه مقررات ناظر به حمایت از فقیران و نیازمندان مانند بدنی با ااجرای دیگر بخشهای شدید حدی و و هماهنگی مجازات

گفته گذار از رسد وجوه پیشاعم از حد یاتعزیر. به نظر می هاو اختیارات حاکمیت اسالمی در چند و چون اجرای مجازاتزکات؛ 



2 
 

های بدنی را بااشکال مواجه عناوین ثانوی گاه مشروعیت اجرای مجازات رخی ازسازند؛ بلکه بهای بدنی را شرعا موجه میمجازات

 نماید.می

 فقه جزایی، مجازات بدنی، رجم، تازیانه، قطع عضو. واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 ها و مشکالت مجازات های بدنیمقدمه: کاستی 

 هابودن آنهای بدنی بر وضعیت دوام یا زمانمند بودن مجازات. تأثیر امضایی1

 های دینی ناظر به کیفرهای بدنی. عبادی و توقیفی نبودن آموزه2

  تغییر و تحوالت عقالیی در مقوله کیفراثرپذیری حکم مجازات های بدنی از  .3

 های عقالیی از مقوله کیفرداشتن مجازات در برداشت. طریقیت4

 های بدنی در آیینه اصل کرامت انسانی. بازخوانی مجازات5

 های بدنی و اصل ممنوعیت مطلق شکنجه. مجازات6

 . ناتوانی نوع شهروندان از تحمل مجازات های بدنی7

 در عرصه داخلی و بین المللیهای بدنی و بدایند دینی مجازات .8

های حدی و شدید در صورت عدم اجرای بخش های دیگر مقررات . عدم امکان اجرای مجازات9

 اسالمی بویژه مقررات حمایتی در حوزه اقتصاد و مبارزه با فقر 

 هاگستردگی اختیارات حکومت اسالمی در چند و چون اجرای مجازات .10

 گیرینتیجه 

 

 


