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مقدمه
با ظهور اندیشههای انسانمدارانه در سدۀ هفدهم میالدی ،استیالی همهجانبۀ کلیسا در غرب به
پایان رسید و دوران مدرن با محوریت «انسان» آغاز شد و زمینه برای شکلگیری نظامهای مدرن
کیفری و انسانیتر شدن کیفرها فراهم آمد .از قرن هجدهم ،در نتیجۀ آموزههای علمی و پدید آمدن
مکاتب کیفری که برخاسته از عصر روشنگری و وامدار نگاه انسانگرایانه بودند ،کیفرهای خشن
رفتهرفته جای خود را در نظامهای حقوقی به حبس و سایر کیفرهای غیربدنی دادند 1.از همان زمان
اجرای کیفر اعدام نیز همواره مورد بحث بوده است .امروزه وجود یا حذف کیفر اعدام از موضوعات
پردامنه در نظامهای حقوقی و نظام بینالمللی حقوق بشر است .البته این دستاورد چندان هم راحت
به دست نیامد.
در طی دههها ،اندیشهورزان کیفری توانستند کیفرهای خشن را حذف و کیفرهای انسانیتر را
جایگزین آن کنند .درخصوص کیفر اعدام ،آنچه در این دوران رخ داد ،از یكسو مخالفت با اصل
اعدام ،و از سوی دیگر ،ضدیت با شکلهای خاص اعدام بود .به تعبیر میشل فوکو ،تحت تأثیر
عوامل مختلف که در این دوران رواج یافت یک واقعیت خود را بهخوبی نشان داد و آن اینکه
«بدن تعذیب شده ،مثله شده ،تکهتکه شده و داغ خورده بر صورت یا شانه ،که مرده یا زنده بهطور
نمادین در معرض دید عموم قرار میگرفت در عرض چند دهه ناپدید شد .بدن بهمنزلۀ آماج اصلی
سرکوب کیفری ناپدید شد( ».فوکو)11 :1831 ،
پیش از این دوران ،کیفرهای بدنی خشن بر مبنای انتقام و سزادهی (نگاه گذشتهنگر) در نظامهای
ً
کیفری کامال رایج بود .حتا آنجا که بزهکار به کیفر اعدام محکوم میشد این کیفر بهشکل بسیار
شدید اجرا میگشت ،بهگونهای که پژوهشگران حتا ابداع وسایلی چون گیوتین را که امروز بسیار
دهشتناک مینماید در جهت انسانیتر شدن کیفر ارزیابی کردهاند؛ ز یرا به جای رنج و شکنجه و
آزار بزهکار ،مرگی آنی و فوری را به همراه میآورد و محکوم رنج کمتری میکشید 2.به تعبیر فوکو،
ً
 .1هرچند عمال کیفر بدنی در بسیاری از کشورها اعمال نمیشود اما تعداد اندکی از کشورها استفاده از کیفر بدنی را با وضع
قانون ممنوع کردهاند .نک:
Newman, 2010: 1/xxxii.
 .2نک :فوکو.22-22 :1831 ،
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فرایند اعدامهای مدرن دو اصالح مهم یافته بود« :محو نمایش و حذف درد ...مرگی که بیشتر از
یک لحظه طول نکشد ،از پیش با هیچ شکنجهای همراه نشود یا آسیبی بر جسد وارد نیاید؛ اعدامی
که بیشتر به زندگی اصابت کند نه به بدن( ».فوکو)21 :1831 ،
این تحوالت در حیطۀ حقوق کیفری مرهون اندیشههای فیلسوفان و عالمانی چون مونتسکیو،
ولتر ،ژان ژاک روسو ،و مهمتر از همه سزار بکاریا بود .بکاریا شاید نخستین نو یسندهای باشد که
بهصراحت بر ضد کیفر اعدام قیام میکند .وی مینو یسد« :مجازات اعدام به دلیل درس
خونخوارگی که به انسانها میآموزد مفید نیست .اگر احساسات تند یا ضرورت جنگ ،خونر یزی
را به بشر آموخته است ،قوانین که باید در رفتار مردمان مالیمت به وجود آورد نباید بر تعداد این
نمونۀ سفاکی بیفزاید( ».بکاریا)17 :1811 ،
بعدها ،در سدۀ بیستم ،جنبش دفاع اجتماعی تمامقد به مخالفت با کیفر اعدام ایستاد .مارك
آنسل ،شاخصتر ین نمایندۀ این مکتب ،مینویسد:
در یک نظام مبتنی بر احترام به نوع بشر ،حمایت از زندگی انسانی ،اعتقاد (و یا امید) به
کمالپذیری و ارتقاء اجتماعی انسان (ولو منحرف و گمراه) این مجازات خونبار...
مبتنی بر این فرض است که دولت نسبت به زندگی و مرگ شهروندان حقوقی دارد؛ فرضی
ً
که با توجه به غیرقابل جبران بودن مجازات اعدام مسلما توجیهپذیری خود را از دست
میدهد .این است که جنبش دفاع اجتماعی با پیروی از منطق خود در جهت الغای آن
در همۀ نظامهای حقوقی اروپای غربی گام برداشته است( .آنسل)87 :1391 ،

روند مخالفت جهانی با کیفر اعدام با شکلگیری نظام بینالمللی حقوق بشر سرعت بیشتری
گرفت .اسناد حقوق بشری کیفر بدنی را ممنوع کرده و کشورهایی را که هنوز بر حفظ این کیفرها
اصرار دارند با چالش جدی روبهرو کردهاند 1.مادۀ پنجم «اعالمیۀ جهانی حقوق بشر» اعالم
میدارد« :احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخالف
انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد ».مادۀ هفتم «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» نیز
به همین شکل «مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خالف انسانی یا ترذیلی» را منع میکند .مادۀ
ششم میثاق نیز هرچند کیفر اعدام را به صراحت ملغا نکرده ،اما شرایط اجرا را دشوار و جرایم
 .1البته در اسناد ،واژگانی قابل تفسیر بهکار رفته که کیفر بدنی نیز مصداق آن دانسته شده است .نک :ابراهیمی:1831 ،
.81-11
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مستوجب این کیفر را بهشدت محدود کرده است« :در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده،
صدور حکم جایز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات .»...البته در آخر ماده تأکید میشود که
«هیچیک از مقررات این ماده برای تأخیر یا منع الغای مجازات اعدام از طرف هریک از دولتهای
طرف این میثاق قابل استناد نیست ».با اینهمه ،در «دومین پروتکل اختیاری میثاق بینالمللی
حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام» ،مصوب  11دسامبر  ،1131دولتهای
امضاکننده «با اعتقاد به اینکه الغای مجازات اعدام به بهبود حیثیت انسانی و توسعۀ پیشرو حقوق
بشر کمک میکند» خواهان آن شدهاند که تعهدی بینالمللی برای الغای کیفر اعدام شکل گیرد .در
مادۀ اول «پروتکل شمارۀ  7کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی» کیفر
اعدام بهصراحت لغو شده است .چنانکه مشاهده میشود ،گرایش جامعۀ جهانی به سوی حذف
ً
کیفر اعدام است .تقر یبا در همۀ کشورهای غربی (بهجز برخی ایالتهای ایاالت متحده) این کیفر
حذف شده است و کشورهای دیگر نیز پرشتاب به این سو حرکت میکنند1.

یکی از اعتراضهای همیشگی نهادهای بینالمللی و حقوق بشری به قوانین کشور ایران ،همین
انباشت انواع کیفرهای بدنی و اعدام بوده است .برخی از شکلهای کیفر اعدام بهو یژه سنگسار
همواره هز ینههای فراوانی را به کشور ما تحمیل کرده است.
در این نوشتار در پی آنیم که نشان دهیم در همۀ قرائتهای دینی از متون مقدس اسالم،
راهکارهایی برای خروج از بنبستی که چنین کیفرهایی پدید میآورند ،وجود دارد .این نوشته شش
دیدگاه را در میان فقیهان سنتی ،فقیهان نواندیش ،قرآنگرایان و روشنفکران دینی واکاوی میکند و
 .1در دوران معاصر ،االهیدانان ادیان نیز دلمشغول این کیفرها هستند .جمعی از این عالمان کوشیدهاند تا با نزدیك کردن
دیدگاههای ادیان ،به یک «اعالمیۀ دینی حقوق بشر» برسند .در مادۀ  5این اعالمیۀ پیشنهادی چنین آمده است« :هیچکس
را نباید مورد شکنجه یا رفتار یا کیفرهای ظالمانه ،غیرانسانی یا خوارکننده قرار داد ،چه به لحاظ جسمانی و چه به لحاظ
روانی ،چه به دالیل دینی یا غیر دینی ،در داخل خانه یا بیرون آن».
See: Runzo, et al. 2003: 142.

از سوی دیگر ،در اعالمیۀ اسالمی حقوق بشر قاهره این مطلب با ابهام روبهرو است .براساس مادۀ  19این اعالمیه «هیچ
جرمی یا مجازاتی نیست مگر بهموجب احکام شریعت» .براساس مادۀ « 22دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید ،یا
مجازات هیچ انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع؛ و نباید او را شکنجۀ بدنی یا روحی کرد یا با او بهگونهای حقارتآمیز
یا سخت ،یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد ».بهرغم این ،مطابق مادۀ  24و « 25کلیۀ حقوق و آزادیهای مذکور در این
سند ،مشروط به مطابقت با احکام شریعت اسالمی است ».و «شریعت اسالمی تنها مرجع برای تفسیر یا توضیح هر ماده
از مواد این اعالمیه است».
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نشان میدهد اجرای کیفری مانند سنگسار در دوران ما از اساس ممکن و به عبارت دیگر ،شرعی
نیست .نتیجۀ عملی برخی از دیدگاههای سنتی فقهی نیز عدم اجرا است ،گرچه در نظر چنین
مجازاتی اجراناپذیر نیست.

ً
منظر نخست :سنگسار بهمثابۀ كیفری عمال اجراناشدنی (نگاه فقه سنتی)
ً
عمدتا بهمثابۀ کیفر جرم زنای محصنه 1،و گاهی برای لواط 2یا حتا تفخیذ8
فقیهان سنتی ،سنگسار را
و مساحقه 2در نظر گرفتهاند .این دسته از فقیهان هرچند کیفر سنگسار را کیفری شرعی و قابل
اجرا در همۀ دورانها میدانند اما چنان شرایط دشواری را برای اثبات و اجرای آن میگذارند که بر
ً
اساس ضوابط فقهی اجرای آن تقر یبا نامحتمل است .در واقع براساس این دیدگاه ،اجرای سنگسار
ً
توجیه شرعی دارد اما عمال ناممکن است .به برخی از این شرایط دشوار اشاره میکنیم.
الف) مهمتر ین مانع اجرای چنین مجازاتی دشواری اثبات آن است .چنانکه فقیهان گفتهاند ،راه
اثبات جرایم جنسی چهار بار اقرار یا شهادت چهار مرد عادل است .به تعبیر برخی نواندیشان،
شرایط اثبات بزههای جنسی چنان با ارکان این جرمها در هم تنیدهاند که در حقیقت شرایط اثبات
ً
بخشی از عناصر متشکلۀ بزههای جنسیاند .برای مثال ،زنای موجب حد اساسا بدون شهادت
چهار شاهد مرد عادل قابل تحقق نیست و این شرط در واقع بخش انفکاکناپذیر تعریف زنای
موجب حد است1.

یك .اقرار در جرایم جنسی به معنای رجوع آزادانه و به اختیار مرتکب بزه به قاضی و اعتراف به
بزه ارتکابی است .اقرار شرایط فراوانی دارد .اقرارکننده بای د چهار بار (و به نظر بسیاری ،در چهار
مجلس متفاوت) اقرار کند .از سوی دیگر ،حتا پس از چهار بار اقرار نیز اگر اقرارکننده بزهش را
انکار کند سنگسار ساقط میشود .مفهوم این عبارت میتواند این باشد که حتا در زمان اجرای حکم
هم اگر بزهکار پشیمان شد و اقرار خود را نفی کرد ،باید اجرای کیفر را متوقف کرد .از جهت دیگر،
 .1نك :محقق حلی1425 ،ق.399 /2 :
 .2نك :محقق حلی1425 ،ق.425 /2 :
 .8نك :شیخ طوسی1422 ،ق.724 :
 .2نك :شیخ طوسی1422 ،ق.727 :
 .1نك :نعیم.222 :1381 ،
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اگر اقرارکننده پس از اقرار توبه کرد قاضی میتواند او را ببخشد 1.اگر این را ضمیمه کنیم به توبۀ
ً
ً
پیش از رجوع به حاکم که کامال مسقط حد است میتوانیم نتیجه بگیر یم که در فرض اقرار اساسا
محملی برای اجرای کیفر در جرایم جنسی وجود ندارد ،چون صرف رجوع بدون اجبار به قاضی و
ادای اقرار به معنای پشیمانی و توبه است و این امر مسقط کیفر است .بیش از این ،برخی
پژوهشگران و فقیهان ،با استفاده از روایات ،معتقدند که به استناد اقرار نمیتوان حکم به سنگسار
داد« .رجم تنها با بینه (چهار شاهد) ثابت میشود نه به اقرار»( .غفاری881 ،822/1 :1873 ،؛
نک .صادقی تهرانی)28 :1812 ،
دو  .در شهادت شرط است که گواهان مسلمان و عادل باشند و عمل جنسی را با چشم خو یش
بهگونۀ دقیق دیده باشند و همزمان در دادگاه ،برای شهادت حاضر شوند .شهادت آنها باید بر یک
عمل جنسی واحد ،نه اعمال متعدد ،و مربوط به زمان و مکان واحد باشد 2.از سو یی باید شاهدان
ً
با نگاهی دقیق عمل جنسی را دیده باشند و صرف نگاه گذرا و اتفاقی طبیعتا نمیتواند چنین شرطی
را فراهم آورد ،و از سوی دیگر ،فقیهان نگاه کردن به عورت زناکاران را حتا به قصد شهادت حرام
ً
میدانند 8،و حتا شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که کسی که فعل حرام مرتکب میشود اساسا شرط
شهادت را به دلیل عدم عدالت دارا نیست2.شهادت شاهدان باید مبنای حسی داشته باشد
(یعنی خود دیده باشند) و به هر شکل دیگری که برای ایشان علم حاصل شده باشد حق شهادت
ندارند 1.همچنین برخی از فقهیان در شهادت بحث مرور زمان را مطرح کردهاند و شهادت به جرم
جنسی را پس از گذشت شش ماه از ارتکاب عمل بیاعتبار میدانند7.

باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر شهادت با این شرایط دشوار شکل کامل نگیرد شاهدان
ً
در معرض کیفر قذفاند :اگر کمتر از حد نصاب (مثال سه شاهد عادل) بر زنایی شهادت دهند
 .1نك :محقق حلی1425 ،ق.397-397/2 :
 .2نك :محقق حلی1425 ،ق.398-397/2 :
 .8نك :نجفی1981 ،م.89/29 :
 .2نك .محقق داماد .44-43 :1385 ،همین تعارض ،صاحب جواهر را به بیان این نکته وامیدارد که شاهد فقط در صورتی
می تواند در مورد زنا شهادت دهد که یا با نگاه اتفاقی و بدون قصد وقوع بزه را دیده باشد (که این البته با معیارهای فقهی
برای شهادت کافی نیست) یا وی به دلیل ارتکاب گناه (کبیره) ،یعنی نگاه کردن به عورت زناکاران ،پیش از شهادت توبه
کرده باشد (نجفی1981 ،م .) 89/29 :با این مالك ،پیش از اخذ شهادت ،باید توبۀ شاهد توسط قاضی احراز شود.
 .1نك :محقق حلی1425 ،ق.398/2 :
 .7نك :محقق حلی1425 ،ق.398/2 :
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ً
(بهرغم اینکه عادتا از شهادت ایشان علم حاصل میشود) حد قذف میخورند .حتا اگر این شهادت
سهگانه با سه بار اقرار متهم هم همراه شود باز هم نه تنها بزه اثبات نمیشود ،بلکه شاهدان حد قذف
میخورند .شاهدان باید همزمان برای شهادت حضور یابند .اگر سه شاهد در دادگاه حاضر شوند و
بگو یند شاهد چهارم در راه است قاضی نباید منتظر شاهد چهارم شود و باید سه شاهد پیشین را
حد زند .شاهدان باید دخول را با چشمان خو یش دیده باشند و اال اگر شهادت آنها مبتنی بر
ً
مشاهدۀ دقیق نباشد حد میخورند .اگر به هر دلیل شهادت شهود بر هم منطبق نباشد ،مثال برخی
دقیق دیدهاند و برخی ندیدهاند ،برخی بر زنا در یک گوشۀ خانه یا در یک روز هفته شهادت دهند و
برخی بر تحقق زنا در گوشۀ دیگر خانه یا روز دیگر هفته و ...همۀ شهود حد میخورند .حتا اگر
چهار مرد عادل بر زنای زنی شهادت دهند اما وی ادعای بکارت کند و چهار زن ادعای وی را تأیید
کنند ،نه تنها حد بر زن اثبات نمیشود ،به باور بسیاری از فقیهان ،شاهدان باید حد بخورند1.
آنچه از روح حاکم بر استدالل فقیهان بر میآید این است که جرایم جنسی «نباید» اثبات شوند2.

از این رو ،شهادت نه تنها پسندیده نیست ،بلکه هر شاهدی همواره در خطر متهم شدن به قذف
است .شاهد نه تنها باید بر استحکام شهادت خو یش مطمئن باشد ،بلکه باید سه شاهد دیگر را هم
بررسی کند چون اگر یکی از ایشان عادل نباشد همه حد میخورند 8.بیجهت نیست که ابنتیمیه،
فقیه معروف حنبلی در قرن هفتم ،میگوید از صدر اسالم تا زمان وی هیچ جرم جنسیای با شهادت
اثبات نشده است2.

ً
البته فقیهان از راه سوم اثبات یعنی علم قاضی نیز سخن گفتهاند .اما باید توجه داشت که اوال
ً
مراد ایشان علم حسی و مبتنی بر مشاهدۀ قاضی مجتهد است و ثانیا بسیاری از ایشان این علم را

نیز در حدود یا دستکم حدود جنسی حجت نمیدانند1.

ً
ب) عالوه بر دشواری اثبات ،نهادهای دیگری نیز وجود دارند که عمال راه اجرای سنگسار را
میبندند.
 .1نك :محقق حلی1425 ،ق398-397/2 :؛ .423-422
« .2نظر به فرج زانیان حرام است و حتا نمی تواند عذری برای شهادت باشد چون به ستر و پوشاندن امر شده است».
(نجفی1981 ،م)89/29 :
 .8نك :سلیمانی.37-32 /14 :1384 ،
 .2نك :عثیمین1428 ،ق.257/14 :
 .1نک :سلیمانی.432-421 :1397 ،
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یك .براساس ضوابط فقهی ،فقط قاضی مجتهد جامعالشرایط حق دارد در حدود حکم صادر
کند و «کسی از فقها فتوی به جواز نیابت و اذن در این امر صادر نکرده است».
(محقق داماد212 :1812 ،؛ سلیمانی)211-214 :1817 ،
دو .توبه نهادی مهم در نظام عدالت کیفری اسالمی است .توبۀ پیش از اثبات به باور همۀ فقیهان
ساقطکنندۀ کیفر جرایم جنسی است 1.از سوی دیگر ،این حق برای حاکم وجود دارد که در حقالله
بزهکار را عفو کند« .امام در مورد هر گناهی که بین بنده و خداست میتواند بزهکار را عفو کند».
(شیخ صدوق )284-281 :1832 ،قانونگذار ایران نیز در مادۀ  112قانون مجازات اسالمی ،توبه
را مسقط کیفر بیشتر حدود تلقی کرده است.
سه .بر اساس یکی از قواعد مسلم فقه اسالمی ،حدود در صورت بروز شبهه برداشته میشوند2.

برخی از فقیهان حتا در این باره ادعای اجماع یا تواتر کردهاند 8.بر اساس قاعدۀ درأ هرگاه وقوع
فر حدی به دلیلی مورد تردید
جرم و یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق وی برای کی ِ

باشد ،کیفر بزهکار منتفی است .قاضی در این مورد حق تحقیق ندارد 2.برای مثال ،کافی است که
متهم زنای محصنه ادعا کند که در هنگام ارتکاب عمل ،همسرش در سفر یا دچار عادت ماهیانه
بوده است .صرف ادعا مسقط حد سنگسار است1.

کوتاه اینکه در اندیشۀ سنتیتر ین فقیهان ،که سنگسار را به مثابۀ کیفری شرعی پذیرفتهاند ،چنان
ً
قیود و شروطی برای اجرا قرار داده شده که عمال راهی برای اجرای این کیفر باقی نمیماند.

منظر دوم :اجراناپذیری سنگسار بهمثابۀ حکم ثانوی (نگاه فقه سنتی)
گفتیم براساس دیدگاه فقیهان سنتی ،و نه البته به شکل نظاممند و یکدست و بدون پارادوکس،
محدودیتهای بسیاری برای اثبات و اجرای سنگسار ،بهمثابۀ کیفر بدنی شرعی ،وجود دارد .گاه
اما مسئله از این فراتر میرود .در این فرض ،سخن از اصل اجرا یا عدم اجرای حدود و بهو یژه
 1نک :نجفی1981 ،م 327 /41 :ـ 328؛ منتظری ،بیتا.177 :
 .2تدرأ الحدود بالشبهات.
 . 8نک :شهید ثانی1429 ،ق 337 /14 :ـ 339؛ نجفی.271 /41 :1981 ،
 . 2این مفهوم از درأ در قانون مجازات اسالمی نیز (مادۀ  )121پذیرفته شده است.
 . 1نک :مادۀ  227،223و ...قما.
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سنگسار است .اگر اجرای حدود شرعی با اصول و قواعد دیگر فقهی تعارض کند از اجرای کدام
باید صرفنظر کرد؟ آیا همیشه و همهجا باید بر اجرای حدود پای فشرد یا در شرایطی میتوان بهطور
ً
ً
موقت ،برای مصالحی مهمتر ،این کیفرها را کال یا جزئا تعطیل کرد؟ فقیهان سنتی با نظریههای
گوناگون و در ذیل قواعد ثانوی فقهی مانند قاعدۀ وهن ،تقیه و مصلحت به این مسئله پرداختهاند.
الف) براساس نظر یۀ وهن ،اگر اجرای یک حکم باعث وهن دین شود ،باید از باب تقدم اهم بر
مهم آن را تعطی ل کرد .بسیاری از فقیهان با مالک قرار دادن این قاعده ،به تعطیل موقت کیفرهای
شرعی در صورت وهن قائل شدهاند .یکی از فقیهان معاصر با بیان اینکه هدف اصلی از تشریع
کیفرهای اسالمی حفظ جان و مال و آبرو و حقوق افراد و جامعه از تعدی و تجاوز مجرمان و تنبیه
و ا صالح بزهکاران است و روش نیل به این هدف با توجه به تحوالت فرهنگی و اجتماعی و...
یکسان نیست ،مینویسد:
ممکن است بعضی از مجازاتها بهخاطر عدم تبیین درست از اهداف آن یا عدم اجرای
صحیح آن موجب بدبینی به اصل شریعت و وهن آن گردد .در چنین فرضی از اجرای آن،
هرچند بهطور موقت و تا زمان تبیین فلسفۀ حکم و آماده شدن محیط باید خوداری
شود ....اگر اجرای حد در زمان یا مکان خاصی عوارض منفی برای فرد یا جامعه
ً
اسالمی در پی داشته باشد موقتا باید ترک شود( .منتظری1387 ،پ)35 :
در دیدگاه فقیهان ،اجرای حدود در سرزمین کفار چون باعث وهن دین میشود ،ممنوع است1.

برخی از فقیهان با استفاده از همین مالک میگویند با توجه به نوع ارتباطات در جهان امروز ،چهبسا
اجرای حکم در سرزمین مسلمانان نیز بتواند مشمول این قاعده شود 2.با توجه به این توسعۀ مفهوم
وهن و با توجه به اینکه فراهم کردن موجبات وهن دین به باور همۀ فقیهان حرام است ،اجرای بیشتر
کیفرهای شرعی ،بهویژه سنگسار ،را در دوران ما چهبسا براساس این نظر بتوان حرام دانست.
ب) به باور برخی فقیهان ،اگر اجرای کیفر اسالمی باعث ایجاد خطر برای قلمرو اسالم شود
میتوان از باب تقیه آن را متوقف کرد .از نظر ایشان ،هر امری که باعث شود به حوزۀ اسالم آسیب
وارد شود ،میتوان آن را ترک کرد 8.تفاوت نظریۀ وهن و تقیه در آن است که در نظریۀ وهن اجرای
 .1نک :فاضل مقداد.342/2 :1373 ،
 .2نک :منتظری1378 ،پ87-85 :؛ منتظری ،512-529 /2 :1385 ،س .2493
 .8نک :منتظری1387 ،الف775-772 :؛ خمینی1412 ،ق.222-174 /2 :
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کیفرها باعث ایجاد تنفر نسبت به دین میشود و نه تنها مانع تشرف شهروندان دیگر کشورها به
اسالم میشود ،بلکه چهبسا در نزد شهروندان جامعۀ اسالمی نیز ایجاد نفرت کند .اما در نظریۀ تقیه
اجرای کیفرها میتواند خطری قریبالوقوع و حتمی برای کیان جامعۀ اسالمی پدید آورد و حفظ
کیان اسالم نسبت به اجرای احکام کیفری اولویت دارد .مطابق این نظر نیز اجرای سنگسار اگر
کیان جامعۀ اسالمی را تهدید کند نه تنها واجب نیست ،بلکه حرام است.
پ) نظر یۀ دیگر ای ن است که اگر مصلحت اقتضا کند ،از باب تقدم اهم بر مهم ،میتوان اجرای
ً
حدود را موقتا تعطیل کرد .نظر یۀ مصلحت مورد توجه بسیاری از عالمان اسالمی قرار گرفته است،
از محمد غزالی 1تا آیتالله خمینی؛ بهو یژه پس از آنکه بعد از تشکیل جمهوری اسالمی ،عمل به
احکام اولیه ،آنگونه که فقیهان آن را به تصو یر کشیدهاند ،به مشکل برخورد .وی در اواخر عمرش
کوشید تا جایگاه مصلحت را در نظام قوام ببخشد .از نظر ایشان «مصلحت نظام از امور مهمهای
است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسالم عز یز میگردد( ».خمینی )272 /24 :1811 ،و
لذا «حکومت میتواند ...هر امر عبادی یا غیرعبادی که جر یان آن مخالف مصالح اسالم است از
آن ،مادامی که چنین است ،جلوگیری کند( ».خمینی )212 /24 :1811 ،ایشان اختالف فراوان
فقیهان شیعه را در طول زمان شاهدی بر این گرفتهاند که باید همواره فضا برای نظرات نو ،چون
همین نظر یۀ مصلحت ،باز باشد ،و میافزاید که «یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزهها هم باشد
ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد ...این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد
نیست( ».خمینی)113-111 /21 :1811 ،
ت) چهبسا بتوان همۀ این نظریه های ناظر به تعطیل اجرای حدود شرعی بر مبنای حکم ثانوی
را به قاعدهای اعم به نام عسر و حرج برگرداند .بر اساس این قاعده ،اجرای حدود شرعی اگر
ً
موجب عسر و حرج شود ،میتواند موقتا تعطیل شود .این عسر و حرج ممکن است برای شخص
مجری باشد یا برای جامعۀ اسالمی مشکالتی را در سطح داخلی یا بینالمللی برانگیزد .یکی از
فقیهان معاصر در پاسخ به این پرسش که «در حکومت دینی ....چنانچه معاهدهای بینالمللی امضا
و تصویب شود که مفاد برخی از مواد آن برخالف ظاهر برخی احکام اسالمی باشد ـ به عنوان مثال،
معاهده ای امضا شود که در آن مجازات اعدام منع شده است ـ عمل به حکم شرعی مقدم است یا
 .1نک :غزالی1432 ،ق.338-327 /1 :
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پایبندی به مفاد معاهده؟  ...اگر چنین معاهدهای توسط حکومت طاغوتی (غیرشرعی) امضا و
تصویب شود و سپس حکومت دینی جایگزین آن حکومت گردد چه حکمی دارد؟ آیا حکومت
اسالمی باید مطابق قوانین بینالمللی به آن معاهده پایبند باشد؟» مینویسد:
اگر به خاطر شرایط خاص جهانی عمل به بعضی احکام شریعت مستلزم عوارض سوء
ً
و فوت مصالح مهمتری برای حاکمیت دینی یا مردم گردد موقتا باید اجرای آن تا زمان
رسیدن و بازسازی شرایط مناسب برای اجرا متوقف شود ....در فرض مذکور بین اینکه
قبل از تشکیل حکومت دینی ،حکومت طاغوتی در معاهدات بینالمللی عضویت داشته
ً
یا نه فرقی وجود ندارد ...اگر مصلحت اهمی در بین باشد باید اجرای حد را موقتا متوقف
نمود( .منتظری1387 ،ب)47-47 :

1

در هر حال ،نظریۀ تعطیل موقت اجرای حدود اسالمی بهویژه سنگسار بهعنوان حکم ثانوی
ً
نظریهای کامال قوی و جدی در میان فقها است.

منظر سوم :توقف كامل سنگسار بهمثابۀ حکم اولی (نگاه فقه سنتی)
ً
فقیهان سنتی صرفا به محدودیتهای پیشگفته و تعطیلی کیفرهای حدی بر مبنای حکم ثانوی
بسنده نکردهاند .اختالف بنیادی میان این فقیهان این است که آیا در زمان غیبت امام معصوم میتوان
به اجرای حدود پرداخت یا نه .پاسخ مثبت یا منفی به پرسش فوق نتایج مهمی دارد .اگر پاسخ مثبت
باشد ،فقیهان میتوانند ،یا باید ،بکوشند در زمان غیبت نیز این احکام را اجرا کنند .اما اگر پاسخ
منفی باشد فقیهان بههیچوجه نمیتوانند به این کار اقدام کنند و اجرای این حدود حرام است.
طرفداران و مخالفان اجرای حدود کوشیدهاند همۀ ادله را به نفع خو یش گردآوری کنند .ایشان
هم احادیث مختلفی را بر ادعای خو یش میآورند و هم هر دو طرف ادعای شهرت و حتا اجماع
میکنند؛ 2از سوی دیگر ،میکوشند با تمسک به دالیل عقلی و بنای عقال حرف خو یش را به کرسی
 .1وی در جایی دیگر میگوید« :برخی افراد با افتخار میگویند ما احکام اسالم را اجرا میکنیم و به خواست و تمایل دیگران
هیچ توجهی نمیکنیم .ولی بی توجهی به بازتاب رفتارهای اجتماعی نشانۀ کمال انسانی و تقوا نیست ،بلکه یکی از وظایف
مسلمانان توجه به تاثیر رفتارشان در جوامع بشری است( ».منتظری1387 ،الف.)775 :
 . 2ابوالفتوح رازی ،مفسر شهیر شیعه در قرن ششم ،با اشاره به خطاب «فاجلدوا» در آیۀ جلد (نور )2 ،مینویسد« :این
خطاب گرچه متوجه است به جملۀ امت ،مراد رسول است ـعلیه السالمـ و ائمه که قائم مقام او باشند در اقامت حدود بال
خالف» (.)77 /14 :1378
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بنشانند1.

هان پیش از محقق حلی نیز این مسئله مطرح است ،اما جدیتر ین مباحث
بهرغم آنکه در میان فقی ِ

موافقان و مخالفان بر حول کالم وی شکل گرفته است 2.وی مینو یسد:

هیچکس مجاز نیست که اقامۀ حدود کند مگر امام ،اگر حضور داشته باشد ،یا کسی که
امام او را برای اقامۀ حدود نصب کرده باشد ....و برخی گفتهاند که فقیهان آ گاه میتوانند
در حال غیبت امام اقامه حدود کنند( .محقق حلی1425 ،ق)279-278 /2 :

محقق حلی از نظر مخالفان خود با تعبیر «قیل» یاد میکند که در تعبیر فقیهان نشان از ضعیف
بودن یا کماعتباری نظر است8.

بااینهمه ،قطعیتر ین موضع را در این میان احمد خوانساری گرفته است که با جدیت تمام در
ابطال همۀ استداللهای موافقان اجرای حدود کوشیده است .وی همۀ ادله ،اعم از دالیلی نقلی،
تمسک به اصول ،و استدالالت عقلی ،را رد میکند .او استناد به عموم آیات جلد و قطع و غیره را
که موافقان اجرا اقامه کردهاند با اصل عدم جواز و قاعدۀ درأ قابل تخصیص میداند 2.چهبسا
هان طرفدار جواز همانی است که ابوالقاسم خو یی آورده است و آن اینکه:
مهمتر ین استدالل فقی ِ
اقامۀ حدود برای مصلحت عامه و پیشگیری از فساد و انتشار فجور و شیوع طغیان میان مردم
تشر یع شده است ،و این هدف با اختصاص یافتن آن به زمان خاصی منافات دارد ...همان حکمتی
که مقتضی تشر یع حدود بوده است اقتضا میکند که حدود در زمان غیبت نیز مانند زمان حضور
اقامه شود( .خو یی)129/1 :1393 ،

محقق خوانساری در پاسخ به این دلیل عقلی موافقان اجرا ،پاشنۀ آشیل استدالل را نشانه میگیرد:
اگر فقط اجرای حدود مطلوبیت دارد و اجراکننده اهمیت ندارد و مجتهدان هم بتوانند اجرای حد بکنند

 . 1در منابع مختلف ،شیخ طوسی ،شیخ صدوق ،شهید اول ،شهید ثانی ،مال احمد نراقی ،صاحب جواهر و غیره را در زمرۀ
موافقان اجرای کیفر بدنی در عصر غیبت دانستهاند و از آن سو ،ابنادریس حلی ،محقق حلی ،عالمۀ حلی ،محقق اردبیلی،
محقق کرکی ،سید احمد خوانساری و بسیاری دیگر نیز در زمرۀ مخالفان ذکر شدهاند .برای اطالع بیشتر نک :نجفی،
1981م394 - 387 /21 :؛ موسوی اردبیلی1427 ،ق77 /1 :؛ محقق داماد.287- 284 :1394 ،
 .2علت آن است که مهمترین کتب فقهی شیعه شرح آثار محقق حلیاند .رکن دوم فقه شیعه نیز عالمۀ حلی است که آثار او
ً
بارها به دست فقیهان دورههای مختلف شرح شده است .هر دو فقیه مزبور ظاهرا قائل به تعطیل حدود در زمان غیبتاند.
 .8نک :محقق داماد.284 :1394 ،
 .2نک :خوانساری.413-411 /5 :1374 ،
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پس در صورت عدم حضور مجتهدان باید سایر مؤمنان و حتا با نبود ایشان فاسقان جامعه هم بتوانند
اجرای حد کنند .این در حالی است که هیچ فقیهی این را نمیگو ید .پس بهناگز یر اجرای حدود را به
همان مجری قطعی آن ،یعنی معصوم ،منحصر میکنیم ،همانگونه که جهاد نیز در انحصار معصوم است1.

به نظر میرسد محقق خوانساری از این نیز فراتر میرود .وی برای عدم جواز اجرای حدود چنین
استدالل میکند« :اقامۀ حدود مستلزم درد و رنج بدنی است و اقدام به چنین کاری تنها در
صالحیت پیامبر ،امام معصوم یا منصوبان خاص ایشان است( ».خوانساری)211/1 :1872 ،
معنای ضمنی این استدالل این است که هر نوع کیفر بدنی ،حتا در قالب غیرحدود ،نیز در زمان
غیبت روا نیست.
درهرحال در صورت پذیرفتن نظر قائالن به تعطیل ،یک پرسش مهم باقی میماند ،و آن همانی
است که در کالم فقیهان طرفدار اجرا نقل شد :تعطیلی حدود باعث انتشار و اشاعۀ جرم و گناه
میشود .مخالفان اجرای کیفرهای حدی برای این مشکل چه تمهیدی اندیشیدهاند؟ چنانکه از
کالم مخالفان اجرا مستفاد میشود الزمۀ تعطیل حدود بههیچوجه فراگیر شدن بزه و هرجومرج
نیست ،بلکه میتوان قوانینی را ـ خارج از کیفرهای شرعی ـ وضع کرد که حتا به دلیل سهولت
اثبات ،از کیفرهای شرعی پیشگیرانهتر و کارآمدتر باشند.
از سوی دیگر ،از زبان طرفداران نظر یۀ تعطیل حدود ،میتوان همان استدالل قائالن به جواز را
که میگو یند «آنچه در اقامۀ حدود مطلوبیت دارد اجرای حد است نه مجری آن» بر ضد خودشان
استفاده کرد و گفت :از قضا اجرای حدود هم هدف نیست ،بلکه حدود وسیلۀ پیشگیری از جرم و
هرجومرجاند ،و میتوان با راهکارهای دیگری این هدف را محقق کرد .آنگونه که فقیهان ترسیم
کردهاند ،برخی از حدود چنان شرایطی دارند که در عمل اجرای آنها بسیار بعید است .در دوران
ما ،که چهبسا آن انگیزههای دینی زمان معصوم در بسیاری از مردم وجود ندارد .صرف وجود یک
قانون ارعابانگیز هرچند هم مهیب باشد ،اگر در عمل توان اجرایی نداشته باشد ،پیشگیرنده
نیست .ازاینرو ،هرچند این ضمانت اجراهای شرعی به صورت نظری میتواند زمینۀ توبه را برای
شهروندان خدا ترس فراهم کند ،اما در عمل باید چارهای اندیشید که هدف صیانت از جامعه به
شکل بهتری انجام گیرد.
 . 1نک :خوانساری412 /5 :1374 ،؛ نیز :محقق داماد.289-288 :1394 ،
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منظر چهارم :رجم به مثابۀ ر یگسار (نگاهی خاص از قرآنگرایان شیعی)
در دوران معاصر ،در کنار دیدگاه فقه سنتی ،دیدگاههای دیگری نیز در باب کیفر سنگسار به چشم
میخورد که در جامعۀ شیعی میتوان به دیدگاه قرآنگرایان 1و نواندیشان فقهی اشاره کرد.
بهرغم اجماعی که دربارۀ حکم سنگسار ادعا شده است دستکم در دوران معاصر دهها فقیه و
دانشآموختۀ علوم دینی را میتوان یافت که با سنگسار مخالفت کردهاند .نظرات این افراد را میتوان
در سه دستۀ کلی گردآورد .الف) برخی به تشریع حکم سنگسار در همان معنای فقهی قائلاند اما
براساس مبانی اجتهادی خود ،این کیفر را برای زمان ما مناسب نمیدانند؛ ب) کسانی از اساس،
تشریع حکم سنگسار را به عنوان یک حکم اسالمی نفی میکنند؛ و پ) برخی اصل تشریع سنگسار
ً
را میپذیرند اما آن را در معنایی کامال متفاوت به کار میبرند .دیدگاه نخست در زمرۀ همان
دیدگاههای فقه سنتی جای میگیرد و نیازی به تکرار آن نیست .در باب دیدگاه دوم نیز در بخش بعد
سخن میگو ییم .اکنون به دیدگاه سوم اشاره میکنیم.
برخی از فقیهان قرآنگرا بر این باورند که رجم به معنای سنگسار نیست ،بلکه به معنای «ر یگسار»
است .منظور از ر یگ سنگهای کوچک است « .چون زناکار احترام حکم اسالم و جامعۀ مسلمین را
رعایت نکرده ،باید در مألعام با این سنگها به او بیاحترامی شود؛ نه اینکه کشته و یا معیوب گردد».
(صادقی تهرانی )22 :1812 ،در هرروی ،در صورت پذیرفتن این دیدگاه ،کیفر سنگسار از بافت سنتیاش
که نتیجۀ آن ،در غالب موارد ،مرگ بزهکار است جدا میشود و به یك کیفر ترذیلی و تشهیری بدل میشود
ً
که صرفا باعث شرمساری بزهکار است و به هیچوجه به مرگ یا آسیب بدنی جدی نمیانجامد.
برخی از قائالن به این نظر یه ،گرچه سنگسار را در مفهوم سنتی و مشهورش انکار میکنند ،اما
به نظر میرسد اجرای این مجازات را خالی از تعذیب جسمانی هم نمیدانند .به گفتۀ یکی از قائالن
 .1قرآنگرایان را میتوان در دو دستۀ اصلی جای دارد :الف) قرانگرایان ناب (قرآنبسندگان ،سنتستیزان) که هیچ سنتی را
ً
در مقابل قرآن معتبر نمیدانند و معتقدند وظیفۀ پیامبر صرفا ابالغ شرایع قرآن است .ازاینرو ،اگر سخنی به پیامبر نسبت
ً
داده شد که در آن تشریعی صورت گرفته (که مخالف تشریعات قرآنی است) قطعا آن روایات نادرست است؛ و ب) قرآنگرایان
نسبی (قرآنمحوران ،سنتگریزان) که حجیت سنت را انکار نمیکنند و معتقدند که پیامبر نیز میتواند تشریع و قانونگذاری
کند .بااینهمه ،به نظر ایشان ،از آنجا که اثبات سنت بسیار دشوار است ،اگر در جایی حکم سنت ،قطعی نباشد و بر ظواهر
ً
قرآن نیز منطبق نباشد نمیتوان به آن عمل کرد .غالبا قرآنبسندگان را میتوان در میان عالمان اهل سنت سراغ گرفت،
ً
برخالف قرآنگرایان نسبی که عمدتا در زمرۀ عالمان شیعیاند( .نک :اسعدی و همکاران 372 :1389 ،ـ 382؛ نصیری،
225-195 :1387؛ صبحی منصور2225 ،م)78 ،78 ،59 ،57 :
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به این نظر یه« :مجازات سنگسار ،برخالف آنچه امروزه برداشت میشود ،سنگباران به قصد اعدام
شخص مجرم نیست و نباید به مرگ وی بینجامد؛ بلکه منظور از این مجازات عبارت است از
انداختن تعداد اندکی سنگ به سوی فرد مجرم ،به قصد تنبیه او و با شرایط و ضوابطی معین و
حسابشده ،بهگونهای که آسیب مهلکی به مجرم نرساند( ».فخار طوسی )21 :1814 ،البته ایشان
نیز تأکید دارند که این کیفر «بیشتر ناظر به تنبیه روحی» بزهکار و «معرفی فرد خطاکار در سطح
عمومی جامعه است( ».فخار طوسی21 :1814 ،؛ )88-82
قائالن به این نظر یه ،بهو یژه در میان نواندیشان فقهی ،تأکید دارند که همچنان در بافت فقه سنتی
و با تأکید به همان شیوههای اجتهاد« ،بدون پاك کردن صورت مسئله» (فخار طوسی)11 :1814 ،
میکوشند تا نظر یۀ جدیدی را طرح کنند.
منظر پنجم :سنگسار بهمثابۀ كیفری غیراسالمی (نظریۀ قرآنگرایان و نواندیشان فقهی)
از نگاه برخی دیگر از نواندیشان فقهی شیعه و قرآنگرایان ،بهو یژه قرآنگرایان سنی ،کیفر سنگسار نفی
میشود .قرآنگرایان اهل سنت از یك سو ،کیفرهای شرعی را در موارد اندك مذکور در قرآن منحصر
ً
میکنند ،و از سوی دیگر ،همین موارد را نیز بهگونهای توجیه و تفسیر میکنند که عمال مصادیق آنها
بسیار محدود میشود .برای مثال ،یکی از قرآنگرایان معاصر مصری در ذیل آیۀ دوم سورۀ نور مینو یسد:
«وصف زانی و زانیه بر مرد و زنی اطالق میشود که به زناکاری معروفاند و این کار جزء عادت
وخلقوخوی ایشان شده است .اینان سزاوار تازیانهاند( ».ابوزید1821 ،ق )212 :برخی نیز کیفرهای
مذکور در آیۀ سرقت (مائده )83 ،و زنا (نور )2 ،را به معنای اباحه میدانند نه وجوب .ازاینرو ،قطع
دست سارق یا اجرای کیفر رجم یا تازیانه حد واجب نیست که نتوان در جمیع فرضهای ارتکاب بزه از
آن عدول کرد؛ بلکه اینها حداکثر کیفر بزه است و میتوان در بعضی از حاالت به سراغ کیفرهای دیگر
رفت که پیشگیرانه و بازدارندهتر ند .ای ن در دست حاکم است و رنگ و بوی مکان و زمان را میگیرد1.

شاید بتوان نواندیشی چون عبدالله احمد نعیم را نیز در زمرۀ باورمندان به این نظریه آورد .وی
معتقد است که به لحاظ نظری ،حدود را باید در چهار جرمی منحصر کرد که قرآن بهصراحت برای
آنها کیفر معین کرده است؛ یعنی محاربه ،سرقت ،زنا و قذف .با این همه ،در عمل میتوان
 .1نک :محمد حسین هیکل (پاشا) ،در مجلۀ السیاسة االسبوعیه ،سال ششم ،شمارۀ ششم ،فوریه  ،1937ص 7؛ به نقل
از ذهبی2222 ،م.388 /2 :
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عملی همین کیفرها نیز محدود شود 1.وی از این هم پا را فراتر
بهگونهای قانونگذاری کرد که اجرای ِ
گذاشته ،میگوید:

به باور من ،ایجاد هماهنگی میان حقوق اسالمی و کیفیت اجرای آنها نسبت به شرایط
و نیازهای زندگی در جهان معاصر ـ حتا اگر این تالشها منجر به الغا یا تبدیل برخی از
ظواهر فقه سنتی شودـ الزم و ضروری است( .نعیم)52 :1381 ،

احمد صبحی منصور ،قرآنگرای سرشناس مصری ،نیز کیفر زنا را منحصر در تازیانه میداند .وی
با نقل روایاتی از صحیح بخاری 2،ضمن برشمردن تناقضات این روایات ،نتیجه میگیرد که در
زمانهای بعد هم بین مسلمانان دربارۀ رجم تردید وجود داشته است .صبحی منصور پس از رد کیفر
سنگسار تصویری به هم پیوسته از کیفر زنا بر اساس قرآن به دست میدهد .از نظر وی ،زناکاران
اگر در حال زنا دیده شوند و چهار شاهد بر آن شهادت دهند یا خود بر خویشتن اقرار کنند کیفرشان
صد تازیانه است (نور2 ،و .)8اگر همسران پیامبر مرتکب عمل شنیع شوند (هرچند تحقق آن بسیار
بعید است) کیفرشان دو برابر میشود یعنی دویست تازیانه( .احزاب )81-84 ،اگر کنیز ازدواج کند
و با اختیار خویش زنا کند کیفرش پنجاه تازیانه ،یعنی نصف کیفر زنان شوهردار آزاد است.
(نساء  )21وی با مقایسۀ این سه فقره مینویسید :دو برابر شدن یا نصف شدن فقط در صورتی معنا
دارد که کیفر زنان آزاد تازیانه باشد نه رجم8.

در میان فقیهان قرانگرا و نواندیشان فقهی شیعی نیز کسانی بر این باورند که حکم سنگسار از اساس
تشریع نشدهاست 2یا دستکم در تشر یع آن تردید کردهاند 1.عمدهترین دالیل اینان را میتوان چنین شمرد.
الف) سنگسار مستند قرآنی ندارد .اگر کیفر زنای محصنه سنگسار باشد باید قائل شو یم که
بهرغم اهمیتی که بزه زنا در قرآن دارد ( 17آیه در این باره نقل شده) قرآن کیفر شنیعترین و بزرگترین
مصداق زنا را ذکر نکرده است .حتا برخی گفتهاند سنگسار بر خالف قرآن (نساء )11 ،است.
ً
ب) آنچه از سنت پیامبر نقل شده کامال نارسا ،مبهم ،متعارض ،متناقض و مخالف اصول مسلم
 . 1نک :نعیم.227 :1381 ،
 . 2نک :بخاری1437 ،ق /4:ح.7814-7812
 .8نك :صبحی منصور2225 ،م.147-147 :
 .2نك :موسوی غروی 745 :1377 ، ،ـ 785؛ محققداماد57-11 :1385 ،؛ فخار طوسی244-229 ،34-13 :1392،؛
قابل294-181 :1392 ،و...
 .1نك :غفاری.344-343 /5 :1378 ،
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قرآنی است .از سوی دیگر ،نسخ قرآن توسط سنت خالف اصل است و نیاز به اثبات قطعی دارد.
پ) روایات سنگسار هم به لحاظ سند و هم لحاظ محتوا بهشدت مخدوش و مغشوشاند .این
روایات بسیار متناقضاند و کیفر مندرج در آنها در بسیاری از موارد با نظر مشهور شیعه ناهمخوان
است (مثل جمع رجم و تازیانه.)...
ت) در همۀ مواردی که اجرای سنگسار به پیامبر نسبت داده شده فقط یک مورد آن با شهادت
است و آن هم زنای زن و مرد یهودی در خیبر است 1.یهودیان در منطقهای خاص زندگی میکردند
و از فحوای روایات هم بر می آید که شاهدان یهودی بودند ،چون یهودیان این دعوا را نزد پیامبر
آوردند .این در حالی است که بر اساس قرآن شاهدان باید مسلمان باشند (نساء )11 ،مگر آنکه
حکم یهودی اجرا کرد2

بگوییم در اینجا پیامبر سنگسار را نه بر اساس حکم اسالمی بلکه بهعنوان
ً
که در این صورت کال از بحث ما خارج میشود و نمیتوان برای تشریع حکم سنگسار به آن تمسک
کرد8.

ث) سنگسار با اقرار با این اصل مسلم که توبه مسقط حد است در تعارض است (چه ،اقرار
آزادانۀ بزهکار دلیلی جز پشیمانی و توبه ندارد2).

ج) در بسیاری از روایات اهل سنت ،که به روایات شیعی نیز راه پیدا کردهاند ،پذیرش کیفر
سنگسار به معنای پذیرش تحر یف قرآن است؛ ز یرا ،بنابر مدعا ،آیۀ رجم در قرآن بوده اما صورت
ً
آن از بین رفته است 1.این قطعا برخالف باورهای شیعیان است.
کوتاه اینکه براساس این نگرش ،کیفر سنگسار کیفری اسالمی نیست و نباید اجرا گردد.

 .1ابوالفتوح رازی378 /7 :1378 ،ـ384؛ مالک1427 ،ق( 819/2 :کتاب الحدود ،باب ماجاء فی الرجم ،حدیث .)1
 .2در تورات کیفر زنا با زن شوهردار قتل است (تثنیه  ،22:22الویان  )22:12اما نوع قتل مشخص نشده است .تلمود این
کیفر را به «خفه کردن» که خفیفترین شکل کیفر اعدام است تفسیر کرده است؛ با این حال ،تلمود (تلمود بابلی ،رسالۀ
سنهدرین 52 ،الف) اشاره میکند که مطابق برخی تفاسیر قدیمیتر ،کیفر این جرم سنگسار بوده است .نك :سلیمانی،
.237 :1385
 .8برای دیدن دیدگاهی مخالف رک :برتن .429 :1389 ،نویسنده از برخی منابع حدیثی استفاده میکند که پیامبر حکم
سنگسار را دربارۀ یهودیان به عنوان حکم اسالمی اجرا کرد.
 .2توبه بیش از اقامۀ شهادت مسقط حد رجم است .بر این امر ادعای اجماع شده است .نك :فاضل هندی1424 ،ق/12:
.435
 .1نك :محقق داماد41-37 :1385 ،؛ 52-47؛ غفاری.344-343 /5 :1378 ،
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منظر ششم :سنگسار بهمثابۀ كیفری غیرثابت (نظریۀ روشنفکران دینی)
در دوران معاصر ،بسیاری از اندیشهورانی که دغدغۀ دین دارند بر این باورند که حفظ دین جز با
هماهنگسازی آن با شتاب تحوالت در دنیای امروزی ممکن نیست .اندیشۀ روشنفکران دینی با
نگاه فقیهان تفاوتی اساسی و کالن دارد .نگاه سنتی درونفقهی است و براساس همان معیارها و
مالکهای پذیرفتهشده در فقه سنتی ،میکوشد تا به «سنت» دست یابد .از سوی دیگر ،نگاه
روشنفکران دینی نگاهی برونفقهی است .ایشان بین شر یعت و سنت از یک سو ،و علم فقه و اصول
فقه از سوی دیگر ،تمایز میگذارند .از نظر اینان ،علم فقه و اصول فقه برساختۀ عالمان اسالمی
ً
است و از این رو ،نه مقدس است و نه ضرورتا حاکی از سنت و شر یعت .از نظر این پژوهندگان،
برای فهم آموزههای دینی پذیرفتن مالکها و مناطهایی که فقیهان و عالمان علم اصول پدید
آوردهاند الزامی نیست ،چون این معیارها و اصول ،جزئی از دین یا سنت نیستند .الزمۀ این نگاه
نوگرایانه انکار سنت نیست ،بلکه رو یکردی دیگر به دین ،قرآن ،شر یعت و سنت است .به باور اینان،
ً
نه تنها فهمهای متفاوت و گاه کامال متضاد فقیهان ارزشی یکپایه دارد بلکه برداشتهای دیگر
هرچند با معیارهای فقهی همخوان نباشد به همان اندازه معتبر است.
در نظر یهپردازی این روشنفکران ،تنوع فراوانی در استدالل وجود دارد .برخی با تأکید بر روش
هرمنوتیکی تفسیر قرآن و سنت ،و اینکه هدف بنیادین احکام اسالم عدالت است (که متکی است
براصل عمل متقابل ،و اصل کرامت انسان) ،معتقدند که برخی از احکام فقهی در دوران ما با این
هدف ناهمخوان است و برای نیل به آن هدف ،باید در پرتو اصول پذیرفتهشدۀ حقوق بشر ،در این
احکام بازنگری کرد 1.برخی بر امضایی بودن احکام اجتماعی تأکید میکنند و معتقدند اینها ذاتی
اسالم نیستند بلکه در دوران حکومت پیامبر در مدینه برای ادارۀ جامعه وضع شدهاند .همچنین بر
این نکته اصرار میشود که گذر از یك جامعه در تراز عربستان پیش از اسالم به یك جامعۀ مطلوب،
به یکباره ممکن نبود .پیامبر حرکتی را بهتدر یج آغاز کرد و برای مثال ،نیمی از حق زنان را که در این
جامعه دارای حق نبودند ،در ارث احیا کرد .با این مالك و مبنا ،این سیر تغییر قوانین مطابق نیازهای
جامعۀ مطلوب نباید متوقف میشد 2.نزول تدر یجی احکام و آیات گواه این است که باید به زمان و
 .1نك :قاری سیدفاطمی.457 ،455 :1384 ،
 .2نك :ابوزید.329-323 :1383 ،
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مکان در تشر یع و نیز در استنباط احکام توجه کرد.
روشنفکران دینی  ،پس از رد تقدس و اعتبار مطلق نظر فقیهان درباب کیفرهای بدنی شرعی،
میکوشند تا تبیینی دیگر از از این نظام ارائه دهند .ایشان ،با دیدگاههای گوناگون ،به نقد ماهوی و
روشی رو یکرد فقه سنتی به نظام عدالت کیفری اسالمی میپردازند و خود به تبیینی کلنگر از این
نظام دست میزنند .این روشنفکران در پی این نیستند که ،برای مثال ،اثبات کنند حکم تازیانه یا
ً
سنگسار ،به طور خاص ،حکم اسالمی هست یا نیست .نگاه ایشان کلی است .آیا اسالم اساسا یک
نظام عدالت کیفری جاودانی دارد؟ آیا نظام عدالت کیفری جزء دیانت اسالم است یا وسیلهای است
برای نظم اجتماعی؟ آیا از اساس اسالم در پی وضع نظام عدالت کیفری بوده است؟ پرسشهایی از
این دست در کانون رو یکردهای روشنفکران دینی جای دارد.
به دلیل تنوع ز یاد دیدگاههای این روشنفکران ،فقط به برخی از دیدگاههای روشنفکران ایرانی
اشاره میکنیم.
الف) به باور برخی از پژوهشگران باید بین «دین» و «شر یعت» تفاوت نهاد .دین حقیقتی است
همیشه ثابت ،و در طول زمانها و مکانها تغییر نمیپذیرد« .دین در اصل تنها اصول جهانبینی توحیدی
و ارزشهای برخواسته از آن (صفات االهی) را در بر میگیرد( ».پیمان )222 :1832 ،اما بخش دیگر
دین ،احکام و مقرارتی ملهم و متأثر از ارزشهای دینی است «و به تناسب موفقیتهای زمانی و مکانی
برای حل مسائل معین وضع میشود و به اجرا در میآید .آنها در بهتر ین صورت نه فقط از دین ،که
دستکم از شرایط اجتماعی و فرهنگی هر جامعه و هر دوره نیز تأثیر میپذیرند( ».پیمان)222 :1832 ،
ِ
از نظر قائالن به این نظر یه:
مجموعۀ احکام شر یعت که در قرآن آمده است تحت تأثیر دو عامل ،یکی اصول و
ً
ارزشهای دینی و دیگری مقتضیات زمان و مکان ،شکل گرفته است و بعضا در تمام
مدت کوتاه ادامۀ نزول وحی ،متناسب با تغییر و تحول در موقعیت زمانی و مکانی تغییر
کردند( .پیمان)249 :1384 ،

در ذهن این روشنفکران ،آنچه ذاتی دین است و نفی آن به نفی دین میانجامد همان گزارههای
اخباری برآمده از قرآن و تأییدشده در سنت است ،اما نظام شرعی و حقوقی ،که بهتناسب و بهتناوب
برای ساماندهی نظم اجتماعی در دوران حکومت پیامبر وضع شدند ،عرضی دیناند و انکار آنها
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نه تنها به انکار دین نمیانجامد ،بلکه باعث دوام و بقای دین است .به باور اینان:
ارز یابی احکام شر یعت به عنوان بخش تفکیکناپذیراز دین موجب میشود که همۀ آثار
و عوارض و مشکالت ناشی از عدم تطابق بسیاری احکام با حقوق انسان و مقتضیات
زمان و نیازهای جامعههای مختلف و تکاملیافتۀ کنونی یکسره به حساب ناتوانی و
نارسایی «دین» گذاشته شود( .پیمان)242 :1384 ،

بر این مبنا ،احکام کیفری شر یعت نیز ،مانند سایر احکام شر یعت ،احکامی غیرثابتاند و این
قوانین باید در پرتو نیازهای اجتماعی و اصول عدالت متناسب با زمان و مکان وضع شوند.
ً
ب) برخالف دیدگاه قائالن به تفکیك کامل دین و شر یعت ،که اساسا شر یعت را بخشی از دین
نمیدانند ،گروهی از روشنفکران دینی قائل به تفکیك نسبی دین و شر یعتاند .بر اساس دیدگاه
ایشان ،بخش اجتماعی شر یعت ،بهو یژه جزئیات ،دارای این و یژگی است .یکی از این نظر یهپردازان،
با نقل این سخن برخی از مدافعان اسالم فقاهتی در معنای سنتیاش که میگو یند «هرچه در کتاب
و سنت هست دین است؛ همۀ مقررات جزایی ،سیاسی و غیره که در قرآن آمده دین است؛ هرجا که
پیامبر دخالت کرده قلمرو دین است» (مجتهد شبستری )27 :1831 ،مینو یسد:
از ایشان باید پرسید این عقیده که هرچه در کتاب و سنت آمده دین است چه دلیلی
دارد؟ ...در این مدعا میان دو مطلب خلط میشود .یک مطلب این است که در کتاب و
ً
سنت آیات و روایاتی مثال دربارۀ احکام جزایی یا سیاسی وجود دارد و مطلب دیگر این
است که آنها هم جزء دین است و در عصر حاضر هم واجب است به آن احکام عمل
شود .مطلب اول قابل انکار و تردید نیست ،اما مطلب دوم یک مدعا و نظر یۀ اختالفی
است که نیاز به اثبات دارد( .مجتهد شبستری)47-47 :1381 ،

اشکال نظر یهپرداز پیشگفته به پیروان نظر یۀ سنتی اسالم فقاهتی این است که اینان ابتدا
پیشفرضهای خود را در فهم کتاب و سنت قطعی تلقی میکنند ،آنگاه انتظار دارند دیگران نتایجی
را که ایشان بهدست آوردهاند بپذیرند .در حالی که «پیش از ورود در مباحث هرمنوتیکی ،حل و
فصل هیچ نزاع مربوط به تفسیر متون ،و تعیین معنا و قلمرو یی برای دین میسر نیست ...پرسش
هرمنوتیکی بنیادیتر ین مسئلهای است که امروز پیروان همۀ متون مقدس با آن مواجه هستند».
(مجتهد شبستری)21 :1831 ،
مجتهد شبستری معتقد است که قرائت رسمی از دین ،یعنی همان قرائت فقهمحور ،به دو دلیل
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دچار بحران است :نخست اصرار بر اینکه «اسالم به عنوان یک دین دارای آنچنان نظامهای
سیاسی ،اقتصادی و حقوقی برآمده از علم فقه است که در همۀ عصرها میتوان با آن زندگی کرد...
و دوم اینکه وظیفۀ حکومت در میان مسلمانان اجرای احکام اسالم است( ».مجتهد شبستری،
)11 :1831
در بحث ما ،وی بهطور کلی وجود یک نظام کیفری در دین را انکار میکند و مخالف اجرای این
احکام برآمده از دین یا منتسب به دین به وسیلۀ حکومت است.
روشنفکر پیشگفته با بیان اینکه فقیهان اوامر و نواهی اسالم را به سه بخش عبادات ،معامالت
و سیاسات تقسیم میکنند ،مینو یسد« :پرسشی که مسلمانان و فقیهان ما در عصر حاضر با آن
مواجهند این است که امروز روند اجتهاد و افتا در باب عبادات ،معامالت و سیاسات تا چه اندازه
در بستر عقالیی حرکت میکند و با عقالنیت عصر حاضر سازگار است؟» (مجتهد شبستری،
 )177 :1831پاسخ او این است که باید بین باب «عبادات» و «معامالت» از یکسو ،و باب
«سیاسات» از سوی دیگر ،تفکیک کرد .به باور وی در دو باب نخست« ،هنوز استخوانبندی فتاوا
و نظر یات فقهی در بستر عقالیی قرار دارد و در عصر حاضر هیچ دلیل عقلی و عقالیی ایجاب
نمیکند که استخوانبندی اصلی عبادات و معامالت اسالمی کنار گذاشته شود»( .مجتهد
شبستری )171 :1831 ،با این حال ،اوضاع در بخش «سیاسات» بهکلی بهگونهای دیگر است ،و
به نظر ایشان« ،اغلب فتاوا و نظر یات فقهی باب سیاسات در عصر حاضر توجیه عقالیی ندارد و
موجب تفو یت مصالح شرعی و عقالیی مسلمانان میشود»( .مجتهد شبستری )171 :1831 ،وی
فقیهان را با پرسشی در باب نظام کیفری به چالش میکشد« :امروز پرسش اصلی ما در باب جرم و
مجازات این است که با کدامین سیستم جزایی و قضایی میتوان از وقوع و تکرار و شیوع جرم
جلوگیری کرد و یا به وجدان اخالقی جامعه پاسخ داد و عدالت را تأمین کرد؟» (مجتهد شبستری،
 )171 :1831پاسخ وی به این پرسش این است که «فتواهای مستند به آن نصوص ...معینی که در
کتاب و سنت موجود است پاسخ پرسشهای عصر ما نیستند( ».مجتهد شبستری)114 :1831 ،

وی با ذکر سختگیریهای فراوانی که در فقه برای اثبات زنا شده است ،این پرسش را در سیاق
نفی مطرح میکند که «آیا مجازاتهایی که از صدر اسالم دربارۀ زناکاران اعمال میشده و راه اثبات
آنها چنان دشوار بوده است هو یت قانون جزایی داشته» است؟ پاسخ او به این پرسش منفی است.
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به باور وی «هدف پیامبر (ص) نه تشر یع قانون جزا برای جرم زنا ،بلکه مهار کردن ز یادهرویهای
دوران بوده است ...وجود ...مجازات قذف نیز شاهدی ...بر این استنباط است( ».مجتهد
شبستری)118 :1831 ،
از دید این پژوهشگر ،حدود و قصاص و دیات برای کنترل رفتارهای خشن اعراب زمان پیامبر
وضع شده است نه آنکه قوانینی برای ادارۀ جامعه در همۀ دورانها باشد.
پ) برخی از روشنفکران دینی ،شر یعت را بخشی از دین میشمرند و آن را دارای صفات قدسی
و آسمانی میدانند .از نظر اینان ،دین مشتمل بر آیات کتاب ،سنت پیامبر و پیشوایان دینی است و
همۀ احکام و مقررات شر یعت را در بر میگیرد و همۀ آنها متصف به صفات قدسی ،االهی و
آسمانیاند .بااینهمه ،ایشان بین «دین» و «معرفت دینی» تفکیک میکنند .از نظر ایشان آنچه دین
است قرآن و سنت است که قدسی و االهی است ،اما شرح و تفسیر فقیهان و مفسران و ...از این
متون معرفت دینی است و مقدس نیست1.

این دیدگاه ضمن آنکه شر یعت را چه در قرآن و چه در سنت بخشی از دین میداند ،اما علومی
چون فقه و تفسیر را مقدس نمیشمارد و از این رو ،بر اساس این الگو ،میتوان به فهمی دیگر از
ً
شر یعت دست یافت .در این فهم جدید ،نظام کیفری اسالمی ،ضرورتا آن نیست که در فقه و تفسیر
گفته شده است .این نظریه برداشتهای سنتی از نظام عدالت کیفری اسالمی را به چالش میکشد.
بر اساس همۀ این دیدگاههای روشنفکرانه ،کیفری مانند سنگسار به هیچ روی و در هیچ فرضی
نمیتواند در دوران ما بهمثابۀ کیفری شرعی مورد حکم قرار گیرد.

 .1نك :سروش 181 ،127 ،87 ،249-248 :1379 ،و....
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نتیجهگیری
الف) در این نوشتار نشان دادیم که عالمان و اندیشمندانی که دغدغۀ دین دارند ،اعم از فقیهان سنتی
و نوگرا ،قرآنگرایان و روشنفکران دینی ،با دیدگاهها و سالیق گوناگون به مسئلۀ کیفرهای شرعی و
ً
مشخصا سنگسار پرداختهاند .به شش منظر و رو یکرد اشاره کردیم که میتوان ادعا کرد تمامی
قرائتهای دروندینی را در بر میگیرد .براساس همۀ این دیدگاهها اجرای کیفری مانند سنگسار
«از نگاهی دینی» بیاشکال نیست.
ً
یك .برمبنای چهار دیدگاه ،کیفر سنگسار کال قابل اجرا نیست:
 .1براساس یك دیدگاه رایج در میان فقیهان سنتی ،اجرای کیفرهای شرعی ،از جمله سنگسار،
مخصوص دوران معصوم است و غیرمعصوم حق اجرای چنین کیفری را ندارد .برمبنای این دیدگاه،
هرچند سنگسار در معنای متداولش ،کیفری شرعی است اما در زمان ما اجرای چنین کیفری جایز
نیست.
 .2براساس دیدگاهی دیگر ،که بیشتر در میان فقیهان نواندیش و جمعی از قرآنگرایان مشاهده
میشود ،کیفر سنگسار کیفری غیراسالمی است که بهنادرست در زمرۀ کیفرهای اسالمی گنجانده
شده است .قرآن ،مهمتر ین منبع شر یعت اسالمی ،از سنگسار سخن نگفته ،و آنچه در سنت آمده
نیز چنان مضطرب است که نمیتواند مبنای حکم شرعی قرار بگیرد.
 .8برمنبای نظر روشنفکران دینی نیز ،که نگاهشان برونفقهی است ،فرض وجود یك نظام کیفری
ثابت نادرست است .قوانین کیفری همواره ،حتا در زمان پیامبر ،بافتی عرفی داشتهاند و همواره در
معرض تغییر و اصالح و نسخ بودهاند .نظام کیفرها بافت شرعی ندارد تا بخواهیم در باب اجرای
آنها در این زمان سخن بگو ییم .از این رو ،اجرای کیفری مانند سنگسار در دوران ما ناممکن است.
 .2براساس نظر فقیهان سنتی ،که براجرای کیفرهای شرعی در همۀ دورانها پای میفشرند و
آن را مخصوص زمان معصوم نمیدانند ،برمبنای احکام ثانوی ،مانند قاعدۀ عسر و حرج ،اصل
مصلحت و قاعدۀ وهن ،میتوان اجرای این کیفرها را تا رفع این موانع متوقف کرد .روشن است که
کیفری مانند سنگسار که هم در ُبعد بینالمللی در این سالها با اشکاالت جدی روبهرو بوده و
هز ینههای بسیاری را بر کشور تحمیل کرده است ،و از سوی دیگر ،حس ناخوشایندی را در بسیاری
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از شهروندان برمیانگیزد و آنان را از دین متواری میکند ،و از جهت سوم در عمل نیز ناکارآمدی
خود را نشان داده است ،بر مبنای این حکم ثانوی میتواند متوقف شود .اگر این احکام ثانوی محملی
برای اجرا داشته باشند ،بیگمان بهتر ین محمل اجرای آنها همین موضوع است.
دو .براساس یکی از دیدگاههای طرحشده ،هرچند منعی برای اجرای کیفر رجم (دستکم در
ً
قالب حکم اولی) وجود ندارد اما رجم ماهیتا آن چیزی نیست که فقیهان سنتی گفتهاند .رجم به
معنای افکندن چند سنگر یزه بر زناکار است تا با سرافکندگیای که از این کار نصیبش میشود،
سعی کند خو یش را اصالح کند و دیگر ِگرد چنین عمل شنیعی نگردد .در این کیفر نه فرض مرگ
بزهکار وجود دارد نه حتا آسیب بدنی جدی .براساس این دیدگاه نیز سنگسار در مفهوم سنتیاش
قابل اجرا نیست.
سه .فقط براساس یك دیدگاه از میان شش دیدگاه مطرحشده ،همچنان فرض اجرای سنگسار،
دستکم به لحاظ نظری ،وجود دارد .در نگاه فقیهان سنتی که اجرای کیفرهای شرعی را در همۀ
زمانها قابلاجرا میدانند و به هر دلیل ،اجرای این کیفرها را در دوران ما مشمول احکام ثانوی
تلقی نمیکنند ،سنگسار همچنان کیفری قابلاجرا است .اما باید به این نکته نیز توجه داشت که
اثبات و اجرای این کیفر براساس دیدگاه ایشان ،چنان شرط و قیدهایی دارد که با قاطعیت میتوان
گفت در عمل اجرای چنین کیفری نامحتمل یا بسیار بعید است .شرایط اثباتی که این فقیهان
ً
گفتهاند و نیز قواعد ناظر به توبه و شبهه ،عمال مجالی برای اجرای این کیفر باقی نمیگذارد.
در واقع ،بر اساس تمامی نظرات دینی پیشگفته ،کیفر سنگسار اجراناشدنی است.
ب) بهرغم این ،قانونگذار ایران ،پس از انقالب ،به بهانۀ شرعیسازی قوانین کیفری ،از تمامی
قرائتهای رایج و غیررایج فقهی و غیرفقهی عبور کرده و به قرائتی تن داده که شرعی بودن آن
بهشدت مورد تردید است :در این قوانین ،قضات غیرمجتهد (برخالف مسلمات فقهی) براساس
علم قاضی ناشی از مستندات پرونده (برخالف نظر همۀ فقیهان بزرگ) که حتا در برخی پروندهها
از یك بار اقرار متهم بهدست آمده است (معاونت آموزش و تحقیقات قوۀ قضائیه-113 :1831 ،
 ،)122میتوانند حکم سنگسار صادر کنند ،و این با هیچیك از قرائتهای دینی از نظام کیفری اسالم
سازگاری ندارد .البته باید توجه داشت که در سال  ،12قانونگذار تا حدی به دیدگاههای دینی نزدیك
شده و برای مثال ،اثبات جرایم جنسی را با علم کم و بیش غیرممکن تلقی کرده است (مادۀ 221
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قانون مجازات اسالمی و مادۀ  142قانون آیین دادرسی کیفری) .همچنین با پذیرفتن قاعدۀ درأ
(مادۀ  121و  )213و توبه (مادۀ  )112با مبانی دینی سازگارتر شده است .از سوی دیگر ،در مادۀ
 221قانون مجازات اسالمی ،در مورد سنگسار آمیختهای از دیدگاههای سنتی اول و دوم پذیرفته
شده است .در این ماده اصل کیفر سنگسار بهاصرار فقیهان شورای نگهبان (نظر شورا در ذیل مادۀ
 )221در قانون ذکر شده است اما «در صورت عدم امکان اجرای رجم ،با پیشنهاد دادگاه صادرکنندۀ
حکم قطعی و موافقت رئیس قوۀ قضاییه» بزهکار (در صورت اثبات جرم با بینه) اعدام میشود یا
(در صورت اثبات با اقرار) به صد تازیانه محکوم میگردد .نیازی به ذکر ندارد که مبنای این تبدیل
ً
به اعدام و تازیانه از لحاظ شرعی کامال نامعلوم و مبهم است.
ً
پ) برخی از دیدگاههای پیشگفته صرفا ناظر به سنگسار ،برخی قابلتسری به همۀ جرایم جنسی
و برخی قابل گسترش به همۀ حدودند ،اما آنچه از کلیت همۀ آنها برمیآید ،امکان و ضرورت
بازنگری در کیفرهای بدنی شرعی در قوانین کیفری ایران و هماهنگ با رو یکردهای نظام بینالمللی
حقوق بشر است.
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 .31غفاری ،علیاکبر ( ،)1378ترجمه و متن من الیحضره الفقیه ،چاپ اول ،تهران :نشر صدوق.
 .32فاضل مقداد ،جمالالدین مقداد بنعبدالله سیوری ( ،)1373کنزالعرفان فی فقه القرآن ،چاپ
پنجم ،تهران :المکتبه المرتضو یه.
 .33فاضل هندی ،محمد بنحسن اصفهانی (1424ق) ،کشفاللثام عن قواعداألحکام ،چاپ اول،
قم :مؤسسه النشر االسالمی.
 .34فخار طوسی ،جواد ( ،)1392احتمالی جدید پیرامون یك حکم فقهی ،چاپ اول ،تهران :گنج
معرفت.
 .35فوکو ،میشل ( ،)1387مراقبت و تنبیه :تولد زندان ،ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده،
چاپ هفتم ،تهران :نشر نی.
 .37قابل ،احمد ( ،)1392احکام جزایی در شریعت محمدی (مجموعۀ آثار ،ج ،12شریعت
عقالنی ،منتشرشده در فضای مجازی).
 .37قاری سیدفاطمی ،سیدمحمد (« ،)1384فقه شیعه و حقوق بشر جهانشمول» ،در :مبانی
نظری حقوق بشر ،چاپ اول ،قم :انتشارات دانشگاه مفید.
 .38مالک بنانس (1427ق 1985/م) ،الموطأ ،تحقیق محمد فواد عبدالباقی ،بیروت :دار احیاء
التراث العربی.
 .39مجتهد شبستری ،محمد ( ،)1381نقدی بر قرائت رسمی از دین ،چاپ دوم ،تهران :طرح نو.
 .42محقق حلی ،جعفر بنحسن (1425ق 2224/م) شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،با
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تعلیقات سید صادق حسینی شیرازی ،چاپ یازدهم ،بیروت :دارالقاری.
 .41محقق داماد ،سیدمصطفی ( ،)1394قواعد فقه (بخش جزایی) ،چاپ سیو یکم ،تهران :مرکز
نشر علوم اسالمی.
 .42محقق داماد ،سیدمصطفی (« ،)1385مجازات عمل منافی عفت در قرآن» ،مجلۀ تحقیقات
حقوقی ،شمارۀ .43
 .43معاونت آموزش و تحقیقات قوۀ قضائیه ( ،)1381نحوۀ اجرای احکام حدود ،چاپ اول،
تهران :انتشارات جاودانه.
 .44منتظری ،حسینعلی ( ،)1385رسالۀ استفتائات ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات سایه.
 .45منتظری ،حسینعلی (1387الف) ،اسالم دین فطرت ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات سایه.
 .47منتظری ،حسینعلی (1387ب) ،حکومت دینی و حقوق انسان ،چاپ اول ،قم :ارغوان
دانش.
 .47منتظری ،حسینعلی (1387پ) ،مجازاتهای اسالمی و حقوق بشر ،چاپ اول ،قم :ارغوان
دانش.
 .48منتظری ،حسینعلی (بیتا) ،کتاب الحدود ،قم :انتشارات دارالفکر.
 .49موسوی اردبیلی ،عبدالکر یم (1427ق) ،فقه الحدود و التعز یرات ،چاپ دوم ،قم :انتشارات
دانشگاه مفید.
 .52موسوی غروی ،محمدجواد ( ،)1377فقه استداللی در مسائل خالفی ،ترجمۀ علیاصغر
غروی ،چاپ اول ،تهران :نشر اقبال.
 .51نجفی ،شیخ محمدحسن (1981م) ،جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم ،تحقیق محمود
القوچانی ،چاپ هفتم ،بیروت :داراحیاء التراث العربی.
 .52نصیری ،علی ( ،)1387رابطۀ متقابل کتاب و سنت ،چاپ اول ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمی.
 .53نعیم ،عبدالله احمد ( ،)1381نواندیشی دینی و حقوق بشر :درآمدی بر بازخوانی حقوق
اسالمی ،ترجمۀ حسنعلی نوریها ،چاپ اول ،تهران :انتشارات فرهنگ و اندیشه.
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