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اختیار حاکم اسالمی در تبدیل مجازات رجم 
 با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان

 
 ***3 مصطفي مسعودیان ،**2محمدرضا امامسید ، *1محمد اسحاقي

 

 ی الهیات دانشگاه تهران، تهران، ایران. استادیار گروه فقه و مباني حقوق اسالمي دانشكده1

 ی الهیات دانشگاه تهران، تهران، ایرانانشكده. دانشیار گروه فقه و مباني حقوق اسالمي د2

 دانشجوی دکتری فقه و مباني حقوق اسالمي، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 3
 

 41/44/4937: رشيپذ  82/74/4937: افتيدر

 یدهكچ
مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با 

تواند برانگیز در محافل علمي این است که آیا حاکم اسالمي ميضوعات بحثوجود این، از جمله مو
کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زماني بیشتر  ای از زمان، حكم به تبدیل این مجازاتدر برهه

های ی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسالمي مناقشهکند که بدانیم امروزه در زمینهجلوه مي
قضاییه در الیحه آورده شده  یاست؛ تا جایي که با آنكه این مجازات توسط قوه جدی صورت گرفته

 را حذف کرد. ی نخست خود آنبود، مجلس در مصوبه
تحلیلي نگاشته شده، بیانگر آن است که اوالً مقتضای اصل اولي در  -این مقاله که به روش توصیفي

ای که حاکم اسالمي در برههورتياین مسئله، عدم جواز تبدیل مجازات رجم است؛ لكن درص
ی اجرای این شدن زمینه عنوان ثانوی، تا فراهمتواند به را الزم بداند، مي خاص، عدم اجرای آن

طور موقت جایگزین آن کند؛ ثانیاً اگرچه مجلس با اصرار شورای مجازات، مجازات دیگری را به
قانون مجازات اسالمي ذکر  222ی ر مادهرا د نگهبان در نهایت، مجازات رجم و امكان تبدیل آن

کرد، از آنجا که از نظر شرعي، تشخیص عدم امكان اجرای این مجازات منحصراً از اختیارات 
حاکم است، واگذاری تشخیص این موضوع به قضات در این ماده قابل نقد است. از این نظر 

 ایراد دانست. توان عملكرد شورای نگهبان در تأیید نهایي این ماده را محلمي

 حاکم، حكم اولیه، حكم حكومتي، شورای نگهبان، قانون مجازات اسالمي، مجازات رجم. :هادواژهیلک

                                                                                                                                                       
*E-mail: M.eshaghi.a@ut.ac.ir 
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 مقدمه
ی مجازات منصوص )معین( قرار رجم در زمره در نظام حقوق کیفری اسالم، مجازات

طور شرع بهدر  و نیز موجب و کیفیت اجرای آن بدین معنا که نوع و میزان این مجازات دارد؛

بندی مجازات این مجازات جزء مجازات حدی دقیق مشخص شده است. از طرفي، در دسته

ها نهي کرده است. با ها داشته و از تعطیلي آناست که شارع مقدس اهتمام زیادی بر اجرای آن

نظران محل اختالف است و حتي محل استفتا از وجود این از جمله مسائلي که در میان صاحب

ع عظام تقلید نیز شده، آن است که با توجه به منصوص بودن این مجازات آیا حاکم مراج

باید در هر  تای از زمان، حكم به تبدیل آن کند یا اینكه این مجازاتواند در برههاسالمي مي

شرایطي با همان کیفیت منصوص اجرا شود؟ در صورت ثبوت چنین اختیاری، آیا اختیار حاکم 

 مند دانست یا خیر؟ توان ضابطها ميدر این خصوص ر

شود این است که رویكرد قانونگذار و نیز جا مطرح ميسؤال مهم دیگری که در این

شورای نگهبان در خصوص مجازات رجم و امكان تبدیل آن چیست و این رویكرد تا چه حد 

 با موازین فقهي و حقوقي انطباق دارد؟ 

کند که بدانیم امروزه نسبت به ذکر شتر جلوه ميها زماني بیضرورت پاسخ به این پرسش

های جدی صورت گرفته است؛ تا جایي که با مجازات رجم در قانون مجازات اسالمي مناقشه

ی مجازات اسالمي آورده شده بود، مجلس آن ی قضاییه در الیحهآنكه این مجازات توسط قوه

سلب »آورده شده بود، عنوان « رجم»را حذف کرد و حتي در تمام مواردی که در الیحه عنوان 

 را جایگزین آن کرد. « حیات

ها و مقاالتي که در این خصوص نگاشته شده اغلب در شایان ذکر است، عمده کتاب

خصوص اصل مشروعیت مجازات رجم یا امكان یا عدم امكان اجرای آن در عصر غیبت 

ویژه، تنقیح و تبیین ي و بهاست؛ لكن در مورد امكان تبدیل این مجازات توسط حاکم اسالم

مباني و ضوابط اختیار حاکم در این خصوص کمتر بحث شده است. ضمن آنكه با توجه به 

تصویب اخیر قانون مجازات اسالمي، مواد ناظر به موضوع مجازات رجم و نظرهای شورای 

 نگهبان در این خصوص، تبیین و نقد و بررسي نشده است.

تحلیلي، پس از بیان مقتضای حكم اولي و  -روش توصیفيبر این اساس، این مقاله به 

ثانوی در مسئله، مباني و ضوابط اختیار حاکم در تبدیل مجازات رجم را بررسي کرده و در 

 پایان، رویكرد مجلس و شورای نگهبان را در این خصوص تحلیل و ارزیابي کرده است.
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  (1). مقتضای عنوان اولی1
برای  است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. مجازات رجم از جمله مجازاتي

حكم رجم مورد اتفاق جمیع فقهای اسالم، »نویسد: مي« خالف»نمونه، شیخ طوسي در کتاب 
اند: مجازات اند و گفتهاعم از شیعه و سني است و حكایت شده که تنها خوارج منكر آن شده

(. 362: 2ق، ج1041)طوسي، « امده استرجم در شریعت اسالم وجود ندارد؛ چون در قرآن نی
درباره مجازات رجم هیچ اختالفي نیافتم بلكه اجماع به هر »جواهر نیز معتقد است:  صاحب

 (. 313: 01ق، ج1040)نجفي، « دو قسم آن )منقول و محصّل( بر این حكم داللت دارد
که بحث  - ی شرعي در خصوص اثبات مشروعیت مجازات رجماجماع فقها و نیز سایر ادله

بیانگر موضوعیت داشتن اجرای این مجازات با همان  -گنجد تفصیلي در مورد آن در این نوشتار نمي
بندی مجازات شرعي، از جمله مجازات کیفیت منصوص است. از طرفي، این مجازات در تقسیم

بر اکرم )ص( ای که پیامگونهها دارد؛ بهحدی است که شرع مقدس اسالم اهتمام زیادی بر اجرای آن
 (. 12: 22ق، ج1043داند )حرّ عاملي، روزه مياجرای یك حد را بهتر از بارش باران چهل

روایات بسیاری نیز وجود دارد که در آن اجرای حدود واجب شمرده شده و از تعطیل 
حدود »نویسد: ای به رفاعه ميکردن آن نهي شده است. برای نمونه، حضرت علي )ع( در نامه

زدیكانت جاری کن تا دیگران از آن دوری گزینند و خون اشخاص را پایمال مساز و را بر ن
(. در جایي دیگر حضرت هنگام اجرای حد زنا 2: 12ق، ج1042)نوری، « حدود را تعطیل نكن

بار »بر زني که چهار بار اقرار به زنای خود کرده بود سر را به طرف آسمان بلند کرد و فرمود: 
رمودی هر کس حدی از حدود مرا تعطیل کند با من دشمني کرده و با این الها به رسولت ف

 (.13: 22ق، ج1043)حرّ عاملي، « وسیله به مخالفت با من برخاسته است
ی مربوط به مشروعیت مجازات رجم و نیز نهي از تعطیل حدود چنین استفاده از مجموع ادله

که تبدیل آن جایز نیست؛ بلكه این شود که عنوان اولي در خصوص این مجازات آن است مي
ی حدود و جا که امر اقامهمجازات باید به همان کیفیت منصوص اجرا شود. بر این اساس، از آن

اجرای مجازات از شئون اختصاصي حاکم اسالمي است، ایشان به حكم اولي موظف به اجرای 
 ات ندارند.مجازات رجم هستند و از این حیث اختیاری نسبت به تبدیل این مجاز

 . مقتضای عنوان ثانوی 2
ی معصومین )ع( ی حكومتي ائمهویژه سیرهبررسي متون فقهي و نیز تتبع در روایات به

اند، در ای داشتهبیانگر آن است که اگرچه ایشان نسبت به اجرای مجازات شرعي اهتمام ویژه
عطیل موقت برخي از حكم به تبدیل یا حتي ت است،مواردی خاص که مصلحت اقتضا داشته 
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حكم ایشان در این موارد از باب عروض عنوان ثانوی  در واقع، (2)اند.مجازات منصوص داده
ی ناظر توان ادلهی شرعي با یكدیگر بوده است. بر همین اساس، نميبر موضوع و تزاحم ادله

و نهي از ی موضوعیت داشتن اجرای مجازات رجم بر تعطیل موقت برخي از حدود را با ادله
توان گفت: موضوعیت داشتن تعطیل حدود متعارض دانست؛ بلكه در جمع بین دو ادله مي

ی ناظر بر اجرای مجازات رجم و نهي از تعطیلي حدود ناظر به حكم اولي در مسئله و ادله
تعطیل موقت برخي از حدود مربوط به حكم ثانوی در این خصوص است و هر کدام از دو 

 گونه تعارضي بین آن دو نیست.   ی در جای خود شرعاً معتبر بوده و هیچحكم اولي و ثانو
عنوان ثانوی جا که تعطیل موقت برخي از حدود بهی حائز اهمیت آن است که از آننكته

رجم را  توان با استخراج این مباني امكان تبدیل مجازاتمبتني بر ادله و مباني شرعي است، مي
 ب عام ایشان نیز قابل اثبات دانست.در شرایطي خاص برای نای

 . مبانی اختیار حاکم در تبدیل مجازات رجم3
ها و قواعد شرعي است که اختیار حاکم منظور از مباني در این قسمت، مجموعه استدالل

کند. تنقیح و تبیین مباني اختیار عنوان ثانوی، توجیه و اثبات ميدر تبدیل مجازات رجم را به
دهد، تمام تغییراتي که به وع از آن جهت حائز اهمیت است که نشان ميحاکم در این موض

ی خود دهد، همه از ناحیهاقتضای اوضاع حاکم بر زمان و مكان در برخي از احكام رخ مي
ی شخص حاکم؛ چه آنكه حاکم اسالمي تنها آنچه اسالم و به حكم شریعت است نه از ناحیه

ترین مباني فقهي که در ادامه مهم کند. بر همین اساس،ميرا که احكام شرعي اقتضا دارد اجرا 
 شود.تواند مستند اختیار حاکم در تبدیل مجازات رجم قرار گیرد، بیان ميمي

 وجوب حفظ نظام ی. قاعده3-1
ی وجوب حفظ ی فقه سیاسي کاربرد زیادی دارد، قاعدهاز جمله قواعد مهم که در حوزه

استعمال شده معاني مختلفي در « حفظ نظام»که  بیانگر آن استهي متون فق نظام است. تتبع در
 مردمو معیشت زندگي  داشتن حفظ نظام نوع انساني و سامانبه معنای این واژه گاهي است: 

 ق،1011 )حر عاملي، حفظ اساس اسالم (، گاهي به معنای13: 1ق، ج1032)سیفي مازندراني، 
کار ( به123: 13ج، 1326)خمیني،  كومت اسالميدر مواردی به معنای حفظ ح و (34: 2ج

شده است، لكن بحث از حفظ  بحثطور متعدد در ابواب فقهي است. دو معنای اول بهرفته 
؛ یكي از دالیل این است مطرح شده، در فقه شیعه کمتر اسالمي نظام به معنای حفظ حكومت

ده و فقه شیعه کمتر از بُعد موضوع نیز آن است که شیعه در طول تاریخ از حكومت دور بو
 خودیخودبهحكومتي مورد بحث قرار گرفته است. بدیهي است حفظ حكومت اسالمي 
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اجرای احكام الهي است و در  یجا که تشكیل حكومت مقدمهموضوعیت ندارد؛ بلكه از آن
تعبیر توان مي رونیازاکند، حفظ آن الزم است؛ حفظ اساس اسالم را فراهم مي یواقع، زمینه

 ي به همان معنای دوم یعني حفظ اصل اسالم برگرداند. نوعبهسوم از حفظ نظام را 
بنابراین، منظور از حفظ نظام در این نوشتار، معنای اخیر آن یعني حفظ اساس اسالم است. 

جنگ در سپاه حاکم ظالم جایز نیست مگر آنكه »نویسد: در همین خصوص، شهید اول مي
، اصل اسالم و جامعه اسالمي «بیضه اسالم»خطر باشد و مقصود از  بیضه اسالم در معرض

 (.34: 2ج ق،1011 )حر عاملي،« است
امام خمیني )ره( از جمله فقهای معاصری است که تصویر کامالً روشني از این قاعده ارائه 

ی را شایسته داد و حفظ نظام را یك واجب عقلي و ضرورت شرعي معرفي کرد و تردید در آن
(. وی از جمله کساني است که در 623: 2ق]الف[، ج1021هیچ صاحب عقلي نشمرد )خمینى، 

برخي از بیانات خود حفظ نظام را به معنای حفظ حكومت اسالمي دانسته است. از نظر ایشان 
شود و با این مسأله حفظ نظام جمهوری اسالمي در این عصر و با وضعي که در دنیا مشاهده مي»

 از اهمّ ،شودایي که از چپ و راست و دور و نزدیك نسبت به این مولود شریف ميهگیرینشانه
کند و از اموری است که احتمال واجبات عقلي و شرعي است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمي

اند: (. ایشان در جای دیگر اظهار داشته123: 13ج، 1326)خمیني،  «ز استخلل در آن عقالً منجّ
ی اسالمي از بین برود اسالم آنچنان منزوی خواهد شد که تا آخر ابد، مگر در اگر این جمهور»

(. دقت در سخنان امام 33: 16ج، 1326)خمیني،  «زمان حضور حضرت، نتواند سرش را بلند کند
مة واجب و یكي از دتشكیل حكومت اسالمي را مق ،در حقیقت)ره( بیانگر آن است که ایشان 

ت. ایشان در همین خصوص اس برشمرده معنای حفظ اساس اسالمبه  ابزارهای حفظ نظام
اجراء احكام الهي و لزوم استمرار آن تا روز قیامت دلیل اصلي تشكیل حكومت »نویسد: مي

کند که حكومت اسالمي استمرار داشته باشد و اخالل در اسالمي است و نفس این امر اقتضا مي
 (.613: 2ق]الف[، ج1021)خمیني، « آن امری مبغوض و ناپسند باشد

با توجه به اهمیت حفظ نظام، محافظت از آن جزء واجبات مسلم است و از هر چیزی که 
عنوان یك اصل حفظ نظام به این معنا به یتردید، قاعدهسبب اختالل آن شود، باید پرهیز کرد. بي

المي که در تزاحم شود و براساس آن، هر حكم ثابت اساحكام استفاده مي یحاکم بر سایر ادله
 در صورت حفظ نظامشود؛ چه آنكه طور موقت، ملغي و به حكم ثانوی تبدیل ميبا آن باشد، به

 شود. ميفرصت الزم برای اجرای احكام اسالم و معرفي اسالم ناب به جهان فراهم  است که
ازات رجم ای از زمان، اجرای مجکه بنابر تشخیص حاکم اسالمي، در برههبنابراین، درصورتي

تواند تا الشعاع قرار دهد، ایشان ميتحت آن راشود و اساس موجب اخالل به اصل نظام اسالمي 
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 طور موقت، حكم به تبدیل آن مجازات دهد.اجرای آن مجازات، به یفراهم شدن زمینه

 مصلحت  ی. قاعده3-2
اند، خن نگفتهی مصلحت سطور خاص و در بابي مستقل از قاعدهاگرچه فقهای امامیه به

اند. برای عنوان مبنای صدور حكم حكومتي یاد کردههای مختلف از این قاعده بهبه مناسبت
ها در خصوص جمع بین دو روایت که در یكي از آن« استبصار»نمونه، شیخ طوسي در کتاب 

شه گونه که با یك خوپیامبر اکرم )ص( بر بیمار، حد زنا را به کیفیتي خاص اجرا کرد؛ بدین
ی نازک بر آن بود یك ضربه بر بدن بیمار نواخت و وی را رها درخت خرما که صد تراشه

(، اما براساس روایتي دیگر، حضرت علي )ع( 31و  34: 22ق، ج1043ساخت )حرّ عاملي، 
 22: 22ق، ج1043انداخت )حرّ عاملي، اجرای حد بر بیماران را تا بهبودی آنان به تأخیر مي

میان این دو روایت با دو حدیث اول تنافي نیست؛ زیرا اقامه حد به »ویسد: ن(، چنین مي34و
سان که اگر مصلحت در کند؛ بدینامام واگذار شده و او با تشخیص خود حد را اجرا مي

طورکه همان -زند که از بین نرود ای ميگونهاجرای آن بر بیمار در حال مرض باشد وی را به
ها به تأخیر انداخته، حد را آن اگر مصلحت در تأخیر اجرای آن باشد،و  -پیامبر خدا عمل کرد 

 (. 211: 0ق، ج1334)طوسى،« کندطور کامل اجرا ميبه
اگر کسي مرتكب زنا شود و توبه کند، چنانچه »نویسد: شیخ مفید نیز در این خصوص مي

ه شهادت توبه کرد، شود و اگر بعد از اقامتوبه او پیش از اقامه شهادت باشد، حد ساقط مي
تواند با رعایت مصلحت زاني و عموم مسلمانان او را عفو کند و یا حد را جاری حاکم مي

 (. 111ق: 1013)مفید، « سازد
ی مصلحت را در بین فقیهان معاصر، امام خمیني )ره( از جمله کساني است که قاعده

انسته است و با این بیان که عنوان یكي از مباني اختیار حاکم در تعطیلي موقت احكام دبه
اسالم و  ییكي از احكام اولیه و اهلل )ص(ای از والیت مطلقه رسولحكومت اسالمي شعبه

تواند مساجد را حاکم مي»فرماید: ، ميمقدم بر تمام احكام فرعیه حتي نماز و روزه و حج است
که جریان  غیرعبادیا تواند هر امر را، چه عبادی و یمي حكومتلزوم تعطیل کند؛  صورتدر 

تواند مادامي که چنین است جلوگیری کند. حكومت مي ،آن مخالف مصالح اسالم است، از آن
از حج، که از فرایض مهم الهي است، در مواقعي که مخالف صالح کشور اسالمي دانست موقتاً 

ن نكته (. ایشان در جای دیگر با تأکید بر ای022-021 :24ج، 1326)خمیني،  «جلوگیری کند
حاکم جامعه »نویسد: که اختیار حاکم در این خصوص به معنای استبداد به رأی نیست مي

تواند در موضوعات بنابر مصالح کلي مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حكومت اسالمي مي
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خود عمل کند؛ این اختیار هرگز استبداد به رأی نیست، بلكه در این امر، مصلحت اسالم و 
نظور شده است. پس اندیشه حاکم اسالمي نیز همچون عمل او تابع مصالح اسالم و مسلمین م

 (. 061: 2ق]الف[، ج1021)خمیني، « مسلمین است
اجرای مجازات رجم را بر که حاکم اسالمي در شرایطي خاص، يدرصورتطبق این مبنا 

یگر تبدیل کند. تواند آن مجازات را به مجازات دی اسالمي بداند، ميخالف مصلحت جامعه
محدود و مقید به مصلحت است و الزام ناشي از آن  بدیهي است حكم حاکم در این خصوص،

شرایط مصلحت، منتفي خواهد شد. بر همین مبنا برخي مراجع عظام تقلید در  گرفتن یانپابا 
پاسخ به استفتایي که در این خصوص از آنان شده است، تبدیل مجازات رجم را در شرایط 

 (3)اند.ني جایز دانستهکنو

 الضرر  ی. قاعده3-3
الضرر برگرفته از حدیثي است که به طرق مختلف از علمای شیعه و اهل سنت،  یقاعده

معتبر روایي  هایبانقل شده است. این حدیث با تعابیر گوناگون اما مضموني واحد، در کت
در جریان نزاع شخصي به  )ص( که آمده است. مشهورترین تعبیر، حدیثي است از رسول اکرم

 یکرّات بدون اجازه، به بهانهبا مردی از انصار وارد شده است. سمره، به« سمره بن جندب»نام 
آن مرد داشته، موجبات اذیت و آزار او را فراهم کرده بود؛ تا  یدرخت نخلي که در حیاط خانه

. حضرت ابتدا خواستند دکرشكایت اری به ستوه آمد و نزد پیامبر اینكه باالخره مرد انص
ورزید. در این هنگام پیامبر پیامبر امتناع مي هایپیشنهاداما سمره از پذیرفتن  ،مصالحه کنند

 )کلیني، «إّنَک رجٌل ُمضاّر و الضرَر و الضراَر فی االسالم»فرمودند: 
 .(230: 2، جق1041

 اند، ولي امام خمینياز داشتههای بسیاری ابرفقیهان و اصولیان، در مورد مفاد این قاعده، نظریه
از نظر ایشان، مفاد حدیث الضرر، نهي از ایجاد ضرر ه، دیدگاهي ویژه دارند. زمین ( در اینره)

جا، کند، بلكه نهي در ایناست، اما نه نهي الهي، مانند نهي از شرب خمر که داللت بر حرمت مي
ی پیامبر )ص( بر کل ت عامهنهي سلطاني و حكومتي است که براساس والیت مطلقه و ریاس

عبارت دیگر، سخن پیامبر )ص( در این حدیث در شود. بهی اسالمي از ایشان صادر ميجامعه
(. اگرچه تفسیر امام )ره( از این قاعده 141 -142ق: 1010ی احكام حكومتي است )خمیني، زمره

های خود مبتني بر دفع ائتی قرتناسب بیشتری با این نوشتار دارد، باید گفت این قاعده در همه
آید، سبب وجود ميعبارت دیگر، ضرری که در شرایطي خاص از حكم شرعي بهضرر است. به

 شود. رویگرداني از حكم اولیه به حكم ثانوی یا حكومتي مي
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گاه حاکم اسالمي تشخیص دهد که  بر همین مبنا، برخي از فقهای معاصر معتقدند: هر 
ایى همچون روى گرداندن مردم از اصل اسالم را در پى دارد که هاجراى حد، ضرر و زیان

 )هاشمى تواند در این حالت از اجراى حد امتناع کندهرگز شارع به آن راضى نیست، حاکم مى
به تشخیص حاکم اسالمي، اجرای مجازات  کهدرصورتيبنابراین، . (243ق: 1013شاهرودى، 

شود، مياسالمي  یاد ضرر و زیان بر مردم و جامعهایر سببرجم در شرایط کنوني به هر دلیل 
 اجرای آن مجازات، حكم به تبدیل آن مجازات دهد. یزمینه شدن فراهمتواند تا حاکم مي

 الحرج ی. قاعده3-4
براساس این قاعده، شارع مقدس در احكام خود نسبت به بندگان به اذیت و فشاری که 

که امری خارجي یا حكم شرعي رو، درصورتيازاین عادتاً قابل تحمل نباشد راضي نیست؛
ها از این حیث در فشار و تنگنا قرار گیرند، به الزامي موجب عسر و حرج مكلفان شود و آن

 شود. مقتضای این قاعده آن حكم برداشته مي
بر ای است که به امور فردی و شخصي محدود نشده و عالوهگونهمقتضای این قاعده به

ی الحرج در شود؛ بلكه قاعدهی، راهگشای مشكالت اجتماعي نیز محسوب ميی فردحوزه
گسترده و مؤثرتر است. بر همین اساس، برخي فقها به عسر و حرج  این بخش از زندگي انسان
اند. برای نمونه، محقق اردبیلي در شرح این عبارت از کتاب ای داشتهدر این بخش اهتمام ویژه

الشرائط لمصلحة ال مجاناً و ینعزل بموت االمام و إلمام و نائبه عزل جامعو ل»االذهان که ارشاد
نویسد: ( در خصوص انعزال حاکم در صورت فوت امام مي133: 2ق، ج1014حلّي، « )المنوب

شود، همانا وی در اگر بگوئیم به صرف فوت و قبل از وصول خبر فوت از مقامش عزل مي»
ها صادر شده متفرق شده و به ده و افرادی که حكم برای آناین زمان احكام بسیاری صادر کر

که حكم صادره باطل بوده و عمالً امكان جبران آن نیز اند، درحاليشهرهای خویش بازگشته
فراهم نیست؛ و به همین دلیل، حقوق مردم ضایع شده و اگر حكم به نقض حكم قبلي شده و 

)اردبیلى، « ار موجب حرج عظیم خواهد شدبه تحصیل حقوق از دست رفته آنان شود، این ک
 (. 21: 12ق، ج1043

ی عسر و حرج را در فرایند تبدیل حكم مطابق با همین مبنا امام خمیني )ره( نیز قاعده
ی مقننه ی قانونگذاریِ قوهاولي به حكم ثانوی یا حكومتي مورد مالحظه قرار داده و در حوزه

آنچه فعل یا ترک »...اند: آورد، اظهار داشتهفراهم مي نسبت به اموری که موجبات حرج نظام را
آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع توسط اکثریت وکالی مجلس شورای 
اسالمي، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، 
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یح شود که هر یك از شود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید تصرخود لغو ميخودبه
شود و تعقیب قانوني و تعزیر متصدیان اجرا که از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته مي

 (.231: 12، ج1326)خمیني، « شودشرعي مي
که اجرای حكمي موجب عسر و حرج است، از ایشان در جای دیگر اجازه دادند درصورتي

در مواردی »فرمودند:  (0)استفتای دادستان کل وقت رو در پاسخ بهاجرای آن خودداری شود؛ ازاین
که مدیر و مقام مسئول تشخیص حرج دادند، با تشخیص و تصویب اکثریت شورای عالي قضایي، 

 (. 223: 12، ج1326)خمیني، « تواند از اجرای حكم جلوگیری کنددادستان کل کشور مي
ایشان تشخیص نهایي مصداق ی شایان توجه در پاسخ امام )ره( آن است که اگرچه نكته

حرج را به شورای عالي قضایي واگذار کردند، اصل امكان تعطیل اجرای یك حكم را به استناد 
توانستند در پاسخ، اصل امكان تعطیل اجرای حكم را اند، والّا ایشان ميی الحرج پذیرفتهقاعده

عالي قضایي یا هر صورت، شورای  ی حرجي بودن حكم نفي و رد کنند؛ در اینبه بهانه
توان دلیل وجود حرج تعطیل کند. بنابراین، ميتوانست اجرای مجازات را بهشخص دیگر نمي

ای خاص که براساس تشخیص حاکم اسالمي، اجرای مجازات رجم در برههگفت درصورتي
ی الحرج، حكم تواند به استناد قاعدهموجب حرج شدید بر مردم و نظام اسالمي شود، وی مي

 تبدیل این مجازات کند. به

 . ضوابط اختیار حاکم4
اند با توجه به اینكه موضوع احكام حكومتي، مصالح عمومي و منافع ملي برخي ادعا کرده

ای هایي در صدور احكام حكومتي به سكوالریزه شدن بخش عمدهموقت است، لحاظ چنین مالک
عنوان مبنای حكم به -« مصلحت»ی عبارت دیگر، پذیرش معناشود. بهاز فقه اسالمي منجر مي

 (.23-24: 1310پور، کند )صالحسرعت عرفي ميترین ابزاری است که فقه شیعي را بهمهم -حاکم

ای و صورت سلیقهرسد این ایرادها تنها در صورتي وارد است که حكم حاکم بهنظر ميبه
معیارها و ضوابطي  سنجي حاکم تابعبدون ضابطه و معیار شرعي باشد؛ حال آنكه مصلحت

رو، کساني که ی آن ضوابط، حكم حاکم اعتباری نخواهد داشت. ازایناست که جز در سایه
تصویر صحیحي از آن اند، شدن دین دانسته اندیشي حاکم را به معنای عرفيی مصلحتنتیجه

ی مردم را های روزمرهسنجينداشته و برای تشخیص حاکم ضوابطي قائل نبوده و مصلحت
 اند. ی صدور احكام حكومتي دانستهپایه

سنجي حاکم، ضمن آنكه بیانگر گستره و جا که تبیین ضوابط برای مصلحتبنابراین، از آن
آید، در حساب ميی آن است، پاسخي مناسب بر شبهات مطرح در این خصوص بهمحدوده
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ترین کم تنها به مهمسنجي حامند بودن مصلحتمنظور تأکید بر لزوم ضابطهاین قسمت فقط به
 ضوابط در این خصوص اشاره خواهد شد.

  . موافقت با اهداف و مقاصد شريعت4-1
ها به حاکم اسالمي واگذار شده، مصالحي از نظر فقهای امامیه، مصالحي که تشخیص آن

ی اجرای حكم شرع و تعیین مصادیق احكام و قواعد کلي شرعي مطرح است که در مرحله
سنجي حاکم آن ترین ضابطه در مصلحت(. بنابراین، مهم326: 1، ج1310 شود )صرامي،مي

صورت، آن مصلحت است که آن مصالح همسو با اهداف و مقاصد شریعت باشد؛ در غیر این 
ی اعتباری ندارد. بر همین مبنا شیخ طوسي، روابط و چگونگي قرارداد با اهل ذمه را بر عهده

ن حال، آن را مقید به رعایت اهداف و مقاصد شریعت حاکم اسالمي دانسته است و در عی
که با غایات و مقاصد اندیشي در این خصوص، درصورتيای که مصلحتگونهکرده است؛ به

شریعت در تضاد باشد، از اعتبار خارج بوده و طبیعتاً قراردادی که براساس آن تنظیم شده است 
 (.22 :2ج ق،1312طوسي، نیز از اعتبار خارج خواهد بود )

پوشي شود که چشمهایي اطالق ميطور خالصه مقاصد شریعت به آن دسته از اصول و ارزشبه
شوند )عمید زنجاني، از آن به هیچ عنوان روا نیست و در حقیقت، همان اهداف کلي دین محسوب مي

ت ها در این مورد عبار(. برای مثال، حكم زنای محصنه، رجم است و اصول و ارزش333: 1320
دلیل مصلحت یا است از: تعفّف، احصان و پاکدامني و حفظ نسل و نسب. هرچند ممكن است به

ها توان از ارزشطور موقت اجرا نشود، اما نميضرورت، به تشخیص حاکم اسالمي، مجازات رجم به
پوشي کرد؛ بدین معنا که حرمت چنین عملي باقي است و الزم و اصول در خصوص این جرم، چشم

 مجازات متناسب دیگری جایگزین آن شود.است 

 . وجود ضرورت 4-2

تواند مبنای حكم که ضرورتي نباشد، نميسنجي حاکم تا زمانيدر فقه شیعه، مصلحت
برخي فقها در ضمن مباحث خود اصل  .(240: 1326)عمید زنجاني،  حكومتي قرار گیرد

بیلي در مورد انتصاب افراد غیر نمونه، مقدس ارد رایاند. بقرار داده مورد توجهضرورت را 
ادی مقتضای مصلحت اگر انتصاب چنین افر»نویسد: واجد شرایط برای منصب قضا مي

ای که جز با آن دفع مفسده نشود اشكال ندارد، لكن رجوع به چنین گونهضروری باشد، به
 «قضات و انفاذ حكم آنان تنها در صورت ضرورت و در حد ضرورت جایز است

 .(23: 2، جق1043)اردبیلي،
رجم به مجازات  که ضرورت و شرایط اضطراری اقتضا کند که مجازاتبنابراین، تنها درصورتي
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گیری کند. البته به استناد تواند در این خصوص تصمیمدیگری تبدیل شود، حاکم اسالمي مي
ضروری  در این موارد حكم حاکم تابع همان شرایط« الضرورات تتقدّر بقدرها»ی فقهي قاعده

است؛ یعني اوالً در شرایط اضطراری باید به قدر متیقن اکتفا شود و ثانیاً پس از رفع ضرورت، حكم 
رو، تبدیل مجازات رجم در این موارد به معنای نسخ مجازات زنای محصنه اولي اجرا شود. ازاین

 چه آنكه پس از رفع ضرورت باید حكم اولي زنای محصنه اجرا شود. نیست؛

 قديم اهم بر مهم . ت4-3
 نیااست. « اهم و مهم» یاندیشي حاکم، رعایت قاعدهترین ضوابط مصلحتیكي از اساسي

که دو حكم  یدر مواردبدین معناست که  ستا زیاسالم ن عتیشر دییکه مورد تأ يعقل یقاعده
به هر دو حكم  تثالکه امكان ام ینحوبه رد،یگيقرار م گریكدیدو موضوع در تزاحم با  ای

و مطابق  ابدیموضوعات رجحان  ریبر سا ترتیموضوع بااهم کنديعقل حكم م ست،یموجود ن
 با آن عمل شود. 

که در تعریف قاعده اشاره شد، مبنا و مستند اصلي این قاعده حكم عقل است؛ گونههمان
موارد تزاحم بین به اینكه در  توجه با»نویسد: ، حضرت امام )ره( در این خصوص ميرونیازا

اهم و مهم، عقل حكومت دارد و به مقدم داشتن احتمال فوت اهم بر احتمال فوت مهم حكم 
 نیبنابرا .(144: 2، ج]الف[ق1021)خمیني،  «کند، لذا تشریع تقدم اهم بر مهم معنا نداردمي

دیق کبرای کلي، تقدیم اهم بر مهم امری عقلي است و در واقع آنچه در شرع بیان شده مصا
را « وقت»در بحث تیمم، شارع  برای مثالنه اصل کبرای کلي قضیه.  اهم و مهم است؛ یقاعده

شود ميعنوان یكي از مصادیق اهم مشخص کرده که در تزاحم با دیگر عذرها، وقت مقدم به
 ی، برخي از بزرگان در مقام احصازمینهدر همین  .(22و  21: 2، جق]ب[1021)خمیني، 

کون أحد الواجبین أعظم خطراً أو أکثر »اند: بودن یك دلیل نوشته« اهم»های کتعدادی از مال
احتراماً و أوجب حفظاً في نظر الشارع، کالدوران بین الصاله و بین حفظ نفس محترمه من 

تواند به بر این اساس، حاکم اسالمي نمي .(21: 0، جق1032)سیفي مازندراني،  «الهالک
هم دانسته و به استناد این قاعده آن را بر دلیل دیگر مقدم کند؛ زیرا خود دلیلي را ا یسلیقه

مند و در شرع مشخص شده است و تقدیم یك بودن یك دلیل ضابطه« اهم»مصادیق و مالک 
-توان مصلحتصورت، نمي ها باشد؛ در غیر اینآن مالک براساسدلیل بر دلیل دیگر باید 

 نست. سنجي حاکم را مطابق با این قاعده دا
اند، از عبارات طور خاص و در بابي مستقل از این قاعده سخن نگفتهاگرچه فقهای امامیه به

شود که حاکم اسالمي باید در تصمیمات خود اهم و مهم را استفاده مي خوبيبهبرخي فقها 
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 رایو امر اهم را بر امر مهم مقدم کند. ب قرار دهدمالحظه مورد عنوان یك ضابطه و معیار به
ها و عقارات، آنچه امكان انتقال از زمین»نویسد: مي« فيء و غنایم»نمونه، شیخ طوسي در باب 

ها نظر های اسالمي وجود ندارد متعلق به مسلمین است و بر امام است که در آنآن به سرزمین
  .(60: 2ق، ج1321)طوسى، «کند و با رعایت اهم بر مهم، درآمد آن را خرج مسلمانان کند

از جمله مجازات  اندیشي حاکم در تبدیل مجازاتاین ضابطه، زماني مصلحت ساسبرا
پذیر است که اجرای این مجازات در شرایطي خاص با یكي از قواعد شرعي مانند رجم توجیه

صورت، حاکم اسالمي نسبت به  ؛ در غیر اینردیگتزاحم قرار  حفظ اصل نظام اسالمي در
تقدیم اهم بر مهم، تزاحم دو  یمجرای قاعده د داشت. در واقع،تبدیل مجازات اختیاری نخواه

حكم شرعي است نه تزاحم یك حكم شرعي با اختیار حاکم؛ چه آنكه حاکم تنها آنچه را که 
 کند.و اجرا مي دهدميتشخیص  ،شریعت اسالم در هر شرایطي اقتضا دارد

 . رعايت خبرويت4-4
این امر بدین معنا  ،حاکم اسالمي استاگرچه مرجع تشخیص مصالح حكومتي، شخص 

نیاز است. در واقع، پیچیدگي و نیست که ایشان در تشخیص خود از رجوع به اهل خبره بي
گستردگي مسائل در جامعه چنین اقتضا دارد که حاکم برای تشخیص موضوعات و تحوالت 

مین مبنا، های خود لحاظ کند. بر هگیریداخلي و خارجي، نظر اهل خبره را در تصمیم
ای )ره( در تشخیص مصالح حكومتي، رعایت جهات کارشناسي را در هر زمینه حضرت امام

شود، بر رعایت خبرویت و که موضوع تشخیص مصالح مطرح مي جا هرالزم دانسته و 
ایشان در فرمان تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام  نمونه، رایکارشناسي تأکید دارند. ب

ه به نظر اینجانب پس از طي این مراحل زیر نظر کارشناسان که در گرچ»دارند: اظهار مي
تشخیص این امور مرجع هستند احتیاج به این مرحله نیست، لكن غایت احتیاط آن است که 

عمل آید و رأی اکثریت اعضای حاضر در صورت لزوم از نظر کارشناسان دیگر هم دعوت به
 .(060: 24، ج1326 )خمیني، «این مجمع مورد عمل قرار گیرد

سنجي شود مصلحتاین است که از چه طریق معلوم مي مطرح شودسؤالي که ممكن است 
رسد نظارت در این خصوص بر نظر ميه است؟ بهگرفتضوابط شرعي انجام  براساسحاکم 
بر آگاهي از شرایط زمان و مكان، از فقاهت و جمعي از خبرگان جامعه است که عالوه یعهده

قانون اساسي،  111و سنت نیز برخوردار باشند. شاید بر همین مبنا، طبق اصل  انس با کتاب
خبرگان  یتشخیص این امر که رهبر از انجام وظایف قانوني خود ناتوان شده است، بر عهده

 رهبری گذاشته شده است. 
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توان گفت: اگرچه حاکم اسالمي به حكم اولي اختیار تبدیل بندی مطالب ميدر جمع
مقتضای حكم ثانوی آن است که حاکم اسالمي بتواند با رعایت ضوابط  ،رجم را نداردمجازات 

 طور موقت، حكم به تبدیل این مجازات دهد. و معیارهای شرعي، به
سنجي شرعي اختیار حاکم در تبدیل مجازات رجم یكي از اهداف اصلي این اگرچه امكان

قوانین و مقررات کشور  یانون اساسي، کلیهق 0جا که طبق اصل از آن، رودشمار ميپژوهش به
موازین شرعي باشد، بررسي وضعیت امكان تبدیل مجازات رجم در قانون  براساسباید 

رسد. نظر ميمجازات اسالمي و نیز عملكرد شورای نگهبان در این خصوص ضروری به
لیل و در این قسمت، رویكرد مجلس و شورای نگهبان نسبت به این موضوع تح روازاین

 شود.ارزیابي مي

 . تحلیل و ارزیابی رویكرد مجلس و شورای نگهبان  5
و پس از آن در  24/1/1361مصوب « قانون حدود و قصاص و مقررات آن» 144ی در ماده

، زنای محصنه مستوجب مجازات رجم 1/3/1314مصوب « قانون مجازات اسالمي» 23ی ماده
ای تهیه کرد ی قضاییه  الیحهرای آزمایشي این قانون، قوهدانسته شده بود. پس از پایان مهلت اج

ی نخست خود که زنای محصنه و مجازات رجم نیز در آن ذکر شده بود؛ لكن مجلس در مصوبه
مواردی از حد زنا را که موجب اعدام بود بیان  (2)222ی (، با اینكه در ماده21/2/1322)مورخ 

 آمده بود، آن« رجم»ا حذف و هر جا در الیحه، مجازات هکرده بود، زنای محصنه و مجازات آن
ی تغییر داد. در واقع مجلس، با حذف این جرم و مجازات آن و تصویب ماده« سلب حیات»را به 
 161اصل طبق  ،حدودی که در این قانون ذکر نشده استدر مورد »داشت: که مقرر مي 224

 عمل شود.  161ن موارد براساس اصل قصد داشت تا در ای« شودعمل مي (6)قانون اساسي
ی نخست مجلس را در جلسات قانون اساسي، مصوبه 30شورای نگهبان در راستای اصل 

ی مجازات رجم و امكان متعدد بررسي کرد. با دقت در مشروح مذاکرات این شورا در زمینه
 تبدیل آن، نكات ذیل از بیانات اعضای شورا قابل برداشت است: 

ه به مشروعیت و قطعي بودن مجازات رجم در اسالم، حذف مجازات رجم اوالً با توج
گیرد. موضع روشن شورا در این ی جدی اعضای شورا قرار ميتوسط مجلس، محل مناقشه

خصوص آن است که موضوع زنای محصنه و مجازات آن باید در قانون ذکر شود و نباید ایرادها 
بودن برخي از مجازات اسالمي از جمله رجم و فشارهای خارجي مبني بر خالف حقوق بشر 

 (.2/1/1322ی مورخ ها از قانون شود )مشروح مذاکرات شورای نگهبان، جلسهموجب حذف آن
ثانیاً از نظر برخي از اعضای شورای نگهبان، اساساً ارجاع مواردی مانند زنای محصنه به اصل 
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از  -ای ابهامات دلیل پارهن اصل بهزیرا ای قانون اساسي توسط مجلس امری نادرست است؛ 161
در مقام اجرا با مشكالتي مواجه است  -جمله ابهام در مفهوم منابع معتبر اسالمي و فتاوی معتبر 

زنای  مجرمیتِها و حتي از بین رفتن اصل موجب تشتت در آرای دادگاه که این مشكالت،
 (.31/1/1331رخ ی موخواهد شد )مشروح مذاکرات شورای نگهبان، جلسه همحصن

ثالثاً اگرچه مجازات رجم از احكام مسلم شرعي است و ذکر آن در قانون الزم و ضروری 
گرفتن اختیار حاکم اسالمي در تبدیل این مجازات نیست؛ بلكه  است، این به معنای نادیده

ای از زمان بر خالف که حاکم تشخیص دهد که اجرای مجازات رجم در برههدرصورتي
ی اجرای آن شدن زمینهتواند تا فراهم شود، ميم و موجب نفرت از آن ميمصالح اسال

مجازات، حكم به تبدیل آن مجازات دهد. در همین خصوص، یكي از فقهای شورای نگهبان، 
حاکم شرع »دارد: ی شرعیه است، اظهار ميی رجم از احكام قطعیهبا تأکید بر اینكه مسئله

تواند اجرای رجم را مُضر به اسالم بداند، در آن موارد خاص مي امر( در موارد خاصي که)وليّ
به چیز دیگری تبدیل بكند. این معنایش این نیست که رجم را نفي کرده یا نسخ کرده یا حكم 

خاطر یك جای خودش است، اما حاکم شرع با والیتي که دارد بهحكم به را برداشته است؛
زمان خاص یا در مكان خاص یا در فصل خاص  مصلحت اعالیي در خصوص آن مورد یا در

اهلل یزدی، )آیت« جای این، مثالً قتل باشد؛ چون رجم نوعي از قتل استتواند بگوید بهمي
 (.1/6/1331ی مورخ مشروح مذاکرات شورای نگهبان، جلسه

مورخ  02463/34/31ی رویكردهای مذکور سبب شد تا شورای نگهبان در نظر شماره
الزم است حكم  222در ماده »ی نخست مجلس مقرر دارد: ود در مورد مصوبهخ 26/6/1331

زنای محصنه که مجازات آن با جمع شرایط رجم است آورده شود. بدیهي است که حاکم 
تواند در مورد خاص و براساس مصالح اسالم مجازات جایگزین برای آن مقرر اسالمي مي

از الیحه و تغییر آن به « رجم»ی حذف کلمههمچنین شورا در نظر خود در خصوص «. نماید
« رجم»جایگزین کلمه « سلب حیات»در همه مواردی که عبارت »مقرر داشت: « سلب حیات»

 «.اصالح گرددشده است، 
خود، بند )ث(  10/3/1331ی مورخ منظور تأمین نظر شورای نگهبان در اصالحیهمجلس به

زنای محصنه در فرض عدم »داشت: اقیه مقرر ميالحاق کرد. این الح 222ی را به ذیل ماده
امكان اجرای حكم اولي شرعي، که در این صورت با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حكم قطعي و 
موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زاني محصن و 

بدین «. باشدرای هر یك ميصورت موجب صد ضربه شالق بزانیه محصنه است و در غیر این
را در  ی مذکور، زنای محصنهترتیب، مجلس با اضافه کردن موضوع زنای محصنه به ماده
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 فرض عدم امكان اجرای حكم اولي آن موجب اعدام دانست.
ی خود اصل موضوع زنای محصنه را در قانون آورد، با این حال اگرچه مجلس در اصالحیه

دلیل عدم شورای نگهبان به م خودداری کرد. همین مسئله سبب شدبار دیگر از ذکر مجازات رج
تصریح بند الحاقي مجلس به مجازات رجم و امكان تبدیل آن با نظر حاکم اسالمي، در نظر 

  (1)بند الحاقي مزبور را رافع ایراد قبلي خود نداند. 3/11/1331مورخ  03233/34/31ی شماره
ی اصالحي مورخ سبب شد که مجلس در مصوبه اصرار شورای نگهبان بر ایراد خویش

را  222ی در راستای رفع این ایراد، باألخره با تصریح به مجازات رجم، ماده 20/11/1331
حد زنا برای زاني محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم » بدین شرح اصالح کند:

 قضائیه قوهافقت رئیس امكان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حكم قطعي و مو
چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زاني محصن و زانیه محصنه است و در غیر 

این اصالح موجب شد که شورا  .«باشدصورت موجب صد ضربه شالق برای هر یك مي این
ین شده بداند و بدایراد قبلي خود را رفع 20/1/1332مورخ  03313/34/32ی در نظر شماره

 ترتیب، این ماده به قانون تبدیل شود.
قانون مجازات اسالمي باید  222ی در مقام ارزیابي عملكرد مجلس در تصویب نهایي ماده
به موضوع زنای محصنه و  222ی گفت: هرچند مجلس با اصرار شورای نگهبان، در ماده

دم امكان اجرای جا که در این ماده، ابتدائاً تشخیص عمجازات رجم تصریح کرد، از آن
واگذار شده است، این ماده کماکان قابل « حكم قطعي یدادگاه صادرکننده»مجازات رجم به 

رسد؛ زیرا این موضوع بدین معناست که اساساً تا وقتي دادگاه عدم امكان اجرای نظر مينقد به
اشكال  رجم را پیشنهاد نكند، نتوان مجازات رجم را تبدیل کرد؛ حال آنكه این موضوع با

-قضاییه اجرای این مجازات در برهه یکه به تشخیص رئیس قوهمواجه است، زیرا درصورتي

تواند قانوناً نسبت به تبدیل آن اقدام کند، چه آنكه این ای خاص واقعاً ناممكن باشد، وی نمي
 ی اول منوط به پیشنهاد دادگاه شده است. موضوع براساس قانون در درجه

قضاییه مبني  ید در مواردی که دادگاه با وجود تشخیص رئیس قوهممكن است گفته شو
تواند دستور کند، رئیس قوه ميبر عدم امكان اجرای رجم، اقدام به صدور حكم رجم مي

توقف اجرای آن حكم را دهد؛ حال آنكه اصل صدور حكم رجم در این موارد تأثیر خود را 
از یك طرف دادگاه قانوناً بتواند حكم به رجم  بر افكار عمومي خواهد گذاشت و اساساً اینكه

آن هم با بخشنامه و بر خالف نصّ قانون  -دهد و رئیس قوه دستور توقف اجرای آن حكم را 
بر این، ویژه دستگاه قضایي آن ندارد. عالوهی مناسبي برای اصل نظام بهبدهد جلوه -

ات رجم معرفي شد، همگي ضوابط و عنوان مبنای تبدیل مجازهایي که در مباحث قبل بهمالک



 

 
 41/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم دو  

 

 

58 

ای خاص، یا اجرای مجازات رجم در اند نه شخصي؛ بدین معنا که در برهههای نوعيمالک
رو، معنا ندارد که یك قاضي در یك جا کشور بر خالف مصالح نظام است یا نیست؛ ازاین

اند و قاضي دیگر، دلیل اینكه خالف مصالح نظام است ناممكن بداجرای این مجازات را مثالً به
های مذکور ضمن آنكه به اجرای آن را ممكن و بالمانع بداند. در واقع، شخصي دانستن مالک

شود، خود به ها در این خصوص و ناکارامدی دستگاه قضایي منجر ميتشتت آرای دادگاه
های ثباتي و اختالل نظام خواهد انجامید؛ حال آنكه اساساً فلسفه و غایتِ مباني و مالکبي

 ی اسالم است و نه اختالل آن.گفته، حفظ اساس و بیضهپیش
ها مقتضي آن است که تشخیص عدم امكان اجرای مجازات رجم نوعي دانستن این مالک

جا که از نظر شرعي، ی یك نفر باشد؛ بر همین اساس، از آنای خاص، تنها بر عهدهدر برهه
حكم به تبدیل مجازات رجم نیز  مي است،ی حدود از شئون اختصاصي حاکم اسالامر اقامه

 ها در این خصوص اختیاری ندارند. منحصراً از اختیارات ایشان است و قضات دادگاه
ی مزبور در واگذاری تشخیص عدم امكان اجرای مجازات رجم به قضات فعلي در ماده

صالحیت  ، بر26/6/1331مورخ  02463/34/31ی حالي است که شورای نگهبان در نظر شماره
ی اصالحي خود بدون حاکم اسالمي در این خصوص تصریح کرده بود. لكن مجلس در مصوبه
 دانست.   حكم قطعي توجه به این مهم، تشخیص این موضوع را در صالحیت دادگاه صادرکننده

در ارزیابي عملكرد شورای نگهبان نیز باید گفت اگرچه عملكرد این شورا از این نظر که 
ر لزوم ذکر موضوع زنای محصنه و مجازات رجم اصرار داشته و از طرف دیگر، از یك طرف ب

به امكان تبدیل این مجازات در شرایطي خاص برای حاکم اسالمي تصریح کرده است، منطبق 
ی با موازین شرع در این خصوص است، لكن با توجه به اینكه شورای نگهبان در نظر شماره

اختیار حاکم اسالمي در تبدیل مجازات رجم تصریح  به 26/6/1331مورخ  02463/34/31
را از نظر واگذاری تشخیص عدم امكان  222ی رفت مادهکرده بود، از آن شورا انتظار مي

 کرد. ، مغایر با موازین شرع اعالم ميحكم قطعي یاجرای مجازات رجم به دادگاه صادرکننده
با پیشنهاد دادگاه »شد، حذف عبارت  طرح مقالهدر مجموع با توجه به مباحثي که در این 

قانون مجازات  222ی از ماده« یهیقضا یحكم قطعي و موافقت رئیس قوه یصادرکننده
 شود این ماده به شرح ذیل اصالح شود: رسد و پیشنهاد مينظر مياسالمي ضروری به

رجم حد زنا برای زاني محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امكان اجرای »
چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد،  مقام معظم رهبری،با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت 

موجب صد ضربه شالق  ،صورتموجب اعدام زاني محصن و زانیه محصنه است و در غیر این
 «.باشدبرای هر یك مي
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قضاییه در  یجا که رئیس قوهاین پیشنهاد از چند نظر حائز اهمیت است: اول آنكه از آن
ی مسائل دستگاه تحت امر خود احاطه و اطالع جامعي دارد، در واگذاری پیشنهاد تبدیل زمینه

ی خبرویت که از جمله ضوابط اختیار مجازات رجم به وی رعایت جهات کارشناسي و ضابطه
گیری نهایي در مورد عدم امكان حاکم معرفي شد، لحاظ شده است؛ دوم آنكه واگذاری تصمیم

ی شرعي در این خصوص است؛ ضمن اجرای مجازات رجم به حاکم دقیقاً مطابق با مباني و ادله
آنكه سازوکار و مهمل قانوني الزم برای اختیار حاکم اسالمي نسبت به تبدیل مجازات رجم 
فراهم خواهد شد. بدین ترتیب، در صورت عدم امكان اجرای مجازات رجم، با پیشنهاد رئیس 

 مقام معظم رهبری به صدور حكم حكومتي در این خصوص اقدام خواهد کرد. قضاییه، یقوه

 گیرینتیجه
ی اگرچه مقتضای اصل اولي، عدم جواز تبدیل مجازات رجم است، در تزاحم بین ادله

اجرای این مجازات با قواعدی همچون وجوب حفظ نظام، مصلحت، الضرر و الحرج حاکم 
طور موقت، حكم به تبدیل این وی در شرایطي خاص و بهتواند از باب عنوان ثاناسالمي مي

مجازات کند. حكم حاکم در این موارد باید مبتني بر معیارها و ضوابطي همچون موافقت با 
 مقاصد شریعت، تقدیم اهم بر مهم و رعایت اصل ضرورت و خبرویت باشد؛ در غیر این

 سنجي حاکم اعتبار شرعي نخواهد داشت.صورت، مصلحت
د مجلس با اصرار شورای نگهبان در نهایت، مجازات رجم و امكان تبدیل آن را در هرچن

جا که در این ماده، تشخیص ذکر کرد، از آن 1332قانون مجازات اسالمي مصوب  222ی ماده
ی حكم قطعي واگذار شده است، این ماده عدم امكان اجرای این مجازات به دادگاه صادرکننده

 رسد. نظر مياری ندارد و کماکان قابل نقد بهبا موازین شرعي سازگ
در همین زمینه، اگرچه عملكرد شورای نگهبان از این نظر که بر لزوم ذکر موضوع زنای 
محصنه و مجازات رجم اصرار داشته و به امكان تبدیل این مجازات در شرایطي خاص برای 

جا که آن شورا از آن حاکم اسالمي تصریح کرده است، منطبق با موازین شرع است؛ لكن
ی حكم قطعي را مغایر با موازین شرع واگذاری تشخیص این موضوع به دادگاه صادرکننده

منظور رو، بهی مذکور قابل نقد است. ازاینندانسته است، عملكرد این شورا در تأیید نهایي ماده
گیری نهایيِ تصمیمرفع این ایراد شورای نگهبان باید ضمن اعالم مغایرت این ماده، نسبت به 

 قضاییه تأکید کند. یحاکم اسالمي در این موضوع پس از پیشنهاد رئیس قوه
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 هایادداشت
در این صورت،  هر حكمي نیاز به یك موضوع دارد؛»در توضیح عنوان اولي و ثانوی آمده است:  .4

و حاالت عنواني که در موضوع اخذ شده گاهي اوقات عنوان ثابتي بوده و ناظر به عوارض 
نامند و گاهي باشد، چنین عنواني را عنوان اولیه ميشود، نميمختلفي که بر موضوع عارض مي

باشد؛ حاالتي که بعضي اوقات عارض عنوان مأخوذ در موضوع، ناظر به حاالت عارضي آن مي
 شود. حكمي کهدهد. چنین عنواني، عنوان ثانوی نامیده ميموضوع شده و حكم آن را تغییر مي

شود، حكم اولي و حكمي که براساس عنوان براساس عنوان اولي بر یك موضوع مترتب مي
 (.31: 1323)ارسطا، « نامندشود، حكم ثانوی ميثانوی بر یك موضوع مترتب مي

 ، به برخي از این موارد اشاره خواهد شد. «مباني اختیار حاکم»در قسمت  .1

توان ادگاه طبق موازین شرعي محكوم به رجم شود آیا ميمتن استفتا: اگر مرد یا زني به حكم د .9
ی قتل را از سنگسار تغییر داد یا نه؛ با عنایت به اینكه دشمنان انقالب اسالمي مترصدند نحوه
دست آورده و دین مقدس اسالم را در نظر جهانیان با عنوان کردن بعضي از احكام ای بهبهانه

دارد و شاید عجیب بنماید و با مذاق و قوانین کشوری  ها تازگياسالم که برای غیرمسلمان
کند مشوّه جلوه دهند و در تبلیغاتشان علیه انقالب اسالمي مطالبي نیز حول و ها تطبیق نميآن

حوش آن بیفزایند تا سجع و قافیه شعر خود را در کوبیدن انقالب و اسالم درست کنند بدون 
 پردازند، لذا مسأله فوق مطرح گردید.اینكه به مزایا و نتایج حاصله از آن ب

پاسخ مقام معظم رهبری: ممكن است گفته شود که در مواردی که حكم شرعي آن قتل به کیفیت 
رجم است مثل زنای محصنه که به بینه اثبات شود، در صورت تعذر رجم، اصل قتل ثابت 

د اقرار که اگر زاني است ولي اگر حكم شرعي مورد، رجم است نه قتلِ به این کیفیت، مثل مور
توشه شود، به تعذر رجم مشروعیت قتل ثابت نیست )رهاز حفیره فرار کند حد ساقط مي

 (.33: 1334قضایي، 
ای از موارد، محذورات داخلي یا خارجي متن استفتا: آیا در عصر ما که اجرای حد رجم در پاره

 م تبدیل کرد؟ عنوان ثانوی آن را به نوع دیگری از اعداتوان بهدارد، مي
اهلل مكارم شیرازی: در فرض مسئله، تبدیل رجم به نوع دیگری از اعدام مانعي ندارد )مكارم آیت

 (.324: 1312شیرازی، 
ی که حاکم اسالمي مصلحت بداند، مانعي ندارد )گنجینهاهلل نوری همداني: درصورتيآیت

 (.62استفتائات قضایي، سؤال 
تواند مجرم را عفو یا خیص مصلحت، حاکم اسالمى چنانكه مىدر صورت تشاهلل مظاهری: آیت

را تبدیل به تعزیر کند یا  تواند در اجراى حدّ تخفیف دهد، یعنى آنتخفیف در جرم دهد، مى
 (.2360ی ، مسئله361: 1322د )مظاهری، حدّ را اصلًا اجرا نكن

سئول در اجرای حكمي تشخیص ترین مدیر و مقام مدر مواردی که وزیر یا عاليمتن استفتا:  .1
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فرمایید دادستان کل کشور با رعایت دقیق موازین شرعي مجاز بر حَرَج بدهند، آیا اجازه مي
 ؟توقیف اجرا باشد

 حد زنا در موارد زیر اعدام است: (: »21/2/1322مصوبه نخست مجلس )مورخ  222ی ماده .5

 است. زنا با محارم نسبي که موجب اعدام زاني و زانیه -الف
 زنا با زن پدر که موجب اعدام زاني است. -ب
 زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زاني است. -پ
 «.زنای به عنف یا اکراه از سوی زاني، که موجب اعدام زاني است -ت

 تناد بهبیابد و اگر نیابد با اس مدونه قوانین هر دعوا را در کند حكم کوشش است موظف قاضي. »6
یا  سكوت بهانه تواند بهرا صادر نماید و نمي قضیه معتبر، حكم یا فتاوای منابع معتبر اسالمي

 «.ورزد امتناع دعوا و صدور حكم به از رسیدگي مدونه قوانین یا تعارض یا اجمال نقص

، 222در ماده : »3/11/133مورخ  03233/34/31ی ی شمارهنظر شورای نگهبان مندرج در نامه .7
« عمل آمده، اشكال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقي استرغم اصالح بهعلي

 (.22: 1332ی شورای نگهبان، )پژوهشكده
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 و مآخذ منابع
دفتر  :، قممجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهانق(، 1043محمد )اردبیلى، احمدبن

 .12، جاول چانتشارات اسالمى، 
 :، قمنگاهی به مبانی تحليلی نظام جمهوری اسالمی ايران(، 1323ارسطا، محمدجواد )

 دوم. چبوستان کتاب،  یمؤسسه
مشروح مذاکرات شورای نگهبان پيرامون قانون مجازات شورای نگهبان،  یپژوهشكده
در  ،1/6/1331و  2/1/1322شورای نگهبان، جلسات مورخ  یپژوهشكده :، تهراناسالمی

 دست انتشار.
در پرتو نظرات  4931قانون مجازات اسالمی مصوب (، 1332)شورای نگهبان  یپژوهشكده

 چ اول.شورای نگهبان،  یپژوهشكده: ، تهرانشورای نگهبان
  .22ج، اول چ، )ع( البیتآل ةمؤسس :، قمالشيعهوسائلق(، 1043)حسن عاملي، محمدبن حرّ
إرشاد األذهان إلى أحكام ق(، 1014)عالمه حلّي(، ) ىبن مطهر اسدیوسفبني، حسنحلّ

 .2اول، ج چدفتر انتشارات اسالمى، م: ، قاإليمان
اإلسالم فی مسائل الحالل و شرائع(، ق1042)محقق حلّي(، ) حسنالدین، جعفربنحلّى، نجم
 .1دوم، ج چاسماعیلیان،  یمؤسسه :، قمالحرام

امام حضرت تنظیم و نشر آثار  یمؤسسه :، تهرانامام یصحيفه (،1326اهلل )خمیني، سید روح
 .12، ج )ره( خمیني

تنظیم و  یمؤسسه تهران:، بدائع الدرر فی قاعده نفی الضررق(، 1010) اهلل، سید روحخمیني
 . )ره( امام خمینيحضرت نشر آثار 

حضرت ر آثار تنظیم و نش یمؤسسه :، تهرانکتاب البيع، ]الف[ق(1021) اهلل، سید روحخمیني
 .2اول، ج چامام خمینى، 

تنظیم و نشر آثار  یمؤسسهتهران: ، کتاب الطهارة، ]ب[ق(1021) اهلل، سید روحخمیني
 .2اول، ج چ، امام خمینيحضرت 

النشر اإلسالمي، الطبعه  ة، قم، مؤسسمبانی فقه الفعّالق(، 1032اکبر )سیفي مازندراني، علي
 .0االولي، ج

 .23-24، صص 20، ش ی کيانمجله« فرایند عرفي شدن فقه شیعي»(، 1310) پور، جهانگیرصالح
مجموعه آثار ، «مباني احكام حكومتي از دیدگاه امام خمیني)ره(»(، 1310اهلل )صرامي، سیف

  تهران: عروج.، )ره(بررسی مبانی فقهی امام خمينی یکنگره
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 :تهران ،اإلماميه فقه یف المبسوطق(، 1321) طوسي()شیخ حسنابوجعفرمحمدبن طوسى،
 .2ج سوم، چ الجعفریه، اآلثار إلحیاء المرتضویة المكتبة

، االستبصار فيما اختلف من األخبارق(، 1334) طوسي(حسن )شیخطوسى، ابوجعفرمحمدبن
 .0اول، ج چدارالكتب اإلسالمیه،  :تهران

ارات اسالمى، دفتر انتش :، قمالخالفق(، 1041) طوسي(حسن )شیخطوسى، ابوجعفرمحمدبن
 .2اول، ج چ

دفتر  :، قمالدروس الشرعية فی فقه اإلماميهق(، 1011مكى )شهید اول(، )بنعاملى، محمد
  .2دوم، ج چ، ی علمیه قموابسته به حوزه انتشارات اسالمى

 .3اول، ج چ ،امیرکبیر :تهران، فقه سياسی(، 1320)زنجاني، عباسعلي  عمید
  اول. چسمت،  :، تهرانقواعد فقه؛ بخش حقوق عمومی(، 1326) زنجاني، عباسعلي عمید

 .2چهارم، ج چدارالكتب اإلسالمیه،  :، تهرانالكافیق(، 1041یعقوب )جعفر محمدبنکلینى، ابو
 .ی فرهنگي مطالعاتي الزهراءمؤسسه :، قمتوضيح المسائل یرساله(، 1322مظاهری، حسین )

شیخ مفید،  یجهانى هزاره یکنگره :، قمنعهالمقق(، 1013نعمان )شیخ مفید( )مفید، محمدبن
 اول. چ

 اول. چامام علي)ع(،  یمدرسه :، قممجموعه استفتائات جديد(، 1312مكارم شیرازی، ناصر )
قضايی؛ مجموعه استفتائات قضايی از محضر  یتوشهرهآموزشي و پژوهشي قضا،  یمؤسسه

آموزشي و  یمؤسسه :قم (،1334) ای رهبر انقالب اسالمیاهلل خامنهحضرت آيت
 اول. چپژوهشي قضا، 

ی مؤسسه :، قماستفتائات قضايی یافزار گنجينهنرمآموزشي و پژوهشي قضا،  یمؤسسه
 .آموزشي و پژوهشي قضا

دار إحیاء التراث  :، بیروتاإلسالمجواهرالكالم فی شرح شرائعق(، 1040نجفى، محمدحسن )
 .01 هفتم، ج چالعربي، 

 البیتآل ةمؤسس :، بیروتالمسائلالوسائل و مستنبطمستدركق(، 1042ین )نورى، میرزا حس
 .12اول، ج چ، )ع(
 اول. چمیزان،  :، تهرانهاى فقه جزابايستهق(، 1013شاهرودى، سید محمود ) هاشمى


