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الیحه درباره نقض حریم خصوصی

محمد مهدي حسنی

)فردوسی(نکردندیکــسر پسندیگان جهاندیدگان را به نادیدگان

هرچنـد موضـوعی   ، حریم خصوصی افراد و چگـونگی دخالـت حکومـت در ایـن بـاره     

روحـانیون و متولیـان فرهنـگ و    ، باید در وهلـه نخسـت  رسد که می اخالقییه نظر–اجتماعی

ایـن مقولـه بـا    ، لیکن به دلیل پیوند مسـتقیم ، اخالق جامعه نسبت به آن حساسیت نشان دهند

همـواره مـورد گفـت و گـوي طرفـداران      ، اساسـی آحـاد جامعـه   هاي  حقوق مدنی و آزادي

 شود کـه دیـده  می رنیز است و اهمیت موضوع زمانی پر رنگ تحقوق اساسی و حقوق بشر

.شودمی سیاسیهاي  شود گاهی آن دستآویزي براي گروکشی و تسویه حسابمی

هـاي   دیدن آمـوزش برغماو.است»حریص علی ما منع"بالشک انسان معصوم نیست و 

مسـتعد  ، دینی و اخالقی و نیز شنیدن صداي خیرخواهی پیشوایان دینی و ناصحان اجتمـاعی 

 باعـث ، گاهی زیاده خـواهی و افـزون طلبـی افـراد جامعـه     .گناه استلغزش و در افتادن در 

بـی محابـا   ، داللگـی و قـوادي  ، فسـاد هـاي   با تشکیل باند و خانـه ، شود تا گروهی معدودمی

معنـوي و اخالقـی جامعـه را دسـت مایـه مـال انـدوزي و کسـب         هاي  آبرو و سرمایه، عرض

فـت و نظـم عمـومی را در جامعـه مـورد      اینان بی محابا دین و اخالق و ع.درآمد خود کنند

در سطحی پـائین  دهند و گاهی به لحاظ آثار سوء اجتماعی و اخالقی ومی تاخت و تاز قرار

گنـاه در  رسانند که با انجاممی جسارت و گستاخی را تا آنجا، برخی دیگر، تر از گروه قبلی

شرب خمـر در مـالء   ، نندکمی منکرات را ترویج و تجاهر به فسق)مرئی و منظر مردم (علن 

، عربده کشی و تظاهرات مستانه و یا مزاحمت براي نوامیس مردم از ایـن دسـت اسـت   ، عام

کنـد و برخـورد قهـري و    مـی  بی گمان عمل آنها نظم جامعه و عفت عمـومی را خدشـه دار  

نیزبایـد از حقـوق مـدنی و    هـا   هرچنـد همـان  ، قضائی با این قبیل افراد الزم و ضروري است
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لـیکن بـه   ، برخـوردار باشـند  ...دارابـودن وکیـل و   ، خود از قبیل حق دفاع و سکوت اساسی

.این دوگروه از بحث این یاداشت خروج موضوعی دارند، هرحال

بـه تنهایییـا در   (در خفـا  ، نوعی از گناه و اثـم اسـت کـه اشـخاص    ، آنچه مطمح نظراست

 حـریم خصوصـی مرتکـب   و دور از چشـم دیگـران و در چهـار دیـواري و     )جمعی معـدود 

لیکن ندانم کاري و تعصب خشک و برخورد از پاپ کاتولیک تر برخی متولیـان  ، شوندمی

شود تا گناهان در خفاي آنان بدون اینکه مخلّ حقـوق ثالـث   می نظم و قضائی کشور باعث

افشا و برمال شود و به این ترتیب اشخاصـی کـه در   و یا باعث برهم زدن نظم عمومی گردد؛

، و مـردم از گنـاه حـق اللهـی و پنهـانی آنـان بـی خبرنـد        ، و در اجتماع مورد احترامنـد ظاهر 

 شـوند و راهـی زنـدان شـده و یـا مجـازات شـالق و غیـر آن را تحمـل         مـی  مفتضح و زبانزد

.کنند می

زیـرا موضـوعی اسـت کـه     ، نمایـد می همین ضرورت پرداختن به این موضوع را ایجاب

چشم ، را پر نموده و براي بسیاري از ما جماعت وکیالنها  نامهشوربختانه بطن بسیاري از داد

.آشناست و پرونده و سابقه هایی مشابه اي در دفترمان داریم

منـابع  (آراء وحـدت رویـه   همچنین باید اشاره کردکه بیگمـان در کنـار قـانون و فقـه و    

و مـاهوي   نیـز از منـابع فرعـی   )دکتـرین (هاي علماي حقـوق   عرف و اندیشه، )اصلی حقوق

آراي مشـورتی و نیـز اندیشـه هـایی کـه وکـالي دادگسـتري در        .1آینـد  حقوق به شمار مـی 

توان در دسته اخیر جاي داد به ویژه اینکه معموالً این می آورند رامی البالي مکتوبات خود

واجـد جنبـه   ، آکادمیـک هـاي   در کنار وصـف علمـی و فنـی بـودن و بحـث     ها  آرا و اندیشه

هـاي   شـاهد تـأثیر بسـیاري از اندیشـه    ، اینجانب در طول سه دهه وکالت.تندکاربردي نیز هس

لـذا  .وکال در نتیجه انشاي آراي قضایی و حتی ایجاد رویه در موضعات مختلف بوده اسـت 

و دفاعـات همکـاران در کنـار آراي    هـا   رسد که انتشار لوایح و نمونه دادخواسـت می به نظر

در ادامـه یاداشـت   .به ویژه براي مطالعه وکـالي جـوان پرفایـده باشـد    ، قضایی در این بخش

.3-2، صص1377انتشار، :تهران.فلسفۀ حقوق.کاتوزیان، ناصر .1
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بخشی از الیحه تجدیدنظرخواهی راقم نسبت به محکومیت دختر جوانی بـه اتهـام ارتکـاب    

پرونده اي که متهمـان  .شودمی آورده، و شرب خمر)شرکت در مجلس مختلط(فعل حرام 

افـرادي هسـتند کـه اکثـر غالـب آنهـا       و محکومـان  )صاحبخانه و همه مـدعوین (نفر  21آن 

.تاکنون پایشان به پاسگاه و دادگستري باز نشده است

و.)ر.ع(مفاد آراي صادره و پرونده حاکی است که در منزل یکی از محکومـان خـانم   

)ر.م(به مناسبت جشن تولد بـرادرش   شـود و متهمـان بـدون    مـی  مجلسـی مهمـانی برگـزار   .

به رقص و پایکوبی مشـغول و  ایت حجاب و عفاف اسالمیوجود هیچ رابطه محرمیت و رع

آنها مثبت و بعض آنان نیز اقرار به این عمـل  آزمایش شرب خمر، برخی نیز بنابر نتیجهتست

و همچنــین بــراي صــاحب خانــه و دختــرش اتهامــات دیگــري نیــز ماننــد .حـرام نمــوده انــد 

نگهـداري  ، یافت از مـاهواره نگهداري تجهیزات در، نگهدارییک و نیم لیتر مشروبات الکلی

و نیـز مباشـرت در فـراهم آوردن موجبـات فسـاد دیگرانـو       )یک دست پاسـور (آالت قمار 

اکثریت متهمان ، )محاکم جزایی مشهد 135شعبه محترم (محکمه محترم بدوي .مطرح بوده

بابت اتهام شرب خمر به تحمل شالق حدي و بابـت ارتکـاب فعـل حـرام و شـرکت در      ، را

و لعب بهپرداخت یک میلیون ریال جزاي نقدي در حق دولـت محکـوم نمـوده     مجلس لهو

.است 

 اما قبل از آوردن مـتن الیحـه تجدیـدنظرخواهی دو نکتـه را شـایان ذکـر      

:داندمی

و1استفاده گردیـده اسـت  ، از دو نوشته منتشره قبلی راقم، در تنظیم مفاد الیحه:نخست

بین دو کمان آمـده  ، در اینجا منابع علمی استنادي که در متن الیحه اصلی با فونت کوچکتر

.به صورت پاورقی آورده ایم، به منظور سهولت خوانش متن، بود

صـداي  "، منتشـره در روزنامـه   "اخفاء یا پرده دري -چگونگی برخورد با جرایم عفافی "مقاله اي زیر عنوان  -الف  .1

.9ص  1388تیر ماه 24چهارشنبه  -2221شماره  "عدالت

، منتشـره در روزنامـه   ")ماده اي حضـرت امـام ره   8فرمان  6با نگاهی به بند (حریم خصوصی "مقاله اي زیر عنوان  -ب

.7صفحه  -1388آذر  16دوشنبه  –1914ت نو امروز، شماره حیا
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شعبه محترم ششم دادگاه تجدید نظـر  (محکمه عالی ، در خصوص فرجام پرونده-دوم

راي صادره را در خصوص شـرب  ، اضربا قبول تجدیدنظرخواهی ح)استان خراسان رضوي

.خمر موکل نقض و وي را تبرئه نمود

:و اما متن بخشی از الیحه تجدیدنظرخواهی راقم

بنام بهترین وکیالن

کالسـه  (اجـراي احکـام کیفـري دادگسـتري عمـومی مشـهد        5وسیله مدیر دفتر شعبه  به

89...94(

تان خراسان رضويدادگاه تجدیدنظر اس ریاست و مستشاران محترم شعبه

موضوع پرونده اتهـامی خـانم    920...4222با سالم احتراماً ضمن اشاره به پرونده کالسه 

دادگـاه   135صادره از شـعبه محتـرم    21/5/93مورخ  930...123که طی دادنامه شماره ، .....

، و شـرب خمـر  )شـرکت در مجلـس مخـتلط   (به اتهـام ارتکـاب فعـل حـرام     عمومی مشهد

در پرونـده   17/11/94مـورخ  پیرو اعالم وکالتمه و حد شالق شده است ومحکوم به جری

درخواسـت  ، نسـبت بـه دادنامـه موصـوف    ، وسیله به وکالت از محکوم علیهاي باال بدین، امر

خواهد با توجه به اینکه نفس عمل صدور دستور قضـایی   اجازه میتجدیدنظرخواهی دارد و

کننـدگان و کنتـرل    آزمایش و بوییدن دهان همه شـرکت هاي مردم و  براي ورود به میهمانی

از ، گیـرد  به ترتیبی که در پرونده حاضر و موارد مشابه صـورت مـی  ، هایشان محتواي گوشی

جانب انطباقی با مقررات قانونی و شرع ندارد و در نظر است تا رونوشـتی از همـین    منظر این

ابتـدا  ، ارسـال شـود  مقامـات نیـز  بـه  ، برایموکـل الیحه با حذف نـام و دفاعیـات اختصاصـی   

:گویم سخن، دارد»گلو به سالبه خوردن«باره که براي من حکم  دراین

سـال و سـه مـاه داشـته      19تنها ، که در هنگام وقوع جرم ادعایی(ساله فعلی  5/24موکل 

با معدل الـف  ....شهرستان ....مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ......اکنون دانشجوي ، )است

به حباله نکاح دیگـري درآمـده و سـاکن منـزل پـدري       10/12/91در تاریخ .تأهل استو م
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در شهرشــان و نیــز میــان ، اش اي فرهنگــی وي و خــانواده.خــود در شهرســتان مزبــور اســت

هـا برگـزار نشـده و بـه منـزل مشـترك خـود         کـه هنـوز جشـن عروسـی آن    (خانواده شـوهر  

کـاري و صـحت عمـل ظـاهري آنـان در       ی و درستاند و تقوا اجتماع مورداحترام، )اند نرفته

دادسـراي  ، محاق گواهی قاطبه افراد مرتبط با آنها است؛ گیرم که از جنبه ثبوتی و نه اثبـاتی 

هـر دو بـزه   وانـد  فرمـوده اي صـحیح صـادره   تصمیمات و رأي ، محترم و دادگاه معزز تالی

موکـل بـه دلیـل خـام و جـوان      ، به دیگر سخن در موضعی.داده است رخ، الواقع فی، انتسابی

ــودن ــورده ، ب ــیطان خ ــب ش ــا ، فری ــدود (در خف ــی مح ــان جمع ــرام و  )می ــل ح ــب فع مرتک

منزلـه   بالشـک عمـل خـالف شـرع وي کـه بـه      .شرب قبیح خمر شـده اسـت  ، ناکرده خداي

داراي آثار مضـر محـدودي اسـت    ، و فعل حرام استوتعالی نافرمانی از امر خداوند تبارك

گیرد وباید پادافراه عمـل خـود را    همان جمع کم مجلس را میو نیز که تنها گریبان خودش

همسـایه ، الرحمـه  بـه قـول سـعدي علیـه    ، اما اینکه دستگاه قضا و انتظامی کشور، انتظار کشد

اي  پرونـده »خروشـد  بینـد و مـی   او نمـی ...پوشـد و   بینـد و مـی   حق جل و عال مـی «:شده که

وضوح اشاره به  طوالنی صادر بفرمایند که در آن بهسنگین و چند صدبرگی تشکیل و رأیی 

هرچنـد متهمـین   (شده اسـت  دایر کردن مرکز فساد و فحشاء و انبازي نامبردگان در دادنامه

برنامه بـراي اخـتالط نـامحرم     بی، اصلی از این اتهام تبرئه و ماالً معلوم شده که جشن تولدي

منزله دمیدن در  گمان به بی، شالق نمایدچنین فردي را محکوم به حد و ، )است برگزارشده

نفس رغبت ورود به چهاردیواري و ، از این منظر.آبرو کردن آنها است شیپور رسوایی و بی

تمسـک بـه   ، دري و افشاي گناهشان پرده، در تنگنا قرار دادن متهمین، حریم خصوصی افراد

کنتـرل  ، اخـذ اقـرار  تـالش در جهـت   ، رغـم انکـار جـرم    بـه )دمیدن در دسـتگاه (ادله علمی 

اي  صدور چنین دادنامـه و باالخره...وهاي همراه همه حاضرین در میهمانی محتواي گوشی

آورد که گناه پنهانی آنان آشکار شود و به سبب موقعیـت حسـاس    تنها موقعیتی را فراهم می

ار شـک آثـ   دهان بچرخد؛ بی به دهان، ازاین پنهانش کار پیش، )در شرف رفتن به خانه بخت(

موجـب شـده تـا متولیـان     ، این عمل که برخالف صفت سـتارالعیوبی کردگـاري اسـت   سوء

کـه  ،تجاهر به فسق کند و گناه هان را آشکار کننـد ، جاي فاسق نشسته دلسوز جامعه خود به
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مراتـب از فسـق پنهـانی و     بـه ، هـا و تصـمیمات   نفس این اقدام، شناسی اجتماعی ازنظر آسیب

تـري  بایسـتی هزینـه سـنگین   هردو، ست و از این بابت جامعه و دینبیشتر ا، مرتکبانمحدود

.بپردازند

بـا دسـتور قضـائی وارد    بنده نفس این عمل را کـه ، شود رغم روال جاري که دیده می به

از تمامی افراد حاضـر  ، شده و سپس براي احراز اینکه چه کسی الکل نوشیدهمیهمانی مردم

خواسـته شـود در دسـتگاه مخصـوص آزمـون الکـل       ، رغم انکار شرب خمـر  در مجلس و به

عنـوان فـردي کـه     و بـه دانـد  یک از موازین قضائی و شـرعی قابـل توجیـه نمـی     بدمند با هیچ

، آیـه ، نمـوده اسـت  حقـوق نزدیک سه دهه از عمر خود را صرف نوشتن و تحقیق درزمینـه 

تیـب مراقبـت و   تر ایـن  دهـد بـراي اجـراي حـدود الهـی؛ بـه       حدیث و فتوایی را که اجازه می

را آشـکار و  گناهان آنهـا ، به کمک ادله علمی، دخالت شود و با در تنگنا قرار دادن متهمان

اش را تهیـه   تردید مراقبت و بازداشت فردي که پیشه بی.داند نمی، حدود الهی را اجرا نمایند

و ، یـد نما و فروش انبوه مشروبات الکلـی قـرار داده و از ایـن طریـق اشـاعه فسـاد و اثـم مـی        

.توجیـه دارد ، دست است هایی مختلط ازاین اي که عادتاً مرکز فساد و فحشاء و میهمانی خانه

.داند هاي دینی و اصل و قاعده نمی منطبق بر آموزهچنین رفتاري را، لیکن در غیر آن

ترین منشور و قـانون پـس از انقـالب     سواي نخستین و مهم، مبانی علمی و فقهی این نظر

هـا و منـع    که تأکید بر حفظ حریم خصوصی افراد جامعه و اخفاي لغزش، باره ایناسالمی در

فرمـان   6ویژه بنـد   به، )ره(امام خمینیاي حضرت فرمان هشت ماده، ها دارد و مراد دري پرده

کس حق ندارد به خانه یـا مغـازه و یـا محـل کـار شخصـیِ        هیچ«:خوانیم میاست که در آن

یا کسی را جلب کنـد یـا بـه نـام کشـف جـرم یـا        ، وارد شود، بدون اذن صاحب آنها، کسی

ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمـال غیرانسـانی ـ     

صوت دیگري بـه نـام کشـف جـرم یـا کشـف        یا به تلفن یا نوار ضبط، اسالمی مرتکب شود

شنود بگـذارد  ، گناه بزرگ باشدمرکز گناه گوش کند و یا براي کشف گناه و جرم هرچند 

و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراري که از غیر به او رسـیده  

ها جرم و گناه است و بعضی ازآنها چون اشاعه فحشـا   تمام این.ولو براي یک نفر فاش کند
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مجرم و مستحق تعزیـر  و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق 

بـا دقـت در مفـاد بنـد مزبـور کـه      ».موجب حد شرعی اسـت  شرعی هستند و بعضی از آنها

کنکاش کردن گناهان مـردم و  ، بینیم در منظر وي می، است)ره(میراث جاودان امام خمینی 

بـراي  (بـدون اذن صـاحب حـریم    ، شـان  ورود به حریم خصوصیفاش ساختن اسرار آنان و

هرگونـه شـنود و گـوش دادن    ، و همچنین)به نام کشف جرم و ارتکاب گناه جلب کسی یا

لـیکن  .عملی خالف شرع و اخالق حسنه است، شده افراد به نام کشف جرم هاي ضبط گفته

مغفـول مانـده و   ، اجـراي ایـن فرمـان   ، مانند موضوع این پرونده، مع االسف در موارد متعدد

و)ره(تـذکر امـام   ، به لحاظ نظري، شود ا دیده میماند و حتی رفتار و رویه خالف آن ر می

"منـع آشـکار کـردن گناهـان    "و"منـع کنکـاش گناهـان   ":بر دو قاعدهجانب تأکیدات این

:استوار است

:دیگرانهاي ولغزشگناهانکنکاشمنعاصل–الف

.»والتجسسـوا «:فرمـوده اسـت  ، 21آیـه ، در سـوره حجـرات  )جاللـه  جـل (خداوند کریم

با .1وجو براي یافتن لغزش معنا کرده است کنکاش و جستتجسس را، البیان مجمعصاحب 

بینم که اهمیت این موضوع باعث شده است تـا دانشـمندان    هاي روایی می کتابجستجو در

هاي خود به این موضوع اختصاص دهند و تحت عنـاوینی   فصلی در کتاب، اسالمی به روال

وجـوب سـتر   "یـا  3"ما جاء فـی النهـی عـن التجسـس    "یا 2"من طلب عثرات المؤمنین":مانند

روایـات وارده را کـه در نکـوهش و مـذمت تجسـس       5.…و4"الذنوب و تحریم التظاهر بها

.است گردآوري کنند

731، ص 5البیان، ج مجمع .1

453، ص2الکافی، ج .2

333، ص8سنن البیهقی، ج .3

آل البیت -36، ص61وسائل الشیعۀ، ج .4

393ـ 193، ص1میزان الحکمۀ، ج:ك.ر.5
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پیـامبر گرامـی   ، رسول حـق  :باره خالی از لطف نیست از باب تیمن نقل دو حدیث دراین

:یعنـی 1".عن قلوب الناس وال اشق بطونهم انی لم اُؤمر ان انقب  ":فرموده است)ص(اسالم 

:فرمـوده اسـت  )ع(و امـام صـادق   "وجو کـنم  من مأمور نیستم از نهان و پنهان مردم جست "

وجـو   از مرام و باورهاي مردم جسـت  ":یعنی "2التفتش الناس عن ادیانهم فتبقی بال صدیق"

.".تا تنها و بی همراه نمانی,مکن

ایـن  ، نیـز آمـده اسـت    3کـه در کنزالعمـال  ، کتاب نوادری ازروای -با نقل حکایتی ادبی 

بـر دیـوار بـاال    .اي آواز شـنود  از خانه، گشت عمر شبی می ":برم به پایان میبخش سخنم را

گمان داري که خـداي پـرده تـو    .یا عدواهللا :گفت.خورد مردي دید با زنی شراب می.رفت

اگـر مـن خـداي را    ، شـتاب مکـن  .المومنین یا امیر:ندرد و تو بر معصیت مقیم باشی؟ گفت

وال ":خـداي تعـالی فرمـوده   .تـو معصـیت کـردي در سـه چیـز     ، چیز معصیت کردم در یک

و تـو بـر دیـوار بـاال      5"و اتو البیوت مـن ابوابهـا   ":و فرموده.و تو تجسس کردي 4"تجسسوا

و تـو بـی    6"التدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا و تسلّموا علی اهلها ":و فرمود.شدي 

به شرطی کـه دیگـر از   :مرد گفت.من خطا کردم مرا ببخش:عمر گفت.سالم داخل شدي

7.این خطاها نکنی

53051همان منبع، ش .1

193، ص1میزان الحکمۀ، ج .2

7288.، ش808، ص 3کنزالعمال، ج .3

"و جستجو مکنید":49/12قران کریم .4

ها از درهایشان بیایید به خانه:2/189قران کریم  .5

هایی که غیر خانه خودتان هست داخل مشوید تا آنکه دستوري طلبید و بر اهلش سـالم   در خانه ":24/27قران کریم  .6

.کنید

احمـد مجاهـد، سـروش،    :اصفهانی، ترجمه و تألیف محمد صـالح قزوینـی، تصـحیح    نوادر ترجمه محاضَرات راغب.7

62و61ص
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:پوشی و منع آشکار نمودن گناهان و فسق دیگران عیب–ب

خـود سـبب آمـرزش آن    ، آید که پوشـاندن گنـاه   چنین برمی)ع(اي معصومین ه از گفته

شـود؛ چنانکـه آشـکار کـردن آن سـبب بخشـوده نشـدن بـزه و خـوارى گناهکـار           گناه مـى 

حقـوق مـالى واجـب را    ، گردد و اشخاص اشاعه دهنده گناه حرمتى نداشته و اگر فقیرندمى

.توان به آنان دادنمى

ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۀ فی الذین آمنـوا  ":فرماید 91خداوند در سوره نور آیه 

غـرض از آیـه صـرف    ":نویسـد  محقق انصاري در تفسیر آیه یادشـده مـی  ".لهم عذاب الیم

گرچه انگیزه و قصد آن را نیز نداشـته  ، ها بینجامد انجام کاري است که به افشا و پخشِ بدي

ان فال اشکال مـن حیـث النقـل و العقـل فـی      و کیف ک":و هم او کمی بعدتر گوید 1".باشد

تردیـدي از جانـب   ":یعنـی  "2و سقوطه من اعین الناس,حرمۀ اذا عنه ما یوجب مهانۀالمؤمن

نقل و عقل نیست که پخش و افشاي آنچه سـبب خـواري مؤمنـان و از دسـت دادن حیثیـت      

".حرام است، شود اجتماعی آنان می

کـه   :شـده اسـت   نقـل )ص(از رسـول حـق   نوبدر کتاب اصول الکافی در باب ستر الـذ 

و المسـتتر بهـا مغفـور    ، المستتر بالحسنۀ یعدل سبعین حسنۀ و المذیع بالسیئۀ مخذول":فرمود

و کسـى  ، شـود کسى که عمل نیک خود را پنهان کند پاداش او هفتاد برابر مى":یعنی "3.له

در پنهـانى  (آن را بپوشـاند  و کسى کـه  ، گرددکه گناه خود را آشکار کند خوار و ذلیل مى

اگر آنچه را ":خوانیم می)ع(جا از قول امام صادق و در همان ".شودآمرزیده مى)گناه کند

با چشم دیدي و با گوش شنیدي نسبت به مؤمنان بر زبـان آري از کسـانی خـواهی بـود کـه      

4".خداوند درباره آنان وعده عذاب داده است

443، ص 3المکاسب ج .1

543همان، ص.2

428، ص 2اصول الکافی ج .3

753، ص2همان، ج.4
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در اخـالق اسـالمییکی از مـوارد جـواز غیبـت      دارند که گمان بهتر از بنده استحضار بی 

و قـد ورد  :قال الشیخ األنصارى فـى المکاسـب   ":خوانیم در وسایل می.تجاهر به فسق است

إذا جـاهر الفاسـق   :السـالم فى األخبار المستفیضۀ جواز غیبۀ المتجاهر منها قول الصـادق علیـه  

در اخبـار   :در کتـاب مکاسـب گویـد   ، نصـارى شـیخ ا  ":یعنی ".1بفسقه فالحرمۀ له و الغیبۀ

.جـایز اسـت  ]کنـد و کسى که آشکارا گنـاه مـى  [زیادى واردشده که غیبت متجاهر به فسق 

کـه   هنگـامی ":فرمایـد کنـد کـه آن حضـرت مـى     نقل می)ع(سپس روایتى را از امام صادق 

."ایز اسـت حرمتى براى او نیست و غیبت او ج، کار گناه خویش را آشکار کند فاسق و گنه

صـاحب  :ثالثـۀ لـیس لهـم حرمـۀ    :السـالم و منها قول الباقر علیه":در المصدر نیز آمده است

بـراى  :فرمایـد مـى )ع(امام باقر  :یعنی ".2و الفاسق المعلن بفسقه، و اإلمام الجائر، هوى مبتدع

و پیشـوایان جـائر   ، صاحبان بدعت و هوس رانان:سه دسته از مردم حرمت و احترامى نیست

از ، و باالخره در کتاب عروة الـوثقى ".کنندستمگر و فاسقانى که آشکارا بین مردم گناه مى

یک از حقوق مالى به متجـاهر بـه فسـق داده     هیچ:فرمایدشده که مى عالّمه کاشف الغطا نقل

(شود و هرگز بـراى او حرمتـى نیسـت   نمى اإلعتـراف بالـذنب عنـدالناس مـذموم و     :أقـول .

إیاکم :السالم قالوح و موجب للغفران ففى مستدرك الوسائل عن الصادق علیهعنداللّه ممد

أن یسأل أحد منکم ربه شیئا من حوائج الدنیا و اآلخرة حتّى یبدأ بالثنـاء علـى اللّـه و المدحـۀ     

.3و الصالة على النبى و آله ثم اإلعتراف بالذنب و التوبۀ ثم المسألۀ، له

کـه در آسـتانه سـالگرد    )ره(کـه در شـرع انـور اقـدس و نـزد امـام        بینیم ترتیب می این به

حریم خصوصی همه شهروندان در جامعه مصـون  ، دار بزرگ اوییم انقالب اسالمی همه وام

ــومتی  ــارگزاران حک ــت و ک ــوق    ، اس ــا حق ــی ب ــریم خصوص ــن ح ــه ای ــواردي ک ــز در م ج

حق ورود به آن را ، سایراشخاص جامعه و نیز مصالح و نظم و عفت عمومی در تزاحم است

و اصوالً به لحاظ برخـورد حکومـت بـا افـراد خـاطی و گناهکـار میـان دو گـروه از         .ندارند

605و  604، ص8وسایل الشیعه، ج  .1

605المصدر، ص  .2

216، ص 5المستدرك ج  .3
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اغمـاض اسـت و    نمود و دامنه سوء اجتماعی آن غیرقابـل ، گناهانی که به علت آشکار بودن

و چنین تفکیکـی  گناهان پنهانی و در خفا که مخل حقوق دیگران نیست تمایز آشکار است

ممکن است گفته شود چون حیثیـت و شـرف و عـرض و    .تواند منکر شود کس نمی را هیچ

ناموس افراد واجد اهمیت و حرمت است بنابراین جامعه نباید از مجازات افـراد هنجارشـکن   

.غفلت کند تا مرتکبین و نیز دیگران جرئت ارتکاب چنین اعمالی را به خود ندهند

جنبـه پیشـگیري و بازدارنـدگی    (می مجازاتهرچند استدالل مذکور ناظر به هدف عمو

لیکن باید اذعان داشـت  ، رسد است و ادعاي خالف آن در بادي امر صحیح به نظر نمی)آن

آیا واقعاً ارتکاب فعل حرام از ناحیـه  .خورد در این استدالل یک تناقض آشکار به چشم می

حیثیت و شرف و عرض و ، دکه جز افراد معدود از آن خبر ندارن، متهمینی مانند پرونده امر

که تمام ، مهر دري آن راز سربه کندیا افشاگري و پرده ناموس افراد جامعه را بیشتر تهدید می

ضامنین و اهالی محلی و بلوك ، جمله کودکان متهمین من، افراد نزدیک به ماجرا و خانواده

حد شرب خمر نسبت  راستی اجراي به.سازد کاشانه آنها و شهر را از گناهی پنهانی مطلع می

کـه تـاکنون پـایش بـه     ، رغـم انکـار عنـدالحاکم او    هم به استناد ادله علمی و بـه  به موکل آن

بـازگویی موضـوع بـه    (تنها یک تهدید ، پاسگاه و دادگاه باز نشده و به دلیل روحیه دخترانه

مـه کـه از   ترساند و افشاي گناه او به کیفیت آمـده در دادنا  وي را می، )پدر یا خانواده شوهر

تواند زنـدگی مشـترك او را بـه     کند و همین می او فردي فاسد و گمراه را به ذهن متبادر می

به نفع سوق مسلمین است؟ آیا با قطعیت دادنامه و ، اي سیاه برایش رقم زند هم ریزد و آینده

)ودن اودر عقد ب(اینکه با توجه به دوشیزه بودن موکل ویژه به.آید  او به راه می، اجراي حد

.مفسده و آثار نامطلوب دارد، اجراي شالق برایش

شـاید  ، هـاي اخالقـی نیسـت    توبه از زیباترین و کارآمدترین تأسـیس ، مگر در دین مبین 

ولـی در گنـاه   ، تمـام آثـار دنیـوي و اخـروي گنـاه را بزدایـد      ، انابت در برابر گناهی پنهـانی 

خـود را در تمـام   روشـن و زودگـذر   توان انتظـار داشـت کـه توبـه اثـر      چگونه می، افشاشده

جوانب بگذارد؟ 
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کـه درد  ، جنابـان و متولیـان فرهنگـی و قضـائی و اجتمـاعی ایـن ملـک        بنده از آن عالی

:پرسـم  مـی ، کننـد  روشـنی احسـاس مـی    را در جامعه بهسوز پخش روزافزون گناه و اثم جان

عفتـی و   س و اپیدمی بیتا چه حد توانسته ویرو، به افراد خاطی)زدن شالق(اعمال مجازات 

معـروف و   امربـه ، با توجه به اینکه در اخالق و شـرع کاري را در جامعه ما از میان ببرد؟ گناه

واقعـاً از اینکـه دختـران جـوان و     ، نهی از منکـر مراتبـی دارد کـه رتبـه اول آن تـذکّر اسـت      

دار کنـیم و بـا   سابقه، نوجوان محصل و غیر آن اعم از متأهل و مجرد را با کشف اولین گناه

ترشـان سـازیم و عملشـان را عـادي      خیـره ، اعمال مجازات و از میان بردن ترسشان از حدیـد 

ایم؟ کار کرده کنیم چه

بـا توجـه   ، چگونه انتظار داریم با گسیل داشتن جوانان به زندان و بازداشت و زدن شالق

ا محافظت کنـیم؟ حیثیت و شرف و عرض و ناموس افراد جامعه ر، به آثار و تبعات سوء آن

که با جوانـان بایـد بـا تسـامح و تسـاهل برخـورد کـرد و       ، که تجربه نشان داده است درحالی

.توان اخالق و عفت خورانید و تقـوا را ملکـه ذهنشـان سـاخت     کس نمی بازور و قهر به هیچ

جاي برخورد خشـک پلیسـی و    به، براي مبارزه با رفتار و کنش خالف این قبیل افراد خاطی

شناس مدد طلبیم با فرهنگ سـازي و   ی بایستی از مددکارهاي اجتماعی و دینی و روانقضائ

فسـق و آلـودگی را در   ، و جـایگزین کـردن آنهـا   ، مهیا کردن خوراك روحی طاهر و پاك

.گناه و اثم را نشانه رویم ریشه، جاي آنان باید به.سطح اجتماع از بین ببریم 

.گیـري نیسـت   تنـدروي و سـخت  ، هـا  ا چنین ناهنجاريتردید شیوه برخورد و مبارزه ب بی

مـان را بـه فراموشـی     وظیفـه اخالقـی و دینـی   ، نوبـه خـود   باید به این نتیجه رسید که ما نیز بـه 

، جاي مهربانی و گذشت گیري و شدت و به سخت، گیري جاي تسامح و آسان ایم و به سپرده

جـاي صـبر و    بـه ، افشـاگري دري و پـرده ، پوشی پوشی و پرده جاي چشم عناد و لجاجت و به

ــه ــدروي ، روي میان ــل و تن ــهتعجی ــان   و ب ــیقّظ آن ــه و ت ــاي تنب ــه  ، ج ــماتت را پیش ــه و ش تنبی

، ادبیـات مکتـوب و شـفاهی مـا    که سراسر روایـات رسـیده بـه مـا و     درحالی.ایم  خودساخته

.شده است  خالف این طریقت توصیه
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ر و بث الشکوایی است که نوشته حاضـر را  با عرض مقدمه فوق که درواقع نفثه المصدو

، طلبـد  نماید و از این حیث از طوالنی شدن الیحه پوزش مـی  از الیحه دفاع متعارف دور می

:پردازد ذیالً به دفاع از اتهام انتسابی به موکل می

، خواهی و دقت نظر و بصـارت آن قضـات شـریف    با عرض مراتب و با انتظار به عدالت

مبنـی بـر   ، اصوالً کمترین دلیل و حجت شـرعی ، ه به اینکه به شرح ماعداو با توج، رسیدگی

در پرونده امر وجود ندارد و اصـوالً  ، انتساب بزه اتهام شرب خمر و حتی ارتکاب فعل حرام

هـاي   لذا رسیدگی و تبرئه وي را از بزه، موکل منکر اتهامات انتسابی شده است، عندالحاکم

.نماید انتسابی استدعا می

محمدمهدي حسنی–با تجدید احترام 

.....................................وکیل خانم

:رونوشت

مدیرکل محترم دادگستري استان خراسان رضوي جهت استحضار -1

عمومی و انقالب مشهد جهت استحضاردادستان محترم  -2

.ریاست محترم کانون وکالي دادگستري خراسان جهت استحضار -3

پیشگیري از وقوع جـرم دادگسـتري اسـتان خراسـان رضـوي جهـت       معاونت محترم -4

استحضار

شناسی شرق کشور جهت استحضار دبیر محترم انجمن جرم -5

:مؤخره

ادبیـات مکتـوب و   سراسر روایات رسیده به مـا و در بخش آخر الیحه اشاره نمودیم که 

چون یاداشت خود را بیتـی از اسـتاد تـوس    .شده است خالف این طریقت توصیه، شفاهی ما

فرهنـگ درخشـان ملّـی و مـذهبیخود کـه      آغازیدیم اجازه دهیـد تـا بـه عنـوان نمونـه اي از     

وسـتان را  داد سـخن انسـانی سـعدي در ب   .مشحون و مملو از درس گذشـت و تواضـع اسـت   

:بیاوریم که
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به شب در سر پارسایی شکستیکی بربطی در بغل داشت مست

بر سنگدل برد یک مشت سیمچو روز آمد آن نیکمرد سلیم

تو را و مرا بربط و سر شکستکه دوشینه معذور بودي و مست

نخواهد شد اال به سیمتو را به مرا به شد آن زخم و برخاست بیم

و همچنین پاراف رئیس کل وقت دادگستري استان در هامش الیحه مـان را نقـل کنـیم    

:که

باسمه تعالی اجراي حدود شرعی و برخـورد بـا مظـاهر فسـاد یکـی از دسـتورات اکیـد        «

»03/12/94مظفري–محترم مربوط برسد )دادگاه(اسالمی است عیناً به نظر اعضاي 

و مسئولین ما امام وار و سعدي گونه حفظ حریم خصوصـی افـراد و   یرانمد، امید داریم

.اخفا گناهان مردم را در دستور کار خود قرار دهند


