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  سخن ناشر

نـام  » دولت«گیري نهادي جمعی و متمرکز که در مراحل پیشرفته و امروزین خود  شکل
 آیـد.  انسـانی بـه شـمار مـی     ۀهاي تمدن هـر جامعـ   گرفته است یکی از بارزترین جلوه

 متولّی مدیریت روابط اجتماعی و نظـارت بـر آن را   نهادتشکیل الطبع بودن انسان  مدنی
که از جانب جامعـه بـه    یهای ولیتؤدر این میان یکی از مهمترین مسنماید.  میضروري 

هر دولت تفویض شده است تعقیب، محاکمه و مجازات اشخاصی است که با ارتکـاب  
نظـم عمـومی کـه     ةاند. ضرورت حفـظ و اعـاد   عمومی جامعه را نقض نموده جرم نظم

که قربانیان ادعایی رأساً  کند میدهد ایجاب  شالوده و اساس زیست جمعی را تشکیل می
  طرف وانهند.  قاضی دعواي خویش نگردند و قضا را به شخصی ثالث و بی

بدیهی است که دادرسی خصوصی در امور کیفري خطراتی به مراتب بیشتر از امـور  
نماید. حصر صالحیت داوري به امور اخیر، دقیقاً از چنـین   را متوجه جامعه میحقوقی 
گیرد که در مسائل حقوق عمومی، اشخاص ذینفع به هـیچ   دین نشأت میاي بنیا مالحظه
در فرایند تعیین شخص یا مرجع صالح براي رسیدگی و نیز قانون حاکم بر باید عنوان ن

نقشـی داشــته باشــند. از سـوي دیگــر چنــین مسـائلی از چنــان ماهیــت و اهمیتــی     آن
ربط که در  د تا مبادا شخص ذيطلب برخوردارند که فرایند رسیدگی به آنها تضمیناتی می

جـویی   انتقـام «یـا بـه تعبیـر بهتـر     » دادرسی خصوصـی «اي از تحوالت تاریخی از  برهه
العمـوم و حـامی منـافع     رسته است اینک در برابر حاکمیت به عنـوان مـدعی  » شخصی

تضـمینی   عادالنه ۀعمومی یکّه و تنها و بدون هر گونه حمایتی رها شود. حق بر محاکم
فرایندي است که  ویدبخشقضایی، ن در جهت حمایت از حقوق فردي و نیل به عدالت

در آن هر چند در هر حال دولت به نحوي از انحـاء خـود طـرف دعواسـت (وحـدت      
کنـد   خصم و قاضی) اما این اصل بنیادین، قاضی را به رعایت قواعدي بنیادین ملتزم می
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نماید. چنین اصلی  می» عادالنه«و » منصفانه«وصف  ۀاس، محاکمه را شایستکه بر آن اس
از منزلتـی واال و مرتبتـی عـالی برخـوردار      المللی حقوق بشر که در چارچوب نظام بین
  مورد شناسایی قرار گرفته است. تا حدودي گشته در فقه اسالمی نیز

مؤسسـه مطالعـات و   و تحلیـل عمیـق آن،   کتـاب  ابتکاري بودن موضوع با توجه به 
کیفـري   هاي آن را در معماري قـوانین  یافتهبردن از   پژوهشهاي حقوقی شهردانش بهره

  نماید. توصیه می
  اشتیاق وحیددکتر 
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  گفتار شیپ

 يم به مجازات و اجـرا کدر ح ییقضا دار صالحیتن نوشتار اصل لزوم مداخلۀ مقام یا
متـر همچـون   کن اصـل  یهان از مضمون ایفق آنکه. با کند می یبررس یاز منظر فقهرا آن 

ه همچـون  کـ  دهـد  می نشان یمنابع فقه ی، بررساند همستقل سخن گفت يا ا قاعدهیاصل 
  شده است.  یمفروض و مسلّم تلق یاصل

ارات یـ ردن اقامۀ حـدود از اخت کبودن قضاوت، قلمداد مانند منصب ید بر مسائلکیتأ
و  یجتمـاع ا ط، لـزوم حفـظ نظـم   یالشراه جامعیا امام و فقی(ع)  امام معصوم يانحصار

به اذن  رکاز من یو نه از امر به معروف ینمودن مراتب، مشروطاز هرج و مرج يریشگیپ
، یابیمۀ غکردن محاک قلمداد ییو لوازم آن، استثنا به فرض برائت يبندیم، پاکامام و حا

ه کـ چند  هایین حال، استثنایهان است. با ایفق ين اصل از سویرش ایر پذل بیدل یهمگ
ه ک آنجااسته است، تا کت آن ین اصل وارد شده، از ارزش و اهمیبر ا یگاه در متون فقه

نـدارد.   یگاهیچندان جا یدر فقه اسالم ها مجازاتدن یی بواصل قضا اند هپنداشت یبرخ
به  اینکهست؛ ضمن ین اصل نیرش ایپذعدم يناچند به مع ییرش استثناهایپذ آنکهحال 
رد و کـ موارد استثنا تأمـل و درنـگ    یدر مستندات فقه توان می ه خواهد آمد،ک یشرح

  ر دانست. یرا استثناناپذ ها مجازاتدن یی بواصل قضا
ه امروزه در حقـوق جـزا   کد شو می از آن رو دوچندان ویژه بهن امر یت پرداختن به ایاهم

 دکیـ آن تأ يم بـه مجـازات و اجـرا   کـ در ح ییقضا دار صالحیتداخلۀ مقام بر اصل لزوم م
مـۀ  کاز محا يحـق برخـوردار  «ن مسأله با عنـوان  یز از این حقوق بشر يها هد. در آموزشو می

 يو از سـو  یاجتماع سو ناظر به حفظ نظم یکه از کن اصل یۀ اید. بر پاشو می ادی »عادالنه
 یقـانون  يهـا  صالحیته فاقد ک خودسرافراد  ،گر ناظر به مراعات حقوق شهروندان استید

  نند. کمداخله  دن متهمانیفر رسانکیم به مجازات و به کند در حتوان مین اند الزم
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ـ ا یاسـالم  يجمهور یقانون اساس 36 شور ما اصلکدر  م بـه مجـازات و   کـ ح رانی
 یـی ن جزایدانسته است. اما قـوان  یدادگاه قانون يانحصار يها صالحیتآن را از  يااجر
ن اصل ننموده است. یبه ا اي شایستهتوجه  1370 مصوب یقانون مجازات اسالم ویژه به

جـا   آنکـه سپرده شـد؛ حـال    ین اصل به فراموشیات، مضمون ایلکدر بخش  سو یکاز 
 ين اصل بپردازد و ضـمانت اجـرا  یجامع و مانع به ا اي مادهدر قالب  گذار ونقانداشت 
از قـانون مجـازات    يگـر، مـواد  ید يد. از سـو ینما بینی پیشف از آن لتخ يبرا یمناسب
 گـذار  قـانون  ییه گـو کـ افـت  ینگـارش   اي گونـه به  295مادة  2ژه تبصرة یبه و یاسالم

  . نماید می زیگران را تجویدن دینفر رساکیمه و به کدر محا انهخودسراقدامات 
 رنـگ  کـم  يم برایمفاه یو استناد به برخ ها مجازاتدن یی بوبه اصل قضا ییاعتنا بی

اقـدامات   اینکـه بـه گمـان    يچنـد گـاه افـراد عـاد    از ردن آن، سبب شده است تا هر ک
 يه مصداق روشن تعدکبزنند  یه مطلوب است، دست به اعمالک، مشروع، بلانهخودسر
 ییهـا  هل پروندکین اقدامات به تشیاز ا یبرخ 1گران است.ید يو عرض و آبرو به جان

ت، بـه سـهم   ین وضعینمونه از آن است. ا یکتنها  رمانک يها قتله پروندة ک انجامد می
 يهـا  قتـل . آمـار  نمایـد  مـی  ارائـه ان یشور و اسالم به جهانکنامطلوب از  اي چهرهخود 
   2است. قتل را به خود اختصاص داده يها هاز پروند توجهی قابلهم بخش  یناموس
-یمعضـل فرهنگـ   کیالبته  ه زنانیخشونت عل یلکده و به طور ین پدیا يها هشیر

ن امر باعث شده تا مبـارزه بـا   یاست. هم یو اسالم ینید يها هو فراتر از آموز یاجتماع
ـ به شمار آ یجامعۀ جهان يها هه زنان از دغدغیخشونت عل چـون   ید. اسـناد گونـاگون  ی

ـ نشانگر ا 1993دسامبر  20ه زنان مصوبیۀ رفع خشونت علیاعالم  ین دغدغـۀ عمـوم  ی
  
 

 رابطۀ نامشروع دارد، با خود بـه  يگریبا د اینکهسالۀ خود را به تصور  14ش دختر یپ يچند یمرد بلوچ یک. 1
) 15 ، ص1386بهمن  28شنبه، یک، روزنامۀ اعتماد: ک(ن نموده بود! را رجم يدوستانش و کمکابان برده و به یب

در نقض ن باره یدر ا یو مذهب ینیتصورات نادرست از مقوالت د یبرخ دهد مینشان  يزیاخبار تأثر برانگ چنین
 نقش دارد. ها ی بودن مجازاتاصل قضای

قـانون   630مـادة   یبررس«مزه، حری، امینالیز: زی؛ ن173، صمسائل اجتماعی قتل در ایران، عباس، يعبد :کن. 2
تهران، ا، ن مهریر نظر نسریز، زن و حقوق کیفري، در: »یشناسو جرم ییاست جنایاز نظرگاه س یمجازات اسالم
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د، شو می مربوط یاسالم يشورهاکاز  یشور ما و برخکه به ک آنجان حال تا یاست. با ا
و  مانند امر به معـروف  یمیاز مفاهو سوءبرداشت  ینید يو باورها ااز فتاو ینقش برخ

  ده گرفت.یناد توان مین باره را نیدر ا رکاز من ینه
موجود از  یقانون يها ابهامسو و  یکاز  ها مجازاتدن یی بومفروض بودن اصل قضا

شده  ها هدادگا ين باره از سویدر ا يمتضاد يصدور آرا ساز زمینهن یگر، همچنید يسو
و نقض آن  يتوسط دادگاه بدو رمانکپروندة  يها قتلقاتالن در  م به قصاصکاست. ح

ـ ن و مقررات ناظر به ایاز قوان ها برداشتاز اختالف  اي نمونهشور، ک یوان عالیدر د ن ی
  ست.احوزه 

ون یسـ یمکب ین نوشتار به تصـو ین ایه تا زمان تدوکد (یدج یقانون مجازات اسالم
گـام بـه    یـک ده است) با برداشـتن  یرس یاسالم يمجلس شورا ییو قضا یامور حقوق
نمـوده   بینـی  پـیش نه چندان متناسـب   ی، مجازاتانهخودسراقدام به مجازات  يجلو، برا

-ا دستی، نماید می زیرا تجو انهخودسردامات ه همچنان اقک ياز مواد يااست. اما پاره

دن یی بـو سـان اصـل قضـا   نیرد، ابقا شده است. بدکن برداشت یها چنازآن توان می مک
ـ است. از ا گذار قانون يمهریهمچنان مورد ب ها مجازات ن رو پـرداختن بـه مسـأله در    ی

  است. يضرور ي، امریچارچوب فقه استدالل
ه بـه  کـ  یاز قانون مجازات اسـالم  ين باره موادیدر ا یقانون يها یاستکبا توجه به 

گونـاگون از   يهـا ز جنبـه ، اده گرفته استیها را ناد بودن مجازات ییاصل قضا اي گونه
 آنجااما تا  1قرار گرفته است. یو حقوق یراد فقهیمورد نقد و ا یانداز فقهجمله از چشم

و  یمبـان  ویژه بهن اصل یدر بارة ابعاد گوناگون ا یژوهش مستقله نگارنده آگاه است، پک
  
 

قانون  630مادة  یو حقوق یفقه یدر مبان يریلۀ شوهر: سیمجازات زن به وس« ن،ی: مهرپور، حسکنمونه ن يبرا. 1
، 630 قتل در فراش، مـادة «ا، ناصر، ین؛ قربان1379اطالعات، تهران، ، مباحثی از حقوق زندر: » یمجازات اسالم

انتشارات روز تهران، اران، کا و همین، ناصر قربانبازپژوهی حقوق زندر:  »ا حذف؟ی، بقا یقانون مجازات اسالم
زن و حقوق در: ، »هـا ه زنان در اعمال مجازاتیض علیمنع تبع«، ید مصطفی؛ محقق داماد، س263 ص، 1384نو، 

اسـت  یاز نظرگـاه س  یقانون مجـازات اسـالم   630دة ما یبررس«رحمزه، ی، امینالیز ؛ن مهرایر نظر نسریز، کیفري
 همان منبع.  در: ،»یو جرم شناس ییجنا
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  صورت نگرفته است.آن  يریاستثناناپذ
لزوم دخالت مقام «از  یو فقه استدالل یلیرده است با روش تحلکن نوشتار تالش یا

اصـل و قاعـدة    یـک همچـون   »آن يم به مجازات و اجـرا کدر ح ییقضا دار صالحیت
ه جـواز  کـ  النبـی  سـاب چون قتل  يدر موارد ین اصل حتیبرابر اند. کر دفاع یاستثناناپذ

اسـت، در هـر حـال هـم در      يات و فتـاو یروا ی، مستند به برخياقدام شهروندان عاد
ه کـ سـت؛ بل یروا ن انهخودسربه صورت  مجازات، مداخلۀ افراد يمه و هم در اجراکمحا

  است. ییقضا دار صالحیت هايار مقامین امر در اختیا
، هـا  مجـازات دن یی بوم مربوط به اصل قضاین مفاهیین نوشتار به تبیا بخش نخست

و نقد ادلۀ  یپردازد. بخش دوم به بررس می اعتبار آن ین اصل و مبانیا یخیتحوالت تار
 هـا  مجـازات دن یی بـو بر اصل قضـا  ییج همچون استثنایه در فقه راکپرداخته،  يموارد

  قلمداد شده است. 
  م نوبهاریرح

  يدیخورش 1388اسفند 


