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 بنام ایزد 

 رياست عالي مقاـ ديواف عالي كشور

 :به استحضار آف مقاـ منيع مي رساند دركد    با 

-7/87به شمارق     احترامًا عطف به پركندق کالسه

كاحد اجراي احكاـ  جاري در   اجرائي   268

 در خصوص اتهاـ  شهرستاف تبريز ، 7شمارق 

اينجانبه خانم سکینه محمدی آشتياني ، موكله  

مادق ...ك 6ك 5بند   مستندًا به ؛سنگسار مبني بر 

از قانوف آئين دادرسي كيفري،معترض   277

استدعاي  ؛{  تقاضاي اعادق دادرسي} كضمن

 ششم اكثريت   محترـ شعبه  دادنامه اصداري نقض

اصدار تصميم شايسته را ك  كيفري استاف تبريز 

 .تحت تمنا دارد 

بعنواف  ه   خويش  در مقاـ  دفاع از موكل -

كبدكف اينكه ريالي    (  تسخيري)ككيل معاضدتي 

حق الوكاله به بندق تعلق    گرفته    با شد ؛ تا 

قبل از بياف  قصد تملق داشته باشم ك   
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دفاعيات  ، از آف مقامات منيع  استدعا دارـ  

پركندق امر     ، كه در كهله مفاد كه فارغ از

اكؿ انساف را در اين پندار كگماف غوطه كر 

در تقابل  است،  ...چه فرد مي سازد ، كه با 

كنيز فارغ از نحوق انشاء مطالب  در مرحله 

    تحقيق كدادسرا  ؛كه    غالبًا  تكراري  ك    با   

بحث  بزرگ نمائي صدچنداف تواـ بودق  است ؛  

بي گناق هست  ه اينجانب در اين نيست كه موكل

با توجه به  ؛بلكه كاري انجاـ ندادق اند لهيا موك

اينكه  مسلمًا مرجع       رسيدگي كنندق ؛  بايد 

شدت ك ضعف مجازات تعيين شدق را نسبت به 

شدت كضعف اتهاـ انتسابي بسنجد ،ك چه 

نكه    مقنن   حتي   پس از صدكر حكم اي

قطعي بر محكوميت متهم يا متهمين   ،عدـ 

كپنجم  رعايت اين موضوع  را در شّق ششم 

راجعه به  قانوف آمرق آئين  277از     مادق ...ك

يا اعماؿ  مجازات ك   دانسته  دادرسي كيفري

دكبارق    بخاطر يك فعل كاحد صورت گرفته   
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كصف اجراي مجازات اكليه  ؛ در يك  زماف كبا

با لحاظ خالؼ بين شرع بودف  اصداري   ، كه  

اين  امر ؛بعنواف  مهمترين شقوؽ اعادق 

 كه . دادرسي ،   مورد تصريح قرار دادق است

ككالء مجبورند در جهت احقاؽ حقوؽ موكلين 

خويش  ؛دكبارق هماف مفاهيم را در اعتراضيه 

كه  بارها در  خويش به ديواف   مكررًا بياكرند ،

آراء  شعب     مختلف    ديواف  محترـ عالي 

مي  كشور به اين موضوع اشارق شدق كآكردق

كه در پركندق  اخير     دفاعيات ككالء  شود  

تكرار مكررات  دفاعيات    مشاراليها  در  مرجع 

بدكي بودق كادله جديدي ارائه نشدق است 

 !س علي هذا ق....

به دادنامه هاي اصداري ، متاسفانه   با عنايت  -

اتهاـ موكل مبني بر زناي محصنه ، كه شرح آف 

به تفصيل خواهد رفت ، تحت شعاع  كاحساسات 

مستور در  ماجرای قتل عمدي شوهر  موكله   

كاقع  شدق است ، بدكف اینکه موکله کوچکترین 
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نقشی درآف جنایت  ك حادثه داشته باشد ؛ كه  

اـ از حالت بيطرفي ماالً در رسيدگي به اين اته

 .خارج شدق است  

شا ياف  ذكر است   صرؼ نظر از اينكه در  -

شرع را ههاي ثبوت بزق زنا احصاء گرديدق ك نيز 

 ششمصرؼ نظر از اينكه مدنظر دادگاق شعبه 

مي باشد ،لكن  محصنه كيفري استاف ،زناي 

چوف راي صادرق كه به استناد علم قاضي بودق 

علم متعارؼ نيست ؛لذا ،مستندات آف از طريق 

نظر بر اينكه محتويات پركندق امر ك مستندات 

 محصنه دادنامه صادرق براي احراز ارتكاب زناي 

در شرايط فعلي ايجاد قطع ك يقين نمي كند ك 

با توجه به كجود شبهه ك با عنايت به قاعدق درء 

دادنامه اصداري خالؼ بين شرع ك ماالً  قانوف  

 .ف اساسي مي باشدقانو      166كاصل  

 :سنگسار چیست   : بدكًا 

 تاریخچه   :  الف    
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سنگسار، یک نوع مجازات مرگ که از طریق پرتاب  -

سنگ  كبه طرؼ مجرـ ؛ك به صورت  گركهی 

المللی اعداـ از طریق  جامعه بین. شود انجاـ می

تلقی « ك سبعانهعملی كحشیانه »سنگسار را 

.کند می  

. مجازات سنگسار دارای پیشینه تاریخی بلندی است -

سنگسار بعنواف  مجازات    در کتب تاریخی به ركاج 

همچوف یهودیت، مسیحیت ك ادیاف ابراهیمیدر منابع 

 .اسالـ اشاراتی شدق است

در  شاید به جرات بتواف گفت که اكلین اثر هنری -

سنگسار  تابلو مجازات سنگسار در ؛  خصوص  

ترسیم  ؛  میالدی ۵۲۶۱ساؿ  بهرامبرانتاثر ،استفانوس

 .گشته است 

سنگسار امركزق در برخی از کشورهای مسلماف  -

که حکومت آناف اسالمی است ك یا احکاـ بر 

شود از این  گذاشته میاساس اسالـ است، به اجرا 

میاف می تواف به کشورهای، نیجریه، سوداف، 

عربستاف سعودی ؛امارات متحدق عربی؛افغانستاف 

،.كایراف  اشارق نمود   

https://www.enproxy.net/browse.php?u=Oi8vZmEud2lraXBlZGlhLm9yZy93L2luZGV4LnBocD90aXRsZT0lRDklODUlRDglQUMlRDglQTclRDglQjIlRDglQTclRDglQUFfJUQ5JTg1JUQ4JUIxJURBJUFGJmFjdGlvbj1lZGl0JnJlZGxpbms9MQ%3D%3D&b=13
https://www.enproxy.net/browse.php?u=Oi8vZmEud2lraXBlZGlhLm9yZy93aWtpLyVEOCVCMyVEOSU4NiVEQSVBRg%3D%3D&b=13
https://www.enproxy.net/browse.php?u=Oi8vZmEud2lraXBlZGlhLm9yZy93aWtpLyVEOCVCMyVEOSU4NiVEQSVBRg%3D%3D&b=13
https://www.enproxy.net/browse.php?u=Oi8vZmEud2lraXBlZGlhLm9yZy93aWtpLyVEOCVBNyVEOCVBRiVEQiU4QyVEOCVBNyVEOSU4Nl8lRDglQTclRDglQTglRDglQjElRDglQTclRDklODclREIlOEMlRDklODUlREIlOEM%3D&b=13
https://www.enproxy.net/browse.php?u=Oi8vZmEud2lraXBlZGlhLm9yZy93aWtpLyVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQSVEOSU4MSVEOCVBNyVEOSU4NiVEOSU4OCVEOCVCMw%3D%3D&b=13
https://www.enproxy.net/browse.php?u=Oi8vZmEud2lraXBlZGlhLm9yZy93aWtpLyVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQSVEOSU4MSVEOCVBNyVEOSU4NiVEOSU4OCVEOCVCMw%3D%3D&b=13
https://www.enproxy.net/browse.php?u=Oi8vZmEud2lraXBlZGlhLm9yZy93aWtpLyVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NSVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NiVEOCVBQQ%3D%3D&b=13
https://www.enproxy.net/browse.php?u=Oi8vZmEud2lraXBlZGlhLm9yZy93aWtpLyVEOCVCMyVEOSU4OCVEOCVBRiVEOCVBNyVEOSU4Ng%3D%3D&b=13
https://www.enproxy.net/browse.php?u=Oi8vZmEud2lraXBlZGlhLm9yZy93aWtpLyVEOSU4NiVEQiU4QyVEOCVBQyVEOCVCMSVEQiU4QyVEOSU4Nw%3D%3D&b=13
https://www.enproxy.net/browse.php?u=Oi8vZmEud2lraXBlZGlhLm9yZy93aWtpLyVEOCVBNyVEOSU4NSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVBQV8lRDklODUlRDglQUElRDglQUQlRDglQUYlRDklODdfJUQ4JUI5JUQ4JUIxJUQ4JUE4JURCJThD&b=13
https://www.enproxy.net/browse.php?u=Oi8vZmEud2lraXBlZGlhLm9yZy93aWtpLyVEOCVCOSVEOCVCMSVEOCVBOCVEOCVCMyVEOCVBQSVEOCVBNyVEOSU4Nl8lRDglQjMlRDglQjklRDklODglRDglQUYlREIlOEM%3D&b=13
https://www.enproxy.net/browse.php?u=Oi8vZmEud2lraXBlZGlhLm9yZy93aWtpLyVEOCVCOSVEOCVCMSVEOCVBOCVEOCVCMyVEOCVBQSVEOCVBNyVEOSU4Nl8lRDglQjMlRDglQjklRDklODglRDglQUYlREIlOEM%3D&b=13
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کشور ها در این موافق آموزق های دین اسالـ   ؛ -

شود باید در  کسی که به سنگسار محکوـ می،

تا لگن باشد  اگر مرد ؛ای سفید پوشانیدق شدق پارچه

تا کمر اك را در خاک دفن  اشد    بخاصرق ك اگر زف 

هایی که یکبارق محکوـ را  کنند ك سپس با سنگ می

کشد بلکه به تدریج ك با تحمل درد موجب مرگ  نمی

پرتاب سنگ به سوی شخص قربانی  اشود ب كی می

.کشته شود  ًا ، تا نهایتپردازند می . 

در طوؿ سالياف گذشته تاكنوف، يكي از 

قوانين كيفري جمهوري ترين مباحث ركز  برجسته

اسالمي ايراف را اجراي حدكد به كيژق سنگسار 

علت مجازات ك شيوق اجراي رجم . دهد تشكيل مي

هاي  اي است كه افزكف بر حساسيت به گونه

ی  منطقی مجامع جهانی  داخلي، فشارها

كيفري با ريشه . خارجي را نيز برانگيخته استك

يراف فقهي كه سرآغاز پيدايش آف در قوانين ا

بودق ك با « 1361قانوف حدكد ك قصاص ساؿ »
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قانوف مجازات اسالمي پايدار  1370اصالحات ساؿ 

در اليحه قانوف مجازات اسالمي  1386ماند ك ساؿ 

شورای  ارائه شدق از سوي قوق قضائيه به مجلس)

اين باب همراق با تغييراتي محسوس بود  (اسالمی 

؛كلی ادق شدك در نهايت خبر از حذؼ آف از اليحه د

. عمل نشد  

سرچشمه :  الف ػ   

. تعبير علماي اصوؿ در تعداد ادله مختلف است-

قرآف، : اند اكثر اصوليّين آنها را چهار دسته دانسته

آنها را قرآف تشكيل  ترين مهم. سنت، اجماع، عقل

دهد ك اين اهميت ناشي از نقش قرآف در  مي

 ست كه همه چيز اساس دين اسالـ ك احكاـ الهي

. در اسالـ متكي به آف است  

  1-قرآف 

در مياف منابع استنباط احكاـ اسالمي بحث حد 

ترين آنها يعني  اي در پايه {       1}رجم مانند ارتداد
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از ديدگاق برخي، . قرآف مجيد، نيامدق است

الزانية ك الزاني »2 ي  ترين گفتار به آف، آيه نزديك

. است{  2}  «فاجلدكا كل كاحد منهما مائة جلدق

اين آيه بنا به تفاسير مشهور مانند الميزاف مرحوـ 

 سورق نساء است 16ك  15ناسخ آيات ؛  طباطبايي 

داري زف زنا  نگاق يه زنا، كه در آف مجازات اكلّ{  3} 

.كارتا هنگاـ مرگ در خانه دانسته شدق بود  

عالكق بر آف كه بنا به ؛  عالمه طباطبايي        -

سورق نور را ناسخ اين آيات  2داليل عقلي آيه 

نور بنا به تشديد  2فرمايند اگر آيه  دانند ك مي مي

منسوخ آمدق بود شارع مقدس به صراحت چوف 

ديگر موارد آف را در مياف آيات االحكاـ ركشن ك 

كرد ك دليلي بر اباي شارع در اين  مشخص مي

ضمن اين كه در همين  .{   4}  .مورد كجود ندارد

آيه نيز بنا به قواعد ادبيات عرب، اؿ برسر مبتدا 

نشاف از افادق حصر ك تخصيص در هماف مورد 
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بنابراين با آمدف اؿ بر سر الزاني ك . خاص دارد

 100انحصار مجازات )حكم جَلد الزانيه ك بياف 

پس . شود مشخص مي( ضربه تازيانه به زناكار

ازاتي چوف سنگسار كه در گسترش مطلب به مج

شكل ك هدؼ كامالً متفاكت است، برخالؼ قاعدق 

ك نص صريحي است كه ما را از اطالؽ معنا ك 

بنابراين با عدـ ذكر كيفر . دارد مفهوـ باز مي

سنگسار در كالـ خداكند، استنباط مستقيم آف از 

{ 5}. پذير نيست قرآف امكاف   

سنّت  -2  

يتي نادرست در كتاب در مياف ركايات اهل سنت ركا

صحيح بخاري آمدق است، براساس آف گفته شدق 

اما چوف ايشاف . است آيه رجم بر پيامبر نازؿ شد

. اند كارد قرآف نشدق است در بستر بيماري بودق

نادرستي مشهود اين ركايت در اين است كه مياف 

بيماري پيامبر ك نزكؿ كحي كه اتصاؿ نفس نبوي به 
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اما ركايت ،كجود ندارد مبدا الهي است ربطي 

مشهور مربوط به هماف زف زناكار است كه با 

زنا كردق ك ( بدكف عذر ك شبهه)كجود شرايط 

گرياف نزد پيامبر آمدق ك خواستار پاؾ كردف خويش 

اين حالت . «...يا رسوؿ هللا طهّرني : شدق است

برانگيختگي مجرـ كه همراق با اشك ك زاري است 

عقلي ك قلبي است ك ما را هماف توبه يا پشيماني 

رساند  مي« اقرار قبل ثبوت عندالحاكم»به مصداؽ 

{6} .كه موجب اسقاط حد است  

شرايطي نيز كه در ركايت ك قرآف براي اثبات زنا 

آمدق است اثبات اين جرـ را در تمامي مراحل 

{. كند دادرسي بسيار دشوار مي {7} 

 براي مثاؿ اثبات جرـ زناي محصنه نيازمند كجود

:چنين مدارؾ ك شرايطي است  
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مانند در )ػ همسردار بودف ك شرايط احصاف -1 

دسترس جنسي قرار داشتن همسر يا عدـ بيماري 

(اك  

ػ عاقل ك بالغ بودف -2  

ػ مختار بودف ك ارتكاب عمل به دكر از اكراق يا  -3

 اجبار 

ػ آگاهي به حكم ك موضوع به طوري كه حتي،  -4

ادعاي عدـ آگاهي به حكم يا موضوع در صورتي 

كه احتماؿ صدؽ ادعا بركد بدكف شاهد ك سوگند 

قانوف مجازات  66مادق )شود  متهم پذيرفته مي

( اسالمی   

ػ شهادت چهار مرد عادؿ يا سه مرد عادؿ ك دك -5

  .زف عادله كه عدالت ايشاف محرز شدق باشد
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ػ ديدف جرـ به شكل همزماف همراق با تمامي  -6

كيفيات ك جزئيات ك انطباؽ كامل شهادت با 

دخوؿ مشاهدق  

ػ شهادت بايد از ركي اختيار ك رغبت باشد ك   -7

اي ادا شود كه عمل زنا را طبق  شهادت به گونه

ناظر بودق « كالميل في المكحله»اصطالح فقهي 

. باشند  

اي  نيز ركايات ما بر نكات كيژق در ادله اثبات اقرار  -

كه زني ( ع)فرمودق اماـ صادؽ: تكيه دارد مانند

بار اقرار كردق باشد  4شود مگر  سنگسار نمي

مشخصًا اين اقرار بايد در چهار مرحله متفاكت ك 

يا ركايت . نزد قاضي باشد تا داراي اعتبار گردد

هيچ مرد يا زني (: ع)حضرت اماـ باقر از اماـ علي

شود مگر با شهادت چهار شاهد عادؿ كه  نميرجم 

{ 8} .كامال دخوؿ ك خركج را ديدق باشند  

بر اين اساس اجزاي بي دغدغه ركاياتي چوف     -
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كه حضرت علي مرد ( ع)فرمودق اماـ صادؽ

كمي ؛ كرد  محصن ك زف محصنه را سنگسار مي

دشوار خواهد بود، هر چند در ركايات آمدق باشد 

ركز بارش باراف پر  40از  كه اجراي حد الهي

{9} .تراست بركت  

به عالكق هنگامي كه شارع مقدس ك ركايات    -

بر ( مانند ركايت ماعزبن مالك زناكار، ك پيامبر)

 [مستوجب حدّ شرعي]هاي حدي  پوشاندف گناق

داللت دارد ، به طريق اكلي براي مردـ ك جامعه 

نيز جرـ پوشي آف حتي از باب شهادت شهود اكلي 

.واهد بودخ  

هللا نيز گفته  در باب سنت خلفاي پس از رسوؿ   -

اما چنين ؛    شدق است  شدق اين مجازات اجرا مي

استداللي نيز براي مشركعيت بخشيدف به رجم، 

: زيرا. مخدكش است  

ػ سنت خلفا، توانايي تشريع براي قبض جاف 
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.ها را ندارد انساف -1 

كسيله  ػ نسخ كتاب با كجود عدـ ذكر در آف به-

.  سنت خلفا صحيح نيست 2  

ػ در قرآف اصل بر موافق استدالؿ غالب فقها ؛   -3

گيري در اين مجازات نيست، پس سنت تنها  سخت

تواف تضييق چنين مجازاتي را دارد نه گسترش 

.   دايرق شموؿ آف را  

اجماع       -3ػ   

آف گاق كه ما در بحث رجم حكم صريحي از قرآف 

سنت نيز در اين مورد ضعيف باشد نيابيم ك منابع 

طبيعتًا اجماع علماي اسالـ در طوؿ سالياف دراز، 

حق اجراي اين مجازات را تقويت كردق است، اما 

حتي اگر رجم به اجماع فقها جزك حدكد ذكر شدق 

باشد، در مياف فقهاي اسالـ به كيژق متاخرين ركيا 

ركيي دك جناح مخالف ك موافق اجراي حدكد در 
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يبت معصوـ را شاهد هستيم كه به طريق زماف غ

. كند اكلي اجراي رجم را تضعيف مي  

از جمله صاحب مجازات  سنگسار  موافقين 

؛ فقید    خميني آیت هللاهللا خويي،  جواهر، آيت

برآنند كه اشخاص كاجد صالحيت ك داراي عدالت ك 

توانند تمامي حدكد را در زماف غيبت  اجتهاد مي

، آيات در اجراي حدكد مطلق در ضمن. اجرا كنند

هستند ك دست حاكم شرعي در اجراي آف باز است 

.  ك مقيد به زماف غيبت ك مكاف خاص نيست  

اجراي   در خصوص هاي موافق  آیت هللانظر 

: حدكد  

 آیت هللای کً در تبییه ایه وظریات آمدي ؛ بر ایه اساس است ؛ کً وکتۀ مٍم

ایي احکام تشای هغلویي طشح ؽذٍ اًذ ّ تشای  :خمیىی فقید ، معتقد ٌستىد کً 
ًاهغلواًاى ًیغتٌذ پظ تایذ تا دیذ یک هغلواى تَ ایي احکام ًگشیغت ًَ تا دیذ یک 

 . ًاهغلواى ّ ایي کاسیغت کَ اعالهغتیضاى ّاسًّۀ آى ػول هیکٌٌذ

  
ی ایي اص دیذ اعالم دس اثش گٌاٍ فطشت خذاجْی اًغاى آعیة هیثیٌذ ّ هجاصات یک دسهاى تشا 

تغتَ تَ ایٌکَ ایي آعیة چمذس ػویك تاؽذ هجاصاتِای هختلفی تشای دسهاى . آعیة اعت

ُوچٌیي تا ّجْد هجاصات اص گٌاٍ فشد ّ فغاد جاهؼَ جلْگیشی . ایي آعیة هطشح هیؾًْذ
 .هیؾْد؛ دس ّالغ ّجْد هجاصات تِتشیي هاًغ عش ساٍ جشم اعت

  
 سیاست کیفری اسالم
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 :داسای دّ ًْع دسهاى تشای دّ هشحلَ ّیژٍ اص ّضؼیت جاهؼَ اعتعیاعت کیفشی اعالم 

  
  

 .تش ُای خفیف تا ؽشایظ اجشای آعاى پیؼ تیٌی هجاصات( الف
جشائوی کَ حاکی اص ّخاهت ؽذیذ اّضاع اجتواػی ًثْدٍ ّ دس ؽشایظ ػادی جاهؼِشخ هیذُذ، 

ِاختیاسات لضات دس ایي ًْع ُا، جشائوی اعت ک ایي دعتَ اص هجاصات. دس ایي دعتَ لشاس هیگیشد

تش تْدٍ ّ هیتْاًٌذ تا دس ًظش گشفتٌؾخقیت هجشم ّ اّضاع ّاحْال استکاب جشم،  جشائن ّعیغ
 (۵۱۱- ۵۱۱،ؿ۵۱ - ۵۱کتاب ًمذ، ػ.) تقوین همتضی سا دس تشخْسد تا ّیاتّخار ًوایٌذ

  
 

ُایفشاّاى اعت، ُا هٌْط تَ ؽشایظ ّ لیذ اػوال ایي هجاصات: ُای ؽذیذ پیؼ تیٌی هجاصات( ب
ایي ًْع هجاصات ُا اصًْع دسهاى ُای عخت اعت کَ  .تَ ًحْی کَ گاٍ تَ ًذست فشاُن هیؾْد

 .تٌِا دس ؽشایظ خاؿ تَ کاس گشفتَ هی ؽًْذ
ایي ًْع دسهاى دس جائی تجْیض هیؾْد کَ تضُکاسی دس آى تَ ّضغ حادّ ّ تغشًجیشعیذٍ، 

دسکذام جاهؼَ صًا ّالغ . أل ػام لثحی ًذاسدُای ػفت دسیذٍ ؽذٍ ّ استکاب جشائن دس ه پشدٍ
ای لطؼاً دچاس  هیؾْد، دس حالی کَ چِاس ًفش هشد ػادل ؽاُذ ّلْع آًثاؽٌذ؟ چٌیي جاهؼَ

. ُای ػادی هوکي ًیغت ّ ًیاص تَ ؽْک داسد تیواسی چٌاى ؽذیذی ؽذٍ کَ هذاّای آى اصساٍ

کذام اُشم لْی هیتْاًذ اص ّلْع ای کَ خْى تی گٌاُیشا تَ ًاحك تش صهیي هیشیضًذ،  دس جاهؼَ
 هجذد ایٌثیواسی خطشًاک جلْگیشی کٌذ؟

گشفتي اهْال هجشم، علة آصادی اّ، افالح ّ دسهاى هجشم، یا عاصگاس کشدى اّتا جاهؼَ، ُوَ 

 .ایي اهْس دس جای خْد الصم ّ هفیذ ُغتٌذ، اها تشای حفع اهٌیتْ حیات جاهؼَ کافی ًیغت

ترتٍدید  سیاست کیفری اسالم بیش. ف لشاس ًذادٍ اعتاعالم، علة صًذگی هجشم سا ُذ
، اص ایي سّ هثال تشای اجشای حذ عشلت،ؽشایظ فشاّاًی بً مجازات است، تا اجرای آن

ُویي طْس دسصًا، لْاط ّ جشاین ػفافی، . ُا تغیاس تؼیذ اعت گزاؽتَ کَ جوغ ؽذى ُوَ آى
جلْگیشی اص اؽاػَ فحؾا ّ تش  ؽشایطی سا تیاى هیکٌذ کَ هؾخـ هیکٌذ ُذف اعالهثیؼ

 .ػلٌی ؽذى تضُکاسی دس جاهؼَ اعت تا اجشایوجاصات

  
 حد َ شالق

  

یکی اص احکاهی کَ تغیاس تْعظ اعالهغتیضاى، دعتوایَ ؽذٍ اعت، حکن ؽالق یا ُواى  
اعالهغتیضاى تا دیذ یک ًاهغلواى تَ لضیَ هیٌگشًذ ّ تَ ُویي خاطش ایي . حذ ؽشػی اعت

اها ُواًگًَْ کَ گفتین ایي حکن تشای افشاد هغلواى هطشح ؽذٍ . خْاًٌذاحکام سا هحکْم هی
دس  حکن ؽالق ُن تشای پیؾگیشی اص گٌاٍ هفیذ اعت ّ ُن. اعت ّ آًِا تَ ًکتۀ تاال تاّسهٌذًذ

 .تؼذ سّحاًی تاػث دسهاى آعیة ًاؽی اص گٌاُِای صًا، ؽشب خوش ّ اهثالِن هیؾْد

  
 بریدن دست دزد

  

توایَ ُای اعالهغتیضاى، حکن تشیذى دعت دصد اعت کَ اص آى تحت ػٌْاى یکی دیگش اص دع 
دس ایٌجا تَ چٌذ ًکتَ اؽاسٍ . یاد هیکٌٌذ کَ یک تِوت تَ اعالم اعت)!!( تشیذى اػضای تذى

 :هیکٌن
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 .دس فمَ ؽیؼَ تشیذى دعت هطشح ًیغت تلکَ چِاس اًگؾت عاسق سا هیثشًذ(۵

  
د ّ ؽشایظ صیادی الصم اعت تا اًگؾتاى دصد لطغ ایي حکن ُش عاسلی سا ؽاهل ًویؾْ(۲

 .ؽْد
  
پظ خیلی . ایي حکن تشای کغی جاسی هیؾْد کَ هؾخـ اعت کَ ؽغلؼ دصدیغت(۱

تِتش اص حکن صًذاى خْاُذ تْد تا دصد تا هخاسج دّلت هذتی سا دس صًذاى تواًذ ّ تذّى صحوت ّ کاس 
تا تشیذى اًگؾتاى دصد، آلت جشم . اهَ دُذتخْسد ّ تخْاتذ، تؼذ ُن آصاد ؽْد ّ تَ کاس لثلیؼ اد

اص عاسق گشفتَ هیؾْد ّ ایي تَ اهٌیت جاهؼَ کوک تیؾتشی هیکٌذ تا ایٌکَ اّ سا جِت 

 .هفتخْسی تَ صًذاى سّاًَ کٌین
  

 قصاص َ اعدام

  
! ّ تا حمْق تؾش دس تؼاسك هیثاؽذ!!! هخالفیي هیفشهایٌذ کَ اػذام فشد لاتل، خؾًْت اعت  

. عخٌی کْدکاًَ ّ غیشلاتل لثْل اعت ّ حتی تحث پیشاهْى آى ًیض اسصؽی ًذاسدایي عخي 

تا ایي حغاب اگش ؽوا . هذافؼیي حمْق تؾش اگش ساعت هیگْیٌذ، اص حمْق همتْل دفاع کٌٌذ
کغی سا کؾتیذ تِتش اص افشاد دیگشی سا ُن تکؾیذ؛ صیشا دس ُش حال حکن ؽوا صًذاى اتذ خْاُذ 

ص دعت کغی ػقثاًی تاؽذ هیگْیذ هیشّم اّ سا هیکؾن ّ حثغؼ اص عْیی ُش کظ ا!! تْد

 .حال آًکَ تا ّجْد حکن اػذام افشاد اص تشط حکن اػذام الذام تَ لتل ًویکٌٌذ! سا هیکؾن
  

قُوَن   (۹۷۱بقره آيۀ )َولَُكْم فِي اْلقَِصاِص َحَياةٌ َياْ أُولِْي األَْلَباِب لََعلَُّكْم َتتَّ
  
  
سّحاًی تخاطش لتل یک اًغاى، دیگش لکۀ عیاُی تش سّح لاتل هیٌؾیٌذ ضوي ایٌکَ تَ لحاظ  

الثتَ اعالم دس ایي هشحلَ تخفیف لائل ؽذٍ اعت ّ اجاصٍ دادٍ . کَ جض تا لقاؿ پاک ًویؾْد
 .اعت تا فاحثاى خْى لقاؿ سا تثخؾٌذ یا تَ خْى تِا سضایت دٌُذ

  

َباٌع بِ  ُكْم َوَرْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدى َمْن ُعفَِي لَُه ِمْن أَِخيِه َشْيٌء َفاتِّ بِّ اْلَمْعُروِف َوأََداء إَِلْيِه بِإِْحَساٍن َذلَِك َتْخفِيٌف مِّن رَّ
 (۹۷۱بقره آيۀ )َبْعَد َذلَِك َفلَُه َعَذاٌب أَلِيٌم 

  
 سىگسار

  
آًچَ خیلی تْعظ اعالهغتیضاى هْسد تْجَ اعت ّ تغیاس سّی آى تأکیذ هیْسصًذ حکن  

خة حال . ي افشاد هیگْیٌذ هغلواًاى تا ایي سّػ فشد سا تا ؽکٌجَ هیکؾٌذای. عٌگغاس اعت

 :تَ چٌذ ًکتَ هیپشداصین
  
فشد تایذ ؽشایظ خافی . ایي حکن حکویغت تؼیذ ّ تشای هفغذ فی االسك فادس هیؾْد(۵

هثال کغی کَ ُوغش داؽتَ تاؽذ ّ اهکاى . داؽتَ تاؽذ کَ چٌیي حکوی تشایؼ فادس ؽْد
شػ سا ًیض داؽتَ تاؽذ ّ تاص ُن دعت تَ صًا تضًذ، هوکي اعت حکن ًضدیکی تا ُوغ
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چٌاًکَ هیثیٌین ایي حکن تشای کغی اعت کَ ساٍ اسضای هیل . عٌگغاس تشایؼ فادس ؽْد
جٌغی اص ساٍ ؽشػی سا تذّى صحوت داسد ّ تاص عشاؽ ساٍ غیشؽشػی ّ فغاد هیشّد، پظ فشدی 

پظ ایي حکوی ًیغت کَ . ذام فادس ؽْدپغت ّ آلْدٍ اعت کَ هوکي اعت تشایؼ حکن اػ
( ۵۱عْسۀ ًغاء آیۀ )ُوچٌیي ؽشط ؽِادت چِاس ؽاُذ ػادل . ُش کغی تَ آى دعت تضًذ

 .ایي حکن سا خیلی تؼیذ هیکٌذ
  
هخالفیي حکن عٌگغاس فشاهْػ ًوْدٍ اًذ کَ ایي حکن ًَ تٌِا غیشاًغاًی ًیغت تلکَ تا ( ۲

هثاسصٍ تا فغاد، اهٌیت خاًْادٍ ّ دس ًتیجَ اهٌیت حوایت هحکن ّ تذّى تؼاسف اص خاًْادٍ ّ 
خیلیِا ُْعثاصًذ ّ اگش چٌیي حکوی ًثاؽذ کَ اص تشط آى تَ فغاد . جاهؼَ سا تأهیي هیٌوایذ

تي ًذٌُذ، ػلیشغن داؽتي ُوغش، تَ دًثال ُْا ّ ُْط تشّد ّ حتی فشصًذاى خْد سا ًیض سُا 

یا هشد ًاگِاى ػاؽك کغی هیؾْد ّ  چٌاًکَ دس جاهؼۀ غشب چٌیي ؽشایطی ُغت، صى. کٌذ
ُوغش ّ فشصًذاًؼ سا سُا هیکٌذ ّ خاًْادۀ خْد سا اص ُن هیپاؽذ تا تتْاًذ تَ هؼؾْق خْد 

 !جالة ایٌکَ آصادی غشب ایٌشا هیپزیشد! تشعذ

  
دس ػول ُن ؽاسع همذط دس حذ اهکاى اص اجشای چٌیي هجاصاتی خْدداسی هی کٌذ،چْى  (۱

َ ّجْد ًوی آیذ هگش ایي کَ جاهؼَ تَ ّضغ حادیشعیذٍ تاؽذ کَ دس هؼوْال ؽشایظ تحمك آى ت

هاًٌذ تشیذى دعت یا پای . ایي فْست چاسٍ ای جض اًجام حذّد ّ هجاصاتِای اعالهیٌیغت
ػفًْی یا ؽیوی دسهاًی عخت تشای هشیضی کِشاُِای عثک تش سا طی کشدٍ ، اها ًتیجَ ای 

ذى اگشچَ تغیاس عخت اعت ، اها تشای سّؽي اعت کَ تشیذًیک ػضْ اص ت. ًذادٍ اعت 

چٌیي  .عالهت کل تذى ّ ػذم عشایتؼفًْت تَ تخؼ ُای دیگش تذى، الصم ّ ضشّسی اعت
افشادی ُن، اػضای فاعذ جاهؼَ ُغتٌذ کَ حضْسؽاى تاػث فغاد عایشیي ّ اختالل دس 

ّ جاهؼَ  جاهؼَ هیؾْد، پظ تِتش اعت اص هیاى تشداؽتَ ؽًْذ تا دیگشاى سا تَ فغاد ًکؾاًٌذ
 .سا تَ تثاُی ًکؾاًٌذ

  

اها کغاًی کَ ایي حکن سا ؽکٌجَ هیذاًٌذ، تایذ تذاًٌذ کَ ایي حکن تشای هغلواًاى اعت ( ۱
ّ اص دیذ یک هغلواى اثش سّحاًی گٌاٍ خیلی هِن اعت، گٌاُاًی کَ حکن عٌگغاس تشایؾاى 

 .یذتشی دسهاى ؽًْذفادس ؽذٍ اعت، اثش خیلی تیؾتشی دس سّح داسًذ ّ تایذ تا هجاصات ؽذ

  
دس لشآى تَ آى اؽاسٍ ًؾذٍ ّ پیاهثش ًیض تَ آى . حکن عٌگغاس جضء احکام اّلیۀ اعالم ًیغت( ۱

پظ تغتَ تَ . حکن ًفشهْدٍ اعت ّ گْیا اّلیي هْسد آى، دس صهاى ػوش،خلیفۀ دّم، تْدٍ اعت

 اخیش ضاسۀ گ.)ًظش سُثش هغلویي دس تیي هوکي اعت تشداؽتَ ؽْد یا تَ اجشا گزاؽتَ ؽْد
 (خافیت احکام ثاًْیغت

 

ك در ذیل نیز شرح اف در حالي كه آف گونه كه آمد

نظریات فوؽ ؛ حداقل در خصوص  ؛خواهد رفت 

رجم از : بزق سنگسار صحیح نمی باشد ؛ چرا که 
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      -1.حدكد ذكر شدق در قرآف نيست

آيه زنا در سورق نور با اؿ محصور شدق     -2 ػ 

به شكل محصنه ك اجراي است ك قابل تسري 

رجمي نيست تا به طريق اكلي كلي فقيه مجري آف 

.شود  

اما مخالفاف اجراي حدكد مانند           -   10     

، عالمه ك (8قرف )ابن ادريس ( 7قرف )  ابن زهرق 

 هللا خوانساري محقق حلي ك در معاصرين نيز آيت

، به دليل كدیگر ركحانیت مستقل قبل از انقالب    

كجود نداشتن مجري صالح ك معصوـ ك با رد 

مستدؿ ركايات ذكر شدق در اين زمينه، سرسختانه 

. كنند با اجراي حدكد مخالفت مي  

حتي بنا به ؛ 1360ساؿ    قانوف حدكد كقصاص به 

آیت گفته سيد محمد موسوي بجنوردي از نزديكاف 

هنظر مدعی بوند کقبل از تصويب        -؛  خميني الّله

مشارالیه  ؛ بر خالؼ موافقت كی در خصوص 
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را از مجازات سنگسار ؛این بود؛ که مجازات رجم  

ها حذؼ كنيد چرا كه به كياف اسالـ لطمه  دادگاق

تر از هر چيزي  خورد ك حفظ كياف اسالـ كاجب مي

{    11}.است  

 آیت الّلهنكته باريك آف كه در اين ركايت     -؛

ها بودق  كامل رجم از دادگاقخواستار حذؼ خميني

که تبدیل سنگسار }   است ك نه تبديل ك يا تعليق آف

به مجازاتهائی همچوف حلق اكیز کردف كیا پرتاب 

فاقد كجاهت شرعی كقانونی می ....از بلندی ك

يا ذكر در قانوف به اشكاؿ مشركط ك  {  باشد 

مقيد، امري كه ظاهرًا از ديدف مدكنين بعدي قانوف 

. اسالمي پوشيدق ماندق استمجازات   

هاي  هاي جامعه ك بازتاب ػ عقل، كاكنش:    ب 

 بيركني 

ترين اهداؼ شارع  گماف از اساسي بي         -

ترين آف سعادت پيركاف  مقدس ك چه بسا اصلي
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هاي  احكاـ ك معارؼ ديني ك رشته. اسالـ است

بر اين . كند كابسته، كسيله اين هدؼ را مهيا مي

در زماف خويش دك نوع دستور ( ص)رپايه پيامب

:    داشته است  

ػ احكاـ مستقيم كحي كه تفسير احكاـ نيز         -1

در اين مورد رسوؿ خدا . مندرج در آف بودق است

كرد ك خود هيچ امر ك نهيي در  تنها شرح ك تبيين مي

.  آف نداشت .  

دستورهاي حكومتي حضرت كه با             -2  ػ

شود ك جنبه الزامي داشته  صادر مياعماؿ مولويت 

هاي مشخص ك  اين دستورات هماف مصداؽ. است

متناسب با شرايط اجتماعي احكاـ است كه البته 

پس . ركح حاكم بر آف هم هماف كحي بودق است

از پيامبراف اين كظيفه بر دكش اماماف معصوـ ك 

در . الشرايط افتاد سپس فقيهاف ك جانشيناف جامع

ند مسائل اجتماعي ك سياسي اين مرحله پيو
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شود ك مقاـ مكتب الهي از حيث  مشخص مي

پشتوانه بودف آف براي حقوؽ سياسي ػ اجماعي 

. شود ركشن مي  

الشرايط  بر اين اساس اجتهاد فقهاي جامع        -  

شود ك علم  گيرد ك نقش فقه پررنگ مي شكل مي

فقه كه در مورد احكاـ ك تكاليف شرعي متناسب با 

.           """"        كند  گو مي ك ها گفت انسافنياز 

هو العلم باحكاـ الشرعيه الفرعيه عن ادلتها 

""""التفصيليه  

در استنباط اين احكاـ ك تكاليف شرعي، اماـ 

: شمارد محمد غزالي پنج نوع مصلحت بر مي  

ػ دين -1  

  -2نفس

عقل -   3   
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  -4ناموس 

ػ ماؿ     -5    

نفس در پله نخست  ؛ پس هر حكم جاري بايد 

کلیه ، زيرا در نزد  را محفوظ دارد  (ها جاف انساف)

عقل،  الجرـ ك . ترين امور است با ارزش ادیاف 

يعني نه تنها احكاـ اسالمي بايد پشتوانه عقلي 

داشته باشند بلكه از اساس مصلحت هر حكمي را 

م به العقل حك كل ما حكم به)دهد عقل تشكيل مي

. (  العقل الشرع حكم به به  الشرع ك كل ما حكم  

در نهايت قانونگذار اسالـ نيز بر اساس آف علل ك 

زيرا كه اماميه معتقد به . كند اسباب را تشريع مي

(13).حسن ك قبح عقلي است  

گرچه اين عقل بدكف پشتيباف نخواهد بود ك آف     -

نبايد دكر اند  چه را پاكاف استثنايي ك پارساياف گفته

بايد احكامي را كه از منبعي باالتر . ريخت

گيرد محترـ شمرد ك در پي تحوؿ  سرچشمه مي
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ك اين  {   14}اين احكاـ در كجداف اخالقي بود

كجداف اخالقي ك عقلي هماف قوق تفكر است كه 

با در نظر گرفتن شرايط ك اكضاع ك احواؿ زماف 

ها در  گرچه اين پديدق. كند خويش توليد انديشه مي

تضاد با يكديگر باشند، اما هدؼ دريافت حقيقت از 

. مياف آف است  

اكنوف اگر مجازاتي چوف سنگسار كه در شكل      -

گيري ك  اش شكي نيست، با سخت ك اجراي استثنايي

گماف به  رك شود بي كاكنش منفي عقل جمعي ركبه

مركر زماف نه تنها به تهديدي عليه دين ك ايماف 

تواف  د آمد بلكه اين كاكنش را ميمردـ در خواه

همچناف كه موج .   مقابله با عقل معاصر دانست

هاي جامعه حقوقداناف ك فقها ك همچنين  مخالفت

مردـ به شكل اعتراضات ك گردهمايي در 

هاي اخير نشاف دهندق تمايل نداشتن جامعه  ساؿ

{  15}  .به اجراي چنين مجازاتي است  
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خلي، فشارهاي به موازات اين اعتراضات دا

پیادق شدف جهت  كه ابزاري  {      16} المللي بين

سبب شدق  ،می باشد  صحیح موازین حقوؽ بشر  

. گرايي افزكف شود يابي ك مصلحت است كه چارق  

نامه  ها آيين العمل نمونه پيامد اين عكس        -

ـ  رئيس قوق قضاييه پس از دكر سوّ  1381ماق  دي

اتحاديه اركپا دربارق حقوؽ بشر هاي ايراف ك  گفتگو

منع صدكر حكم سنگسار ػ ك  بود كه بر اساس آف،

. نه فقط اجراي آف ػ تبديل به دستور شدق است

اگرچه از آف ركز تاكنوف بارها شاهد اجراي 

. ايم مجازات بودق  

در بهشت رضاي  86سنگسار ارديبهشت : مانند 

 28شعبه               83142:   پ .ش)مشهد 

 1731ػ  - 014دادنامه      -دگاق عمومی مشهد   دا

در   تاکستاف   86ساؿ      تير 14ك ( 31/6/1384ػ 

در رشت ك شمار زيادي صدكر  87يا اسفند قزكین ك
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ها در مرحله  احكاـ بالاجرا كه بسياري از آف

تجديدنظرخواهي از ديواف متوقف شدق است ك 

  . اي هنوز در مرحله بدكي ادامه دارد پارق

 ها شبهات  در حالي كه در بسياري از اين پركندق  -

شود  ك اشكاالت قانوني بسياري ديدق ميشرعی   

با الحدكد   تدرع » كه صراحتًا بنا به قواعد 

{    17}  .دارد ما را از اجراي حد باز مي« الشبهات  

نبايد از نظر دكر داشت كه دستورات     -

اي هيچ گاق جاي قانوف مصوب مجلس آف  بخشنامه

هم در موضوعي با ريشه مستقيم فقهي در باب 

همچناف كه در پركندق . حدكد را نخواهد گرفت

رئيس قوق قضاييه با ارساؿ  سنگسار تاكستاف،

ركز پيش از اجراي  10اي به دادگستري قزكين  نامه

اما عمل . كم را ممنوع كردق بوداجراي ح حكم،

قاضي قزكيني بر خالؼ اين دستور فقط در حد يك 
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.تخلف ك سرپيچي اداري ػ انتظامي شمردق شد  

در اين بين نگراني شديد ديگري از باب برگزاري   -

علني سنگسار ك آثار زيانبار آف بر ركي بهداشت ك 

صدكر . سالمت ركاني شهركنداف كجود دارد

رئيس قوق قضائيه بنا بر  1386 بهمن  بخشنامه

مگر در موارد ضركرت  ،توقف اعداـ در مالء عاـ

اگر رجم را از موارد -اجتماعي با موافقت ايشاف ػ 

تا حدي اين دلواپسي را           -اعداـ بدانيم ػ 

برطرؼ كردق است اما همانگونه كه اشارق شد، 

نبود ضمانت اجرايي محكم ك نبود قانوف بازدارندق 

اين  اي اداري، نامه لي ك اهم در مقابل آييناع

با اين تفاسير . دار خواهد كرد دستورات را خدشه

در كنار رضايت نداشتن جامعه ك ارباب دانش ك 

فقه ك همچنين نبود قانوف يا مانع نيركمند پيش 

چشم اميد حقوقداناف به اليحه نوصدكر  گيرندق،

 قوق قضائيه دكخته شدق بود تا شايد براي حل
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تقابل جامعه ك قانوف بر سر اجراي اين مجازات 

گشا باشد، اما با به درازا كشيدف تصويب نهايي  راق

ك اجرايي شدف اين اليحه ك صدكر ك اجراي پراكندق 

نگراني جامعه حقوقي  مجازات رجم در كشور،

. همچناف زندق نگاق داشته شدق است  

بندي ك نتيجه  جمع  

در رسوـ  حقوؽ از عقل ك عواطف انساف  -

گيرد ك به راستي معلوـ  اجتماعي سرچشمه مي

؛  نيست اگر رابطه خود را با منبع اصلي حفظ نكند 

اي را كه بر عهدق دارد  تواند كظيفه چگونه مي 

{ 18}   انجاـ دهد؟  

جلوق محبوب از ادیاف مختلف حيات از ديدگاق    -

عظمت خداكندي است كه هر كس بايد هر اندازق 

راق آمادق كردف كسيله ادامه مطلوب آف توانايي در 

داشته باشد، ك هر اندازق داراي قدرت دفع ضرر از 

{   19}.حيات بودق باشد  
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گماف در راستاي چنين ديدگاق كااليي  بي         -

هدؼ قوانين ك احكاـ اسالمي نيز جز حفظ 

دين ك سعادت بشريت نخواهد بود ك ما به  جامعه،

بايد بهترين اين  عنواف پيركاف چنين مكتبي

دستورات را با توجه به مقتضيات زماف ك مكاف 

.تشخيص دهيم ك به كار ببنديم  

يابي كيفر سنگسار ك ذكر نشدف آف  جدا از ريشه   -

در قرآف كريم ك حضور ضعيف آف در سنت ك 

بسياري  اجماع ك نبود پشتيباني خرد جمعي معاصر،

مقیم اندیشمندانه   ایرانیاف  هاي گيري از موضع

هاي اينچنيني  حوؿ مجازاتیاف خارجخارج  ؛ك نیز 

سازد براي  گيرد، كه خود پتكي مي شكل مي

.امع اسالميجو ب بی عدالتی در ایراف  ك سركو  

هاي گذشته با جنبشي نو  از سوي ديگر در ساؿ -

در فقه پوياي اسالمي ك اجتهادهايي تازق در تحليل 
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قانونگذار به ك استخراج احكاـ اسالمي ك نيز تمايل 

هايي  هايي، پنجرق محدكد كردف چنين مجازات

گشودق با هوايي تازق رك به ركي ما است كه اميد 

گر از  اي دست يافتني نظارق دهد تا در آيندق مي

.هاي اينچنيني باشيم مياف برداشتن مجازات  

: ها  نوشت پي  

جهت ديدف تشريح بحث مشابه در باب    -1 ػ 

سيد محمد جواد « ارتداد» :ارتداد رجوع شود به

  مندرج در حقوؽ بشر از منظر انديشمنداف ػ)غركي

( منابع-  

   -2 2ػ سورق نور آيه 

از زناف شما كساني كه مرتكب زنا           -3  ػ 

بر آف ( مسلماناف)شوند چهارتن از مياف خود  مي

ها  گواق گيريد پس اگر شهادت دادند آناف را در خانه

گشاف فرا رسد يا خدا راهي براي نگاق داريد تا مر

آناف قرار دهد ك از مياف شما آف دك  (خير ك نجات)
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شوند آزارشاف پس  كاري مي تن را كه مرتكب زشت

اگر توبه كردند ك درست كار شدند از آناف 

پذير ك مهرباف است نظر كنيد زيرا خداكند توبه صرؼ  

 ك ج 4ج  الميزاف، عالمه محمد حسين طباطبايي،    -4

بنياد علمي ك فكري عالمه طباطبايي با همكاري  ،  15

ر اعداـ از طريق سنگسا"" به نقل از) 1366اميركبير 

( سايت آفتاب """  

براي ديدف نظر مخالف مبني بر جواز رجم به      -5 

كيهاف : رغم ذكر در قرآف رجوع شود به

 24هاي خويي ػ ساؿ  اي هللا قبله كگو،آيت گفت فرهنگي،

  17ص  255ك  256شمارق 

    -6پيشين  ػ ريحانه، 

هاي نگارندق رجوع شود  جهت تصديق گفته ػ    -7 

بيانات  16ك  15صفحه  146ماهنامه زناف شمارق  :به

هاشمي  نوري همداني، منتظري، حضرات آيات صانعي،

 شاهركدي 



 

 

 

 

HUTAN  KIAN 
 

P
ag

e3
2

 

ػ ص  5ػ كنزالعامل ػ ج  226 ػ  4به نقل از متوف فقه  ) 

(منابع 8-       

( ػ باب اكؿ از ابواب زنا  18الشيعه ػ ج  كسايل   -9  

پيشين)  

تهراف،  قواعد فقه با بخش جزايي محقق داماد،  -  10

  281 ػ 291ص  1387مركز نشر علوـ اسالمي، 

فصلنامه فرهنگي ك پژكهشي مركز   ريحانه،   - 11 

مصاحبه با سيد محمد موسوي  امور مشاركت زناف،

ػ  49ػ صفحه  86ػ بهار  2بجنوردي، ساؿ اكؿ ػ شمارق 

ك براي ركايت مشابه رجوع شود به ماهنامه زناف  55

(17پيشين ص )  

علل گرايش به  مطهري ػ مرتضي،-ػ   193

 86بهمن  29چاپ  تهراف انتشارات صدرا، ماديگري،

 12صفحه 

پيشين   ريحانه ػ    -13   

ناصر، كاتوزياف، فلسفه حقوؽ ػ جلد اكؿ ػ     -14 



 

 

 

 

HUTAN  KIAN 
 

P
ag

e3
3

 

  1385  انتشار ػ چاپ چهارـ ػشركت سهامي 

 13ركزنامه اعتماد : براي نمونه رجوع شود به    -15

بررسي ساز ك كارهاي قانوف ك سنگسار  86آباف   

براي نمونه رجوع شود به گزارش نمايندق     -16 

هاي  مجازات) 43بند  1997سازماف ملل متحد ساؿ 

كه ( رحمانه ك غير متعارؼ خالؼ حقوؽ بشر بي

. يكي از مصاديق آف ناـ بردق شدق است سنگسار .  

ها به  براي ديدف سير قانوني برخي از اين پركندق   -17

.رجوع شود( پيشين)ماهنامه زناف   

(   پيشين)حقوؽ    - ػ 18 

سه اصل اساسي از  عالمه محمد تقي جعفري،    - 19  

مندرج در حقوؽ )اصوؿ مباني حقوؽ بشر در اسالـ 

(انديشمنداف ػ منابعبشر از منظر   

 ما در خصوص پركندق امر ا ك 

 : ػ از حیث شکلی(  الف    
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نظر به اینکه اتهاـ منتسبه به :  ایراد امر مختومه

قبالً در ( زناء محصنه ) موکله در پركندق حاضر 

عمومی جزائی اسکو  28-101/85پركندق کالسه 

دگی قرار گرفته ك منجر به صدكر دادنامه يمورد رس

گردیدق ك حتی موکله به  17/2/1385مورخ  114

ه بضربه شالؽ محکوـ ك حکم اصداری  99تحمل 

مورد اجراء گذاشته شدق است ، لهذا به جهت 

ماهیت خاص موضوع که عمل كاحد بدكف آنکه 

 جنبه تکرار داشته باشد ، 

ری را نمػػی توانػػد عنػػاكین متعػػددق شػػرعی ك کیفػػ

مورد رسيدگي كاقع  داشته باشد ك همین عمل قبال

تحت عنواف رابطه نا مشركع مورد قضػاكت قػرار ك

گرفته ك اعتبار امر محکوـ بها را به به خػود گرفتػه 

در رابطػه بػا  ؛ددحکم مجّاست ، رسیدگی ك صدكر 

ه قانونی ك شرعی بودق ك يعمل یاد شدق فاقد توج

شػػػػد رای صػػػػادرق اشػػػػتباق ك خػػػػدكش مػػػػی با

اقلیت قضات دادگاق صػادر کننػدق رای بػه ...الحمدا

بػه گونػه ای کػه در  درستی متوجه این امر گردیدق
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صػػدكر را ی خػػود ك قبػػل از كركد بػػه ماهیػػت امػػر 

حکم  اين  ك تا. . . » : متذکر این مطلب گردیدق اند 

صادرق نقض نشود نمی تواف مجددًا متهمه را تحت 

یػک جػرـ یکبػار  تعقیب قرار داد ك یک نفر بخػاطر

تعقیب ك در صورت اثبات كاحراز مجازات می شػود 

رای اقلیػػػت  8ك  7ك  6سػػػطور . . . ( ) نػػه بیشػػػتر 

لهذا از این حیث صدكر حکم غیر قانونی ك ( دادگاق 

در ایػػن زمینػػه پیوسػػت ) فاقػػد توجیػػه بػػودق اسػػت 

شمارق یػک ػ ركنوشػت دادنامػه صػادرق از شػعبه 

میػت موکلػه بػه جزائی اسکو مبنی بػر محکو 101

 ( رابطه نا مشركع ایفاد می گردد 

 :تی از حیث ماهیّ( ب  

ایرادات ماهیتی بر اساس ك به ترتیب مندرجات 

کیفری  6صادرق از شعبه  38-19/6/56دادنامه 

 :استاف آذربایجاف شرقی معركض می گردد 

در دادنامه  اصداري   ،با توجه به ادله ثبوتيه دعوي  

كه دادگاق به استناد به آف اقداـ به صدكر راي بر 

 :سنگسار نمودق است 
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با توجه به محتویات پركندق ك نحوق       -    ػ 1

در : شکایت فرزنداف مشترک ك شوهر مقتولش 

 این رابطه

 ً معلوـ نگردیدق که منظور از محتویات  :   اكال

پركندق کداـ قسمت از اكراؽ ك مدارک یا اظهارات 

ك تحقیقات می باشد ك صرفًا به صورت کلی گویی 

در .ك بدكف مصداؽ ك مستند انشاء کردیدق است

ای که خانم محمدی آشتیانی به سنگسار محکوـ  دادنامه

 محکوـ به ارتباطمردی در کنار كی شدق است هیچ 

مبهم   زنا نشدق است به عبارت دیگر یا   نامشركع ك

سکینه محمدی با چه  بودف این موضوع که   خانم 

این مجازات باید رجم شود ك  کسی زنا کردق است که 

حکم تنها در تحمیل گشته است    ؛سنگین به كی 

بیگانه  که كی با مرداف  آمدق    است صادرق  سنگسار 

محکوـ به زنا  غیر ؛ مرد  رابطه داشته است اما هیچ

 .نشدق تا بگوییم ارتباط دك جانبه زنا برقرار بودق است

در خصوص نحوق شکایت فرزنداف مشترک :  ثانیًا 

مقتوؿ به استحضار می رساند که فرزنداف  شوهرك

موکله هیچ شکایتی در این پركندق از ایشاف نداشته 



 

 

 

 

HUTAN  KIAN 
 

P
ag

e3
7

 

ك در دادگاق نیز بعنواف شاکی حاضر نبودق ك حتی 

العکس در پركندق رضایت کتبی ك رسمی نسبت به ب

در . را اعالـ کردق اند ( موکله ) مادر خویش 

خصوص نحوق شکایت شوهر موکله نیز جای 

تعجب است که دادگاق محترـ علیرغم اذعاف به 

مقتوؿ بودف نامبردق ، اشارق ق شکایت مقتوؿ 

کردق است پس چنین شکایتی نیز اساسًا ك ذاتًا 

 {.رضايت به پيوست مي باشد}.موجود نیست 

از : ػ نحوق گزارش مامورین انتظامی   -        2

ه اكراؽ پركندق به يکل ه این لحاظ با توجه ب

استحضار می رسانیم که هیچ گزارشی مبنی بر 

با  دق عمل زناهدر حین عمل زنا ك مشادستگیری 

اكصاؼ كیژق شرعی ك قانونی که ضركرت دارد ، 

كجود نداشته ك در هیچکداـ از صورت جلسات 

تنظیمی بوسیله مامورین نیركی انتظامی نیز اشارق 

 .به دستگیری موکله در حین عمل زنا نشدق است 

اقاریر صریح مشارالیه در تماـ مراحل   -     ػ  3

 تحقیقات مقدماتی ك جلسات بازپرسی مورخ
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به شرح صفحات )  4/10/84ك 9/9/84ك 5/9/84

در این رابطه همچنانکه ( : پركندق  58/63ك 50

 :قضات فرزانه ك عالم استحضار دارند 

 ً صورت  كعند الحاكم اقرار باید نزد قاضی :  اكال

گیرد که در ما نحن فیه اشارق به اقرار در مرحله 

تحقیقات مقدماتی ك جلسات بازپرسی گردیدق که 

داـ اقرار عندالحاکم تلقی نگردیدق ك صحت هیچک

قن نبودق ك محل تامل می باشد ك به ياقرار مت

همین جهت شرعًا ك قانونًا مردكد شناخته می شود 

از قانوف  آمرق  195 193ك مواد  59تبصرق مادق (.

 (آئین دادرسی کیفری 

لسات جبا التفات به اظهارات موکله در  :   ثانیًا

ه ظك جلسات بازپرسی مالحتحقیقاتی مقدماتی 

می گردد که این اظهارات هیچ داللتی بر اقرار به 

عمل زنا ندارد ك جای تعجب است کهحتی از آف به 

اقاریر صریح نیز یاد بردق شدق است بالعکس حتی 

 .مورد انکار جدی ك صریح موکل قرار گرفته است 
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ك !  دحتی اگر این اظهارات اقرار تلقی گرد: ثالثًا 

بازهم !  دضی من بیدق الحکم نیز تلقی گردنزد قا

ار موکله همورد اظ 3قابل استناد نبودق چرا که به 

ك  5/9/84در جلسات بازپرسی مورخ 

اشارق شدق است که کمتر از  4/40/84ك/9/9/84

میزاف ك نصاب شرعی یعنی چهار بار اقرار عند 

ت آنها نیز اطالع شرعی حکم می باشد ك از صاالح

 .در دست نیست 

مضافًا حتی اگر میزاف ك نصاب شرعی كجود 

داشت توجهًا به انکار ك عدـ قبوؿ اتهاـ انتسابی 

 6عبه شدر ) توسط موکله در جلسات دادگاق 

ید که در صورت جلسه تنظیمی موّ( کیفری استاف 

ادعاست ، از آنجا که درباب رجم انکار بعد از اقرار 

) مسموع است فلذا صدكر حکم در چنین كضعیتی 

بر خالؽ شرع ك قانوف تلقی ( عداز اقرار بانکار 

 .می گردد 

 194ك 193ك مادق  54موافق تبصرق مادق  -4

قانوف آيين دادرسي كيفري؛ اقارير متهم در 
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مرحله تحقيقاتفاقد ك جاهت قانوني ك شرعي 

قانوف آيين 128است ك متاسفانه بالحاظ مادة 

 با اصوؿ اكلیهغاير        دادرسي كيفري که

 ك اعماؿ آف كممانعت حقوؽ شهركندی است ؛

متوجه نشدق  ينموكل ؛ازحضور ككيل در نزد متهم 

است كه معني تجاكز يا نزديكي را با آنچه 

مدنظر با آنچه كه  عاميانه بكار بردق مي شود 

مقنن يا دستگاق قضائي است متفاكت است ك 

ك ديگر مفاد قانوف تشكيل  3هماف گونه در مادق 

عمومي ك انقالب با اصالحات صوب  دادگاههاي

ك يا ) باز پرسي : تصريح شدق است 1381

در جرائم در  كيا دادگاق جزائي  (دادياري
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صالحيت دادگاق كيفري استاف؛ در مقاـ تحقيقات 

مي باشد ك بنا به صراحت مقنن ؛ اقرار فقط در 

رياست محترـ صدر كنندق راي  كنزد  دادگاق 

كيفري  ششم شعبهكاعضاي عالي مقاـ دادگاق 

قانوف آيين  193مادق  2استاف ك حسب بند 

در  هموكلكالغير، دادرسي كيفري پذيرفته است 

نداشته است ك  يدادگاق كيفري استاف ؛ اقرار

 در مرحله تحقيقات كدر دايرق آگاهي كچه اينكه 

كه تا  هبر موكل كارد آمدق  ؛ فشار ركحي كركاني

النتري اين سن كساؿ خويش ،حتي پايش به ك

 .قابليت كتماف نداردهم نرسيدق است ؛   
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كشته شدف فاعل  كمفعوؿ مقّيد  به آف است  -

جلد  –كسائل الشيعه .) كه دخوؿ شدق   باشد 

18                                                                                                                            )                                 

 27شعبه   4/2/74مورخ  -791راي شمارق ) 

 ...(ديواف محترـ عالي كشور ك

 ملزكمه  گواهيهاي فقداف كصف با ك با    -

ساير قرائن كامارات   ديگر  ك پزشكي قانوني ك

،اين امر چگونه ثابت مي  هانكار شديد موكل

 !!!شود؟

با در نظر گرفتن اينكه اساس  دادنامه  -5

ششم  معترض  ٌ عنه اصداري از ناحيه   شعبه 

در مرحله  ه كيفري استاف تمامًا اقرار موكل
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تحقيقات  بودق كعلم متعارؼ خود را از آف  

اين در حاليست كه حسب حاصل نمودق اند ك 

قانوف مجازات اسالمي ؛ حتي اگر بعد  71مادق 

متهم انكار كند؛ گاق ذيصالح ،در داداز اقرار 

؛چه برسد م ك قتل ؛ مقرّ ساقط مي شودرجحد

 .به مرحله تحقيقات 

ك جالب اينكه  با كصف  در نظر گرفتن اقارير 

صوررت گرفته در مرحله تحقيقات با اكضاع 

در تضاد كتناقض  پركندق امر  كاحواؿ مسلم

 .آشكار است

 قانوف 74ك  68راههاي ثبوت زنا در مواد  -6

بار اقرار عندالحاكم ك  4مجازات اسالمي ك 
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نفر شاهد عادؿ يا سرمرد عادؿ كدك زف  4يا 

 105عادؿ می باشد ك در خصوص مادق 

قانوف مجازات اسالمي یعنی علم قاضی 

مستند )تصريح به حاكم شرع شدق است 

شرعي اين مادق ركاياتي است كه در كتاب 

از ابواب  32، باب  18ج  –كسائل اشيعه 

ك هماف گونه كه ( دمات حدكد آمدق استمق

در ركايات شرعي موصوؼ مصرح است ك در 

 آیت هللابايسته هاي فقه جزا به تقرير 

ك نيز تحرير الوسيله  7صفحه  –شاهركدي 

 446به شرح صفحه  – فقید خميني آیت الله

 ...ك  449ك صفحه 
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 عمل كنندق به علم قاضي  منظور از حاكم شرع

تخصيص خاص  مجتهد صاحب شرايط ؛ به را

دادق اند ك چه اينكه اکثر مجتهدين در خصوص 

قاضي غير معصوـ ؛ بر عدـ اعتبار علم قاضي 

ديدگاق هاي نودر حقوؽ  –مرعشي ).نظر دارند

 (25صفحه  – 2جلد –كيفري اسالـ 

در حقوؽ خصوصي ؛ اقرار داراي ارزش ك  -  7

قرار اعتبار مطلق است كلي در امور كيفري ؛ ا

به تنهائي عليه اقرار كنندق دليل نمي شود كچه 

اينكه در امور كيفري براي موثر بودف آف بايد 

مقركف به قرائن ك امارات بودق ؛ بطوريكه كه 

براي قاضي ايجاد يقين ك اعتقاد كند، ديواف 

محترـ عالي كشور در مورد ميزاف اعتبار اقرار 

ه از حيث كاشف بودف آف از كاقع اعالـ داشت

 :است ك درباب اقرار 
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در امور جزائي ككيفري؛ تنها اقرار متهم ؛ بدكف 

اينكه در باب صحت ك اعتبار آف تحقيقاتي بعمل 

آمدق ك قرائن در تأئيد آف موجود باشد موضوعيت 

نداشته ك ممكن است طريقه علم ك استنباط 

محكمه در تشخيص تقصير متهم كاقع شود نه آف 

كه بطور كلي ك قطع نظر از طريقيت آف؛ به ضرر 

هم دليل ك حجت قانوني به شمار ركد؛ بلكه در مت

مقاـ حكم به ارتكاب فقط داليل ك شواهد امتناع 

كنندق مناط اعتبار خواهد بود ك همچنين اقرار 

كقتي دليل ك حجت است كه هدؼ از آف كشف 

تواند اقرار  فقط  زماني مي حقيقت باشد ك قاضي

 كهرا در نظر بگيرد؛ 

اقت آف احساس هيچگونه شك ك ترديدي ركي صد

 .نكند

قانوف مجازات  105هر چند موافق مادق  -8

اسالمي ؛حاكم شرع مي تواند  طبق علم متعارؼ 

خود عمل نمايد كلي اين علم در صورتي معتبر 

است كه از راههاي  معتبر كمنطقي حاصل شود 
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كنحوق حصوؿ علم قاضي با مبذكؿ نظر داشتن 

مبادي حسي ك مبادي قريب به حس ك مبادي 

،بايد به گونه اي باشد ( حواس پنجگانه )حدسي 

كه برا ي ساير ( به گونه اي علم ايجاد كند)

اشخاص كبويژق ساير قضات  محترـ نيز همين 

 محترـ  دادگاق علم حاصل شود ،در حاليكه در 

نفر قاضي  5كيفري استاف ،از هماف شعبه ششم 

،دك نفر علم حاصل ننمودق اند ،كه نهايتًا   فقداف 

منجر به حصوؿ  علم قاضي نسبت ( داليل)دت كح

موضوع پركندق ،كه منفك شدف علم قضات يك 

در يك  (  كيفري استاف ششم)شعبه ذيصالح 

پركندق كنفس اين موضوع دليل بر مخدكش بودف 

اتهاـ زناي ك اعالـ نظريه اقليت در   رد .آف است

؛متزلزؿ بودف راي اكثريت  ك نشانگر عدـ  محصنه 

 .قاضي بر موازين حسي مي باشد تكيه علم 

اذا جاء االحتماؿ بطل :     قاعدق فقهي 

االستدالؿ
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از : سایر قرائن ك امارات موجب حصوؿ علم    -9  

یز به حکایت اكراؽ ك محتویات پركندق ناین جهت 

هیچگونه قرینه ك امارق شرعی كجود ندارد تا مفید 

علم باشد ك یا حد اقل در حدی نبودق که بطور 

بالفرض قبالً دكشیزق غیر ) متعارؼ علم آكر باشد 

مدخوله بودق ك حاال مدخوله گردیدق باشد یا نظریه 

د پزشکی قانونی مبنی بر نزیدیکی ك تجاكز كجو

ك همچنانکه اقلیت محترـ قضاكت ( داشته باشد 

 دادگاق استدالؿ 

، هیچ طریقه متعارؼ ( سطر آخر ) نمودق اند 

تحصیل علم كجود نداشته ك طریق متعارؼ 

تحصیلی علم نیز بیاف نشدق است به همین خاطر 

قانوف  105در چنین ك ضعیتی كفق مادق ،  سًاساا

كجود نداشته مجازات اسالمی امکاف استنادبه علم 

ك در صورت استناد فاقد اعتبار شرعی ك قانونی 

 .می باشد 

كانگهی با عنایت به متن دادنامه اصداری به نظر 

می رسد آنچه موجب حصوؿ برای قاضی محترـ 
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شدق شاید اقرار متهمه در اگاهی ك بازپرسی است 

اصل از اقاریر اكلیه می باشد ؛ حك فی الواقع علم 

ذعاف داشت که برابر فتوای ادر این صورت باید 

آیت عظاـ ك آراء صادرق از دیواف عالی کشور 

حصوؿ این علم ، فاقد مبنا ك منشاء معتبر شرعی 

 توضیحًا آنکه كفق  ؛بودق ك مخدكش می باشد

العظمی ... مراجع معزز من جمله آیت افتواي 

حکم اقرار را  ،علم حاصل از اقرار( رق ) گلپایگانی 

. د از آف موجب سقوط حد است دارد ك انکار بع

همین دستور شرعی در آراء متعدد صادرق از 

شعبات ك مراجع قضایی متبلور گردیدق ك مورد 

متابعت قرار گرفته است ؛ من جمله دادنامه شمارق 

 .دیواف محترـ عالی کشور 229-30/7/1371

 :سایر دالیل : ج 

موکله با همسر خود چندین ساؿ بود که   -    ػ  1

الؼ خانوادگی داشته ك جدا از هم زندگی می اخت

منجر به صدكر گواهی  1384کردق اند که در ساؿ 

پركندق کالسه ) عدـ امکاف سازش گردیدق است 
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عمومی تبریز که تصویر  18/84مورخه  1993

هذا ي، بناء عل (دادنامه آف به پیوست ایفاد می گردد 

 ادله شرعی مبنی بر چهار بار بر فرض ؛حتی اگر، 

شاهد عادؿ ك 4اقرار با اكصاؼ مخصوص خود یا 

، در پركندق امر یا علم حاصل از طریقمتعارؼ 

باز هم به دلیل عدـ تحقق !  موجود مي بود 

شرایط احصاف ، به فرض محاؿ اگر عمل غیر 

عمل انجاـ شدق زنای ؛شرعی اتفاؽ می افتاد 

محصنه تلقی نمی گردید کهمتاسفانه حتی به این 

) مهم عنایت الزـ مبذكؿ نشدق است  امر بدیهی ك

در این خصوصگواهی عدـ سازش ك متارکه تقدیم 

 ( .دادگاق شدق كپيوست پركندق امر مي باشد

در باب حدكد خداكند پاک ك سبحاف از    -      ػ 2

حقوؽ خود گذشت نمودق ك اصل اغماض توصیه 

شدق است ك قواعدی چوف تدرءالحدكد با الشبهات 

نیز همگی داللت بر عدـ جواز تعمق ك تالش بر 

حالیه جای سواؿ است که . اثبات این امر دارد 

علیرغم این همه ادله شرعی ك قانونی مبنی بر 
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زـ برای تحقیق عنواف منتسبه ، فقداف شرایط ال

اکثریت قضاكت محترـ ك شریف بدكف استدالؿ 

کافی ك دالیل شرعی ك محکمه پسند در مقاـ 

البته اقلیت هماف . صدكر حکم رجم بر آمدق اند 

دادگاق ارجمند به درستی متوجه موضوع شدق رای 

 .برائت موکله را صادر کردق اند 

سوءپيشينه ك  فقداف سوءسابقه  به        -3

 .ه توجه گرددلموك

جا دارد در مورد اتهاماتي كه شرع  انور در    - 4

ثبوت آنها شرائط كيژق اي   را مد نظر دارد ؛قضات 

محترـ نيز    هماف حساسيت كدقت  را داشته 

كاحراز تحقق آنرا؛   منوط به دالئل دقيق كقوي 

 .شرعي كقانوني بنمايند

اسالـ، اين درس را     هموارق از علماي   ا عالـ    -

 229آموخته ايم ، كه از جمله  مصاديق آف نيز ، آيه 

}  :مي فرمايند     سورق بقرق بودق است كه

هم  ك  لءحدود هللا فاو عتد  وا ومه ي  ُ   حدود هللا فال تعتد  تلك  

 {الظالمون 
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زيرا كه حضرت علي ، حتي در مورد ي كه جواني 

پس از اينكه چهار بار در محضر مباركش اقرار به 

گناق نمودق بود ك دستور رجم اك را صادر  فرمودق 

بودند؛ به لحاظ تقاضاي زاني به اذف دك ركعت نماز 

،پس از مالحظه ندامت ك حضرت علي  ك موافقت 

عالي ،اك را استغاثه  آف جواف به درگاق ذات باريت

الن الحد بني }يعني اينكه   در حدكد .عفو فرمودند 

حد   {         علي التخفيف  واالحتياط خصوصاً في الدماء

بنائش بر تخفيف است كه مخصوصا در دماء 

 -كسائل الشيعه        .   احتياط گردد

   314صفحه    -   18جلد 

مطابق شرع انوركبه ؛ توبه : توبه كندامت-  -5

. استناد قراف كريم از مسقطين حدكد بودق است

در كالسه امر با  آف كلحاظ  فلذا پيش بيني 

كصف ابراز توبه كندامت موكله ، آنها به دفعات ك 

حتي قبل از اجراي دادنامه مشعر بر رابطه 

شهيد ثاني ، شرح لمعه ) ضركرت دارد نامشركع ،

 1كمله المنهاج ، جمباني ت --- 300، ص  9، جلد 
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----  582،ص 41جواهر الكالـ ،ج --- 321،ص

كنز العرفاف في --- 492،ص 2تحرير الوسيله ، ج

 ...ك (353ص– 2الفقه القراف ، ج

با كصف زندگي موكله در يكي از دهات     -  6 -

م ك لعدـ  عاطراؼ تبريز كبيسوادي كي ،  

عمل ارتكابي ، اطالع موكل از حكم موضوع 

كنه زناي  } حدي كه اذعاف دارد ، آنهم در 

 .مي باشد {محصنه  

طيف گستر دق اي از بيماراف ركاني در   -7 -

شرائط غير عادي ، دچار عدـ ادراؾ بر اعماؿ 

به كاسطه  كرفتار خود  مي باشند ،كما اينكه 

گسترش فرايندق فشار هاي ركاني   كه در اين 

برهه از زماف كبواسطه افزايش امكانات   ك 

هاي  انجاـ بزق  -نه ها   كموقعيت  زمي

كتشريفات اجتماعي كخانوادگي كاز طرفي 

صعب  مشاغل  كپيچيدق تر شدف ركابط 

اجتماعي كشاخصه هاي بيكاري كتورـ 

كازدكاج تحميلي كهمسراف بي بند كبار كمعتاد 
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؛ اشخاص ...، از هر بابت ك از هر بعد ك....ك

شد  سالم نيز  ،دچار عدـ تعادؿ نسبي خواهند

كشخصي كه دچار به   عدـ تعادؿ نسبي،هر 

چند بصورت    آني كموقت  مي شود   ،   

فردي است    كه دچار بيماري ركاني است ك 

ممكن است در شرايط  غير عادي ، دچار عدـ 

كنترؿ كارتكاب  جرـ شود ،كمنظور از بيمار 

ركاني  ، كه متاسفانه، برخالؼ نظامهاي 

كف ، در قوانين جرائي     پيشرفته كمدّ 

        -موضوعه جمهوري اسالمي ايراف       

كه كاقعًا    مغاير    با     منش     فقه      

پوياي     شيعه  كه جزء افتخارات    ديني  

صرفًا حدكث    -.كملي     مي باشد ، است 

بيماريهاي   مشموؿ  لفظ  كلي جنوف ، موجب 

دي از زكاؿ مسئوليت كيفري  شدق كگركق زيا

مبتالياف به بيماري هاي كخيم ركاني ، كه در 

محدكدق لفظ جنوف نمي گنجد، در صورت 

ارتكاب جرـ كاجد مسئوليت تاـ  كيفري 
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مي  محسوب شدق كبه مجازات كامل محكوـ

،كه     ركاف نژنديدر حالي كه      .شوند 

دسته گستردق  اي از  عوارض ركاني  نظير 

كه در عالم ) اضطرار كاضطراب ك استرس  

چرا كه .پزشكي به قاتل زايا   ،معركؼ است 

ثابت شدق ، مولد  مهمترين بيماريها ازآف جمله  

سرطاف ك د  يا  بت ك بيماريها ك   سكته هاي 

؛   كسواس . (    مي باشد...مغزي ك قلبي ك

،فوبي ،     هيستري ،افسردگي ،   مانياؾ 

را شامل ميشود   صرع،عقب ماندگي ذهني ك 

كه موجب بركز رفتارها كگفتارهاي غير عادي ،

 .ك ناتواني در قواي ادراؾ شخص  خواهند شد

اينجانب در اين    با كصف بيماري صرع موكله ؛ -

خويش را بيماري  ه مقاؿ ،قصد ندارـ موكل

ركاني ك فاقد قصد ك يا احيانًا شرايط كي را، 

موجب  زكاؿ مسئوليت كيفري   نامبردق بدانم 

،كلي استدعا دارـ ،موافق سفارشات  بزرگاف 



 

 

 

 

HUTAN  KIAN 
 

P
ag

e5
6

 

ديني كشرع  انور ،شرايط موكل نيز در  اصدار 

 .تصميم مدنظر باشد كالغير

آيا تاكنوف مقامات محترـ كيفري استاف در اين  -

انديشه بودق اند  ؛كه چرا بالفاصله كپس از 

قتل، بچه هاي مرحوـ ، بدكف دريافت ديناري 

كدر حالي كه در اكج استيصاؿ مادي كمعنوي 

هستند ،اقداـ به رضايت عليه قاتلين پدرشاف 

 كردق اند ؟ 

ف براي اينكه  عملكرد آف مرحوـ در طوؿ ساليا -

متمادي ، در حدكث ك بوجود آمدف حادثه 

مانحن فيه پركندق امر ، بدكف تاثير  نبودق است 

. 

در نظر گرفتن ؛  فقداف كجود عناصر سه النهايه با 

جرـ كفقداف ادله شرعي كقانوني  ثبوتيه  گانه 

دكد حالءك جاري بودف کامل قاعدق تدردعوي 

   تشكيك   كبا مبذكؿ نظر داشتن بالشبهات ك اصل

برائت ك نيز اصل تفسير مضيق قوانين به نفع  اصل 

ك از طرفي موكله   متهم ك فقداف سوء پيشينه
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ه  موكلفرزنداف  شديد  ركحي  -عصبي   بيماري

مادرشاف  ، تاثير سوء محيط  س از زندانی شدفپ

فقداف ؛ كبيركف  بر بچه هاي بي سرپرست    

به لحاظ ؛سرپرست موثر در بيركف از زنداف 

رشرعي بودف كغير قانوني بودف دادنامه غي

هاي امر ،معترض كبه لحاظ حساسيت كيژق 

موضوع تقاضاي تاّمل كتعّمق ككا  حصاء 

موارد خالؼ بّين كشرع ؛كصدكر دستور بر 

ايفاد پركندق به ك  نقض ك اعادق دادرسي 

 تحت تمنا ، را جهت رسيدگي ؛شعبه همعرض

 .دارد  كاستدعا 

 كيانهوتن      با سپاس

61/4/6831  

عكس سكينه محمدي به هنگام كار 

 در مهد كودك 
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