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شکنجه در موارد اضطرار 
  میقرآن کر ازمنظر

  *سیدمهدي سیدزاده ثانی
  **عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي   ________________________   

  ***بتول دانشجو
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 رفـع  در مـؤثر  نقشـی  و است محظورین نمیاشدن  گرفتار یا خطر با شدنرو روبه» اضطرار«

 بـه  آیـاتی کـریم   قـرآن  دررو  ازایـن  ؛کند می ایفا اجتماعی و فردي مشکالت حل و حرج
 بقـره،  سـوره  173 آیـات  بـه  توان می جمله ازآن که است یافته اختصاص اضطرار موضوع

 محرمـات  اکـل  حلیـت  بـه  مطلق طور به که کرد اشاره و... انعام سوره 119 مائده، سوره 3
 محرمـات  خـوردن  جـواز  در فقـط  مـذکور  آیـات  گرچه. ندک می تأکید اضطرار درحالت

 آن اسـتناد  بـه  تـوان  مـی  و نـدارد  محرمات اکل در خصوصیتی آیات این ولی دارد،ظهور 
 محظـوري  و محـرم  گونههر حلیت به حکم مطلق صورت به شرایط، بودن جمع درصورت

 58 بروج، سوره 10 آیات ازجمله آیاتبرخی  موجب به دیگر ازسوي. داد اضطرار مقام در
 اطـالق  بـه  تمسک با آیا ؛است ممنوع و حرام شکنجه متعدد، روایات و و... احزاب سوره
  ؟خیر یا دادتوان حکم  می اضطرار موارد در شکنجه جواز به ،اضطرار ادله و آیات

 گفت توان می درنهایت. است شده بررسی و نقد باره دراین موجود نظرات حاضر مقاله در
 مطرح ادله و ستا کاربرد قابل نیز شکنجه بحث در ،اضطرار آیات اطالق ،نظري لحاظ به

 آیـات  اطـالق  تقییـد  بـراي  تنهـایی  بـه  و... آزادي انسانی، کرامت مانند اطالق این نفی در
 جـواز  درمـورد  اضـطرار  شـرایط  ،عملـی  لحاظ به رسد می نظر بههمچنین . کند نمی کفایت
  .دادحکم  شکنجه حلیت به ،اضطرار دلیل به نتوان عمل در و نباشد جمع شکنجه
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  مقدمه
 ضرر پذیرش از ناچاربودن و درماندگی معناي به و »ضرر« ریشه از درلغت »اضطرار«

شدن  گرفتار معناي به اضطرار فقهى، اصطالح در). 119ص ،1382 معین،( است آسیب و
 و شـود  مـى  برداشـته  مکلـف  از الزامـى  فیلکت آن در هک است موقعیتی و تیوضع در

ـ  بیمـاري  یا مرگ بیم ،)حرام ترك( اولیه حکم به التزام در که آیدمی پدید هنگامی  ... ای
 اسـباب  از یکی اضطرار ،حقوقی اصطالح در). 644ص ،4ج، تا] [بی ،حلّیمحقق ( باشد
 ،تـر  بـزرگ  و الوقـوع  قریب يخطر از جلوگیري براي درواقع و شود می محسوب اباحه
 ،1392 اردبیلـی، ( شـود  می محسوب قانونی و مشروع کیفري، هنجارهاي از یکی نقض

  ).244ـ238ص ،1389 فلچر،/ 249ص ،1ج
ـ  بـه  آیـات  ایـن  در که اضطراریم درباب آیاتی شاهدکریم  قرآن در  خـوردن  تحلّی

ـ  می اشاره ـ میته اکل همچون ـ اضطرار درحالت محرمات  ایـن  کنـار  درهمچنـین  . دکن
 قابـل  نیـز  »حـالل  فهـو  لیـه، إ مضـطر  حـرام  کل« همچون فقهی قواعدنیز  و روایات آیات،

 آیـات،  دیگـر  ازسـوي . کنـد  مـی  حکم محرمات تحلّی به مطلق طور به که است مشاهده
 شـکنجه  و ایذاء از که شود می یافت نیز »برائت« اصل همچون دیگري اصول و روایات

  .ندک می نهی گمان و ظن صرف به متهم
وجود آیاتی  سو ازیک ؛خیزد برمی ظاهري تضاد همین از تحقیق حاضر اصلی پرسش

بر  وجود آیاتی دالّ دیگر ازسوياضطرار؛  درحالتت محرمات و محظورات حلّی درباب
 آیـا  کـه  موضـوع  ایـن  اسـاس دربـاره   بـراین صرف اتهام.  غیر به هحرمت ایذاء و شکنج

 نظـر  اخـتالف  فقهـا حکـم داد، میـان    متهم شکنجه جواز به ،اضطرار موارد در توان می
ر.ك: (اعتقاد دارند  اضطرار موارد در شکنجه مطلق ممنوعیت بر فقها از گروهی. هست

 در، دانسـته  ممنـوع  را افـراد  شـکنجه  گروهی و) 225ص ،4ج ،1421 طهرانی، حسینی
 ،1409 شیرازي، حسینی( دانند می جایز را آن ،اضطرار شرایط در و خاص موارد برخی

  ).576ص ،3ج ،1370 منتظري،/ 197ص ،47ج
 در. شـد  مـی  دیده 1358 سال در ایران اساسی قانون تصویب جریان در موضوع این

 شـکنجه  اگرچـه  که نندک می بیان فاسد هب افسد دفع مسئله به استناد با برخی جلسه این
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 هـاي  شخصـیت  برخـی  ربـودن  همچـون  مسائلی گاهی ،است غیرانسانی و غیراسالمی
 کنـیم  می گمان و اند شده بازداشت که افرادي مواقع این در اگر که آیدمی پیشبرجسته 

 در بهشتیشهید .نندک می بازگو را مطلب ،شوند شکنجه ،باشند داشته اطالع ربایندگان از
  :گوید گونه می این پاسخ

 و شـد  بـاز  راه ایـن  اینکـه  محض به. استشدن  باز چیزي راه مسئله که یدیبفرما توجه
 مطمـئن  ،بزننـد  او به سیلی یک ،باشد هاجرم ینتر بزرگ به متهم که را کسی خواستند

 حتـی  اگـر  یعنی ؛بست باید را راه این پس ؛شود می منتهی افراد همهکردن  داغ به باشید
 کل اداره( است ترسالم جامعه ،نشود باز راه این و شوند ربوده سرشناس افراد از نفر ده

  ).778ـ777ص ،1ج ،1364 ،مجلس شوراي اسالمی عمومی روابط و فرهنگی امور
 را شـکنجه  هرگونـه  اسـت،  فقهی تعالیم از مستنبط که ایران اساسی قانون 38 اصل

 Ticking( »یسـاعت  بمـب  نظریـه « بـه  ،الملـل  بـین  حقوق در مسئله این .داند می ممنوع

Bomb Scenario( کند می بیان گونه این نظریه این. است معروف:  
 اگر شده، گذاشته کار قوي بسیار بمب ،رازدحامپ شهرهاي از یکی قلب در کنید فرض

 را خـود  جان گناه بی افراد از نفر هزاران آن انفجار براثر ،نشود کشف موقع به بمب این
 پلـیس  شده، بازداشت پلیس توسط تروریست فرد چند میان دراین. داد خواهند ازدست

 اطالعـاتی  آن بـه  راجـع  و بـوده  گـذاري  بمب این به مظنون افراد، این که کند می گمان
 ایـن  امنیتـی  نامـأمور  چـاره  تنها. گویند نمی سخنی مظنون افراد این متأسفانه، اما دارند
 زیـاد  احتمـال  به آنها شکنجه با چراکه درآورند؛ فشار تحت را تروریست افراد که است
 نجـات  براي تروریست فرد این شکنجه شرایط، این در آیا. آورد حرف به را آنها بتوان
  .)Luban, 2005, p.1440( است؟ جایز گناه بی انسان هزاران جان
 موضـوع، شدن  مشخص براي ،است نشده تعریف فقه در شکنجه، اصطالح ازآنجاکه

 رحمانـه،  بـی  هاي مجازات یا رفتارها دیگر و شکنجه منع کنوانسیون« در شکنجه تعریف
 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman( »تحقیرآمیز و غیرانسانی

or Degrading Treatment or Punishment( کنیم مرور باره دراین را 1948 مصوب:  
 ازجانب شخص یک به روحی ای بدنی شدید درد عمدي ایراد از است عبارت شکنجه

 سـکوت یا  اجازهیا  تحریک بهیا  بوده رسمی سمتی در که کسییا  دولت رسمی مأمور
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 مجـازات  از حاصـل  درد ؛ثالـث  شـخص یـا   شخص اقراریا  اطالعات اخذ منظور به او
  .شود نمی محسوب شکنجه ،قانونی

 انجـام  جـواز  و سـو  ازیـک  شـکنجه  حرمـت کـردن   فرض ممسلّ با پیش رو مقاله در
ـ آ کـه  شـد  خواهد داده پاسخپرسش  این به ،دیگر ازسوي اضطرار فرض در محرمات  ای

 اسالمی جامعه مصالح و کیان حفظ همچون یمسائل يبرا و اضطرار طیشرا در توان می
 فـرض  نیا گرچه م؟یکن صادر شکنجه جواز به حکم ،اضطرار آیات عمومیت به باتوجه

 در فقهـا  مالکات و یفقه اتیادب مطالعه باولی  ،شده است توجه یفقه اتیادب در کمتر
 شـکنجه  تیـ ممنوع ،دگاهیـ د هـردو  در گرچه. کرد استنباط را دگاهید دو توان می مقام،
 اقـرار  واسـت   زیجـا  اضـطرار  مـوارد  در شکنجه ،نخست نظر در ولی شود، می قیتصد

 طـور  بـه  شـکنجه  ممنوعیـت  بر دوم گروهاما ، شود می پذیرفته مورد دراین آن از حاصل
  .دانند می اثر بی و باطل را آن از حاصل اقرار هرگونه ومعتقدند  مطلق

  اتیم شکنجه در قرآن و روایز اضطرار تا تحریاز تجو .1
آیات موجـود در   اطالق در این بحث به این مهم پرداخته خواهد شد که با توجه به

تـوان  در خصوص حرمـت ایـذاء غیـر، مـی     مشاهده برخی روایاتخصوص اضطرار و 
   .صادر نمودحکم به جواز یا ممنوعیت شکنجه 

  قرآن بر اساساضطرار  درحالت جواز ارتکاب محرمات .1ـ1
 مجـاز  اضـطرار  درحالت محرمات برخی ارتکاب کریم، قرآن متعدد آیاتموجب  به

  :کرد اشاره ذیل موارد به توان میازجمله  ؛است شده شناخته
ـ  غَفُـور  اللَّـه  إِنَّ هیعلَ إِثْم فَال عاد الَ و باغٍ رَیغَ اضْطُرَّ فَمنِ ... تَهیالْم میکعلَ حرَّم إِنَّما  :میرح

 شـود،  مجبـور  کـه  کـس  آن ولـی  ،اسـت  کـرده  حـرام  ... مـردار،  گوشـت  تنها خداوند
 جـان  حفظ براي تواندمی و[ نیست او بر گناهی نباشد، متجاوز و ستمگر که درصورتی

  ).173: بقره( است مهربان و بخشنده خداوند ]بخورد آن از ضرورت، موقع در خود،
ش بـه اسـتفاده از   یه انسان براى حفظ جـان خـو  کد یآ می شیى پیهاضرورت یگاه
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زى بـراى  یبراي اینکه اضطرار بهانه و دسـتاو ولی ، شود مىمجبور بعضى غذاهاى حرام 
 گوشـزد  »عـاد  بـاغ و ال  غیـر «لمـه  کبـا دو   ،در خوردن غذاهاى حـرام نشـود   روي زیاده

ن محرمـات  یـ ه خواهان لذت از خوردن اکسانى است کبراى  فقطن اجازه یه اکند ک می
 پـس ننـد.  کتجـاوز ن  ،ه براى نجات از مـرگ ضـرورى اسـت   کنباشند و از مقدار الزم 

 ،3ج ،تـا]  [بـی  طبـري، ( متجـاوز  نه و باشد ظالم و باغی نه که است درصورتی اضطرار
 ،طبرسـی / 87ــ 83ص ،2ج ،1957 طوسی،/ 24ص ،5ج ،1327 رازي، فخر/ 63ـ61ص

ــی،/ 476ص ،1ج ،1379 ــایی، 636ص ،1ج ،1386 اردبیل  ؛)305ص، 2ج، 1338/ طباطب
سـبب   اضـطرار  باشـد،  سرکشـی  روي از و ظالمانـه  کـاري  ،اضطرار سبب اگر بنابراین

 دانـد  مـی  و رود مـی  طـوالنی  سـفر  به که فردي همچون ؛شود نمی حرام تحلّی و اباحه
 بـا  توانـد  نمی شخص این .برد میهمراه خود  شراب ،آب جاي به ولی، شد خواهد تشنه

 گـردد  نمـی  اباحـه  باعـث  اضـطرار  صورت زیرا دراین بنوشد؛ شراب ،اضطرار به استناد
  ).192ص ،1381 وطنی،(

ترِّملَ حیعکُم تَۀُیالْم و منِ ... الدۀٍ  یف اضْطُرَّ فَمصخْمرَیغَ م فتَجانـإِثْمٍ  مفَـإِنَّ  ل  اللَّـه  غَفُـور 
 و قحطـی  درحـال  کسـی  اگـر  پس ... خون و مردار ]خوردن[ شد حرام شما بر :میرح

 شـود،  ناچـار  ]هـا  حـرام  آن از بعضـی  خوردن به[ گناه به تمایل بدون شدید گرسنگی
  ).3: مائده( است مهربان و آمرزنده بسیار خداوند

ما و ا تَأْکُلُوا أَالَّ لَکُممرَ مذُک ماس لَ اللَّهیعه و لَ قَدفَص ما لَکُم رَّملَ حیعـا  إِالَّ کُمم  تُماضْـطُرِر 
 کـه  درحـالی  خورید نمی شده، برده آن بر خدا نام آنچه از که شده چه را شما و :... هیإِلَ

 مضطر آن ]خوردن[ به که چیزي مگر ،نموده بیان تفصیل به ،نموده حرام شما بر را آنچه
  ).119: انعام( ... شوید

 درحالـت  اباحـه  دیگـر  عبـارت  به است؛تر  عام ،بقره سوره 173 آیه به نسبت آیه این
 همچـون  ـ  قحطی یا گرسنگیازجمله  خاصی وصف یا شرط به و است مطلق اضطرار

  مقید نیست: ـ بقره سوره 173 آیه
 ... تَه أَو دماً مسـفُوحاً یکُونَ میطْعمه إِالَّ أَنْ یطاعمٍ   یمحرَّماً عل یإِلَ یما أُوح  یقُلْ ال أَجِد ف
 هـیچ  شده، وحی من بر آنچه در بگو :میرح غَفُور ربک فَإِنَّرَ باغٍ و ال عاد یفَمنِ اضْطُرَّ غَ

 بیـرون  ]حیـوان  بـدن  از[ کـه  خـونی  یا باشد، مردار جزاینکه هب ،یابم نمی حرامی غذاي
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 لـذت  خواهـان  آنکـه  بـی  شود، ]محرمات این خوردن به[ مضطر که کسی اما ... ریخته
 اسـت  مهربـان  آمرزنـده  پروردگـارت  زیرا ]نیست او بر گناهی[ کند روي زیاده یا باشد

  ).145(انعام: 
ـ غَ اضْطُرَّ فَمنِ ... الدم و تَۀَیالْم کُمیعلَ حرَّم إِنَّما ـ  غَفُـور  اللَّـه  فَـإِنَّ  عـاد  ال و بـاغٍ  رَی  :میرح

 شـوند،  ناچـار  کـه  کسـانی  امـا  ،است کرده حرام شما بر ... خون، مردار، تنها خداوند،
 و بخشنده خدا ]چراکه ؛بخشد می را آنها خدا[ ننمایند حد از تعدي و تجاوز که درحالی
  ).115: نحل( است مهربان

ـ  شـود،  مـی  دیـده  روایات برخی البته و آیات این یتمام ظاهر در کهاي  نکته  تحلّی
 جواز به توان می صرفاً آیات، اینموجب  به ایآ. است اضطرار درحالت محرمات خوردن
 آیـات  منـاط  تنقـیح  و قاعـده  همـین  استناد بهیا  داد حکم محرمات و نجاسات خوردن

 لـزوم  به نامفسر و نامحقق بیشتر ؟داد حکم نیز محرمات دیگر تحلّی جواز به توان می
 اضـطرار  درحالـت  محرمـات  ارتکـاب  جـواز  مـورد در آیات اطالق و آیات مناط تنقیح
. آیـد  دیـد نمـی   بـه  باره دراین یمخالفنظر  ،گرفته صورت بررسی با کهاي  گونه به اند؛ قائل

  .گردد می اشاره نظرات برخی به نمونه براي مختصراً اکنون
اختصـاص  ها  قاعده اضطرار به خوردنى است که مقرر شده باره در تفسیر نور دراین

 ،8ج، 1383دهـد (قرائتـی،    اى پـیش آیـد، قـانون را تخفیـف مـى      مسئلهندارد و در هر 
ام اسـالم،  کـ در اح«شـده اسـت کـه    انعام بیان سوره  119). در تفسیر ذیل آیه 341ص
هاى الهى، فیلکت«و » ندکف را ساقط مىیلکاضطرار، ت«، »وجود ندارد یبستبن گونه هیچ

چنانچـه از تفسـیر    ؛ بنـابراین (همان) »ان و توان انسان استکط زمان، میمتناسب با شرا
 حرام شـناخته شـده   عنوان بهعادي  درحالتشود، هرآنچه در اسالم  می این آیه برداشت

یک قاعده عام و فراگیـر حـالل و جـایز     عنوان هباضطرار و  درحالت، حرمت آن است
توان به قاعـده   می باره ). دراین45ص، 1385زاده،  حسین و شمرده شده است (جعفرپور

  .کردنیز اشاره » فهو حالل ،لیهإکل حرام مضطر «مشهور فقهی 
 که از این آیـات اند  هکردآیات مربوط به اضطرار اظهار  بارهدر مکارم شیرازياهللا  آیت

اضطراري تسري داد  گونهخصوصیت کرد و بعید نیست بتوان آن را به هر يتوان الغا می
مثـال   بـراي  ؛)]مدرسـه فقاهـت  ارتباط شیعی [، مندرج در: 21/9/1390(مکارم شیرازي، 
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سـپر   عنـوان  بـه معنا که دشمن از اسیران اسالم  د؛ بدینکربحث تترس اشاره  توان به می
نـدازد، آن تیـر بـه اسـیران     اسـمت دشـمن تیـر بی    کسی به حال اگر کند،انسانی استفاده 
واسطه  به نیزنباشد و دشمن اي  حال اگر چاره گناه اصابت کند، دراین بی مسلمان و افراد

البته نبایـد سـپر انسـانی را هـدف      ـتوان آن سپر را نادیده گرفت   می ،یابداین کار غلبه 
اشـکال  بال ،خـورد  نیـز بلکه باید دشمن را نشانه گرفت که اگر تیر به دیگران  ،قرار داد

  ).(همان ـ است
آیـات قـرآن، اضـطرار زمـانی قابـل      موجب  بهباید به این نکته مهم توجه داشت که 

احتمال بـر  یا  داشته باشد، نه اینکه ظن و گمانبیم ضرر یا  استناد است که فرد بر تلف
شد و اضـطرار  متوسل به اضطرار  نباید در هر حالت ؛ بنابراینموت داشته باشدیا  تلف

بـه   ،اضـطرار  دربـاب توان با استناد به آیات و روایات  نمی را وسیله گناه قرار داد؛ پس
  ظن و گمان. درحالتهم  آن ؛دادحکم ت هر محظور و محرمی حلّی

 روایـت  مشـهورترین . هست نیز متعددي روایات مؤید ،اضطرار آیات اطالق به قول
 متـى أ عـن  رفـع : «اسـت  »رفع« ثیحد اضطرار، درحالت محرمات ارتکاب جواز به ناظر
ث ی). حـد 295ص ،11ج ،1396 ،حرّ عاملی» (... لیه،إ ضطرواإ ما و ... والنسیان، الخطأ: تسعه

  دانسته است. ارا از مؤاخذه مبرّ يمطلق و عام هر مضطر طور به مذکور
لیس شیء مما حرّم اهللا االّ « :است نقل شده جعفر بن موسیاز  مهران بن سماعهدر معتبره 

مگر اینکه خداوند درصورت اضـطرار آن را   ،هیچ حرامی نیست :و قد احلّه لمن اضطر الیه
  ).690ص ،4ج، 1385(همو،  »حالل کرده است

دارد و تمـامی محرمـات را   داللـت  نکره و در سیاق نفی است که بر عمـوم  » شیء«
  .شود می شامل

طوالنی، پس  یضمن حدیث صادقاز امام  عمر بن مفضلهمچنین در حدیث دیگري، 
از بیان اینکه تمامی محرمات و واجبات ازسـوي شـارع مقـدس بـر اسـاس مصـالح و       

  فرماید: می مفاسدي است که در آنها وجود دارد،
 بنـدگان  به که آنچه خداوند :للمضطر اباحه ثم همیعل حرمه و عنه فنهاهم ضرهمیما علم و
 آنـان  بـر  را آنهـا  و است داشته دور به آنها از را آناني رو نیازا ؛داند می رساند،یم انیز
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  ).376ص همان،( است کرده مباح مضطري برا و دهیگردان حرام
و  کنـد توانـد برخـی احکـام اولیـه را تـرك       مـی  اگر شخص حقیقی بر اثر اضـطرار 

اشـخاص   مـورد در اسـت،  بیان احکام و اجـراي احکـام   ،یکی از وظایف امام ازآنجاکه
حقیقـی  قواعد حاکم بر حق و تکلیـف اشـخاص    بوده،چنین فرضی صادق  نیزحقوقی 

نمایندگی از جامعه جـاري اسـت و شـخص حقـوقی      بر شخص حقوقی یعنی حاکم به
درصـورت   بـوده، نماینـدگی از جامعـه داراي حـق و تکلیـف      عبارتی حاکم یا امام به به

 ؛حکم ثانویـه را اجـرا کنـد   و اضطرار و براي رفع اضطرار باید حکم اولیه را رها بروز 
نفـع جامعـه و    شود حقوق شخص یا اشخاصـی بـه   می سبباضطرار اجتماعی رو  ازاین
 ایـن آیـات را   اسـاس  بـراین ؛ حفظ حقوق و منافع جامعـه نادیـده انگاشـته شـود     براي

 درحالـت ت محرمات حلّیفردي بر  اضطرار درحالتت محرمات حلّیتوان عالوه بر  می
  .کنیماضطرار اجتماعی حمل 

  اتیحرمت شکنجه در قرآن و روا .1ـ2
 ممنـوع  تعـذیبی  و شکنجه هرگونه و ندارد مشروعیتی اسالم دین در شکنجه اساساً

  :هستیم بندگان به ستم و ایذاء از نهی شاهدکریم  قرآن از آیاتی در. است
ن ؤْذُونَی نَیالَّذ وؤْمنَیالْم و ناتؤْما رِیبِغَ الْموا مباکْتَس لُوا فَقَدتَمتاناً احهب ب إِثْماً وآنـان  و :ناًیم 

 و بهتـان  بـار  ،دهند می آزار ،اند نداده انجام که کاري خاطر به را باایمان زنان و مردان که
  .)58: احزاب( اند کشیده دوش به را آشکاري گناه

 کرده تقصیري اینکه بدون« قید بابودن  گناه در را مؤمنات و نامؤمن ایذاءآیه مبارکه، 
 شـود؛  نمـی  شـامل  را تعزیرات و شرعی مجازات که دلیل این به ؛کرده است بیان ،»باشند
 آزار ورتصـ  ایـن  درغیـر  ولی نیست، گناه صورت دراین مؤمنات و نامؤمن مجازات زیرا
است؛ زیـرا   خوانده بهتان را ایذاء .خواند می آشکار گناهی و بهتان را مؤمنات و نامؤمن
 نسـبت  آنـان  بـه  ،اسـت  گمـان  و ظـن  صرف و جرم او ازنظر کهرا  علتی خود نزد فرد
 بـر  دلیلـی  آنکـه  یب را آن انسان عقل؛ زیرا داند می آشکار گناهی را آن دهد. همچنین می

 براین افزون). 223ص ،32ج ،1357 طباطبایی،( کند می درك باشد، داشته وجود آن نهی
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 قـرار  بهتـان  همچـون  را مؤمنات و نامؤمن رنجاندن و تیاذ خداوند کهاست  شده بیان
نقـل از پیـامبر    در حـدیثی بـه   رضـا ). امـام  176ص ،20ج ،تا] [بی طبرسی،( است داده
  :فرماید می اکرم

سـت،  یه در او نکـ د یا درباره او سخنى بگویا زن مسلمانى را بهتان زند یه مرد ککسی 
ـ برآ ،دهد تـا ازعهـده آنچـه گفتـه     ى از آتش قرار مىامت روى تلّیخداوند او را در ق د ی

  ).194ص ،75ج، 1376(مجلسی، 
ـ ی ... اهللاَ إِنَّ: «اسـت  آمدهاي از قرآن کریم  آیه در ـ  والْمنْکَـرِ  الْفَحشـاء  عـنِ   ینْه  :... یوالْبغْ

 ایـذاء  و شـکنجه  ازآنجاکه). 90: نحل( »... کند می نهی ستم و منکر ،فحشا از ... خداوند
 ،دارد قـرار  عـدالت  و عدل مقابل نقطه در و است ستم و ظلم آشکار مصادیق از انسان

 ؛ بنـابراین است شده ممنوع اسالم در و شود می محسوب عدالت نقض شکنجه، هرگونه
 حرام مطلقاً اسالم در ،غیر به تحقیر و اهانت حتی و ایذاء ،تعذیب تجاوز، ظلم، هرگونه

  .است مجازات مستحق آن مرتکب و
  :است شده بیان گونه این يدیگر آیه در

ـ الْحر عـذاب  لَهـم  و جهنَّم عذاب فَلَهم تُوبوای لَم ثُم الْمؤْمنات و نَیالْمؤْمن فَتَنُوا نَیالَّذ إِنَّ  :قِی
 عـذاب  آنها براي نکردند، توبه سپس ،دادند شکنجه را باایمان زنان و مردان که کسانی
  ).10: بروج( است سوزان آتش عذاب و دوزخ

 اصـحاب  دراینجـا  و اسـت  آزار و اذیـت  ،شـکنجه  معنـاي  به آیه این در »فتنه« کلمه
 را شـان  مردان و زنان ،داده شکنجه را اهللا رسول پیروان که را قریش نامشرک و اخدود

 ولـی ، شـود  مـی شـامل   برگردنـد،  آنـان  دیـن  به اسالم دین از تا دادند می قرار تنگنا در
 ،40ج ،1361 طباطبـایی، ( دارد عام مفهومی آیه این ،است آمده تفاسیر درگونه که  انهم
  ).156ـ155ص

 فردي شود توجیه شاید و کند می اشاره مؤمنات و نامؤمن به آیات این در گرچه
 تـا  داشـت  اظهـار  بایـد  ولـی ، شـود  نمـی  آیات این شامل ،دهد می انجام جرمی که

 شود نمی محسوب مجرم کس هیچ ،دشون ثابت جرم اثبات ادله با فرد جرم که زمانی
 مـتهم  مجازات و شکنجه اجازه مدرکی و سند هیچ در بوده، متهم و مظنون صرفاً و
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  .است نشده صادر مظنون و
  :است آمدهگونه  این روایتی در

 روغـن  آنهـا  سـر  بر کهاي  گونه به ؛دید شکنجه درحال شام در را گروهی حکم بن هشام
 علت به را افراد این: دادند پاسخ .پرسید را علت .بودند گذاشته آفتاب در را آنان ،ریخته

 کـه  شـنیدم  پیـامبر  از مـن  بدانید: گفت وي. دهند می آزار چنین خراج پرداخت عدم
 دهـد  مـی  قـرار  آزار مـورد  پرداخته، مردم آزار به دنیا در که را کسی خداوند: فرمود می

  ).32ص ،تا] [بی نیشابوري،(
 دسـتگیر  اتهـام  صـرف  بـه  را کسی من: «است شده نقل علی امام از حدیثی در

 ،تـا]  [بی الحدید، ابی ( »کرد نخواهم مجازات را کسی گمان و ظن دلیل به و کنم نمی
  ).148ص ،3ج

 هـاي  انسـان  آزار و شکنجه شدید حرمت دهنده نشان روایات و آیات این تمامی
 انسـان  واالي شـأن  بـه  تعدي که را غیر ایذاء و آزار هرگونه خداوند. است گناه بی

 یـا  ظن مجرد به ندارد حق کسیرو  ازاین ؛است دانسته حرام و ممنوع مطلقاً باشد،
 را او ذاتـی  کرامـت  و دهـد  قـرار  ایـذاء  و اذیـت  مـورد  را دیگـري  جـرم،  احتمال
 او مجـازات  حـق  فقـط  اسـالم  جـرم،  کشفدرصورت  برآن عالوه .نماید دار خدشه

 اسـناد  دربراینکـه   افـزون  صـادر کـرده اسـت.    را ـ  وي آزار و اذیت و شکنجه نه  ـ
 در نمونـه  بـراي  ؛اسـت  شـده  اشـاره  شکنجه ممنوعیت به نیز یالملل بین واي  منطقه

  .شود میبه مواردي اشاره  ذیل
 م1948 بشـر  حقـوق  جهـانی  اعالمیـه  5 همـاد )The Universal Declaration of 

Human Rights 1948( مـورد  یـا  کـرد  شـکنجه  تـوان  نمی را کس هیچ: «دارد می اشعار 
 مجموعه قطعنامه 6 اصل. »داد قرار آمیز اهانت ای غیرانسانی و وحشیانه روش با عقوبت
 Body of( م1988 مصــوب حــبس و توقیــف تحــت اشــخاص از حمایــت اصــول

Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or 

Imprisonment A/RES/43/173, 9 December 1988( دارد می بیان:  
 یـا  گیـرد  قـرار  شکنجه تحت نباید حبس یا توقیف از شکلی هیچ تحت شخصی هیچ

 توانـد  نمـی  وضـعیتی  هـیچ  و گیرد قرار غیرانسانی یا رحمانه بی مجازات یا رفتار تحت
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  .نماید توجیه را غیرانسانی و رحمانه بی رفتارهاي سایر و شکنجه
 م1950 مصــوب اساســی هــاي آزادي و بشــر حقــوق اروپــایی کنوانســیون 3مــاده 

)Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms, 213 U.N.T.S. 222, 4 November, 1950( نبایـد  کس هیچ: «دارد می اعالم 
  .»گیرد قرار تحقیرآمیز ای غیرانسانی هايمجازات و رفتارها معرض در یا شده شکنجه

 مـوارد  در کـه هسـتیم   روایـاتی  و آیات شاهد سو ازیکگفته،  پیش مطالب به باتوجه
 بـر  کـه را شاهدیم اي  ادله وجود دیگر ازسوي، دهد میحکم  محرمات تحلّی به اضطرار

 نیـز  فقهـی  متـون  در تعـارض  این و دارند تأکید غیر اذیت و ایذاء و شکنجه ممنوعیت
 استنباط دگاهید دو توان می مقام، در فقها مالکات و یفقه اتیادب مطالعه با. شود دیده می

 ،نخسـت  نظـر  در ولی شود، می قیتصد شکنجه تیممنوع ،دگاهید هردو در گرچه کرد؛
 شـود  مـی  پذیرفته مورد دراین آن از حاصل اقرار و است زیجا اضطرار موارد در شکنجه

 دوم گـروه  ، اما)576ص ،3ج ،1370 منتظري،/ 197ص ،47ج ،1409 شیرازي، حسینی(
 و باطـل  را آن از حاصـل  اقـرار  هرگونـه  و معتقدنـد  مطلق طور به شکنجه ممنوعیت بر
  ).225ص ،4ج ،1345 طهرانی، حسینی( دانند می اثر بی

موجـب اطـالق    اضـطرار بـه   درحالـت ه جـواز شـکنجه   ینظر .2
  اضطرار اتیآ

 نظـام  اگـر  ولـی ، حـرام اسـت   و ممنوع عادي درحالت شکنجه معتقدند فقها برخی
 ،1370 منتظـري، ( باشـد  مـی  جـایز  فـرد  شـکنجه  ،گیـرد  قـرار  خطـر  معرض در اسالم

 حالـت  کـه  زمـانی  معتقدنـد  ایشـان ). 197ص ،1409 شـیرازي،  حسـینی / 577ـ576ص
 حفـظ  کـه  مسـئله  ایـن  فرض با و آید می میان به نظام حفظ همچوناي  مسئله و اضطرار

 آیـد؛  مـی  پـیش  مهـم  و اهـم  مسئله میان تزاحم ،است متهم يایذا و تنبیه بر منوط نظام
 ؛اسـت اي  مسـئله  کشـف  بـراي  مـتهم  يایـذا  و تنبیـه  بر منوط نظام حفظ که معنا بدین
 در چراکـه  ؛داشـت اعتقـاد   متهم ایذاء و تنبیه بر ،تزاحم باب اساس بر توان می رو ازاین

 حفـظ  بـراي  مـتهم  حقوق نقض جزاي  چاره و شود می مستولی اضطرار موارد گونه این
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 مصـادیق  از اضـطرار  مـوارد  درایـن دیگـر   عبـارت  به ؛)همان( نیست موجود جامعه کیان
  .شود می محسوب تزاحم
 مصلحتبودن  نزدیکدلیل  به درواقع. آید می پیش مهم بر اهم تقدیم تزاحم، زمان در

؛ نیسـت  مهـم  مصلحت انتخاب و آن ترك به راضی مقدس شارع شارع، اهداف به اهم
میـان   کـه  زمـانی رو  ازایـن  ؛اسـت  فقه ماتمسلّ از نیز جامعه نظام حفظ وجوب بنابراین

 منع و نظام حفظ قاعده طبق شود، ایجاد تزاحم اجتماعی ای شخصی احکام و نظام حفظ
 واجبـات  اوجـب  از نظـام  حفـظ زیرا  ؛شود می مقدم آنها بر نظام حفظ نظام، در اختالل

 موارد دراین حاکم اساس براین ؛نیست راضی آن ترك به شارع که است واجباتی از بوده،
؛ دارد مقـدم  را نظـام  حفـظ  امـور،  دیگر با نظام حفظ میان تزاحم مقام در است موظف

 جان حفظ باید شود، می ایجاد وي مال و غیر جان حفظ نمیا تزاحم که زمانی نمونه براي
است  شده حاصل تزاحم، به باتوجه تکلیف این که داشت مقدم خود مال حفظ بر را غیر
 بـر  اهـم  تقدیم که شد یادآور باید البته. باشد می مهم بر اهم مصلحت حفظ به متکی که

 ،1387 علیدوسـت، ( نباشـد  تضـاد  در عـدالت  و اسـالم  اسـاس  بـا  کهآنجاست  تا مهم
  ).196ص ،1393 زاده، باقی/ 32ص ،1390 علیدوست،/ 53ص

 تقـدم  درباب که پرداخت توان میموضوع  این نیز به »ورود و حکومت« ازمنظر
 بـه  نسـبت  احکـام  برخی یگاه که معنا نیبد ؛رود می کار به دیگر ادله بر ادله برخی
 در اهم تقدم این و دنده می توسعه یا تضییق را آن دایره و دارند تقدم دیگر احکام
؛ )13ص ،4ج ،1365 انصـاري، ( اسـت  شـده  نامیـده  »حکومت« اصول علماي لسان

 بـا  شـرعی  وظیفـه  دو کـه  گیـرد  مـی  قرار وضعیتی در جامعه که دلیل زمانی همین به
 حکم صدور با عمومی مصالح به باتوجه حاکم نباشد، امتثال و اطاعت قابل یکدیگر

 ثانویه و اولیه احکام بر حکومتی احکام این و اقدام کند تزاحم رفع به باید حکومتی
 مـدت  بـراي  مواقع برخی در و دهد توسعهیا  تضییق را آنها تواند می و دارند تقدم

 /124ص ،19ج، 1388(موسوي خمینـی،   کند تحریم یا تعطیل را احکام این زمانی
  ).181ـ180ص ،1396طباطبایی، 

 یقین از پیش و جرم کشف از پیش که دکر اظهار توان میگفته  مطلب پیش پاسخ در
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اقـدام   شکنجه به توان نمی گمان و ظن اساس بر صرفاً و متهم وسیله به جرم ارتکاب به
 ادلـه  ایـن  زمـره  در هرگـز  شکنجه و است مشخص اسالم در جرم اثبات ادله زیرا ؛کرد

 دیگـر هاي گوناگون  راه از امروزه جرم، اثبات ادله بر عالوههمچنین . شود نمی محسوب
 فیلمبـرداري،  انگشـت،  اثـر  بـه  تـوان  مـی ازجملـه   ؛شـد  لینا حقیقت کشف به توان می

 مخالف هرگز کهاشاره کرد  و... فیزیکی شناسی، زیست هاي شیوه راهاز دالیل آوري جمع
 حقیقـت  کشـف  بـه  تـوان  مـی  علمی هاي روش از امروزه ؛ بنابرایننیست اسالم و شرع

 کشـف  را حقیقـت  ،است شدید انتقاد مورد که غیرعلمی هاي راه از نباید ودست یافت 
  ).126ـ125ص ،1393 صادقی،( کرد

 نظر این ولی است، شدهمباحث آتی داده  در نظر این به نیز يدیگر هاي پاسخ گرچه
 بـر  و دارد اطالق شد، بیانتر  پیش که گونه همان اضطرار ادله زیرا ؛نیست قوت از خالی

 حرمـت  ادلـه  بیان صرف هب بنابراین ؛دارد حکومت محرمات تمامی ارتکاب حرمت ادله
منظـور   بـه  اصـوالً  اضـطرار  نهاد چراکه ؛رفت اضطرار نهاد با مقابله به توان نمی شکنجه
 از یکـی  نیز شکنجه. وضع شده است استثنایی هاي موقعیت در محرمات ارتکابتوجیه 

 مجـاز  قرآن آیات و اضطرار قاعدهموجب  به است ممکن اعدهطبق ق که است محرماتی
 شـکنجه  منـع  بـه  کـه  باشـیم اي  ادلـه  دنبـال  بـه آتی باید  بخش در بنابراین؛ شود شمرده

 حفظ قاعده بر شکنجه منع قواعد حکومت بهیا  کند حکم ـ اضطرار درحالت هرچند ـ
 آیـات  گرچـه  که شود بیان ،کشیده چالش به را اضطرار تحقق شرایطیا  باشیمقائل  نظام

 بـا  آیـات  این و شود نمی اطالق این شامل شکنجه ولی دارند، اطالق اضطرار به مربوط
  .داشت نخواهد شکنجه منع ادله بر حکومتی ،شد خواهد بیان که شرایطی

موجب عـدم حکومـت    اضطرار به درحالتنظریه منع شکنجه . 3
  ات اضطراریآ

 کـه  دارد وجـود  خاصـی  ادله آیا که هستیم پرسش این پاسخ دنبال به قسمت این در
؟ باشـد  ممنـوع  ــ  اضـطرار  درحالـت  اگرچـه  ـ درهرحال شکنجه ارتکاب آنموجب  به

 کرامـت «: داننـد  می استوار کلی مبناي چند بر را شکنجه مطلق منع نظریه، این طرفداران
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  .»شکنجه از حاصل اقرار پذیرش عدم« و »برائت اصل« ،»انسان ذاتی

  انسان یبر کرامت ذات آیات قرآنی دالّ .3ـ1
 اسـت  دمیده او در خود روح از خداوند که است موجودي انسان ،کریم قرآن نظراز

  :باشد می تعظیم و تکریم شایسته و
  .)29: حجر( نَیساجِد لَه فَقَعوا  یروح منْ هیف نَفَخْت و تُهیسو فَإِذا

کَۀِ قُلْنا إِذْ والئلْموا لدجاس مآدوا لدجـ  إِالَّ فَس ـ  سیإِبل  نَیالْکـافر  مـنَ  کـانَ  و واسـتَکْبرَ   یأَب
  ).34 :بقره(

 را او خلقـت  خداونـد  کـه اسـت   شـده  آفریـده اي  گونـه  بـه  انسـان  اسالم، ازدیدگاه
ــم ...: «نامــد مــی »الخــالقین حســنأ« ــأْناه ثُ ــاً أَنْشَ ــرَ خَلْق ــارك آخَ ــه فَتَب ــنُ اللَّ سق أَحــال » نَیالْخ
ـ نا خداونـد  جانشـینی  مقام به انسان کریم، قرآن ازمنظر). 14 :مؤمنون( : اسـت  شـده  لی
»قالَ إِذْ و کبکَۀِ رالئلْملٌ یإِنِّ لجاع ضِ  یفمخلوقـات  تمـامی  و) 30: بقـره » (... فَـۀً یخَل الْـأَر 

ـ  ما لَکُم سخَّرَ و« اند: شده آفریده انسان به خدمت درجهت یف  ـماواتالس ـ  مـا  و ضِ  یفالْـأَر 
 از برخـوردار  و محتـرم  را بشـر  نـوع کـریم،   قـرآن  در خداونـد ). 13: جاثیه» (... عاًیجم

ـ  کَرَّمنـا  لَقَـد  و: «کند می معرفی ذاتی کرامت ـ  حملْنـاهم  و آدم  یبن ـرِّ  یف؛ )70: اسـراء » (... الْب
 و شـود  مـی  محسـوب  جـرم  و گناه باشد، انسان کرامت با مغایر که رفتاري هر رو ازاین

 گنـاهی  و جـرم  سـت، او ذاتـی  کرامـت  بـه  تجاوز که انسان تعذیب و شکنجه آن تبع به
 ،1372 گلپایگـانی،  موسـوي / 60ص ،22ج ،1400 نجفـی، ( شـود  مـی  تلقی نابخشودنی

  ).140ص ،2ج
 ها انسان حقوق از واست  پروردگار سوياز موهبتی ،انسان کرامت داشت توجه باید

بنـابراین  ؛ آید شمار به محترم بایدها  حکومت و ها انسان دیگر ازسوي که رود می شمار به
 به تعرض و خدشه حقعنوان  هیچ به گمان، و ظن صرف و یقین وجود بدون فردي هیچ

 ،اسـالم  جزاي حقوق وضع دالیل ینتر مهم از یکی منظور ؛ بدینندارد را دیگران کرامت
 و کرامـت  بـه  خدشـه  و تعـرض  هرگونـه  از پرهیز و انسانی کرامت به توجه و اهمیت
  .است انسان ذاتی ارزش
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 اسـت  شـده  اسـتناد  انسـان  ذاتـی  کرامـت  بـه  شـکنجه  مطلق ممنوعیت براي گرچه
)Durosaro, 2014, p.93/ Mayerfeld, 2008, p.125122ــ 121ص ،1387نیا،  / قربان( ،

 قوي یاستدالل ،شکنجه مطلق ممنوعیت براي انسان کرامت به توسل رسد می نظر به ولی
 انکـار  غیرقابـل کریم،  قرآنموجب  به انسانی کرامت وجود اصل گرچه سو ازیک. نباشد
 بر اسـاس  ؛ بنابرایننیستند ت اضطرارآیا تخصیص و بیان مقام در آیات این ولی است،

 آیـات  تقییـد  و تخصیص به توان نمی ندارند، اضطرار آیات تقیید در ظهوري کهاي  ادله
 بـر  دلیلـی  کـه  زمانیتا ند،ا باقی خود ظاهر به قرآنی آیات اطالقات و عمومات. شدقائل 
  .گردد اقامه آنها تخصیص یا تقیید

 اعمال گرو در و نسبی امري انسانی کرامتکریم،  قرآن آیاتموجب  به ،دیگر ازسوي
 بـا  متهمزیرا  شود؛ نمی زایل متهم کرامت ،شکنجه با شد مدعی توان می ؛ بنابرایناوست

 خـود  که جاستآن تا فرد کرامت حفظ. است گذاشته پا زیر را کرامتش ،اعمالی ارتکاب
 دار خدشـه  را فرد کرامت نیز مجازات بدانیم، مطلق را کرامت اگر. ندک حفظ را کرامتش

 و مجـازات  بـر  پروردگـار  وعـده  بـر  دالّ آیاتی شاهدکریم  قرآن در که همچنان ؛ندک می
 ایـن  در خداونـد  .)71: غـافر / 22ــ 19: حـج ر.ك: ( هستیم قیامت روز در شدید عذاب
 حتمـی  آنهـا  بـر  عذاب و گیرند می قرار عذاب مورد که گوید می سخن کسانی از آیات
 نیسـت  کرامتـی  دیگـر  آن از پـس  کـه  خـواري  ؛کرده است خوار را آنان وندخدا بوده،

 عروسـی / 304 ــ 302ص ،7ج ،1957 طوسـی، / 199ــ 197ص ،16ج ،1379 طبرسـی، (
 در کـه  هـایی  مثـال  برخـی  در خداوند گاهی حتی). 478ـ477ص ،3ج ،تا] [بی حویزي،

 ازتـر   سـت پ را آنـان  یـا  کنـد  می تشبیه حیواناتی به را انسان ،کرده است ذکرکریم  قرآن
 شـده  بیـان  تفسـیري  کتب در که همچنان ؛)179 و 176: اعرافر.ك: ( داند می حیوانات

 البتـه  .باشـد  می باعورا بلعم نام به فردي مورددر آیات این نزول در مشهور قول کهاست 
 از پیـروي  دلیـل  بـه  کـه  است افرادي منظور درواقع و شده بیان که است مثلی فقط این

 انسـانی  مقام و ارزش از شان اعمال با کرده، لیزا را خویش انسانی کرامت نفس، هواي
 تنـزل  رذالـت  و پسـتی  از مرحلـه  ایـن  تا را اینان خداوند که جایی تا اند کاسته یشخو
 باعـث  خـود  ولـی  اند، داشته را انسانی رشد و تکامل وسایل همه افرادي چنین. دهد می
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 ،4ج ،1379 طبرسی،( ترند گمراه نیز حیوانات از دلیل همین به واند  شده خویش گمراهی
ــ393ص ــایی،/ 397ـ ــ433ص ،8ج ،1377 طباطب / 723ص ،1ج ،1367 طبرســی،/ 440ـ
 حـویزي،  عروسـی / 34ـ32ص ،5ج ،1957 طوسی،/ 279ـ275ص ،2ح ،تا] [بی ،کثیر ابن
 و تـوهین  تشـبیهات،  گونـه  ایـن  و مجـازات  و عـذاب  ؛ بنـابراین )716ص ،1ج ،تـا]  [بی

 رفتـار  و اعمـال  بـا  انسـان  یگـاه  چراکه ؛نیست انسان کرامت با تضاد در و ناسزاگویی
براي  رسد می نظر به ؛ بنابراینگردد می یهای توهین و ها عذاب چنین شایسته خود ناپسند

  .داشت تري قوي دالیل وها  استدالل باید شکنجه مطلق ممنوعیت پذیرش

  اصل برائت .3ـ2
 اسـالم  حقوق در شده بینی پیش هاي آزادي که است ابزارهاییازجمله  »برائت اصل«

 افـراد  گناهی بی بر را بنا باید که ستمعنا بدین حقوق در برائت اصل. کند می تضمین را
 اثبـات  قـانونی  صـالح  مرجـع  در کسی جرم عادالنه، رسیدگی با که زمانی تا و گذاشت

 دکـر  مجـازات  را او توان نمی باشد، نداشته وجود متهم مجرمیت بر قطعی دلیل و نشود
  ).267ص ،1ج ،1372 عوده،(

 اسـت،  گناهکـار  متهم که است فرض پیش این بر مبتنی متهم شکنجه رسد مینظر  به
 ارتکـاب  مظـان  در هنـوز  مـتهم  و ردندا صحت فرض پیش این ،واقع عالم در آنکه حال
 شـرط  پـیش  تحقـق  از مـانع  برائت اصل ؛ بنابرایناست نشده ثابت وي جرم بوده، جرم

 اصـل  مبـانی  بـه  زدن ضـربه  بـدون  شـود و  مـی  اضـطرار  مقام در شکنجه اعمال نخست
  .شد خواهد اضطرار درحالت شکنجه اعمال از مانع اضطرار،

 ،گمـان  بـا  نـه  و قـوي  ظن و علم با حاکم اگر که باورند براین فقها برخی ،مقابل در
 مفیـدي  اطالعات ،دشمن هاي توطئه دفعیا  نظام حفظدرمورد  که ندک برداشتگونه  این
 بـه  اینوجودبـا ، اسـت  معتقد اطالعات آن اهمیت به نیز فرد و دارد وجود شخص نزد

 بـا  را مـتهم  تـوان  می نماید، کتمان را اطالعات این و نشودحاضر  خود اطالعات اظهار
). 291ص ،1424 فـراء،  ابـن ( داد قرار فشار تحت »محرم فعل لکلّ التعزیر« قاعده به استناد
 و مسـتقل  گنـاهی  ،قاضـی  بـا  همکـاري  از اسـتنکاف  همین که است آن نظر این مبناي
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 کـرد  عقوبـت  را وي تـوان  مـی  محرمات تعزیر ازباب ؛ بنابرایناست عقوبت مستوجب
 تـوان  مـی  مـتهم  سـکوت  دلیـل  به دیگر، نظرطبق ). 588ـ587ص ،3ج ،1370 منتظري،(

 بر دلیل واست  حقیقت کتمان نوعی به متهم سکوت زیرا د؛کر صادر را وي تعزیر حکم
 ).238ص ،6ج ،1417 طوسی،( باشد می وي مجرمیت

 سکوت حرمت بر مبنی فقهی محکم دلیل رسد مینظر  به ،مذکور مطلب به پاسخ در
 محسـوب  گنـاهی  بی ای بزهکاري بر دلیلی متهم سکوترو  ازاین نیست؛ دست در متهم
 بـر  دلیلی ،ثانیاً ندارد؛ حرمت، اوالً متهم سکوت مجرد فقهی، مبانی ازنظر پس ؛شود نمی

 هیچ ،شده احصا فقه در دعوا اثبات ادله که است آن نظر این مؤید. یستن وي مجرمیت
 سـکوت  صـرف  بنـابراین  اسـت؛  نیاورده حساب به ادله زمره در را متهم سکوت فقیهی
طبـق قاعـده    کـه  ایران قوانینموجب  به بلکه ،یستن وي مجرمیت بر دلیلی تنها نه ،متهم
 المللی بین میثاق 14ماده  3 بندمثال  براي ـ یالملل بین اسناد با همگام نیست، فقه با مغایر

 سـکوت  ـ کیفري المللی بین دیوان اساسنامه 55ماده  ب 2 بند و سیاسی و مدنی حقوق
(مـاده   اسـت  آمـده  شـمار  بـه  عادالنـه  دادرسـی  مـوازین  از و وي حقـوق ازجمله  متهم
  ).1392 .آ.د.كق197

 ،13ج ،تـا]  [بـی  اردبیلـی، ( نیسـت  اجماعی» محرم فعل لکلّ التعزیر« قاعده براین افزون
 نیــز عقــل ازدیــدگاه). 297ـــ295ص ،2ج ،1372 گلپایگــانی، موســوي/ 156ـــ155ص
 شـاهد  باید روز هر کنونی جامعه در ،دکن تعزیر را معصیتی هر حاکم اگر گفت توان می

 چهره دنکر مخدوش قصد شکلی هر به که دورانی در هم آن ؛باشیم شمار بی افراد تعزیر
 معرفـی  خشونت از مملو دینی عنوان به اسالم صورت دراین بسا چه و دارد وجود اسالم

 و انواع که اند شده وضع مکتوب صورت به قوانین ،دوران این در برآن عالوه. شد خواهد
 وجـود  مجـازاتی  قوانین محدوده و دامنه از خارج اگر و است شده احصا جرایم اقسام
 آشکار نمونه و ها مجازات و جرایمبودن  قانونی اصل برخالف امر این قطعاً باشد، داشته

  .است »بالبیان عقاب قبح«
 شـکنجه  لـزوم  مبـانی  بـا  بمـب،  مکـان  اعالم از مستنکف تعزیر ادعاي دیگر ازسوي

 مـتهم  اگـر  حتـی یعنـی   باشد؛ می تعارض در نیز دیگر ازسوي تعزیر مبانی با و سو ازیک
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 التعزیـر « فقهـی  قاعدهموجب  به تعزیر این ،بدانیم تعزیر مستوجب و گناهکار را خاموش
 ،سـاعتی  بمـب  مثـال  درهمچنین . باشد حد از کمتر و دقیق مشخص،باید  »الحد دون بما

 تـا  مـتهم  تعـذیب  بلکـه  شـود،  نمـی  تعیـین  اضطرار درحالت متهم شکنجه براي میزانی
 تعزیـر  نوعی را تمهیدي شکنجه بخواهیم اگر ؛ بنابراینیابد می ادامه متهم دهانشدن  باز

توانیم  می را متهم ـ شالق ضربه 74 مثالً ـ حد از کمتر میزانی به حداکثر کنیم، محسوب
  .بیشتر نه ،کنیم شکنجه
 مـورد در فقط »الحد دون بما التعزیر« قاعدهزیرا  است؛ گویی پاسخ و رفع قابل ایراد این

 هـاي  مجـازات  در و دارد کـاربرد  ،دارنـد  همسـان  حـدود  در کـه  تعزیري هاي مجازات
 ؛ بنـابراین داشـت  نخواهـد  کاربردي ـ حبس مانند ـ دنندار فقه در همسانی که تعزیري

 غیرهمسـان  انـواع  از را تعزیـر  نوع ،»الحد بما دون التعزیر« قاعده با درگیري بدون توان می
 یـا  روانـی  مجازاتهـاي  انواع راهسر  بر مانعی هیچ مزبور قاعده نمونه براي ؛کرد انتخاب
 عـدم  و تعزیـر  میـزان  قطعیـت  ایـراد  هرحال به. کرد نخواهد ایجاد شالق جز به جسمی
 نیـز  ایـراد  ایـن  رفع براي. ماند خواهد باقی خود قوت به همچنان شکنجه میزان قطعیت

 سـکوت  اگر ولی شود،می اجرا قطعی صورت به نخست تعزیر که کرد استدالل توان می
 و تـازه  مسـتمر،  جرمـی  را تعزیـر  اجـراي  از پـس  متهم مجدد سکوت یابد، ادامه متهم

 مقایسـه  مقـام  در. است تازه تعزیري مستوجب که کنیم می قلمداد نو عقوبتی مستوجب
 بـه  را او بلکـه  ،شود نمی کشته مرتد زن. کرد اشاره اسالم در مرتد زن تعزیر به توان می

 باقی زندان در صورت درغیراین ،کنند می آزاد را او ،کرد توبه چنانچه. خوانند میفرا توبه
 خویی،( دهند می قرار معشیتی تنگناي در و زنند می تازیانه را او نماز هنگام به و ماند می

 پس ارتداد بزه تداوم حالت، این در شالق تکرار دلیل شاید). 401ـ399ص ،1ج ،1422
  .شود دانسته قبلی مجازات اجراي از

 کـاربردي  نیـز  عمـل  مقام در ،است ایراد واجد ،نظر مقام در اینکه بر عالوه نظر این
 دست رأساً تواند نمی پلیس ای بازپرس که است آن عملی ایراد نخستین. رسد نمینظر  به
 مقـام  از ،تعقیـب  مقـام  زیرا کند؛ نمی فاش را ساعتی بمب مکان که بزند فردي تعزیر به

 تحقیـق  و تعقیـب  مقامـات  و ناضـابط  ،دادرسـی  مراحـل  در و شده است تفکیک قضا
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 مجاز را قاضی نظر، این طبق اگر حتی. ندارند تعزیري مجازات حکم صدور صالحیت
 فقاهـت  شرایط واجدباید  قاضی این بدانیم، ساعتی بمب مکان اعالم از ممتنع تعزیر به
. نشـینند  نمـی  قضـاوت  مسـند  در قضـاتی  چنـین  ،عمـل  مقـام  در آنکه حال ؛باشد افتا و
 تعزیـر  اجـراي  مقـام  در امـام  نایب روایات در که قضاتی با فعلی قضاتدیگر  عبارت به

  ).477ـ468ص ،تا] [بی ،2ج خمینی،( ندا لفظی مشترك فقط شوند، می شمرده
 اسـتنباط  مراحـل  باید داشته باشد، اجرا قابلیت شرعی حکم اینکه برايبراین  افزون

 کـه  زمـانی  تا رو ؛ ازاینندک طی را اسالمی حکومت توسط اعالم و عادل فقهايوسیله  به
 ازلحـاظ  کـه  فـرض  بـر  عمل آن نکند، انگاري جرم قانون در را عملی اسالمی حکومت

 زاده، حبیـب ( آیـد  نمی شمار به جرم قانونی ازنظر ،شود محسوب معصیت و گناه شرعی
 ادعـاي  قـانون،  در متهم سکوت انگاري جرم عدمبه  باتوجه بنابراین ؛)22ـ21ص ،1383
  .رسد نمینظر  به قبول قابل ساکت متهم تعزیر

 رسـد  مـی نظـر   به ساکت، متهم شکنجه تعزیردانستن به قول قوت عدم از نظر صرف
 درحالـت  فرض به بنا زیرا ؛نشود نقض اضطرار مقام در شکنجه ارتکاب با برائت اصل
 و دارد وجود بمب مکان به متهم علم بر شرعی معتبر ظن ای اجمالی علم ساعتی، بمب

 اسـتناد  بـه  ولـی  نیسـت،  دسـت  در متهم بزهکاري ثغور و حدود به تفصیلی علم گرچه
 لـوث  قاعـده  همچون ؛گرفت نادیده را برائت اصل توان می اجمالی علم همین مقتضاي

الزم  شـد،  حاصـل  حـاکم  بـراي  ظنی چنین که زمانی و کند می ظن افاده قاضی براي که
  ).996ص ،4ج ،تا] [بی ،حلّیمحقق ( شود رسیدگی وارد حاکماست 

  رش اقرار حاصل از شکنجهیعدم پذ .3ـ3
 بـر  شـکنجه  از حاصل اقرار که است آن اضطرار مقام در شکنجه به ایرادات از یکی

. نـدارد  وجـود  شـکنجه  ادامـه  براي وجهیدلیل  همین به و است اثر فاقد ،حصول فرض
 را وي آزار و شـکنجه  از حاصل اقرار و اعتراف متهم، اختیار زوالدلیل  به اسالم حقوق

 فرد اختیار اقرار، صحت و اعتبار شرایط نیتر مهم از یکیزیرا  داند؛ می حقوقی آثار فاقد
 مختـار،  کـه  دارد کیفـري  مسـئولیت  فـرد  زمانی. ندک می بیان که است مطالبی اظهار در
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 بـا  را فـردي  کـه  زمـانی  ؛ بنـابراین )241ص ،3ج ،تا] [بی همو،( باشد عاقل و بالغ قاصد،
  .بود نخواهد نافذ اقرار کنند، مجبور اقرار به اذیت و آزار ،شکنجه ،تهدید

 ترسـیدن  یـا [شمشیر]  کردن برهنه خاطر به که کسی: «فرماید باره می دراین علی امام
 ،18ج ،1397 ،حرّ عاملی( »شود نمی جاري او بر حد ،کند اقرار تهدید یا نمودن زندان یا

  :فرمود علی امام که کند می نقل پدرش از باقر امام). 497ص
 حـبس  یا آمده گرفتار زنجیر و قید در یا شده ترسانیده زدن از نحوي به که کسی دست

 اعتـراف  جـرم  بـه  عـادي  شرایط در و آن از پس اگر و گردد نمی قطع شده، شکنجه و
  ).535ص ،2ج ،1385 صدوق،( گردد می ساقط او از حد وي، ترساندن خاطر به ،نکند

یـا   حـبس  یـا  تخویف واسطه به هک کس آن«: فرماید می يدیگر روایت در علیامام 
 جـاري  او بـر  حـد  و بـوده  اعتبـار  فاقـد  وي علیه اقرار این ،کند اعتراف گناهی به زدن
  ).466ص ،2ج ،1379 مغربی، تمیمی( »گردد نمی

 مـتهم  بر فریادزدن صورت به اگر حتی ایذاء و ترس درنتیجه جرم به اقرار و اعتراف
 منـافی  اعمـال  ارتکـاب  اتهام به را زنی ،عمراست  شده روایت. نیست پذیرفته نیز باشد
 را زن ایـن  کیفـر  فرمان تو آیا: فرمود رعم به خطاب علی امام .بود کرده محکوم عفت
 امام .کرد اعتراف خویش جرم به من محضر در زن این !آري: گفت عمر اي؟ کرده صادر
 .است طور همین: گفت عمر اي؟ ترسانیده را او ایاي  زده فریاد زن این بر تو شاید: فرمود

 آزار بهشدن  دچار از پس که کسی بر: فرمود پیامبر که نشنیدي آیا: فرمود حضرت آن
 ،گیـرد  قـرار  تهدیـد  موردیا  شود زندانی که کسی و شود نمی جاري حد ،نماید اعتراف
  ).335ص ،تا] [بین، حسی بن علی ( است اعتبار بی اقرارش

 عقـالً  ،شـود  حاصـل  تـرس یـا   شکنجه ،تهدید اثر بر که اقراري گفت باید همچنین
 تحمـل  توانـایی  کـه  افـرادي  بسـا  چه و امري از خبردادن یعنی اقرار زیرا ندارد؛ حجیت
 شـرایط  ایـن  در افـرادي  چنـین  ؛ بنـابراین اقرار کنند جرم به دروغ به ،ندارند را شکنجه

 اقراراي  شکنجه و آزار ،اذیت هرگونه از فرار و خود جان حفظ براي و دنندار اختیاري
 بـر  حقوقی اثر گونه هیچ واست  باطل اعترافی و اقرار چنین درنتیجه ؛دننک می اعتراف و

  ).185ـ184ص ،9ج ،1324 سرخسی،(نیست  مترتب آن
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 منـع  بـر  اضـطرار  حکومـت  زدودن تـاب  تنهـایی  به نیز ایراد این رسد مینظر  به البته
 تا نیست وي محکومیت براي اقرار کسب ،متهم شکنجه از هدفزیرا  ؛ندارد را شکنجه

 شکنجهبودن  فایده بی به قول محکمه، در اقراري چنین نبودن پذیرش قابل استناد به بتوان
 بـه  اسـتناد  قابلیـت  عدم یا قابلیت. است بمبکردن  خنثی ،اقرار اخذ از هدف بلکه ،داد

 سـبب  اسـتناد  قابلیت عدم که نیست شکنجه اهداف ءجز اصالً ،شکنجه از حاصل اقرار
. کـرد  محسـوب  تأمینی اقدام نوعی بتوان را شکنجه شاید مقام این در. شود شکنجه لغو

 ،بمب این اثر درشاید  که است گناهی بی هايانسان جان نجات متهم، شکنجه از هدف
تـأثیر احتمـالی   کـردن   هدف از اقدامات تأمینی خنثـی  دانیم می که همچنانشوند؛  قربانی

حالـت   ؛ بنـابراین حالت خطرناك بعضی از افراد جامعه و پیشگیري از وقوع جرم است
 باشد، موجود است و به همین اسـتناد  می خطرناك که رکن اصلی وضع اقدامات تأمینی

  د.کر توان شکنجه را تجویز می

  ط اضطراریفقدان شرا .3ـ4
و کـریم  آیـات قـرآن   موجـب   بـه کـه  تحقیق حاضر تاکنون به این نتیجه رسیدیم در 

ود. شـکنجه نیـز   شـ  مـی  اباحه ارتکاب محرمات محسوب سببروایات متعدد، اضطرار 
گرچه حرام است، از اطالق و حکومت آیات اضطرار خارج نخواهد بود. ادلـه مـذکور   

نظـر   بـه فاقد قوت و اسـتحکام کـافی    نیزوج شکنجه از حکومت ادله اضطرار براي خر
 بـاره آنها حکم بـه تخصـیص اطـالق آیـات قـرآن کـریم در      موجب  بهرسد که بتوان  می

به بررسی این  ،ذیرش ضمنی امکان اطالق آیات اضطراربا پ بخش فعلیاضطرار داد. در 
زیـرا  شود که آیا شرایط اضطرار در مانحن فیه وجود دارد یا خیـر؟   می موضوع پرداخته

اساس بـه جـواز و    بلکه باید شرایطی موجود باشد که بتوان براین نیست، اضطرار مطلق
  ند از:ا از این شرایط عبارت عضی. بکردت محرمات حکم حلّی

 تحقق بر عقالیی احتمال و غالب ظنیا  باشد بالفعل و ممسلّ باید ضرر: ضرورت .1
 نیست الزم البته. نیست کافی ضرر احتمال و وهم مجرد ؛ بنابراینباشد داشته وجود آن

 داشته وجود خطر وقوع بر غالب ظن کهاندازه  همین بلکه ،باشد شده شروع حتماً خطر



28
 دانشجوسیدزاده ثانی، جوان جعفري بجنوردي و   

  ).66ص ،1418 زحیلی،/ 322ص ،1343 مقداد، فاضل(کند  فایت میک باشد،
 از تـر  بـزرگ  و تر مهم کند، می دفع را خطر که شري ای صدمه: فاسد به افسد دفع .2

 ،ضـرورت  از استفاده با اگر که معنا بدین شود؛ می اجتناب آن از که باشد زیانی یا صدمه
  ت.اس جایز (محرمات) ممنوعیات از استفاده شود، اجتناب تر بزرگ و فوري ضرر از

 بتوان و باشد مباح که دیگري راه ،ضرر دفع ايبر :سهلفاأل سهلاأل قاعده رعایت .3
 اسـت،  الزم محـرم  بـه  تمسـک  اگـر . باشد نداشته وجود د،کر دفع را خطر آن وسیله به

 کـرد؛  اکتفـا  حـداقل  بـه  بایـد  آن از اسـتفاده  در و باشـد  مناسـب  باید محرم به تمسک
  .است شده بیان مسئله این »عاد ال و باغ غیر« واژه دو با کریم قرآن آیات در که همچنان

  .شود خطر دفع سبب محرم ارتکاب .4
 زحیلـی، گـردد ( منجـر  استناد به اضطرار نباید به مخالفت با اصول اساسی اسالم  .5
  ).66ص ،1418
 وجود اضطرار درحالت شکنجه جواز مسئله در اضطرار شرایط برخی رسد مینظر  به

 درصـورتی  اضطرار کهبیان  بدین ؛است اقدام ضرورت شرایط، این از یکی ؛باشد نداشته
 وجـود  صـرف  ؛ بنـابراین بگیرد را ضرر جلوي قطعاً آن ارتکاب که باشد می جرم مجوز
 افسـد  بتوانـد  باید فاسد به توسلزیرا ؛ نیست فاسد ارتکاب براي مجوزي و دلیل ،افسد

  .کند دفع را
ـ  فقهـا  برخـی  ،گرسنگی درحالت مردار اباحه و تحلّی رغم به  از بعضـی  تحلّی

 جریـان  دربـاره  نمونـه  بـراي  ؛اند داده قرار تردید مورد اضطرار درحالت را محرمات
 شـرب  برخـی . اسـت  نظـر  اخـتالف  ایشانمیان  شراب، نوشیدن به نسبت حکم این

 طوسـی، ( کنـد  نمـی  تشـنگی  رفـع  خمـر زیرا  اند؛ ندانسته جایز مضطر براي را خمر
  ).289ص ،6ج ،تا] [بی

 اگـر  حتـی . اسـت  صادق نیز اقرار گرفتن براي شکنجه در مسئله این رسد مینظر  به
 جـایز  فـرد  شکنجه هم باز دارد، وجود اسالمی جامعه در اضطراري شرایط کنیم فرض

 حقیقـت  کشـف  بـه  مـوردي  صورت به است ممکن شکنجهگرچه  چراکه ؛بود نخواهد
 را حقیقـت  شکنجه زیر متهم موارد، ربیشت یا یتمام در که نیست تضمینی ولی، بینجامد



  میشکنجه در موارد اضطرار ازمنظر قرآن کر  
29

 

 وي کـه  اطالعـاتی  یا خیر، یادارد  اطالعاتی واقعاً متهم آیا نیست مشخصزیرا  ؛بگوید
 رود مـی  احتمال همچنین. است صحیح وي اطالعات اصالً یا کند می دفع را خطر ،دارد

 ؛کنـد  بیـان  کـذبی  مطالـب  ،شکنجه از رهایی برايیا  نگوید سخنی هیچ وکند  مقاومت
 وباشـند   داشـته  کمتـري  مقاومت که افرادي بسا چه و است متفاوت افراد مقاومت زیرا
 مرتکـب  هرگز که درحالی باشد، کذب که اقرار کنند جرایمی به ،شکنجه از رهایی براي
 در پـس  ؛نـد ک فـوت  ،شکنجه حین در فرد است ممکن حتی واند  نشده جرایمی چنین
 خواهـد  دفـع  خطر ،شکنجه به توسلدرصورت  که ندارد وجود تضمینی هیچ کلی مقام
 انجامدرصورت  که است ممکنحالتی در اضطرار به استناد). 329ص ،1390 گائتا،( شد

 اینکـه  حـال  ؛باشد داشته وجود خطر دفع و صحیح اطالعات کسب به اطمینان شکنجه،
 رو ؛ ازایـن دارد وجود خطر دفع احتمال فقط و است منتفی شکنجه موارد در فرض این

 نـدارد؛  وجـود  محـرم  ارتکـاب  با خطر دفع به جازم اعتقاد شکنجه، به اقدامدرصورت 
  .شود نمی محسوب محظورات ارتکاب مجوز تنهایی به نیز خطر دفع احتمال بنابراین

 مـدت  کوتـاه  اسـت  ممکـن  شکنجه جواز از حاصل خطر دفع و نفع براین افزون
 جلوگیري خطر همان دفع از نهایتدر فرد شکنجه که معنا بدین ؛بلندمدت نه ،باشد

 باعـث  مـدت  طـوالنی  در و داشـت  نخواهد دنبال به بلندمدتی نفع هیچ ولی، ندک می
 و دکـر  خواهد فراهم را استفاده سوء بابزیرا  شد؛ خواهد ناپذیري جبران صدمات

ــراي دســتاویزي مســئله ایــن ــی و اضــطرار شــرایط ایجــاد ب . شــد خواهــد بحران
 نتری ساده از جرم کشف براي نامأمور تا شد خواهداي  بهانه شکنجه دیگر عبارت به

 و خود رفتار دادن جلوه قانونی و موجه براي و ندکن استفاده ـ  شکنجه یعنی ـ روش
 ننـد ک مطرح را بحرانی و اضطرار شرایط ،خویش از کیفري مسئولیت رفع درجهت

)Jessberger, 2005, p.1072.(  
 یعنـی  اسـت؛  مسـري  شـکنجه معتقدنـد   شـکنجه  مطلـق  ممنوعیت حامیانهمچنین 

. شـد  خواهـد  آن گسـترش  باعـث  ،شکنجه به اقدامبراي  مجوز صدورِ و اجازه گونههر
 مشـکل  آن از جلـوگیري  گـردد،  آغـاز  شـکنجه  بـه  اقـدام محض اینکه  به دیگر عبارت به

 در حتـی  مـورد  یـک  در شـکنجه  اجـازه  اگر. کرد متوقف را آن توان نمی و بود خواهد
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 براي حتی که اي اندازه به ؛یابد می گسترش سرانجام اقدام این شود، داده اضطرار شرایط
 روش نتـری  سـاده  شـکنجه زیرا  ؛کنند اقدام می شکنجه به نامأمور جزئی، و ردخُ جرایم
 بـراي  یگاه شکنجه، درنتیجه است؛ نامظنون از اعتراف گرفتن و اطالعات کسب براي

 بـراي  حتـی  و سیاسـی  مخالفان نکرد سرکوب و تهدید براي یگاه و نامجرم مجازات
 از استفاده توان نمی هرگز صورت دراین. شد خواهد استفاده اطالعات کسب براي شهود

 جور و ظلم به را خود جاي عدالت کیفري، عدالت سیستم در و دکر متوقف را شکنجه
  .)Evans, 2007, p.58( داد خواهد

  هنتیج
 زیـرا  شـود؛  نمـی  اطـالق  ایـن  شـامل  شکنجه ولی، دارد اطالق اضطرار ادله هرچند

 است فاسد با افسد دفع ،شرایط نیتر مهم از. نیست حاکم مواقع این در اضطرار شرایط
 شکنجه. ندارد وجود خطر قطعی دفع ،اضطرار موارد در شکنجه به توسلدرصورت  که
 بـوده،  متفاوت افراد مقاومت و توان چراکه است؛ غیرمؤثر و کننده گمراه موارد بیشتر در

 به وگشایند  می سخن بهلب  فشاري نیتر کوچک دربرابر و است اندك شان توان برخی
 جرمـی  اگـر  و باشـند  شده مرتکب جرمی که درصورتی البته ؛نندک می اعتراف خود جرم

 جرمـی  بـه  اعتـراف  در ،شـکنجه  از حاصـل  درد از رهـایی  يبـرا باشند،  نشده مرتکب
 شـکنجه  از حاصـل  رنـج  از رهایی براي راهی بتوانند وسیله بدین تاکوشند  می دروغین

 سرسـختی  شـکنجه  دربرابر ولی ،ندا مجرم که شوند می یافت نیز افرادي مقابل در. بیابند
 صـحت  دررو  ازایـن  ؛کننـد  نمی یافته ارتکاب جرم به اعترافی گونه هیچ و دهند می نشان

 و هسـت  تردیـد  و شـک  همیشـه  ،شـود  مـی  حاصـل  اجبار و فشار اثر در که اطالعاتی
 را شـکنجه  هاي آسیب نیتر مهم از یکی فاقات هب پردازان نظریه و حقوقدانان دلیل همین به

 را شـکنجه  نتـوان  شـود  می سبب تردید و شک همین. اند کرده اظهار نادرست اعترافات
  .کرد قلمداد خطر دافع معتبر ظن با همراه یا قطعی عامل

 تجـویز  از ناشـی  هـاي  سوءاستفاده به شکنجه منع کنوانسیون کنندگان تدوین شک بی
، بلکـه  نبوده نظري اخالقی مالحظات مطلق، منع این مبنايزیرا  اند؛ کرده توجه شکنجه
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 و بـودن  مسـري  شـکنجه،  منـع  دلیـل  ینتـر  مهـم  چراکـه  ؛اسـت  بـوده  عملی مالحظات
 سـاعتی  بمب نظریه درواقع که شده بیان که همچنان است؛ شکنجه تجویز بودن خطرناك

 کـه  اسـت  فرضـیه  و اسـتعاره  یـک  فقـط  ،اضطرار شرایط در فقط شکنجه از استفاده ای
 را کسـانی  تنهـا  نـه  فرضـیه  این. باشد می فراگیر بسیار و گسترش قابل خطرناکی شکل به

 شـامل  یگـاه  بلکـه  دارند، آگاهی فوري و الوقوع قریب حمله یک از که شود می شامل
 نـاقص  آنهـا  اطالعـات  کـه شود  می کسانی یتمام یا نامظنون وابستگان دیگر و خانواده

 با واند  داشته حضور ناظر و تماشاچی عنوان بهو فقط  ندارند اطالعی گونه هیچ یا است
 هـاي  انسـان  جان تا شوند شکنجه باید افراد اینرو  ازاین ؛اند شده بازداشت نامأمور ظن

 ,Luban, 2005! (اسـت  عمیـق  و ژرف بسیار شکنجه پرتگاه بنابراین ؛یابد نجات دیگر

p.1447 /14ص ،1385 نیا، قربان(.  
 فـرد  مجرمیـت  بـر  یقـین  کـه  داد تحلّی و جواز به حکم توان می زمانیبراین  افزون

 کـه  شخصـی  ــ  سـاعتی  بمـب  ـ مقاله موضوع مسئله فرض در آنکه حال ،باشیم داشته
 سـکوت . است نشده اثبات صالح دادگاه در وي جرم هنوز بوده، متهم شود، می شکنجه
ــدانیم عقوبــت مســتوجب و گنــاه را آن اگــر حتــی و نیســت گنــاه نیــز مــتهم  ،اوالً ؛ب
 ،ثانیـاً  ؛ندارند را آن اجراي و عقاب به حکم صالحیت تحقیق و تعقیب اندرکاران دست

 مـادون  قطعیـت،  ازجملـه  چنـدي  هاي محدودیت با شرعی تعزیرات ازمنظر عقاب این
نامحـدود  شـکنجه  آن اسـتناد  به نتوان شود می سبب که بود خواهد رو روبه و...بودن  حد 

  .دکر توجیه را اقرارگرفتن  زمان تا متهم
 ممکن آنکه شود می مقام در اضطرار آیات اطالق کارگیري به مانع که دیگري اشکال

 و شکنجه سرایت باالي احتمال دلیل به ولی نماید، فاسد به را افسدي دفع شکنجه است
 اصـل  بنـابراین  ؛دش خواهد ایجاد باالتر افسدي اسالمی، جامعه میاندر آن نارواي رواج

 قیـد  بقـره،  سـوره  173 آیـه  در حکـیم  خدوانـد  فرمـوده  به یا اضطرار در ارزش تناسب
 در شـکنجه  ،آیـات  ایـن  استناد به توان نمی و بود خواهد مفقود فیه مانحن در »باغ غیر«

  .دکر توجیه را اضطرار مقام
 ایشـان  گفتـه  بـه  که ببریم بهره بهشتیشهید کالم منطق از دیگر بار دارد يجا درپایان
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 خطـر  در کـه  فـردي  جان نجات بهانه به و مورد یک در حتی شکنجه جواز درصورت
 کـه  دکـر  بیـان  دلیل همین و به دکر مهار را شکنجه توان نمی هرگز دیگر ،است ربایی آدم
 نشـود،  بـاز  شـکنجه  بـه  اقـدام  راه ولـی ، شوند ربوده سرشناس افراد از نفر چندین اگر

ـ  حتـی  نواختن هاجازدرصورت  زیرا ماند؛ خواهدتر  سالم جامعه  مـتهم،  بـه  سـیلی  کی
اداره کـل امـور فرهنـگ و    ( شـد  خواهـد  منجر افراد همهکردن  داغ به امر این سرانجام

    ).778ص ،1364 ،روابط عمومی مجلس شوراي اسالمی
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