
 

 

 گیری مرگ مصنوعیبررسی تطبیقی روش اعتراف

 امریکادر حقوق ایران و ایالات متحده 

 4امیرعباس بزرگمهر ،9احمد فلاحتی

 81/78/7344پذیرش مقاله:  87/78/7344دریافت مقاله: 

 چکیده

بدین معنا که با القای حس  ؛مرگ مصنوعی است ،قضاییهای کشف حقیقت در امور یکی از روش

این پژوهش با هدف  .شودموجبات اعتراف ناخودآگاه وی برقرار می ،روش مرگ به متهماعدام یا هر 

گیری مرگ مصنوعی در فقه و حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق ایالات مطالعه تطبیقی موضوع اعتراف

و در روایات  نیز آمدهدر فقه اسلامی  مسئله اجرای روش مرگ مصنوعی .ه استانجام شد امریکامتحده 

قرار گرفته  تأکیدمورد منع اقرار توسط شکنجه  ،از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی .دان اشاره شده استب

عدم استفاده از شکنجه و هرگونه  نیز خط قرمز استفاده از روش مرگ مصنوعی در حقوق ایران است.

و بدون  آزادانهکاملاً  ایبه گونه امریکااین مسئله در حقوق ایالات متحده ، اما استگیری اجبار در اعتراف

این مسئله  .را به دنبال داشته است یحد و مرز در حال اجراست که اعتراض نهادهای حقوق بشر

روش مرگ شدن نتیجه اینکه مقید .ن مربوطه دارداآزادی بیشتری برای مسئول ،در موارد امنیتی ویژهبه

 .ضرورت داردکشف حقیقت واقعی برای  ،قانون منع شکنجه چهارچوب بهمصنوعی 

 .امریکالای کامن ،ادله اثبات ،مرگ مصنوعی ،کشف حقیقت :واژگان کلیدی

 

                                                      
 ایران ،تهران ،دانشگاه عدالت رشته حقوق جزا و جرم شناسی دکتری دانش آموخته .1
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 مقدمه
 منابع .است یحقوق ییو از اصول ابتدا یتقدمت بشر یبه بلندا ،در علم حقوقیی یقات قضاقسئله تحم

اشاره در رسیدگی به دعوا  یقاتتحق یفیتبه ک ،کردندمیرا داوران خطاب  یامبرانپمعمولًا که  فقهی

بر  .داردادی زیاستوار بوده و قدمت  یمنابع فقه یهبر پا یقتو کشف حق یقمسئله تحقرو ؛ ازایناندداشته

نظر  ینهمچن .باره آمده است یندر ا یمختلف یهابحث دارد و یقیعم یفقه یشهشهادت ر مسئله ،مبنا ینا

که است آن بوده  یهدف کل ،حالهربه .توجه استقابل در رابطه با شهادتآنان  ۀیرو س (ع)ائمه معصوم

 ردموا بیشترِ در  یاصول حقوق .دآشکار شو ،عدالت است یکه مسئول اجرا یقاض یامر برا یک یقتحق

گرفته که با شکنجه  یاقراررو ؛ ازاینانداستناد آن را مدنظر داشته ،یواقع یقتضمن توجه به کشف حق

 .درآمده است یحقوق مسئله یکمسئله به صورت  ینفاقد اعتبار است و ا ،شده باشد

مرگ  ،آن قرار دارند ۀعدر زیرمجموها ین اصول کلی کشف حقیقت که دیگر روشترمهمیکی از 

منابع ترین قدیمی .دارندمی وی را به اقرار وا ،ی مرگ به متهمبدین معنا که با القا ؛مصنوعی است

و در زمان کودکی ایشان  )ع(آن به زمان حضرت یوسف ۀپیشیناند و فقهی به این مسئله اشاره داشته

منع شکنجه اشاره کرده و در اصل کلی قانون اساسی کشورمان به مسئله  ،دیگرازسوی .گرددبازمی

پس از آن قانون منع شکنجه  .اقرار ممنوع استگرفتن  که هرگونه شکنجه با هدفِ است بیان شده 

اشاره مطلب مورد این  صراحتبهی و کیفردادرسی مدنی  آیینتصویب شد و در مفادی دیگر از 

در عمل شود و می اجرا امریکا مرگ مصنوعی در ایالات متحده ی ازمتنوعهای روش .قرار گرفت

 تطبیقی بین حقوق کشورمان با ۀمطالع ،در این پژوهش .نهدمی حقوق بشر را زیر پا ۀاصول اولی

 .در مورد روش مرگ مصنوعی انجام شده است امریکای لاکامن

 مرگ مصنوعی. 3

در  .دارد فراوانیهای به مرگ است که زیرمجموعه یمرگ مصنوعی القا ،که بیان شد طورهمان

متهم به  ،و در لحظه پایان عمر کردندمی زدن تهدیدگذشته چشمان متهم را بسته و وی را به گردن

یکی دیگر از این  ،چشمان بسته و شلیک تیر به نقاط امن تیرباران متهم با .کردمی واقعیت اقرار

رگ فرد و چون م است در مورد سنگسار مصنوعی شنیده شدههایی حتی گزارش .هاستروش

احتمال اقرار به واقعیت وجود  ،طول این مدت در ،نیاز دارد یتوسط سنگسار به مدت زمان خاص

است که در کردن غرق ،جدیدترین روش مرگ مصنوعی (.112 :1135 ،شعارزارع)داشته است 
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 .استفاده شده استبارها  امریکاایالات متحده 

ز شکنجه است که در آن بازجوها شخص ای اشیوه ،غرق مصنوعی یا القای حس خفگی با آب

 ،تر از ارتفاع پاهاسر پایین ارتفاعِ دادن بندند و با قرارچوب میبه یک تخته ،کرده برهنهبازداشتی را 

کردن پارچه به صورت ریختن و خیسبندند و با آبشتی میفرد بازدا سروصورتای بر پارچه

وارد مجاری را آب  ،فرد با هر نفس به جای تنفس هوا .برندکشیدن را از بین میامکان نفس ،متناوب

های در تعدادی از فیلم .شودتر از بدن است ریه پر از آب نمیاما چون سر پایین ،کندمیتنفسی 

در چه کشورهایی این دقیقاً هنوز مشخص نیست  .شده استمایش داده شکنجه ن ۀسینمایی این شیو

 (.47 :2211 ،1بالمر) شودشیوه از طریق نهادهای رسمی اجرا می

دهد چگونه با شوک الکتریکی شرح می« بازجویی»ا عنوان بدر کتاب خاطراتش  هانری الگ

روی او را بارها  (خفگی مصنوعی) پوست او را سوزاندند و شکنجه با آب ه است،شد شکنجه

 های مختلف آویزانبار به مدت طولانی از دستگاهیندهد چندهمچنین شرح می . ویآزمایش کردند

 (.2211بالمر، )شده است 

 پس از ،ستامریکاسازمان اطلاعات مرکزی که مرکز ضد تروریستی « خدمات ملی مخفی»

 از خارج در سیا مخفی هایزندان در ،امریکا دادگستری وزارت نظر کسب باو  سپتامبر 11حملات 

 هاییتکنیک از تروریستی اعمال انجام به انمظنون از بازجویی برای امریکا متحده ایالات خاک

 مدت ،سیا ضدتروریستی مرکز هایروش این .کردمی استفاده 2آب با خفگی حس القای همچون

 اساس بر .شد اعلام ممنوع امریکا جمهوریریاست عنوانبه اوباما باراک تصدی از پس کوتاهی

 مرکزی اطلاعات سازمان بازجویان توسط نفر سه کمدست ،سیا سازمان توسط شدهمنتشر مدارک

 قراررد بازجویی مو مصنوعی غرق شیوه از استفاده با ،میلادی 2221 تا 2222 سال در امریکا

غرق  برای مرتبه 2 النشیری عبدالرحیم و مرتبه 11 زبیدهابو ،همرتب 111 ،محمد شیخ خالد .اندگرفته

 انجام به که گفت 2217 ژانویه در امریکا جمهوررییس ،ترامپ دونالد .اندشده بسته تخته به مصنوعی

 (.47 :2213 ،3بریان) دارد باور «شدنغرق حس القای» مانند شکنجه هایشیوه

                                                      
1. Balmer 

2. Waterboarding 

3. Bryan 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DB%B1%DB%B1_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%A7_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9_%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%87
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 اسلامی حقوق و فقه دیدگاه از مصنوعی مرگ .1

، ییجنا یشناسروان و علوم آثار در مطالعه و هابررسی سایر و علمی پلیس ،پلیسی علمی هایروش

 باشد داشته ییجنا یشناسروان از ایبهره که یپلیس .دنکنمی وتحلیلتجزیه را مجرم روان و اندیشه

 .دهد تشخیص را آنان تمایلات ،اشخاص ۀچهر رنگ ناگهانی تغییرات یا ارادیرغی دقت از تواندمی

 اشچهره در یا گفتار لایهلاب در آنکه مگر ،کندنمی پنهان را چیزی کسی دنفرمایمی )ع(علیحضرت 

 بازپرسی انمظنون از باید جنایات وقوع محض به آموزدمی اه مب ییجنا یشناسروان .شودمی آشکار

 مطالب بجاینا بندیِ همسر فرصت و بسازندرا  مطالبی ،عدالت از فرار برای نتوانند تا دیآ عمل به

 (.41 :1131 ،رجب)یا تبانی نداشته باشند  محکمه و قاضی و سبازپر یاغوا برای

و  است همراه بازپرسی و جرم کشف گوناگون هایشیوه با ما عصر در و امروز جهان در دادرسی

 شرایط و ضوابط خود ،جرم .گرفت کمک زمینه این در پیشرفته و پیچیده هایدستگاه از توانمی

 جرم ارتکاب به دست گوناگون عوامل تأثیر تحت انگیزه رایدا مجرمِ است ممکن و دارد ایویژه

 و ،دهد یاری آن علل و جرم کشف در را قاضی تواندمی ،عوامل و علل و هاشیوه این از آگاهی .بزند

 در افتادهجا یامر ییقضا یشناسروان هامروزکند.  صادر حقهب و واقعی حکم حقیقت کشف با

 .شودمی تدریس ییقضا یشناسروان و حقوق هایدانشکده بیشترِ  در امروز و است دادرسی

 اشتباه دچار حکم صدور با ییبازجو هنگام ،روانی علوم به ییآشنا با کیفری یا ییجزا یقاض

 موضوعهمگی  ،دادگاه در حاضر افراد و یانتماشاچ حتی و شهود تا گرفته متهم رفتار از .شودنمی

 (.15 :1111 ،سهرابی) دندهمی تشکیل را ییقضا یشناسروان

 قدمت ،دنرومی کار به جزا حقوق در ویژهبه دادرسی و قضا کار با رابطه در که علومی از بسیاری

 قرن اواسط از هایی بوده است، ولیدر غرب دارای ابهام ییجنا علومندارند؛ برای مثال،  دیزیا

 تحلیل یعنی جنانی النفس رفتمع .است یافته توسعه ییایتالیا لمبروز یهنظرطرح  از پسو  نوزدهم

 .کنندمی مطالعه را نامجرم افکار و شهیاند ،دماغی طب علمو  ،نامجرم روحیه و اندیشه

 در دقت ،قانونی پزشکی ،است جرم اجتماعی عوامل از بحث آن موضوع که ییجنا الاجتماععلم

 و جرم ارتکاب یتکیف به تواندمی وشود را شامل می هیعلیمجن شخص یا جرم وقوع محل آثار

 بوده علوم این از بسیاری مبتکر )ع(علیحضرت  گفت توانمی جرئتبه .دهد نظر جرم فاعل هویت

 سنگسار به فهیخل محضر در ،بودند شده زنا مرتکب که نفر پنج ۀدربار حضرت آن داوری .است
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 یپسرفرزندِ  ندبود مدعی که زنی دو ۀدربار یادآوری ؛بودند رهسپار مجازات سویه ب وشده  محکوم

 ،وغیره گواهان در قیتفر و ؛یدهیزا پسر بود مدعی که زنی شیر کردنوزن اب شان است،هرکدام آنِ از

 ازگاهی  که حضرت آن ۀویژ هایقضاوت (.55 :1415 ،حویزی عروسی) است حقیقت این گویای

 :شوندمی تقسیم بخش چند هب ،شودمی تعبیر العقولمحیر هایقضاوت به هاآن

 و اقرار جز مجرم و متهم برای کهایگونهبه ؛است حق کشف برایتنها  که ییقضا ۀژیو رویه .1

 ؛نماند راهی اعتراف

 بود آن رکمبت )ع(یعل و است متداول امروزی هایآزمایشگاه در که سنجش و آزمایش رویه. 2

 در جنایت به آلوده ظاهرهب سِلبا دادنِ قرار و بودند یدنیزاپسر مدعی که زنانی شیرِ کردنوزنمانندِ 

 ؛جوش آب

 ؛شود آشکار همگان بر کهطوریبه دعوا طرف نیرنگ و حیله کشف برای هاییروش. 1

 برملا شود؛ حاضران ۀهم نزد متهم دروغتا  خاص ییبازجو رویه. 4

 و ارثی هاینزاع و مالی مشکل ،ریاضی دقیق هایفرمول کارگیریبه با حضرت که مواردی در .5

 آنکه بدون 11 سهام با نفر سه بین در شتر هفده تقسیم و دیناریه مسئله اند؛ و نیزکرده حل را الیم

 ؛شود قیمت پرداخت به مجبور یا بیاید کم شتر

 حسب بر کهزمانی  در تنهامورد  این .نکند اقرار تا دهدمی افکار نیتلق طرف به که ییهاروش. 1

، به کار کنند گناه به اعتراف جهتبی مبادا افراد و طرف که یموارد درنیز  و است لازم شرع دستور

 .شود اجرا باید حد و خدا حکم اعتراف و اقرار ثبوت از پس که رودمی

 بیکران ۀسرچشم از و هآموخت )ص(پیامبر وحی ازرا  قضا علم )ع(یعل که است آن همه از ترمهم

 توسط یمن به قضاوت برای اعزام مهنگاایشان  .است شده برخوردار نبوی وحی و الهی علوم

 بیا من یکنزد :فرمود پیامبر .ندانم را قضا علوم ۀهم شاید ،جوانم من الله رسول یا :گفت )ص(پیامبر

 هدایت پایانتبی دانش با را او فکر و دل خدایا :فرمود و نهاد حضرت آن ۀسین روی دست گاهآن و

 قضاوت از موردی و مسئله در حتی آن از پس :مودفر حضرت نآ .دار استوار و ثابت را زبانش و کن

بود که  جهت مینه به (.41 :1137 ،شامبیاتی) ننمودم کش امری هیچ در و نکردم تردید نفر دو بین

 ییقضا احکام با رابطه در قرآن از رموزی و نکته و داشت قضا امر در یجالب هایابتکارحضرت 

 .داشت تازگی وبود  جالب همگان برای که کردمی استنباط
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 و روحی اتحال و مجرم خصوصیات ،دادرسی و قضامسئله  با رابطه در ،اندانحقوق از بسیاری

به کیفر  حکم یکسان همه ۀدربار نباید معتقدند و دانندمی مؤثر کیفر در را او خاص وضع و روانی

 انتقاد باد هب را اماسل کیفری و ییجزا قوانین است ممکن زدهغرب اندانحقوق از برخی کهچنان داد؛

 و جرم عنصر باید قاضی و دارد مکح یک موارد ۀهم در غیرهو دزدی و زنا برای چگونه که بگیرند

 ولی ،است کلی حکم گرچه ؛نیست چنین گفت بایددر پاسخ  .بگیرد نظر در را مجرم حالات

 کهچنان ،کند کسب یا سنگین را یفرک آن اساس بر تواندمی قاضی که است نهفته آن در هاییویژگی

 آن هایدادرسی از زیادی هاینمونه و است دادرسی نوع این مبتکر )ع(علی ،داد انجام )ع(علی

 :شودمی اشارهمورد چند  بهدر ادامه  کهاست  شده نقل رابطه این در حضرت

 عمر نزد را زانی مرد پنج: »کندمی نقل نباته بن اصبغ از کافی نوادر باب در کلینی مرحوم. 1

 در )ع(علی .کنند اجرا آنان تمام ۀدربار را (سنگسار یا تازیانه صد) زنا حد داد دستور او .آوردند

 .کن اجرا را حکم و حد تو :گفت عمر .نیست آنان حکم این عمرای :فرمود ،بود حاضر مجلس

 را رمیچها و تازیانه صد را سومی ،کنند سنگسار را دومی ،بزنند گردن را یکی این :فرمود )ع(علی

 چگونه که کردند تعجب حاضران سایر و عمر .«کنند تعزیر هم را پنجمی و شلاق ضربه پنجاه

 اولی :فرمود حضرت ،خواستند توضیح و کندمی صادر حکم نوع پنجواحد  یدر جریان )ع(علی

 قتل حکمش ،است شده خارج ذمه از مسلمان با زنای با چون و است ذمه در و نیست مسلمان

 شده زنا مرتکب ییزناشو امکان با و داشت زن ،است کرده محصنه زنای دومی !زنا دح نه ،است

 ضربه صد باید که است کرده رمحصنهیغ و معمولی زنای سومی و است سنگسار حکمش ،است

 پنجاه باید پس ،است حر نصف عبد حد و است عبد و برده چون چهارمی .(زنا حد) بخورد شلاق

 و بترسد اینکه برای و ندارد حد پس ،ندارد تکلیف دیوانه و است جنونم پنجمی ،بخورد شلاق ضربه

 .(411: 1111)کلینی رازی، شود تعزیر باید ،بشود تنبیه نکند خلاف

 گریه با مسجد در ورود هنگام گروهی با جوانی کندمی نقل (ع)باقر امام از تهذیب و کافی در. 2

 زیادی مال .رفت مسافرت به هااین با پدرم :تگف او .کند قضاوتدرخواست کردند که  )ع(علی از

 حیرشُ و !نگذاشت جا به مالی گویندمی پرسممی وقتی ،نیامد پدرم یول آمدند همه و داشت همراه

 و رفت هااین با پدرم دارم یقین من ولی ،خوردند هم سوگند و داد سوگند را آنان و کرد قضاوت هم

 را جریان و فرستاد را آنان )ع(یعل .نیست صحیح قضاوت نای و است داشته خود بانیز  زیادی مال
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 منکر هم هااین ،نداشت نهبیّ جوانی ادعا که گفت را خود قضاوت جریانوی نیز  .پرسید ریحشُ از

 قضاوت سطحی گونهاین یمهم ۀقضی چنین ۀدربار آیا :فرمود حضرت .خوردند سوگند که بودند

 ما مکبح همیف منکح الا الله و: »فرمود شریح پاسخ در تحضر ؟هذا مثل یف مکتح ذال و ،کنندمی

 وسپرد  یکی به را یکهر و طلبید را شرطه یاعضا از تن چند آنگاه «.النبی داور الا یقبل به مکح

 وبست  ستونی به را یکهر ؟ایدآورده جوان این پدر سر بر چه دانمنمی که پنداریدمیگفت 

 وساخت  حاضر را مردمطلبید،  را رافع ابی خود مخصوص تیمف آنگاه ،پوشاند را هایشانچشم

 زیر آنگاه .یدیبگو تکبیر نیز شما گفتم تکبیر من وقت هر .بنویس کردند اقرار و گفتند هرچهگفت: 

 تا و سالی چه در ،شهر کدام در کجا از روزی چه ،شدید خارج کی ؛پرسید آنان یکیک از را جریان

 .گفت تکبیر جریان شنیدن از پسحضرت  ؟شد دفن چگونهو  بیمار کجا ؟بود شما با ینفلا ،کی

 (.11 :1424 ،دیلمی سلار) کردند اقرار دقیقاً ،گفتند چه رفقایشان که دانستندنمی دیگران چون

 وکرد می انکار زن .کندمی طرد مراو  داده شیرم سال دو و است مادرم این زدمی فریاد جوانی. 1

 حضرت آن .یاری خواست )ع(یعل ازوی  .کرد زندانه ب محکوم را وانج عمر .داشتنیز  شواهدی

 شوهر اصلاً زن این دادند گواهی ،بودند زن خواهران که شاهدان .شنید را زن و جوانهای حرف

 و زن این :گفت ،آری :گفتند همه ؟دهدمی منبه  اریاخت :فرمود حضرت .ستا دوشیزه و است نکرده

 ،مهریه پرداخت و عقد از پس ،خود از درهم 422 مهریه ،کنممی جتزوی هم برای را جوان این

 !ستا من ۀبچ او ؟!کنیمی جیتزو پسرم به مرا !خدا رسول عم پسرای :کرد عرض زن .کنند عروسی

 (.44 :1411 ،زهیلی) کرد اعترافترتیب و بدین

 من غلام دیگری بود مدعی یکهر ،بودند آمده حج قصد به کوهستانی مناطق از که نفری دو. 4

 حضرت .است من غلام دیگری که خوردند قسم دو هر و نکردند اقرار یکهیچ کردند هرچه ،است

 به و کنید بیرون سوراخ این از را سرتان شما :فرمود آنگاه .یدیبگو راست خواهیدنمی نظرم به فرمود

 :گفت یبلند صدای با سپس .کردند چنینکن.  بیرون سوراخ این از را خود سر گفت نیز دیگری آن

 فوراً ،بود غلام واقعاً آنکه .بزنم را غلام ردنگ خواهممی که بیاور برایم را )ص(خدا پیامبر شمشیر قنبر

 ،نیستم غلام گفتیمی که تو :گفت اولی به و ماند دیگری ولی ،کشید بیرون دیوار از را خود گردن

 به را غلام حضرت .شوم خلاص راه این از خواستم ،بود کرده ظلم خیلی من به چون اما آری :گفت

 (.44: 1411)زهیلی،  نکند آزارش کرد سفارش و سپرد او
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 ،کنند قانع رادر اختلاف حاصله یکدیگر  نتوانستند کهکودکی  به نسبت زن دو ادعای ۀدربار. 5

 و تو به را نصف ،کنم نصف را بچه خواهممی فرمود ،نشد مؤثر ولی کرد نصیحتابتدا  حضرت

 میتقس بر مصمم اگر خداه ب راو ت :گفت دیگری و ماند ساکت یکی ،بدهم یکی این به را دیگر فنص

 بودی مادرش اگر :فرمود دومی به حضرت ،نیستم او مادر من .او به بده را بچه و ،نکن هستی

 (.44 :1414 ،زبیدی) کرد اعتراف هم او .شدینمی او مرگ به حاضر و داشتی عاطفی احساس

است، شامل انجام  مجرم و جرم کشفهای راه از یکی هامروز که سنجش و آزمایش رویه. 1

 آزمایش با رابطه در نوظهور ونوین  ۀشیو این .آیدمی عمل بهشخص  از که است مختلفی هایآزمایش

 دیگری و پسر یکی نوزاد کودک دو .است بسته کار به منانؤم امیر پیش هاقرن که دارد وجود خون

 نصایح ،است خودش مال پسر و است دیگری آنِ از دختر بودند مدعی دو هر شاندرانما که دختر

 وزن زن دو هر شیرحضرت دستور داد  .کردندمی پافشاری همچنان و نشد مؤثر شاندرباره )ع(یعل

 (.44 :2212 ،عبدالرحمان) دختر مادر دیگری و است پسر مادر بود ترسنگین شیرش آنکهفرمود  .شد

 ،سازد متهم را خود معشوق جوان خواستمی عجیب ایهحیل و نادرست ایوهیش با هک زنی. 7

 برای .بود داده ارائه جوان آن تجاوز و جرم سند عنوانبه و بود مالیده مرغتخم ۀسفید خود لباس به

 حاضر جوش آب :فرمود )ع(علی ولی است. گرفته قرار تجاوز مورد زنکه  بود شده ثابتنیز  همگان

 نه است مرغتخم ۀسفید این که شد روشن کاملاً .نهادند جوش آب در را آلوده اسبل سپس و کنند

 (.55 :1411 ،عاملی) ماندۀ آثار تجاوزباقی

 حتی و است نامشروع نز حمل پنداشتمی که پیرمردی ۀدوشیزو  جوان همسربا  رابطه در. 1

 :فرمود حضرت ،بود داده جوان ۀحامل زن بررا  زنا حد یاجرا دستور چند پرسش از پس عثمان

 شد معلوم آزمایش و جوابو  سؤال از پس .هست نیز بکارت سلب و دخول بدون نطفه نفوذ امکان

 (.44 :1414 ،حلی علامه) است باکره ،حامله جوانِ زن که

 طفلی وبود  شده وارد مصر یزعز قصر به تازگیبه که زمانی در )ع(پیامبر یوسف که اندآورده. 3

 نگهبانان از نفر دو کردند اعلام که رفت قصر حیاط به (مصر عزیز) پوطیفار همراه روزی ،نبود بیش

 راآنان  دوی هر زدنگردن دستور پوطیفار .کنندمی متهم را دیگری یکهر و اندزده دزدی به دست

 ارپوطیف گوش در آرامیبه ،بود گرفته حق حضرت از را علم ۀجوهر که کودکی سن با یوسف .داد

 ،وی دستور به .است دزدچه کسی  که دانستم من گفت سپس .گویممی چه کن اعتماد من به :گفت
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 بلند صدای با تنها و اشاره بدون یوسف .بستندرا  شانچشمان و خوابانده زانو به را نامتهم دوی هر

 کشیدن صدای که فهماند مأمور به اشاره با سپس .بزن را او گردن !است دزد این !است این گفت

 حرفهمین که  .بزن گردن را دزد این گفت قاطعیت با یوسف ،صدا این شنیدن با .درآورد را شمشیر

 هوش از و افتاده خنده به همگی سپس .کردم خطا ؛ببخش مرا که افتاد پوطیفار پای به متهم ،شد زده

 (.44 :1424 ،طباطبایی) کردند تعجب کودک این ذکاوت و

 مرگ روش با اقرار گرفتن،دینی علوم دیدگاه از که شودمی برداشت نینچ فقهی هایمثال این از

 .است مجاز وندارد  مشکلی ـ نیانجامد اجبار به اگر ـ مصنوعی

 ایران حقوق در مصنوعی مرگ .1

 :داشت بیان ادله اعتبار برای را ذیل ترتیبتوان می ،هادادگاه در حقیقت اثبات مورد در

 ؛مسئله منطق بر منطبق واقعی اقرار. 1

 ؛مسئله منطق بر منطبق واقعی شهادت. 2

 ؛است رسیده اثبات به هاآن صحت که هاییگزارش و اسناد. 1

 (.است برخوردار متفاوتی اعتبار از صادره رأی ،امارات قوت به بسته) امارات استناد به قاضی علم. 4

به این امر اشاره  یفریک و یمدن یهایدادرس یینآ در و است مستقل خود رأی صدور در یقاض

 مسئله این .است شده منتفی یقانون نظر از ،پرونده صدور امر در یگرد یقاض دخالت .شده است

 که رسدمی نظر به ینچن حالهربه .شود منجر یقاض علم در تریقوی حقوقی ضمانت به تواندیم

 معتبر یحقوق یهامثال و عرفی حقوق اساس بر تواندمی یقاض علم استناد به صادره حکم اعتبار

 .(174: 1112جعفری لنگرودی، )شود 

 که دادگاه در (کیفری یا حقوقی) بحث مورد موضوع اثبات یبرا ،یهامام فقه یمبنا بر گذارقانون

 یزن خود یقتحق تقضا ازآنجاکه .است کرده یینتع را یطیشرا ،یردگیم قرار رأی صدور یمبنا

 حرکت ،پسندمحکمه اسناد یافتنِ جهت در یقاتتحق ینح ،ینقوان نیا به اشراف با ،هستند دانحقوق

 موجب بهاست و  مستند حکم صدور سازینهزم ،یقاتتحق یرمس در قضایی نظارت واقعدر  .کنندمی

 و منطقی صورت به اصل این .است ممنوع اقرار گرفتن یبرا شکنجه هرگونه ،یاساس قانون 11 اصل

 شخص است ممکن ،اجبار حالت در .است شده مشاهده جهان یحقوق یهانظام یتمام در شمولجهان
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 قبولقابل یاقرار ینچنکند و طبیعی و منطقی است که  محافظت خود از تا آورد یرو دروغاقرار  به

 هرگونه ،شکنجه مسائل بر علاوه است آمده نگهبان یشورا توسط ساسیا قانون یرتفس در .نخواهد بود

 (.44 :1113 ،بزرگمهر) است آن اعتبار لغو مستوجب ،اقرار اخذ هدف با یمنطقیرغ فشار و اجبار

 برمبتنی که ییبازجو یننو یهاروش اساس بر تنها که است مطرح اختیار یناترتیب بدین

 1111 مصوب شکنجه منع قانون دیگرازسوی .گرفت اقرار متهم از بتوان است، بودنیاجباریرغ

 کرده تعیین ،شکنجه ۀیلوس به نگرفتناقرار یبرا را ییهاضمانت و هگفت سخن بارهینادر یلتفصبه

 آن از حاصل اقرار و ممنوع اشخاص یبدن یبآس و یهتنب هرگونه ،قانون ینا مفاد موجب به .است

 یهاضمانت 1132 مصوب یاسلام مجازات قانون 571 ماده دیگرازسوی .است اعتبار بدون کاملاً

 در یدادگستر ناضابط ،آن موجب به که است کرده وضع یاجبار اقرار ازجلوگیری  یبرا را دیگری

 به توجه با .شوندمی محکوم یهد یحت و ینقد یجزا و حبس به ،قرارا هدف با متهم شکنجه صورت

 وجود صورت درتوانند می تنها ییقضا یقتحق نامسئول ،است دموجو ینقوان در که ییهاضمانت

 ،برائت زمان تاکنند و موقت  بازداشت را متهم ،تأمین هدف با فرد یک اتهام بر دال امارات و قرائن

 در دارد حق یقتحق یقاض ،یفریک یدادرس یینآ 11 و 12 ،22 مواد موجب به .شوند وی فرار از مانع

 .کند یدتمد ،یجهنت دستیابی به زمان تا را موقت بازداشت ،اتهام بر دال امارات و قرائن وجود صورت

 ،موضوع یفتکل یینتع زمان تا است اتهام امارات و قرائن یاگونه به که ییبازجو یننو هایروش

 با که ییقضا یقتحق نامسئول یبرا است یضمانت ینا و دهدیم یقتحق یقاض به را بازداشت تیاراخ

 یمنطقیرغ فشار و اجبار مسئله . البته بایدورزند مبادرت یقتحق کشف به ،یننو یهاروش از استفاده

 .کرد اعتماد ،آمدهدستبه یجنتا به بتواناز نظر منطقی  تا داد قرار یتفعال قرمز خط را گیریاقرار در

 امریکا یلاکامن در مصنوعی مرگ .4

 حضوری جهان مختلف نقاط در ،خود ابرقدرتی جایگاه در امریکا متحده ایالات که است رواضحپُ

 داخلی حقوق ۀمحدود از خارج ،کشور این در ریگیاعتراف و بازداشت جایگاه روازاین ؛دارد فعال

 ینترمهم القاعده اعضای .دارد قرار سفید کاخ یطلبتوسعه هاییاستس راستای در و کرده حرکت آن

 گرفته کار به افراد این ۀدربار که ییبازجو نوین یهاروش از .اندبوده سیا سازمان تحقیقات هدف

غیراخلاقی  نامتعارف یهاشکنجهحتی  مواردی در و عیمصنو اعدام ،مصنوعی غرق عمل ،است شده
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 اشارهبدان  فقهی ماجرای در آن است که شبیه چیزی مصنوعی اعدام عمل .است شده گزارشنیز 

 وجودنیز  فقهی کتب در مسئله این مشابه .گشایدیم اقرار به زبان متهم ،اعدام فرض با ؛ یعنیشد

 ترس از افراد .بگشاید راستین اقرار بهرا  زبان تواندیم یماتاقدا چنین ،یشناسروان دیدگاه از .دارد

 اما ،بگشاید را دیگری ماجرای نخ سر تواندیماین امر  و کرده اقرار حقایق تمام به ،مصنوعی مرگ

 کلیِ  اصل چراکه ،ندارد سازگاری ییبازجو نوین یهاروش با نامتعارف ۀشکنج یهاروش دیگر

 .استنشده  اجرا آن در ،است اعتباریب شکنجه از حاصل رافِاعت آن در که اقرار گرفتنِ

 راستین اعتراف گرفتن برای یمناسب روش تواندیم ،دارد ریشه نیز فقهی منابع در که یمصنوع اعدام

 هدفِ  با سیا سازمان نامتعارف یهاشکنجه به بارها ،بشر حقوق یهاسازمان یهاگزارش در .باشد

 :کرد اشاره موضوع این با مرتبط ۀنکت چند به توانیم حقوقی دیدگاه از .تاس شده اشاره اقرار گرفتن

 در و است شده تبیین امریکا یرامنیتیغ مسائل و داخلی حقوق برای گیریاعتراف قوانین اینکه نخست

 حقوق در .داندیم مجاز را ملی اهداف پیشبرد هدف با مقتضی اقدام هر امریکا یلاکامن ،امنیتی مسائل

 کاملاً  غیرامنیتی مسائل در و است ممنوع شکنجه با گیریاقرار ،کشورها دیگر همچون کشور این لیداخ

 اثر ،امنیتی مسائل مورد در اما ،شودیم انجام دقت با حوزه این هایتشکای به رسیدگی و شده رعایت

 ۀمحاکم ۀجنب وگردد بازمی نظامی و امنیتی ۀحوز هاییگذارسیاست به معمولاً  هاییبازجو مستقیم

 نگرفته صورت حوزه این در جرم اثبات؛ بنابراین (45 :2213 ،1هال) ندارد حقوقی دعوای یا کیفری

 .است شمرده مجاز را حوزه این در مقتضی اقدام هر امریکا لایکامن است و

 همراه آنان از ییبازجو و خارجی اتباع دستگیری ،المللینب حقوق و بشر حقوق دیدگاه از

 خوانده بلامانع را عملی چنین اجرای امریکا داخلی حقوق هرچند .است شدهنکوهش عملی ،شکنجه

 واسطه به که است مشکلاتی دارایاین امر  المللینبحقوق  و بشر حقوق دیدگاه از ولی ،است

 هشد نگاشته دوم جهانی جنگ فاتحان توسط المللینب حقوق .شودیم گرفته نادیده امریکا ابرقدرتی

 نتیجه مسائل این از (.152 :2213 ،همکاران و 2نویگ) است داده هاقدرت این به اییژهو یگاهجا و

 و ندارد سیاسی پیگیری قابلیت ،سیا سازمان یهاشکنجه با المللینب حقوق تعارض شودیم گرفته

 خواهد شد. منجر امریکا متحده ایالات حقوقی محکومیت به تنها

                                                      
1. Hall 
2. Newig 
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است  داده سیا سازمان به کاملی اختیارات امنیتی مسائل در امریکا لایکامن ،شد بیان که طورهمان

، مثال برای .نیست موجود آن از چندانی اسناد که است حوزه این در امنیتی هاییگیریپ تنها ،هدف و

 راسازمان  هاییگاهمخفتا  القاعده اعضای از (یراصولیغ و اصولی) ممکنروش  هر به اعتراف گرفتن

 صورت در کند. اقدام موضوع پیگیری به نسبتتا  است بوده امریکا ارتش برای نخیسر ،دنده لو

 قرار خود کاردستور در را هایگاهپا دادنِ قرار هدف همچون مقتضی اقدامات امریکا ،ادعا بودنصحیح

 در اامریک ارتش اطلاعاتی ۀبنی تقویت به ،القاعده ساختار مورد در بیشتر اطلاعات کسببا  یا وداد می

 را هاییبازجو چنین از ییقضا ساختار بودنخارج توانیم در واقع .پرداختآنان می با برخورد

 در تنها واست  شده مشاهدهنیز  دیگر کشورهای در یشوبکم مسئله این .دانست آن اصلی ویژگی

 .شودیم منتصب امنیتی مقامات اعمال بر حقوقی نظارت برای ویژه دادستان ،مقتضی موارد

 تنها و بوده ییقضا سیستم از خارج یطورکلبه باید گفت که سیا سازمان یهاشکنجه مورد در

 هر بلکه ،نیست مدعا یک اثبات ،هدف روازاین ؛(12 :2213 ،2گلاج و 1تروجه) دارد امنیتی ۀحیط

 یهاوشر با قضایی تحقیق نامسئول ،غیرامنیتی مسائل در .گیرد قرار استفاده مورد تواندیم یااماره

 .گیردینم قرار یرشپذ مورد گاه که دارند یأر صدور در دادگاه قاضی اقناع در سعی ییبازجو نوین

 امنیتی مسائل در اما ،شود رعایتباید  ییبازجو آثار در دعوا اثبات یا جرم اثبات چهارچوب واقع در

 کاردستور در و تعیین شود مشخص قوتِو  شدت با یااماره که است آن تنها هدف ،قضاییغیر

 روازاین ؛(41 :2211 ،4دوتله و 3بکر)شود  اطلاعاتی رویهکم منجر به تقویت دست یا قرار گیرد بعدی

 تحقیقاتی آغاز برای سرنخی امنیتی مسائل در ،ندارد نقشی هیچ جرم اثبات در که شکنجه با اقرار

 .آیدشمار می به دیگر

 وجودِ  با المللینب حقوق منابع و دانسته محق ردمو این در را سیا سازمان امریکا لایکامن

 این در ییبازجو نوین یهاروش اما ،بود نخواهند بیشتر هاییگیریپ به قادر ،اقدامات این محکومیت

 از یکیچه در گیریاقرار با هدفِ شکنجه .باشد ییقضا تحقیقات نامسئول توجه مورد تواندیم حوزه

 عملی آن فقهی ۀریش به توجه با مصنوعی اعدام ولی ،نیست دهپذیرفته ش جهان حقوقی هاییستمس
                                                      
1. Troje  
2. Gluch 
3. Becker  
4. Dutelle 
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 .اندداده ارائه را آن مختلف یهامدلشناسان این حوزه روان که است حوزه این در شدهتصدیق کاملاً

 اعدام از منظور .شود اعدام است قرار که شود القا چنین هممت به که است این هدف کلیطوربه

 چنین ترس از متهم که است غیرهو زدنگردن ،شدنغرق ،تیرباران همچون مرگ مختلف یهاروش

است و از  کرده استفاده مصنوعی غرق روش ازبارها  سیا سازمان .بگشاید سخن به لب خود ایواقعه

 و 1منتظری)اند دانسته شده اطلاعات از خالی ،اعتراف فاقد افراددیدگاه کارشناسان این حوزه، 

 (.44 :2213 ،همکاران

 تطبیقی مطالعه .1

 آنکه مگر ،است یگناهیب بر اصل که داردیمجمهوری اسلامی ایران بیان  یاساس قانون 17 اصل

 به تواننمی ،نشد ارائه یفرد یتمحکوم بر دال یسند کهدرصورتی روازاین ؛شود ثابت آن خلاف

 آیین هرچند .شتدا نگه بازداشت در را متهم ،کندیم محکوم را یو ،یفضع ایهمارا آنکه سبب

 ،یعرف صورت به اما ،مشخص نکرده است را یامحدوده موقت ازداشتب مورد در یمدن یدادرس

 یهاروش مورد در گذارقانون .ندارد موجه یلدل بدونرا  موقت بازداشت یدتمد حق یدادستان

گیری اقرار دفِه با هاروش این از استفاده که دارد عقیده چنین ،یشناسروان علم برمبتنی ییبازجو

 .کند اقرار داوطلبانه و ندهد قرار شدید فشار تحت را متهم که باشد ایگونه بهباید 

 تحت اقرار مورد در اساسی قانون 11 ماده مصادیق ،نگهبان شورای توسط اساسی قانون تفسیر در

 و استشده تعیین  ـ روانینظر  از حتی ـ شود اجباری اقرار به منجر که اییلهوس هرگونه ،شکنجه

 حبس ،روانی فشار ،شکنجهدلیل  به متهم بر فشارنبودِ  ،هاروش این از استفاده مشخص ۀمحدود

 به ،صورت این در که است دروغ تشخیص ،هاروش این کاربرد عمده .ستهاروش دیگر و طولانی

 ،ندبدا محتمل را دروغ ،ییبازجو یشناسروان هکدرصورتی .کندیم زیادی کمک پرونده جریان

 حقیقت کشف سمت به بیشتر ،بازجویی روند در تغییر با یا تمدید را موقت بازداشت قرار تواندیم

 ینهمچن و امریکا متحده یالاتا ییقضا یشورا ۀاساسنام با مطابق ،شد یانب که طورهمان .کرد حرکت

 حق هاسالبرای  گاه و نامحدود صورت به دادستان ،است شده داده دادستان به که یایژهو یاراتاخت

 مسئله ینا ودارد  ،باشد داشته وجود یو اتهام به نسبت یقو ییلدل آنکه بدون را یفرد بازداشت

                                                      
1. Montasari 
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 .است کشور دو یدادرس یاصل هایتفاوت از یکی

 برمبتنیایران باید  حقوق در یقاض علم به استناد، شد یانآنچه ب بر اساس این است که یگرد مسئله

 استناد اما ،کند رد یا اثبات را یفرد یتمسئول مطلق صورت به تواندینم یقاض و شدبا امارات و قرائن

 از ،شهادت و اقرار حتی ،ئنقرا یگرد از بالاتر ایهدرج ه آن بهب دادناعتبار یحت و یقاض علم به کامل

 علم با یممستق وییبازج یننو یهاروش به استناد است. امریکا متحده یالاتا یحقوق نظام یهایژگیو

 قانون و است ییخطاها یدارا هنوز یعلم یهاروش از یاریبس که طورهمان ؛است ارتباط در یقاض

 ،شد یانب یرانا حقوق بخش در که طورهمان .کند یینتع را افراد یتمسئول ،هااحتمال صرف به تواندیم

 ،پرونده در ندرجم کیفری و حقوقی وضعیت به توجه با ینهمچن و امارات یندبرآ و مجموعه به بسته

 یالاتا نظام در اما ،کند صادر را یاحکام ،قرائن با بیان ینهمچن و خود علم استناد به دارد حق یقاض

 آن سأر در سنجدروغ دستگاه که یقتحق کشف یننو هایروش از حاصل هایگزارش ،امریکا متحده

 یانتقادها .دندار یخاص یوابستگ هپروند نوع و یزانم به واست  شده شناخته اثبات یلدل ینبالاتر است،

 گناهیب افراد ،امریکا یلاکامن دردر واقع  .دارد وجود یتیوضع نینچ بهنسبت  جهان سراسر در یتند

 .دنگذرانمی زندان در را خود یزندگ از یمدت یخاص یلدل بدون

 تناداس به واقع در .است نشده یااشاره گونهیچه هاروش ینا یریخطاپذ بهدیگر ازسوی

 به .است شده سپرده یفراموش به جرم اثبات یمنطق یعلمیرغ یهاروش یگرد ،روش یک بودنیعلم

 گرفته یشپدر  را یبهتر ۀیرو باره ینا در است، یاسلام فقه برمبتنی که ما کشور حقوق رسدمی نظر

 مسائل اساس بر و کلی رتوص به مصنوعی مرگ روش .کندیم کمک عدالت یاجرا به کهاست 

 توجهقابل ۀنکت اما ،است شده شناخته رسمیت به امریکا یلاکامن سپسو  ایران حقوق در حقوقی

 عمل در امریکا یلاکامن ؟داردهمسازی  شکنجه منع اصول با میزان چه تا ،روشی چنین اجرای اینکه

 دستگاه از عمل در ،سیاسی هایپرونده با مرتبط تحقیقات و نکرده دخالت سیاسی و امنیتی مسائل در

مربوط به  مسائل .دارد قرار امنیتی مسائل انگذارسیاست اختیار در و بوده خارج امریکا حقوقی

 تنها ، ولیاندداده هشدار امریکا به بارهایندر بشر حقوق مجامع و شده مشاهدهمتهمان بارها  شکنجه

 ،سیا سازمان توسط شکنجه مالاع و اندداشته را هابازداشتگاه ایناز  بازرسی ۀاجاز امنیتی مقامات

 .است انجامهمواره در حال 

 در کشور این دادرسی سیستم و نیست سابقهبی شکنجه اعمال نیز امریکا حقوقی سیستم در
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 اجبار تداخل نظر از روازاین ؛است شناخته رسمیت به را نامتهم اجباری هایاعتراف فراوانی موارد

 ما کشور .دارد وجود همپوشانی ،نباشد اجبار برمبتنی تواندمی که مصنوعی مرگ روش با اعتراف در

 بر گیریاعتراف واست  شناخته رسمیت به را مصنوعی مرگ روش ،اسلامی حقوق و فقه برمبتنی نیز

 منع قانون .گیرد قرار استناد مورد اقرار عنوانبه تواندمی ـ شود انجام صحیح ۀشیو با اگرـ  مبنا این

 کرده یبینپیش مصنوعی مرگ روش صحیح اجرای برای را هاییضمانت ،1111 مصوب شکنجه

 روش روازاین ؛سپرد عدالت به را نامتخلف ،قضایی پیگیری با توانمی تخلف صورت در واست 

البته  کهبا هم متفاوت هستند  شکنجه منع ییاجراضمانتنظر  از امریکا و ایران در مصنوعی مرگ

 .دارد شدهگرفته ترافاع مشروعیت در مهمی نقشخود 

 

 گیرینتیجه

 ،ندارد را لازم مشروعیت حقوقی مسائل از جدا شکنجه اساس بر گیریاعتراف اینکه کلی ۀیجتن

 این .باشد گفته دروغ است ممکن و زندمی اعتراف به دست خود از حفاظت برای انسان چراکه

 تفهیم چنین هممت به اگر یشناسروان دیدگاه از اما ،دارند تأکید بر آن علوم ۀهم که است کلی یاصل

 اعترافی چنین و گفت خواهد را واقعیت حتماً ،است اعدام حال در و شده اثبات وی جرم که شود

 تمام باید روازاین ؛کندمی تأیید را آن اعتبار نیز مصنوعی مرگ روش فقهی ۀپیشین .دارد مشروعیت

 ایالات حقوقی نظام انهتأسفم .شود انجام ریاجبا شکنجه با روش این تداخل عدم هدف با هاتلاش

 در مسئله این .است پرداخته اجباری گیریاعتراف به و کرده عمل ضعیف بارهایندر امریکا متحده

 قانون چند از مفادیداشتنِ  باایران  .است شده مشاهدهبارها  المللبین حقوق مجامع هایگزارش

 اگر ،دارد قرار آن چهارچوب در مصنوعی مرگ که گیریاعتراف هایروش کهاست  کرده تأکید ،مهم

 هایضمانت و داشته مشروعیت ،نشود تلقی اجباری اعتراف و باشد نداشته تداخل شکنجه مسئله با

 حقوقی نظام دو تفاوت اصلی وجه مسئله این روازاین ؛است کرده تعیین مسئولان برای را اجرایی

 است.گیری در اعتراف مصنوعی مرگ روش از استفاده ۀزمین در امریکا و ایران
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