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  اندازي اسالمي ممنوعيت مطلق شكنجه: چشم

  سيدحسين عليزاده طباطبايي
  رحيم نوبهار

  آيتي سيدمحمدرضا

 25/6/96تاريخ پذيرش:     15/10/95تاريخ دريافت: 

 چكيده

اسـت. حرمـت    يرمطلـق و اسـتثناناپذ   شـكنجه،  ممنوعيت بشر حقوق المللي بيننظام  در
حكـم در فـرض    اينكه  اند برآن يبرخ حال، بااين ؛است يفقه اسالم يهياتشكنجه از بد

 جايز خاصي يطشكنجه در شرا بنابراين و شود مي هماامر  يلمحكوم دل هم،اامر  باتزاحم 
 يـه توج بـراي  يسـم با ترور مبارزه بهانة به ها دولت يبرخ نيز المللي بين. در سطح شود مي
 اي ادلـه  اسـتثناناپذيري بـر   يهتك بامقاله  ين. ااند كوشيدهخاص  يطشكنجه در شرا ينظر
ـ  اطـالق  احتـرام،  ةكرامت انسان، قاعد اصل مانند  ةآزار و شـكنج  تنبيـه،  ممنوعيـت  ةادل

 يبـرا  تـا  اسـت  كوشـيده از شكنجه  ناشي اقرار مطلق اعتباري بيبرائت و  اصل يگري،د
 محـدود  تجـويز  نظريـة  ةلاد ينمطلق شكنجه استدالل كند. مقاله همچن يتاثبات ممنوع

  . است ندانسته كافي را آنها ونموده  نقدو  بررسيرا  شكنجه

  :گانكليدواژ
  .كرامت انسانه، فق، شكنجه ،اقرار اجبار
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  مقدمه 
هاي حقوق بشر ممنوعيت شكنجه، مطلق است. قوانين اساسي يا عـادي بسـياري از    در آموزه

 اطـالع  كسب براي شكنجهممنوعيت  ،بر اين مطلب تأكيد كرده است. در اسالم هم همكشورها 
هايي جـز   يا حتي به انگيزهآن  وقوع از پيشگيري جرم يا كشف متهم، عليه دليل تحصيل افراد، از

قـانون اساسـي    38 اصـل اسـت.   اعتبـار  فاقـد  فشـار  از اقرار ناشي است و اتفاق مورداين موارد، 
جمهوري اسالمي ايران نيز بر ممنوعيت مطلق شكنجه داللت آشـكاري دارد. ايـن ممنوعيـت در    

و قانون آيـين دادرسـي كيفـري هـم تـا       از جمله قانون مجازات اسالمي ،قوانين و مقررات عادي
قـانون اساسـي و    38ها براي اجرايي كردن اصـل   حال، تالش اي انعكاس يافته است. بااين اندازه

مجلـس   1381ايجاد ضمانت اجرا براي آن موفق نبوده است. طرح قانوني منع شـكنجه مصـوب   
ا مخالفت شوراي نگهبـان  قانون اساسي هم، ب 38شوراي اسالمي با نام طرح قانوني اجراي اصل 

) سـازمان  1984مواجه و خالف شرع شناخته شد. طرح الحاق ايران به كنوانسيون منـع شـكنجه(  
  است. ملل متحد نيز سرنوشت مشابهي پيدا كرده

ناپذير قطعـي يـا احتمـالي بـه      لزوم تقديم اهم بر مهم و دفع افسد به فاسد در صدمات جبران
ربــايي و  آدم العــات توســط مــتهم، در مســائلي ماننــدعــراض و نفــوس در صــورت كتمــان اطاَ

اگـر  . 1گذاري، مستند اين شورا و مجمع فقهي آن در مخالفت بـا طـرح مـذكور بـوده اسـت      بمب
 ميادينرا در يكي از ي ساعتي قويك بمب دانند  نيروهاي امنيتي متهمي را در اختيار دارند كه مي

آيـا در چنـين فرضـي،     ،يا يافتن بمـب نيسـت   مردم ةفرصتي براي تخليو  شهر كار گذاشته است
 ايـن  است؟پذيرفتني ها يا هزاران نفر  متهم به منظور يافتن محل بمب و نجات جان صد ةشكنج
محدود شكنجه و مخالفان آن بـوده اسـت؛    يزتجو داران طرف مناقشات مركزي نقطة اغلب مثال

 بـه  شكنجه جواز از برخي. ندارد اختصاص مورد اين به شكنجه جواز عدم يا جواز از بحثهرچند 
  .كنند ميدفاع  ،باشد غالبشكنجه  مفسدة بركه  ياستناد هر مصلحت

                                                            
، آخـرين  07/03/1381تـاريخ   نظرية مجمع فقهي مشورتي و اعالم مغايرت شوراي نگهبان دربارة طرح منع شـكنجه، بـه    .1

  :نك 10/10/1395بازديد 
http://nazarat.shora-rc.ir/ 
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مطلـق   ممنوعيـت تروريستي بحـث از   ياتمظنونان عمل شكنجة به ها دولت يلدنبال تما به 
اما برخي به تجـويز   ،ندا برخي همچنان معتقد به ممنوعيت مطلق است و شده تر بااهميتشكنجه 

  مقيد و محدود شكنجه تمايل دارند.
 جهـاد،  هاي بابچند از  مسائليدر  نجهشك يتممنوع هب يكل يحتصر با وجود فقهي منابع در 

برخي نويسـندگان   اخيراًاست.  نگرفته صورت شكنجه پيرامون مستقلي بحث يرات،قصاص و تعز
تاريخي و قواعدي مانند تقديم اهم بر مهم و دفع افسد اند با استناد به بعضي قضاياي  تالش كرده

 تصـريح  .1به فاسد يا تجويز تعزير متهم در فرض تزاحم، راه را بر تجويز محدود شكنجه بگشايند
هاي شوراي نگهبان هم  فتاوا و نظريه برخي در خاص، شرايط در شده بازداشت فرد تعزير جواز به
   ه است.نظرية جواز شكنجه گشود  براي را راه

اسـتدالل  ممنوعيت مطلق شكنجه  ةنظريبراي  ،در بخش نخستبه روش تحليلي مقاله  اين
  نمايد. فقهي تجويز محدود شكنجه را نقد مي ةنظريادلة بخش دوم مقاله  كند. مي

  ممنوعيت مطلق شكنجه  ةمباني و ادل .1

  مقتضاي قاعده و اصل اولي . 1.1
هـاي   تـرين شـيوه   از رايج يكي. كرد آغاز »اصل تأسيس«با  بايد فقهي، مسائل از بسياري در

 بـه ويژه در مواردي كه محل ترديد اسـت، تمسـك    هب ،فقيهان در استنباط و كشف احكام شرعي
در مسائل مربوط بـه تصـرف در تماميـت    اولي اولي است. مقتضاي اصل  اصل و قاعده يمقتضا

فقيهان در موارد گوناگون به ايـن اصـل   ، عدم جواز تصرف است. ديگريجسماني، رواني و اموال 
 ،ايـن اصـل   پاية بر .2اند ل والفروج استناد كردها(النفوس) واالمو به عنوان اصاله الحرمه في الدماء

                                                            
 1409، قم: تفكـر،  2، جلد دراسات في واليه الفقيه و فقه الدوله اإلسالميهعلى،  . براي نمونه، نك: منتظري، حسين1

 خرازي، سيدمحسـن، ؛ 364، قم: مهر، صتعليق و تحقيق عن أمهات مسائل القضاء؛ معرفت، محمدهادى، 388ق، ص
 .93-151، صص 12و11، شمارة المعارف فقه اسالمى هدائر ةمؤسس (ع)،فقه أهل البيت، في التجسس و التفتيش

حلّى،  ؛171ص ،ق1418آفاق، ، قم: 6جلد  ،هكتاب الطهار ه:فقه الشيعخويى، سيدابوالقاسم، براي نمونه، نك: موسوي  .2
تهـران: مؤسسـه    ،2ه، جلد أنوار الهداياللّه، خمينى، سيدروح؛ موسوي 61ص ق،1415المنار، قم:  ،هبحوث فقهيحسين، 

 ق،1380اسـالم،  قـم:   ،الرسـائل الـثالث  لنگرودى، سيدمرتضـى،  ؛ حسيني 118، ص1415تنظيم و نشر آثار امام خميني، 
   .184ص
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از  خـروج دليل شرعي يقينـي بـر   ، مگر اينكه هر گونه تعرض، ايذا و شكنجه ممنوع و حرام است
  .شود يافت اصل مقتضاي
اين اصل نيز نـاظر   .است يكديگر بر اشخاص واليت عدم اصل اوليه، قواعد و اصول ديگر از

 تصرفي گونه هيچ حق كس هيچ ،اصل اينة پاي براست.  ياز هر خصوصيت جدابه افراد نوع انسان 
 پـس اثبات شـود.  به استناد داليل استوار  تصرف چنينجواز  اينكه مگر ندارد، را ون ديگريئش در
فقهـا در ابـواب    .1پـذيرفت  را آن نبايـد  شـد،  پيـدا  آن حدود يا واليت در ترديدى كه مورد هر در

. 2انـد  نموده استناداحد)  علي أحدگوناگون فقه به اين اصل با تعبير (إنّ األصل األولي عدم واليه 
 ،جان و تن آنان است به استناد اصل عدم واليـت در شديد  ستلزم تصرفم ديگران ةشكنج چون

  .3حرام است

  امت انساني كراصل  .1.2
روح بزرگـوار و منـزه از هـر پسـتي را كـريم       و نزاهت از پسـتي و فرومـايگي اسـت    ،كرامت

ما فرزندان آدم را بسيار گرامى داشتيم و آنها را بر : «آمده استاسرا  ةاز سور 70 ةآيدر  .4گويند مي
از خشكي و دريا مسلط كرديم و از هر غذاى لذيذ و پـاكيزه آنهـا را روزى داديـم و بـر بسـيارى      

است.  ياثبات كرامت انسان براي دينينص  معتبرترينمتن  ين. ا»بخشيديم برترى خود مخلوقات
آميـز و همـراه بـا     هم پس از فرمان بـه رفتـار محبـت    در عهدنامة اميرالمومنين(ع) به مالك اشتر

ند: يا ا مردم آمده است كه مردم بر دو قسم به نسبت ابزارينگاه  واحسان و منع از رفتار وحشيانه 
  .5برادر ديني تو هستند يا همسان تو در آفرينش

                                                            
دفتـر انتشـارات    قـم:  ى،جعفـر الهـاد   ترجمه: ،حاكميت در اسالم يا واليت فقيه، خلخالى، سيدمحمد مهدى. موسوي 1

  .237 ق ص1422 ،اسالمى
ق، 1404، بيـروت: دارإحيـاء التـراث العربـي،     31، جلد جواهر الكالمبه عنوان نمونه، نك: نجفى، محمدحسن،  .2

كتـاب  ؛ حائري يزدى، مرتضى، 45، مؤسسه كاشف الغطاء، صالفوائد الجعفريهكاشف الغطاء، عباس،  ؛284ص
؛ مكـارم  27، ص1جلـد   ،پيشـين  علـى، حسـين  ي،منتظر ؛846صق، 1418، قم: دفتر انتشارات اسالمى، الخمس

 .52ق، ص1424، قم: مدرسه امام على(ع)،2، جلد ، كتاب النكاحشيرازى، ناصر

  . 66له ئمس، 197ص ،ق1410، بيروت ،47، جلد الفقه ،محمد ،شيرازي .3
  .21ص ،1369نشر فرهنگي رجاء،  تهران: ،كرامت در قرآن جوادي آملي، عبداهللا، .4
  .126 -127، صصق1404قم، چاپ دوم،  ،تحف العقول ،بن شعبهحراني، حسن . 5 
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بـازگو  هاي ديني افزون بر تأكيد بر اصل كرامـت انسـاني، مبـاني آن را هـم بـراي مـا        آموزه
قـوة  نخست،  ةراز سروري و ارجمندي انسان در درج ،آيد كرامت برمي ةگونه كه از آي اند. آن كرده

آدمـي را هـم    ةقدسي ةست. مقصود از عقل معناي عامي است كه قودر نوع آدمي اعقل و ادراك 
ايـن   همين توانايي خليفه و جانشين خداوند در زمين است. بيـان  ةشود. آدمي به پشتوان شامل مي

و قدسي از نوع بيان مطلـب همـراه بـا دليـل      بخش ها از سوي يك منبع اطمينان اصول و ارزش
ها  در ادبيات ديني همه انسان .ببرند پيشود تا مردم به كرامت خود و مبناي آن  است و سبب مي

به  تواند درست است كه انسان با گزينش راه تقرب به خداوند مي. 1اند مكرم و ارجمند شمرده شده
اي ديگر از كرامت دست يابد كـه برخـي    درجات وااليي از كمال و ارجمندي نائل شود و به گونه

اما انساني كه در مناسـبات اجتمـاعي طـرف حـق و تكليـف قـرار        ،اند آن را كرامت ارزشي ناميده
شـود. حتـي    ايـن كرامـت در هـيچ شـرايطي سـلب نمـي       .2اسـت داراي كرامـت  اصوالً  ،گيرد مي

دادرسي عادالنه، حق دفـاع و مجـازات    ةها نيز اين كرامت را دارند و شايست كارترين انسان جنايت
 انـدازي  چشـم  از. انجامد مياو انكار كرامت انسان به نفي انسانيت  .3هستندبا رعايت كرامت شدن 

اد آنهاست. بني بنياديحقوق گر نقض  تفكيك آدميان به واجد و فاقد كرامت، توجيهنيز  عملگرايانه
بـر اسـاس اصـل     گي قربانيان از كرامت بوده است.بهر ها در تاريخ، اعتقاد به بي بسياري از جنايت

يـا  هر انساني از جمله اسراي جنگي، متهمان امنيتـي  ستيز با  رفتار كرامتهرگونه  ،كرامت انساني
  شرعاً حرام است.  شدگان بازداشت

 به بسته گذار بمبمتهم بازداشتي در شرايط فرضي بمب ساعتي هم خارج از اين اصل نيست. 
 شـكنجه  تجويز براي يلياما دل شود؛ ميمجازات  ،است مجرمانه رفتار كدام مصداق عملش اينكه
ابـزاري از يـك    ةمتهم براي كسب اطالعات ضروري، مصداق روشن استفاد ةشكنج .ندارد وجود

ابزاري از موجودات عاقل را تجويز  ةديگر منافع است. اصل كرامت انساني استفاد مينأفرد براي ت
توانـد عمـوم اصـل كرامـت انسـاني را       گرايانه در تجويز شـكنجه نمـي   هاي فايده كند. توجيه نمي

                                                            
مفيـد،   حقوق بشر، قم، دانشـگاه  ينظر مباني يالمللبين يش، مجموعه مقاالت همادين و كرامت انسانينوبهار، رحيم، . 1

  .613- 632، صص1384

  همان. .2
  .262، ص1393، ميزان، انگاري كرامت انساني و نقش آن در جرمقماشي، سعيد،  .3
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 ،استناد به كسب برخـي منـافع  . است مطلق، يكرامت انسان اصلمخدوش نمايد. حجيت و اعتبار 
  ت. مجوز نقض كرامت نيس

  حرمت آزار و رفتار ظالمانه و تحقيرآميز ةاحترام و ادل ةعمومات ادل .1.3
ايـن ادلـه    .اسـت  اجتهـادي  ادلة استوارترين از ديگران آزار حرمتادلة احترام و  ةعمومات ادل

بيانگر وجوب حفظ حرمت ديگران و عدم جواز تعرض به آنان در موارد مختلف است. اهميت اين 
شـود،  ترديد فقهي كه در جواز هرگونه تعرض به اشخاص  ةكه در هر مسئلعمومات چندان است 

آنـان  بـه  حكم به وجوب حفظ حرمت اشـخاص و ممنوعيـت تعـرض     ،با تمسك به اين عمومات
گردند. وجوب رعايت مراتـب امـر بـه     ديگر احكام هم با اين عمومات مقيد مي ةشود. حتي ادل مي

(تعرض قولي يا فعلي به مرتكب) در  عالي ةتكاب مرتبمعروف و نهي از منكر و عدم مشروعيت ار
چشـم) مسـتند بـه همـين      ةتر(روي گردانـدن يـا اشـار    سبك ةنهي با مرتبو تأثير صورت امكان 

   .1بيشتر استي كارگيري مراتب باالتر مستلزم ايذا عمومات است؛ زيرا به
لزوم حفظ حرمت متجاهر به فسق و حرمت غيبت او در شهري جز محل تجاهر  ،ديگر ةنمون

حفـظ  بـه اصـل وجـوب     اسـتناد  اب احتماالتيباره پس از بيان  به فسق است. شيخ انصاري دراين
   .2است ندانسته جايز را شخصيمن به شكل مطلق، غيبت چنين ؤحرمت م
  :از ندا رتعباو احترام  حرمتناظر به لزوم حفظ  ياتروا از برخي

(از قبيل خون، مـال   ون و حيثياتئتعرض به تمامي ش :. در حديثي از پيامبر(ص) آمده است1
محقق نراقي از اين حديث با عنوان نبوي مشهور نام برده . 3و آبروي) مسلمان حرام است

                                                            
انتشـارات  دفتـر   قم: ، و النهي عن المنكر : األمر بالمعروفهدليل تحرير الوسيل،  اكبر على سيفي، . براي نمونه، نك:1

   .192ص ،ق1415  ،اسالمى
  .346، قم، ص1415،  انصارى جهانى بزرگداشت شيخ ةكنگر ،1جلد  ،المكاسب المحرمه،  مرتضى. انصاري،  2
فراس، مسعود، ورام بن أبي ؛630ص م،1998، دارالفكر العربي ، قاهره:1جلد  ،أمالي المرتضى،  بن حسين علم الهدى، على .3

  .115ص ،169 شمارة مشهد، چاپ: اول، -، آداب و اخالق در اسالم / ترجمه تنبيه الخواطر مجموعه ورام
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حديث، به صراحت هرگونه رفتار مـوهن و تحقيرآميـز بـا     ةدر برخي منابع در ادام. 1است
  .2سنت نيز آمده است افراد ناروا شمرده شده است. مضمون حديث در منابع اهل

هـا و   الوداع خطاب به مردم فرمودند: (تعـرض بـه) جـان    . از پيامبر(ص) نقل است كه در حجه2
ند اين روز و ايـن مكـان تـا    اموال و حيثيت و آبروي شما مردم بر يكديگر حرام است، همان

  .3روايي فريقين ذكر شده است جوامع در روايت اين مضمون روز قيامت و مالقات پروردگار.
مني را خـوار كنـد يـا او را    ؤهـركس مـ   :ابوبصير از امام صادق(ع) آمده اسـت  ة. در صحيح3

  .4نمايد كه توبهگاهي گيرد تا  كند و بر او خشم مي كوچك شمارد، خداوند او را خوار مي
مومن مرا كوچـك   ةهركس بند :معلّي پسر خنيس از امام صادق(ع) آمده است ة. در صحيح4

  .5شمارد، آهنگ جنگ با من را سر داده است
ترين بنده بر خداونـد   سركش :حلبي از امام صادق(ع) از پيامبر(ص) آمده است ة. در صحيح5

را اقـدام كنـد و كسـي     ،كسي است كه به قتل كسي كه(حق قصاص) نسبت به او نـدارد 
   .6استاو را نزده بزند كه 

ترين بنـدگان در پيشـگاه پروردگـار     سكوني از امام صادق(ع) آمده است: مبغوض ة. در موثق6
ـ    مشـروع  أكسي است كه پشت ديگري را بدون منش روايـت   .7د(بـراي زدن) برهنـه نماي

ضـربه شـالق    (شالقي از آتش) براي يك عذاب اخروي ةديگري به چنين شخصي وعد
 ة. بر اساس معيار روايي در تعيين گناه كبيره، هر رفتاري كه خداوند وعـد 8داده شده است

                                                            
   .18ص ،ق 1415، (ع)البيتمؤسسه آل، قم: 15جلد ، هفي أحكام الشريع همستند الشيع ،راقى، مولى احمد. ن1
سـنن  ، ؛ سجسـتاني، داود 2564حديث  ق، 1416 ، قاهره،دار الخير، شرح النووي على مسلم، يحيي بن شرفنووي،  2.

دارإحيـاء التـراث   ، بيـروت:  مسند اإلمام أحمد، أحمدحنبل، ؛ ابن3438، حديث 1414ه، بيروت، العصري هالمكتب، داودأبي 
  .7670، حديث581ق، ص1414ي، العرب

، صحيح البخـاري بخاري؛ محمد بن اسماعيل، و  172ص، ق1404قم،  ، 1،جلد تفسير القميقمى، على بن ابراهيم، . 3
 192؛ احمد بن محمد بن حنبل، پيشـين، مسـند عبـداهللا بـن عبـاس، ص      176ق، ص 1422، بيروت: دار طوق النجاه، 2جلد 

  .93ص ،ق  1413قم،  ،4، جلد ، من ال يحضره الفقيهعلى بابويه، محمدبن ابن ؛2037حديث 
 .267، صق1409، قم، 12جلد  ه،، وسائل الشيعبن حسنعاملى، محمدحر  .4

  .269ص . همان،5
   .274ص، ق 1407اسالميه،  :تهران، 7 جلد، الكافي ،لينى، محمد. ك6
  .260. همان، ص7

  .170ص ،ق1413،  دفتر انتشارات اسالمى، قم، 4جلد ، من ال يحضره الفقيهابن بابويه، محمد بن على(صدوق)، . 8
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شمار اين دست  .1شود مجازات آتش در قيامت در برابر آن را بدهد، گناه كبيره شمرده مي
 آنها كنار فراوان است. در داللت آشكار دارد، ضرب و توهين ،ايذا ممنوعيتكه بر  روايات

 داللت تمسخر و سب و دشنام و زشت كالم كارگيري به تحريم بر كه رواياتي به توان مي
  .2جست تمسك نيز ،دارند

در حديث مناهي براي يك ضـربه سـيلي    كه چندان است شارع زدن ديگري نزد و ايذا زشتي
 نامناسـب و  شارع مقدس اسالم در برابر مناسـبات  .3مجازات سنگين اخروي داده شده است ةوعد

 بـرده  كه مواردي در واست  كردهن سكوت سركش، ةبرد مانند زدن تشريع زمان در جاري ةظالمان
 كـردن  آزاد بـه  ودانسـته   ممنـوع را  برده زدن نيز ،نمايد عصيان و سرپيچي مولي مشروع اوامر از

    .4داده استاي كه تنبيه شده، فرمان  برده
استوار احترام نـزد   ةقاعد ةماي است، دستمجموع اين روايات كه مضمون مشترك آنها متواتر 

   .5شيعه و سني قرار گرفته است
به مـؤمن يـا مسـلمان بـه معنـاي      بايد يادآور شويم كه تقييد احترام در برخي روايات گذشته 

قيد وارد شده در بسياري از روايات گذشته قيـد وارد   يست.به مسلمان يا مؤمن ناحترام اختصاص 
روايـاتي كـه    لقب فاقد مفهوم است. ،فقه اصول علم موازين برابر. مورد غالب و فاقد مفهوم است

ناظر به ارتباط با حكم كلي وجوب حفظ حيثيت و حرمـت هتـك و تعـرض بـه تماميـت       ،گذشت
گمـان   ض حرمت و عدم رعايـت احتـرام، بـي   جسماني و رواني افراد است؛ اما يكي از مصاديق نق

  شكنجه است.

  روايي در خصوص ممنوعيت شكنجه  ةادل .1.4
ده كـر حديثي بر ممنوعيت شكنجه به طور خاص تأكيـد   ،جدا از روايات عام پيشين، در منابع

(تعليمـي)   دسـتي  برابر نقل، علي(ع) ضمن گاليه از اهالي كوفه فرموده است: من بـا چـوب   است.
ولي سر باز زديد. حاكمان بعدي با شالق و غـل و زنجيـر شـما را شـكنجه      ،ه راه خواندمشما را ب

                                                            
  .569ص ،3همان، جلد  .1
  .99 -103ق، ص 1408(ع)، يتآل الب قم: ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل زاحسين،يرنورى، م .2
  . 8، حديث 4، ابواب قصاص نفس، باب 12، ص 19. عاملي، محمد، پيشين، جلد 3
  . 261ص ،7 لد جكليني، محمد بن يعقوب، پيشين،  .4
   .81 -95، صص 42 ةشمار، 1383زمستان  ،دفتر تبليغات اسالمي ،مجله فقه ،مباني فقهي وحدتنك: مبلغي، احمد،  .5
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خداوند در آخرت  ،كنم؛ زيرا هر كس در دنيا مردم را شكنجه كند كنند، ولي من اين كار را نمي مي
از بـاالترين مصـالح مسـلمين     ع)(شك مصلحت حفظ حكومت معصوم بي .1كند ميمجازات او را 
  نشد.شكنجه توسط اميرالمومنين(ع)  هم مجوزمصلحت حتي اين اما  ؛است

 حكـيم  بن هشاماست،  شدهنقل  سنت اهل يثيحد منبعدر روايتي كه با اندك تفاوت در سه 
 مورانأمـ  بـا شـام   سـرزمين  دردوم  خليفـة  حكومـت  دوران در ،(ص)پيـامبر  اصحاباز  ،حزام بن

بودنـد كـه از دادن    يبـر كسـان   يفشار جسـم  يرادكه در حال شكنجه و ا شود مي مواجه حكومتي
نقـل   يـامبر از پ يثيحـد  و نهـي به شدت را  يحكومت مورانأم ايشان. بودند كرده يخوددار ياتمال

 ةمضـمون در نامـ  ايـن  مشـابه   .2دهـد  گران مـي  عذاب الهي به شكنجه ةوعد امتقي در كه كردند
عمر در پاسخ به درخواست  .شود يمديده عمربن عبدالعزيز به يكي از كارگزاران حكومتي وي هم 

 گويد: جـاي  ميكساني كه از پرداخت ماليات سر باز زده بودند، تجويز شكنجه براي اخذ ماليات از 
 عـذاب  از تـو  سـپر  من گويا خواهي! مي اجازه من از ها انسان آزار براي تو كه است شگفتي بسيار

 ايـن  از بهتـر  ،كـنم  مالقات آنان نافرماني با را خدا اگر سوگند خدا به بده، قسم را آنان خداوندم...
  .3كنم مالقات آنان آزار و شكنجه با را خدا كه است

 تـرك  مقابـل  در حتي ايذا و شكنجه ممنوعيت و كه قبح دهد مي نشان روشني به ها نقل اين
 نـزد  اسـت،  آن بـه  وابسـته  جامعـه  اقتصادي نظم برقراري كه ماليات پرداخت مانند واجبي عمل

  . است بوده ممسلّ امري اسالم هاي آغازين تاريخ دوره در و پيامبر اصحاب
از امــام بــاقر(ع) آمــده اســت: اولــين چيــزي كــه باعــث  ،پســر عثمــان ،در صــحيحه حمــاد

بـر   ،پسـر مالـك   ،بخشي به اعمال شكنجه توسط حاكمان شد، دروغي بـود كـه انـس    مشروعيت
در روايـت   .4.ي را به ديوار مـيخ كـرد  مبني بر اينكه رسول خدا(ص) دست مرد ،بست (ص)پيامبر

                                                            
 .316ق، ص1410، دار الكتاب اإلسالمي، قم: 2، جلد الغارات، ثقفى، ابراهيم بن محمد. 1

  .14906پيشين، حديث ،أحمدحنبل، ؛ ابن3045؛ سجستاني، داود، پيشين، حديث 2613، پيشين، حديثيحيينووي،  .2
، 7، جلـد  مباني فقهي حكومت اسالميعلـي،  حسين ، به نقل از: منتظري،119، صخراجبن ابراهيم،  انصاري، يعقوب .3

   . 284ص ،1409تهران: كيهان، 
  .541ص ، ش1385، قم، 2 جلدع، علل الشرائبابويه، محمدبن على، ابن. 4
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كننـد كـه    ، ايشان قسم يـاد مـي  است ديگري كه شافعي با سه واسطه از امام سجاد(ع) نقل كرده
  .1نمود بسنده حدمذكور كسي را شكنجه نكرد و به اجراي  ةپيامبر در واقع

مخالفان  ةبخشي شكنج زمان نمايي تاريخي از تالش حاكمان براي مشروعيت اين روايات هم
اي اسـت كـه بنـا بـه نقـل اكثـر        اين روايت صحيح، ناظر بـه واقعـه  دهد.  دست ميسياسي را به 

مائده در بيان كيفر محارب در ارتباط با آن بوده است. اين واقعه كـه   ةسور 33 ةنزول آي ،مفسران
ان مربوط به گروهي است كه حضرت رسول(ص) در مدينه به آن ،عرنيين شهرت يافته داستانبه 

المـال را   نان شتربانان زكات را به قتل رساندند و اموال بيـت زكات فرستاد. آ شتراننزد پناه داد و 
محـارب در   خصـوص هاي مقـرر در   افزون بر مجازات ،سنت هاي اهل غارت كردند. برابر گزارش

.) ..شريفه، اعمال انواع شكنجه (ميل داغ بر چشم كشيدن، تشنگي دادن تا مرگ، سـوزاندن و  ةآي
انـد بـا بيـان احتمـاالتي ماننـد       سنت تالش كـرده  شارحان اهل .2نيز بر عرنيين اعمال شده است

محاربه و قبل از تشريع حكم ممنوعيت  ةشكنجه از باب قصاص، وقوع اين اتفاق پيش از نزول آي
  .3ها را توجيه كنند. پيداست كه اين احتماالت با اشكاالتي روبرو است اين نقل ،كردن مثله
. جـدا از  زون بر روايات فوق، روايات متعددي در ممنوعيت و حرمت مثله كردن وجـود دارد اف

كـردن معنـايي فراتـر از     ثلهم كه دهد قرائن موجود در اين روايات نشان مي ،4تمثيل غويمعناي ل
است.  (قطع كردن گوش و بيني قرباني) داشته و مفهوم شكنجه را نيز در بر مي گرفته تصور رايج

  .5گيرد نيروهاي دشمن را هم در برمي ةقاتل هنگام قصاص و شكنج ةمفهوم مثله، شكنج

  منع شكنجه به عنوان مقابله به مثل در قصاص  .1.5
اگر قاتل با شكنجه و ايذا مقتول را به قتل رسانده باشد، به نظر مشهور فقيهان جـايز نيسـت   

سـتدالل  ا .6ميزان ايذا شود) قصاص شود (يا هر آنچه جايگزين آن با كمترين قاتل جز با شمشير
                                                            

 .315 تا، ص، بيروت: دار الكتب العلميه، بي1، جلد المسندشافعي، محمدبن ادريس،  .1

  .56، ص1؛ بخاري، پيشين، جلد 151ق، ص1421، بيروت: مؤسسه الرساله، 2ابن حنبل، المسند، جلد  .2
  .382ص  ي،النفي و التغريب في مصادر التشريع اإلسالمالدين، طبسي، نجم .3
  . 634قم، ص  ،1 لدج ،اإلفصاح في فقه اللغهموسى، حسين يوسف،  .4
  .40ص ، 11 لد، ج؛ نوري، ميرزاحسين، پيشين127 -128صص ،29 لد ج. عاملي، محمد، پيشين، 5
؛ مجلسى، محمد بـاقر،  629ص  ق،1413، دفتر انتشارات اسالمى، 3، جلد قواعد األحكام. حلّى(عالمه)، حسن بن يوسف، 6

، جامع المسائل؛ بهجت گيالنى، محمدتقى، 100ص ،1362، تهران: مؤسسه نشر آثار اسالمى، و قصاص و ديات حدود
  .452صق، 1426له،  ، قم: دفتر معظم5جلد 
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 و خصوصـيات  تمـام  در كيفـر  و جنايـت  ميـان  همگونى مماثلت و كه نداريم اين است كه دليلى
 اعتـدي  مـا  بمثـل  عليه فاعتدوا يكمعل ياعتد فمن« ة:شريف ةالزم است. آي درد، اندازة و اوصاف
 صورت افراد ميان كه جناياتى و قصاص احكام نه ،است كفار با جنگ احكام به ناظر نيز »1عليكم

نيسـت   شرط ،رنج و اندازة درد در مماثلت قصاص، برابر روايات متعدد در افزون بر اين، .2گيرد مى
 جنايـت  ارتكاب هنگام او اگر حتى او؛ كردن ثلهم و شكنجه نه اوست كشتن فقط قاتل قصاص و

 مرد عصا با مردى: پرسيدم )ع(صادق امام ازاز جمله در روايت حلبي آمده است: باشد.  كرده چنين
: فرمـود ) ع(امام بكشد؟ را او تا شود مى سپرده مقتول ولى به قاتل آيا مرد، تا زد قدر نآ را ديگرى
 او تواند مى ولى ،)بكشد را او شكنجه با( كند بازى او با تا گذارند او نمى اختيار در را قاتل اماآري؛ 

  .3بكشد شمشير با را

 در كشـتن  شيوة ترين آسان يا بوده متعارف اى شيوه كه رو آن شمشير از با كشتنپيداست كه 
  .است شده مطرح روايت در بوده، روزگار آن

اگـر بنـاي شـارع     كه رسد به نظر مي ،ه اين روايات و نيز آراي فقيهان در اين زمينهتوجه ببا 
زيـرا در   ؛ابله به مثـل باشـد  شكنجه از باب مق بايددر يك مورد بود، آن مورد  فقطتجويز شكنجه 

نيـز   رددر همين مو ،حال نوعي مقابله به مثل وجود دارد. بااين ،قصاص معناي لغوي و اصطالحيِ
بر ممنوعيت تعذيب جاني و نفي تسـلط  نيز روايات اند.  مشهور فقها مقابله به مثل را جايز ندانسته

شكنجه بنا بر نظر مشـهور فقهـا از بـاب    دارد. پس هرگاه بر وي داللت دم  يقيد و شرط اوليا بي
  ممنوع دانست.  توان به طريق اولي شكنجه را در ديگر موارد مطلقاً حرام باشد، مي ،مقابله به مثل

  اصل برائت  .1.6
از كاربرد اصـل   فراواني هاي نمونه. 4از اصول طاليي نظام دادرسي اسالمي استاصل برائت 

  .1دارد وجود فقيهان ارآث در گناهي بيفرض  يبرائت به معنا

                                                            
   .194 ةآي ،بقره ةسور .1
  .350ص ق،1419ميزان، تهران:  هاى فقه جزا، بايستهشاهرودى، سيد محمود، . هاشمي 2
  .ابواب قصاص النفس ،127، ص29ج. عاملي، محمد، پيشين، 3
 مردي: در اسالمي، اندازي چشمبرائت:  فرض يم،نك: نوبهار، رح اصل، اين بارة در اسالمي ديدگاه مالحظة . براي4
  .345 -378صص، 1395 ي،علوم اسالم تهران: فرهنگستان فضيلت، و خرد تبار از
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حل تعقيب، كشـف جـرم و رسـيدگي قضـايي باعـث بـه       در كلية مرا اصل اينبه  التزام باري
ترين اين حقوق، لـزوم حفـظ    شود. از مهم رسميت شناخته شدن حقوق و امتيازاتي براي متهم مي

حرمت متهم و ممنوعيت هر گونه تعرض به تماميت جسمي و رواني وي اسـت. تمـام مصـاديق    
ـ  ،شكنجه  مأ«تـوان آن را   اسـت كـه مـي    بــرائت  ويـژه اصــل   هناقض حقوق و حرمت متهم و ب
 ضـابطان  و قضـات  خودسـري  از گيري سبب پيش قلمداد كرد؛ زيرا كيفري  دادرسي در »االصول

. فـرض  كنـد  مـي  تأمين  را  آنان آزادي شود و مي شهروندان حقوق سلب و بازداشت در دادگستري
 و بـرد  مـي بـين ازمتهم را  گناهي بـي اثـبات يا اقرار براي گرفتن اتـهام، شكنجه موارد دربرائت 

    .2كند مي  اتهامي جرم اثبات به  مكلف  را تعقيب متهم، مقام سكوت حق تـضمين بـا
اخذ اقرار، خروج آشكار از مقتضاي عمومات ادلة برائت است. ايجاد  براياعمال فشار بر متهم 

تعجيـل در عقوبـت كسـي اسـت كـه       ،راي متهمي كه اتهامش اثبات نشدهگونه محدوديت ب هر
 به قدر متيقني كه از اصل برائت خارج شده فقط دجرمش ثابت نشده است. در اين گونه موارد باي

ممنوعيـت بـه    ةاكتفا نمود. در ديگر موارد ادل ،(همانند سه يا شش روز حبس در اتهام قتل) است
   .3اطالق خود باقي است

  اعتباري اقرار ناشي از شكنجه بي .1.7
اعتباري اقرار حاصل از شكنجه به روشني نشانگر عدم مشروعيت شـكنجه نـزد    تصريح به بي

توان گفت: بطالن اقرار ناشي از شكنجه نوعي ضمانت اجرا براي حرمت آن  حتي ميشارع است. 
اول رواياتي است كه با  ةستاند: د روايات مطرح شده از شيعه و سني در قواعد اقرار دو گونهاست. 

                                                                                                                                            
، قـم: دفتـر تبليغـات اسـالمى حـوزه علميـه قـم،        2، جلد البهيهالروضه الدين، براي نمونه، نك: عاملى(شهيد ثانى)، زين .1

، قـم: دار الفقـه، قـم،    9، جلـد  الزبده الفقهيه في شرح الروضـه البهيـه  ؛ عاملى، سيد محمدحسين، 384ص  ق،1412
 ق،1404، قم: مؤسسه آل البيـت(ع)،  2القديمه)، جلد  -(ط  رياض المسائل؛ طباطبائي حائرى، سيدعلى، 205ص  ق،1427
 آثـار االمـام   يـاء موسسـه اح ، قـم:  1، جلـد  المستند في شرح العروه الوثقىموسوي خويى، سيدابوالقاسـم،   ؛467 ص
ص ق، 1413مؤسسة المعارف اإلسـالمية،   ، قم:14جلد  ،مسالك األفهامالدين،  عاملى، زين ؛163ص ق،  1418ي،الخوئ

منتظري،  ؛158ص  ق،1427جامعة المفيد، ، قم: 1جلد ، ات، فقه الحدود و التعزيرموسوي اردبيلى، سيد عبد الكريم ؛330
 .573، ص 1409، 3جلد علي، منتظري، حسين ؛57ص ق،1400دار الفكر، قم: ، كتاب الحدودعلى، حسين

پـاييز   ،مجله مجتمع آموزش عالي ،اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق كيفري، محمدابراهيم شمس ناتري،. 2
  .65 -88صص ، 14 ةشمار، 1381

  .213ص  ق،1403 ،دفتر انتشارات اسالمى، قم: 14، جلد ، مجمع الفائدة و البرهاناردبيلى، احمدبن محمد. 3
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اقـرار   )1كار بردن ادات عموم همچون (من اقر عند تجريد او حـبس ... ه لحني عام و فراگير و با ب
 ديگر رواياتي است كه عمـدتاً  ةاعتبار شمرده است. دست اتهامات بي ةدر شرايط ناعادالنه را در هم

 النه التخويف، لمكان( عبارات همچونآنها ذكر شده در  هاي ولي تعليل ،در باب سرقت وارد شده
 تـرس  شرايط در او نگهداري يا متهم ةشكنج را اقارير اين اعتباري بي دليل )2العذاب علي اعترف
رسد اين روايات به جـرم سـرقت اختصـاص نـدارد و قابـل تعمـيم بـه         كند. به نظر مي مي عنوان

مخصصي در متون دينـي نسـبت بـه    هرگونه اقرار تحت شكنجه و در هرگونه اتهامي است. هيچ 
يك از نصوص معتبـر شـرعي تجـويز     اين عمومات وارد نشده و اقرار زير شكنجه و فشار در هيچ

  ضمن اينكه لحن و آهنگ روايات هم تخصيص نابردار است. ،نشده

   اثبات حرمت مطلق شكنجه با تكيه بر سد ذرايع فساد .1.8
  بايـد   بلكه مكلـف  اعتماد كرد، گرايي يفهبر منطق وظ صرفاً  توان نمي  يعتشر  احكام ياجرا در

لـوازم و پيامـدهاي عـادي    به فقيه نيز بايد  ءدر مقام افتا به پيامد عـمل خـويش نيز تـوجه نمايد.
بـه شـر و     را  آنچه  مـكلف بايد باب كه بـه مـوجب آن، »سد ذرايع« ة. قاعدكندتوجه   خود  فتواي

كار بردن ه فقهاي اماميه از ب .3اسـت  در واقع بر همين اصل مبتني مسدود نمايد، انجامد، بدي مي
بـا  كـاركردي مشـابه    ،حرام در عمل ةواجب و مقدم ةاند، اما بحث از مقدم اين عنوان احتراز كرده

برخي علماي عامه مبني بر مسئوليت مكلف حتي در برابـر پيامـدهاي     ةاگر نظري .4ذرايع دارد سد
بـرابر اصول و قواعد كلي مقبول، الزام  آميز بـدانيم، مـبالغه  راناخواسته و غيرمقصود فعل ارتكابي 

  زيـرا پيامـدهاي قابـل    ؛رسـد  مـي   معقول به نظر بيني از عمل، پيش  قابل  مـكلف بـه نـتايج و آثار
 مكلف نسبت بـه لـوازم طــبيعي عــمل،     و بازخواست  طبيعي عمل مكلف است ةزمال ، بيني پيش

  .5صحيح و معقول است همچون اصل عمل،

                                                            
 .32ص ،16لد ج، پيشين، حسيننوري، ميرزا  .1

 .261ص  ،28 لدجمحمد، پيشين، عاملى، . 2

، 1384، مجلـة تحقيقـات حقـوقي، پـاييز و زمسـتان      بررسي قاعدة فقهـي حرمـت تنفيـر از ديـن    نوبهار، رحيم،  .3
 . 129-172صص

 .396، ص ق 1418 قم، ،في الفقه المقارن ه، األصول العامحكيم، محمدتقى. 4

 .140ص، 1384 رحيم، نوبهار،. 5
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اهم و مهم، پيامدهاي خطرناكي دارد. بـر ايـن    ةي مانند قاعدا تجويز شكنجه با استناد به ادله
اد بيشتر نفـوس جـايز   يا حفظ تعد گناهان نيز براي حفظ مصلحت باالتر قتل و تعرض به بي ،مبنا

خواهد بود. محقق حلي در اين باره بيان كليـدي و راهگشـايي دارد. ايشـان در بحـث از مصـالح      
گناهي كه به عنوان سـپر انسـاني توسـط     در جواز قتل مسلمان بيرا مرسله، استدالل غالب فقها 

كه را اين مبنا  حرمت قتل نفس، ةو با مطلق دانستن ادلاست نپذيرفته  ،گرفته شده كاره دشمن ب
پذيرد. او معتقد اسـت   نمي ،محافظت از دماء مسلمين با هر وسيله و به هر نحو مقصود شارع باشد

حفظ دماء مسلمين از راه نامشروع جايز نيست. ايشان در قدمي فراتـر بـا لحـاظ پيامـدهاي سـوء      
به جـواز در   تجويز شكنجه در اتهام سرقت، با مطلق دانستن ممنوعيت شكنجه و نپذيرفتن حكم

متهم به سرقت بنا بر ترجيح مصلحت حفظ مـال را   ةفرض تزاحم، فتواي مالك به تجويز شكنج
پذيرش اين مبنا به گسترش تجويز تعرض به تماميـت جسـماني و   است. به نظر او، باطل دانسته 

انجامد كه به اجماع فقيهـان   ديگر همچون قتل و غصب مي ةمتهمان در عناوين مجرمان ةشكنج
   .1باطل است

. بـه  يـد نما حكـم افسد به فاسـد   دفعكه عقل به طور مطلق به  يستمعلوم ن ،نظري لحاظ به
شـود كـه    سـاز گشـودن بـابي مـي     زمينـه مطلق و عام قلمداد كردن اين قاعـده،   نيز يلحاظ عمل

الجرم به گسترش ارتكـاب اعمـال    ،پيامدهاي سوء فراواني دارد. گشودن باب عمل به اين قاعده
قطعي اين كار تبديل شدن خود  ةانجامد. نتيج جلوگيري از اعمال افسد محتمل، مي ةبه بهان فاسد

فرمايـد: بـه خـدا     فاسد به افسد است. يكي از نويسندگان با استناد به كالم امير مومنان(ع) كه مي
 تأكيـد كـنم،   ولي هرگز خود را براي اصالح شما فاسـد نمـي   ،دانم قسم من راه اصالح شما را مي

نـزد شـارع برخـوردار     ياز مالك مهم ،همچون زنا و قتل ،محرمات يارتكاب بعض كه است كرده
تواند ارتكاب آنها  نيز نميدشمن،  ةدربار حياتي اطالعات به دسترسي چون مهمي امور ياست. حت

را توجيه كند. به نظر ايشان كاربرد قواعد تزاحم توسط نظام سياسي بر تماميت جسماني و روانـي  
افراد جامعه در فرض ناسازگاري محتمل بين رعايت حقوق افراد و حفظ نظام سياسي جايز نيست. 

امير مومنان(ع) در برخورد با خوارج و ديگر معارضان سياسـي تـا قبـل از اقـدام مسـلحانه،       ةسير

                                                            
 .223-224ق، صص1403، قم: آل البيت(ع)، معارج األصول. حلّى، جعفر بن حسن، 1
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 ةكيد بر تفاوت قانون اهم و مهم بـا شـيو  أيكي ديگر از نويسندگان با ت .1تشاهدي بر اين ادعاس
اي است  كند) تأكيد كرده است كه قبح برخي اعمال تا اندازه اكياوليزم (هدف وسيله را توجيه ميم

تزلـزل روحـي مـردم و     .2تواند ارتكاب آنهـا را توجيـه كنـد    كه وصول به هيچ هدف مقدسي نمي
كه  هاي تجويز شكنجه است؛ همچنان ترين آسيب گسترش احساس عدم امنيت اجتماعي از بزرگ

است كه شـرع مبـين بـدان توجـه       ترين مصالحى يت و آرامش در زندگى مردم از بزرگايجاد امن
  .3داشته است

تر يا موارد احتمـالي نيـز از ديگـر     اهميت گسترش كاربرد شكنجه در شيب لغزنده به موارد كم
يس وقت مجلس خبرگان قانون اساسي كـه خـود   ئسوء جدي تجويز شكنجه است. به تعبير ر آثار

كسي كـه  به خواستند  واست. به محض اينكه راه باز شد  راه شدن بازله ئسممجتهدي مسلم بود، 
افـراد منتهـي    ةكردن همـ  ، يك سيلي بزنند، مطمئن باشيد به داغستها ترين جرم متهم به بزرگ

اي سرشناس هم ربوده شوند و اين راه بـاز  نفر از اعض 10يعني اگر  .شود. اين راه را بايد بست مي
   .4تر است نشود، جامعه سالم

  تجويز محدود شكنجه  ةنقد و بررسي ادل .2

  »التعزير لكل حرام« عموم استناد به .2.1
و لحاظ اينكه كتمـان اطالعـات ضـروري بـراي     » التعزير لكل عمل محرم«گاه با استناد به 

مرتكب چنين تـرك فعلـي    ،و رفع شر دشمنان، حرام استحفظ نظام و رفع فتنه يا تقويت اسالم 
در اين مبنا، كتمان اطالعاتي كه افشاي آنها براي حفظ مصالح  .5مستحق تعزير دانسته شده است

                                                            
 .266ق، ص1426، قم: مكتبه فدك، لسياسي عند اإلماميهأسس النظام ا. بحرانى، محمدسند، 1

حوزوي،  4، رسالة سطح آن در تزاحم احكام و تزاحم حقوق ةقانون اهم و مهم و گستر، عشايري منفرد، محمد .2
 .70، ص1392كتابخانه مدرسه فيضيه،

  .575، ص 1409، 3علي، جلد . منتظري، حسين3
، آخـرين بازديـد   3/7/1358 ام، مـورخ اصـل ممنوعيـت شـكنجه، جلسـه سـي      . مشروح مـذاكرات قـانون اساسـي پيرامـون    4

   :قابل دسترسي در 10/10/1395
http://www.majlesekhobregan.ir/fa/pdf/tadvin_qaanoon_asaasi/qaanoon-e_asaasi-1.pdf 

 .388ق، ص 1409، 2علي، جلد منتظري، حسين .5
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ترين جرم  بزرگ و خطري بزرگ براي كيان مسلمين است ،جامعه ضروري است يا در كتمان آنها
  .1و حرام قلمداد شده است
اينكـه   نخست :اند دانسته علم دو وجودبه  منوطعزير در فرض مذكور را برخي فقها حكم به ت

حاكم يقين داشته باشد كه اطالعات حياتي نزد فرد بازداشتي وجود دارد؛ دوم اينكه خـود زنـداني   
شـك و   يچهـ بـاره   يـن و در ا بايد به اهميت افشاي اطالعات و وجوب آن از نظر شرع آگاه باشد

كتمـان اطالعـات    بـه فرار از حق به قصد  ياعناد سرِ از  همچناناما  باشد؛اي وجود نداشته  شبهه
برخي جهل موضوعي فرد بازداشتي در مسائل مربوط بـه حفـظ نظـام را     ،حال بااين .2بپردازدخود 
اطالعـات را شـدت    يفرد جاهل به وجـوب افشـا   تنبيه تجويز دليلوي ندانسته و  مجازاترافع 

  .3اند دانستهنظام اهتمام شارع به مسئله حفظ 
كه وجود اطالعـات   يالحال متهم و جواز شكنجه فرد معلوم ةالبته تفكيك ميان حرمت شكنج

داران تجويز شـكنجه نيسـت. برخـي از     حياتي نزد وي يقيني است، شرط مورد توافقي بين طرف
ا بـراي  يا صرف اتهام در مسائل مهم ر 4صاحبان اين ديدگاه علم اجمالي و احتمال قريب به يقين

مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان نيز بـر   ةنظري .5دانند امر كافي مي تجويز شكنجه توسط ولي
  .6همين مبنا در مواردي علم و يقين را ضروري ندانسته و صرف احتمال را منجز دانسته است

 رسد كه تجويز شكنجه بر مبناي تعزير دليل معتبري ندارد و جز برخي از معاصران، به نظر مي
كنـد،   خر در مواردي كه فـرد از افشـاي اطالعـات خـودداري مـي     أيك از فقهاي متقدم و مت هيچ

موضوع كتمان شاهد و خـودداري   خصوصترين نمونه در اين  روشن .7اند شكنجه را جايز ندانسته
تكليف نفع  درخواست ذيدر صورت شهادت را تحمل فقهاي شيعه وي از بيان مشاهداتش است. 

برخي هم آن را واجب عيني  . مشهور فقها اين واجب را كفايي واي شهادت را واجبدانند و اد مي

                                                            
 .معرفت، محمدهادى، پيشين .1

 .388، ص1409، 2علي، جلد منتظري، حسين .2

 . 24، ص 1389، انتشارات زائر با همكاري كارگروه فقه اطالعاتي، ، فقه االمنعابدي، احمد .3

 معرفت، محمد هادي، پيشين. .4

 .152ق، ص 1419، قم: الهادي، مصطلحات الفقه، على مشكينى،. 5

 طرح منع شكنجه،پيشين. . نظريه مجمع فقهي مشورتي و اعالم مغايرت شوراي نگهبان درباره 6
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شـده  با صراحت از كتمان شهادت نهي  ،قرآن كه در باب شهادت است ةدر بلندترين آي .1ددانن مي
يك از فقهـا بـه تعزيـر شـاهد      هيچ ،حال بااين .2استشهادت گناهكار خوانده شده  كنندة و كتمان

فايده بـودن شـهادت    شهادت حكم نكرده است. برخي دليل عدم تعزير شاهد را بي ممتنع از اداي
ايـن  در  .3اند كتمان شهادت دانسته دليلخروج از عدالت و اتصاف به عنوان فسق به  سببوي به 

استدالل غفلت شده است كه تعزير، مجازات فعل حرام واقع شده است و فايده نداشتن تعزير بـه  
  اعمال يا انتفاي آن ندارد. نقشي در هادت فاسق، اعتباري ش بي دليل

اساسي ديگر در تجويز شكنجه در قالب تعزير، علم متهم به تكليف خود مبني بر وجوب  ةنكت
اعالم اطالعات است. از آنجا كه علم شرط تنجز و قطعي شدن تكليف در حـق مرتكـب اسـت و    

 ةكننـد  اگر فرضاً مجـازات و تعزيـر كتمـان    ،4قبل از تنجز تكليف، مرتكب استحقاق مجازات ندارد
پس از حصول علم و يقين قاضي به علـم و يقـين    فقطاطالعات ضروري را ممكن بدانيم، تعزير 

  مرتكب به حرمت فعل ارتكابي، جايز است. 
مبتني بر حجت بودن علـم قاضـي    اينكهنخست  :اين فرض با دو مشكل اساسي مواجه است

ثانياً قاضـي بايـد در فـرض مـذكور      ؛له محل اختالف استئآنكه مسباشد، حال  طور مطلق ميبه 
داند، اما از سر عناد با  احراز كند كه شخص مورد نظر نيز اظهار آن مطالب را بر خودش واجب مي

كند تا بتوان به علت ترك واجب او را تعزير نمود. حـال آنكـه احـراز ايـن      آنها را كتمان مي ،حق
تواند از ضمير شخص مـتهم نسـبت بـه ايـن امـر       ت، زيرا او نميموضوع براي قاضي ممكن نيس

كه قاضي يقين داشته باشد كسـي مطالـب نـافع و مهمـي را      حتي درصورتي ،مطلع شود. بنابراين
  .5دتواند او را تعزير نمايد، چه رسد به اينكه قاضي گمان يا شك داشته باش نمي شرعاً ،داند مي

                                                            
، قـم: مؤسسـة إحيـاء آثـار اإلمـام الخـوئي ره، چـاپ اول،        41، جلد ، مباني تكمله المنهاجموسوي خويى، سيدابوالقاسم .1

 .171ق، موسوعه، ص 1422

  .283 ةآي . سورة بقره،2

 ةشمار ،1380پاييز  ،مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز ،، ممنوعيت شكنجه در حقوق اسالمصادقي، هادي .3
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انـد.   تعزير، كيفيت و كميت اين تعزير را مشخص نكـرده داران تجويز شكنجه به عنوان  طرف
 .1اند كيد كردهأهاي جائر ت هاي مرسوم در حكومت بر تفاوت آن با شكنجه فقطآنان با بياناتي كلي 

از باب  ،كند از افشاي اطالعات خودداري مي را كسي كه ةپرسش اساسي اين است كه اگر شكنج
كـم در ديـدگاه    دست(كه  ير تا كجاست؟ اگر با يك بار تعزيرحد و مرز اين تعز ،تعزير جايز بدانيم

توان تعزير را تكرار كرد؟ برخـي   ميآيا بايد كمتر از حد باشد) متهم از امتناع دست برنداشت، رايج 
در مـواردي كـه مرتكـب  و معتقدند  دانند مينويسندگان كتمان اطالعات ضروري را جرم مستمر 

از آنجا كه تعزيـر از مراتـب    ،از رد مال غير)  امتناع  (مانند ورزد مـي جـرم اصـرار ةهمچنان بر ادام
هاي  توان مجرم را تا انجام تكليف، مشمول تضييقات و واكنش مي ،نهي از منكر قلمداد شده است

طـالق   يـا  مباشرت از ممتنع تعزير در فقها از فتاوايي به يدگاهد اين .2داد  قـرار يريتـعزمـناسب 
 كنـد،  مـي تـرك   راهمچون نمـاز   واجباتيكه به طور مستمر  كسي يرو تعز يالءزوجه در ظهار و ا

   .3اند كرده استناد
 ةانـد، نتيجـ   پذيرش اين توضيح از استمرار جرم و تعميم مبناي فتاوايي كه به آنها ارجـاع داده 

ز سه بار تعزيـر و اسـتمرار   پس ا بايد ،متهم دارد. بر اين مبنا ةغيرقابل تصوري در موضوع شكنج
اصـحاب الكبـائر اذا حـدوا    « ةچهارم بر مبناي قاعد ةاستنكاف زنداني از افشاي اطالعات، در مرتب

ايـن   .4، متهم مستنكف از افشاي اطالعات ضروري اعـدام شـود  »مرتين قتلوا في الثالثه او الرابعه
با اسير جنگي و وجوب احسـان  رفتاري  كه به خوشاحاديثي است  در تعارض كامل با تمامنتيجه 
هاي متعدد در زمان پيـامبر   جنگ وقوع با وجود ،تاريخي لحاظ بههمچنين . دهد فرمان ميبه وي 

هيچ نقل مستند و معتبري بـر جـواز شـكنجه در چنـين مـواردي در       ،)عاكرم(ص) و اميرمومنان(

                                                            
 .197شيرازي، سيدمحمد، پيشين، ص  .1

 صادقي، هادي، پيشين.  .2

، 7لـد  جو  22 ، ص6لـد  ، جق 1387 ه،المرتضـوي  هتهران: المكتب ،اإلماميه المبسوط في فقه. طوسى، محمد بن حسن، 3
 .  164، ص33لد پيشين، ج محمد حسن، نجفي،؛  284ص

نويسنده (صادقي،هادي،پيشين) در تجويز شكنجه ارجاع به احاديث بـاب جـواز منـع االمـام مـن الزنـي و       استناد ديگر اين  .4
 ةكلمـ  يهانتشارت اسـالم  ةنسخ المحرمات در كتاب وسايل الشيعه است. حال آنكه چنين بابي در اين كتاب وجود ندارد. ظاهراً

 نوشته است.» ماما«دارد، به اشتباه  يثحد يك كه صرفاً را در باب مذكور» ام«
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فاقد سند و مرسل بوده و آميختـه بـا    عمدتاًهاي تاريخي در اين باره نيز  دست نيست. معدود نقل
   .1اسرائيليات است

دليل عـامي بـر لـزوم تعزيـر بـراي هـر        ،شود به وارونة آنچه گاه گفته مي ،جدا از اين مطالب
  تعزير براي هر گناهي هيچ ضرورت فقهي و عقالني ندارد. گناهي در اختيار نداريم.

  رض تزاحمتجويز شكنجه بر مبناي تقديم اهم بر مهم در ف .2.2
مبناي دوم تجويز شكنجه در شرايط خاص، حكم به تقديم وجوب حفـظ مصـلحت بـاالتر و    
اهم در نظر شارع بر حرمت شكنجه و ايراد ضرب است. يكي از نويسندگان معتقد به اين ديـدگاه  

 آور در اقرار و اعتراف گرفتن از كسي كه متهم به ارتكاب امور مهـم  نويسد: ظاهراً مصالح الزام مي
   .2تر از ترك تنبيه يك فرد و شتم او و ديگر انواع شكنجه است است الزامي

ـ  ـ   ةدر نگاه معتقدان به تجويز شكنجه در فرض تزاحم، رواياتي كه با عنوان ادل  ةاحتـرام و ادل
 نـدارد؛ در فرض تـزاحم   شكنجه، منافاتي با تجويز است حرمت زدن و آزار و شكنجه وارد گرديده

  .3صورت تزاحم و پديد آمدن عناوين ثانويه مانند حفظ نظام منصرف است وايات ازر اين يراز
كتمـان اطالعـات حيـاتي     متهم را تعزير براي فعل حرامِتنبيه بدني بر خالف مبناي اول كه 

از موضوع شكنجه خارج بود، در ايـن مبنـا ضـرب و     يتخصصبه طور عمل،  ةناميد و در نتيج مي
شود، ولي در فرض تزاحم اهـم بـا    ممنوعيت آزار و شكنجه مي ةادل و بالذات شامل آزار متهم اوالً

مهم حكم به تقديم دليل اهم مبني بر وجوب حفظ مصالح باالتر بر امر مهـم (حرمـت شـكنجه)    
  شود.  مي

 ،تقرير ديگري از اين استدالل، دفع افسد به فاسد است. در مجلـس خبرگـان قـانون اساسـي    
شكنجه اين است كه  اول ةمقدم .4اند ر اين مبنا را طرح كردهبرخي اعضا احتمال تجويز شكنجه ب

از را حفظ نظام اسـالمي  استدالل،  دوم ةمقدم. امري فاسد و عملي غيرانساني و غيراسالمي است
بنـابراين  دانـد.   مي مفاسد شديدترين دارايرا  اختالل نظام و احكام ةاوجب واجبات و مقدم بر هم
  (افسد) متوقف بر شكنجه (فاسد) باشد، شكنجه جايز است. اگر جلوگيري از اختالل نظام

                                                            
  . 569ص  ،1382بوستان كتاب، قم: ، حقوق زندانى و موارد زندان در اسالمالدين،  طبسى، نجم. 1
 . 151. مشكيني، علي، پيشين، ص2

 پيشين. خرازي، سيدمحسن،. 3

 . مشروح مذاكرات قانون اساسي پيرامون اصل ممنوعيت شكنجه، پيشين.4
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ـ مقدم نمودن تجويز شكنجه بر مبناي حكم به  ،حال بااين  ةامر اهم حفظ نظام در تزاحم با ادل
منع شكنجه و آزار نيز فاقد استحكام الزم است. حفظ نظام به خودي خود نه موضوعيت دارد و نه 

 .نه نظام خواهد ماند و نه اسالم ،پا گذاشته شود يرز يدستورات اسالم وجوب آن نفسي است. اگر
چون مشروعيت و اسالميت نظام به اين است كه حـدود و احكـام   اما نظام اسالمي اهميت دارد، 

تواند امـر نامشـروعي ماننـد شـكنجه را كـه       هاي الهي را حفظ و اجرا نمايد، نمي اسالمي و ارزش
زيـرا مشـروعيت    ؛وگرنه مستلزم دور خواهد شد ،مشروع نمايد ،سخت مبغوض شارع مقدس است

هر كدام متوقف است بر مشروعيت ديگري. پس حفظ نظام اسالمي مجوز ارتكاب كار نامشـروع  
دليل حفظ نظام در  .1قابل استناد نيستبه لحاظ قضايي نافذ و  . اقرار چنين فردي نيز شرعاًيستن

تواند اموري نظير محدود نمودن ورود و خروج افراد از مرز كشور يا تخريـب   مي مقام تزاحم نهايتاً
تجويز  ،االحداث قرار دارد كه در مسير خيابان الزمرا ساختمان و اماكن اشخاص حقيقي يا حقوقي 

از باب تمسك بـه عـام    ،مانند شكنجه ،اما تمسك به دليل حفظ نظام براي تجويز اموري .2نمايد
مقصود از حفظ نظام در قاعدة حفـظ نظـام    ،. به عالوهنيست يرفتنيو پذ است مصداقيهدر شبهه 

هاي بنيادين مانند تأمين امنيت شهروندان هـم   حفظ ارزشبلكه  ،حفظ نظام حكومتي نيست فقط
بخشي از حفظ نظام اجتماعي است. تجويز شكنجه خود بـه بـاد دادن بنيادهـاي اجتمـاع و نظـم      

  است.ظام وضد نظام و انترواني و ذهني 
لبي (عقلي) است. دليل لبي برخالف دليل لفظى كه داراي  حكم به تقديم اهم بر مهم از ادلة

عموم يا اطالق است و در فرض شك در دامنـة شـمول دليـل بـه عمـوم و اطـالق آن تمسـك        
در  ،شود، لسان ندارد تا بتوان به اطالق يا عموم آن تمسـك كـرد. بنـابراين در فـرض شـك      مي

ناشي از تجويز محدود شكنجه نامطلوب آثار  .3بايد به قدر متيقن بسنده نمود ،ت دليلگسترة دالل
ست كه ترديدهاي جدي در حكم عقل به تجويز شـكنجه در فـرض تـزاحم پديـد     زا چندان آسيب

تقديم اهـم بـر مهـم     ةآيد. با وجود چنين ترديدهايي، تجويز شكنجه خارج از قدر متقين قاعد مي
فقيه نبايد بدون در نظر گرفتن شرايط واقعي و  ماند. است و ممنوعيت آن به اطالق خود باقي مي

تبعات احتمالي و قطعي تجويز محدود شكنجه، فتواي خود را بر فروض بنـا نهـد. جهـان واقعـي     
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تجويز شـده  در مواردي كه شكنجه براي حفظ حيات آدميان جهان قطعيت و علم و يقين نيست. 
گنـاه   مجرم و حفظ جان هـزاران بـي   تنبحث واقعي تزاحم ميان اعمال درد و رنج بر يك است، 

امكـان دسـتيابي بـه     (بر متهم) و صرفاً الوقوع عذاب و درد قطعي مياننيست. بحث واقعي تزاحم 
گناهان است. تزلزل روحي مـردم و گسـترش احسـاس عـدم      اطالعات حياتي براي حفظ جان بي

ى در زنـدگ امنيت و آرامـش   ايجاد. است شكنجه زيتجوهاي  ترين آسيب ت اجتماعي از بزرگامني
  .1است كه شرع مبين بدان توجه داشته است  ترين مصالحى مردم از بزرگ

تقديم اهم بر مهم به خودي خود گوياي آن نيست كه امور مهمي  ةبايد يادآور شويم كه قاعد
يز ياراي معارضه با آنها را ندارد. به اين نكتـة مهـم   چاند كه هيچ  وجود ندارند كه چندان بااهميت

اغلب توجه نشده است. فرض قاعدة اهم و مهم جايي است كه هـيچ يـك از دو متـزاحم مطلـق     
  نباشند. 

  هاي تاريخي  تجويز شكنجه به استناد گزارش .2.3
كنند و آنهـا را   مي تاريخي هم استناد ةگاه به چندين قضي ،داران تجويز محدود شكنجه طرف

ترين نقل تاريخي در اين بـاره داسـتان    دهند. معروف نظري استدالل خود قرار مي ةمؤيد و پشتوان
پيامبر(ص) از كنانه كـه از   ،هشام پس از فتح خيبر است. بنا بر نقل ابن ،حقيق پسر ابي ،گنج كنانه

نضير كـه نـزد كنانـه بـه وديعـه       بني ةهاي قبيل محل گنج ةسران يهود بود و اسير شده بود، دربار
ها دسـتور   كند. پس از پيدا شدن بخشي از گنج اطالعي مي پرسند. كنانه ابراز بي گذاشته بودند، مي

و وي را  گـذارد  مـي وي  ةشود و زبير سنگي بـر سـين   گنج داده مي ةكنانه براي يافتن بقي ةشكنج
  .2شود قصاص برادرش كشته ميعنوان نهايت توسط محمد بن مسلمه به در و  كند ميشكنجه 

سعد در فـدك در سـال ششـم     سريه اميرالمومنين(ع) با بني خصوصمورد ديگر را واقدي در 
سـعد گـرد    اى از بنـى  خبر رسيد كه قبيلـه  (ص)پيامبر به ،اين نقل ةهجري نقل كرده است. بر پاي

و در مقابـل از خرمـاى   يهوديان خيبر را در جنگ با مسلمانان يـارى دهنـد   ند كه ا برآناند و  آمده
 راه، مسـير  درصد تن به سوى آنان گسيل كرد.  باعلى(ع) را همراه  )،(صپيامبر سهم ببرند.خيبر 

                                                            
  . 575، ص1409، 3علي، جلد . منتظري، حسين1
بـن محمـد    الـدين اسـحق   ، ترجمـه: رفيـع  2، جلد اهللا مشهور به سيره النبي سيرت رسول، بومحمدبصري، ا ميري. ح2

 . 830ص ،1361 ،  تهران: خوارزمي .همداني
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را شد. مسلمانان او را تحت فشار قـرار دادنـد و او اطالعـاتش     دستگير سعد بني ةقبيل از جاسوسي
  .1سعد و يهود خيبر افشا كرد پيماني بني هم ةدربار

ـ  داران شكنجه قرار گرفته، نامه ديگر كه مستند طرفداستان معروف  ه گـزارش  اي است كه ب
بلتعه به طور پنهاني توسط زني براي قريش فرسـتاده اسـت. پيـامبر(ص)     بن أبي هشام، حاطب ابن

. ارسـال فرمـود  توقيف نامـه   برايشد و اميرالمومنين علي(ع) و زبير را آگاه توسط جبرئيل از نامه 
حامل نامه را تفتيش بدني كرد و پس از انكار زن، علـي(ع) زن را بـا شمشـير     ،هرا ةايشان در ميان

. زن دست در زير مقنعه خويش برد و نامه را از ميـان مـوي سـر خـود بيـرون      كردتهديد به قتل 
  .2آورد

شكنجه از نظر محدود داران تجويز  هاي تاريخي مورد استناد طرف يك از نقل به نظر ما هيچ
بل اعتماد نيست. البته استناد به تاريخ و سيره غالباً نه به عنوان دليل قطعي كه به سند و داللت قا

با عنايت به اينكه در موضوع شكنجه هيچ نص صريح  ،حال شود. بااين عنوان مؤيد ادله مطرح مي
سـازي بـراي پـذيرش مشـروعيت      و معتبري از قرآن و منابع حديثي وجود ندارد، بار اصلي زمينـه 

نقد سندي و داللتـي   نظركشند و از اين  هاي تاريخي بر دوش مي موارد خاص را نقلشكنجه در 
  آنها اهميت دارد.

 ،اسـحاق  يعنـي ابـن   ،گـنج كنانـه بـه تنهـا راوي آن     ةهـا و تـواريخ از قضـي    نقل تمامي سيره
نخست  :گردد. جدا از تحليل محتوايي، از نظر سندي دو اشكال عمده بر اين نقل وارد است بازمي

سال از رحلت پيامبر، بـه   70زماني بيش از  ةاسحاق با فاصل ينكه سند اين خبر مرسل است و ابنا
اين انقطاع سندي مـانع پـذيرش خبـر     .ها نقل كرده است طور مستقيم واقعه را بدون ذكر واسطه

است و او را  كذب به متهمكه  استدر سند خبر  محمد بن حميد رازياشكال دوم وجود  ؛شود مي
  .3اند كرده يفتوص غيرثقه و رالحديثمنكَ

نين در ماميرالمـو  ةداستان دوم از كتاب مغازي واقدي نيز مشكلي مشـابه دارد. واقـدي سـري   
 به سال نقل كرده است. يعقوب درگذشته ،مغيره پسر ،عتبه پسر ،فدك را با يك واسطه از يعقوب

نقل يعقـوب نيـز منقطـع و مرسـل اسـت.       .سنت است ششم راويان اهل ةهجري و در طبق 128
                                                            

 . 562ق، ص1409، بيروت: مؤسسه االعلمي، 1، جلد المغازيواقدي، محمد بن عمر،  .1

 . 869، پيشين، صبومحمد، اصريب حميري .2

 .503، صهـ 1422ه، دمشق، الرسال همؤسس، 11، جلد سير أعالم النبالذهبي، محمد،  .3
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اسحاق روايت شده و گرفتـار همـان مشـكالت سـندي      هشام هم از ابن ابن ةداستان سوم از سير
نقل خبر  در را حديثهاي اهل  مذكور در داستان اول است. گرچه نويسندگان تاريخ و سيره، دقت

آن هـم هنگـامي كـه     ،يز شكنجهاز ايشان نيست، اما براي اثبات تجو چنين انتظاري همو  ندارند
ها اعتماد كرد. ضمن اينكـه در   توان به اين گونه نقل هيچ مستند حديثي معتبري وجود ندارد، نمي

سعد همين اندازه آمده است كه مسلمانان بر جاسوس سخت گرفتند و  بني ةگزارش واقدي از سري
   .1او به جاسوسي اقرار كرد

  

                                                            
  ).562(واقدي، محمدبن عمر، پيشين، ص عين لهم.. عبارت واقدي در اين باره چنين است: فشدوا عليه فأقر أنه 1
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  گيري نتيجه
خالف اصول مرجع و بنيادين ماننـد اصـل احتـرام     ،ر محدود و مقيدجواز شكنجه حتي به طو

اي ماننـد اصـل كرامـت انسـاني،      انسان و اصل عدم واليت كسي بر ديگري است. اصول و ادلـه 
 از ناشـي  اقـرار  اعتبـاري  بيدرأ،  ةغير، فرض برائت و قاعد يمنع تعذيب و ايذا ادلةاحترام،  ةقاعد

نص صريح  . هرگاهكرد رجوع آنها به بايد شك فرض در كه است اطالقاتي و عموماتشكنجه از 
شرعي بر تخصيص اين عمومات داللت نداشته باشد و بـا عنـاوين مشخصـي همچـون حـدود و      

براي تعيـين تكليـف بايـد بـه ايـن عمومـات        ،قصاص فردي از ذيل اين قواعد خارج نشده باشد
مـتهم يـا    ةحكم نمود. شـكنج وي ه و عدم تعرض بديگري حفظ حرمت لزوم مراجعه نمود و به 

يـك از   نيز ذيل همين عمومات قابل بررسي است. در هـيچ  ،كند فردي كه اطالعات را كتمان مي
جـواز محـدود   نظريـة  نصوص شرعي قابل اعتماد حكم به جواز چنين اقدامي نشده است. مستند 

ديم اهم بر مهم يـا  هاي تاريخي و استناد به قواعدي عقلي همچون قاعدة تق معدود نقل ،شكنجه
حتي به طور  ،اين پژوهش توان اثبات تجويز شكنجه ؛ اما اين ادله از نظراستدفع افسد به فاسد 

 تجـويز  معنـاي  بـه  هرگز شكنجه مطلق ممنوعيت از دفاع كه پيداست محدود و موردي را ندارد.
و  ياست كه شكنجه بـه لحـاظ اخالقـ    ينا لهئمس. نيست ها تروريستمجرمان و  برابر در تسامح
و  يقـت كشف حق ي. برايستاشكال آن ن ةدر هم يبا بزهكار ياروييرو يبرا يابزار مناسب يشرع
 بايـد  كه دارد وجود مؤثري حال عين در و مجاز هاي راه ها تروريستكارآمد با بزهكاران و  ةمبارز

  .كرد تكيه آنها بر
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