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 باسمه تعالی
 1400-1401اول  نیم سال                حقوق اسالمی                             رشناسی فقه ودانشجویان کا -(2فقه ) قواعدبرنامه درس 

 موضوع جلسات

 قاعده قبح عقاب بالبیان هفته نخست

 انیقاعده قبح عقاب بالب هفته دوم

 تعطیل رسمی هفته سوم

 انیقاعده قبح عقاب بالب هفته چهارم

 انیقاعده قبح عقاب بالب هفته پنجم

 قاعده درأ هفته ششم

 قاعده درأ هفته هفتم

 قاعده درأ هفته هشتم

 قاعده درأ هفته نهم

 قاعده درأ هفته دهم

 قاعده اکراه هفته یازدهم

 قاعده اکراه هفته دوازدهم

 قاعده اضطرار هفته سیزدهم

 قاعده اضطرار هفته چهاردهم

 وزرقاعده  هفته پانزدهم

 رفع اشکال و پاسخ به سؤاالت دانشجویان هفته شانزدهم

 

مبنای است و  88تا  13از صفحه  (1394)چاپ  ی دکتر محقق دامادکتاب قواعد فقه جزایمنبع: 

 .شودیو قاعده درأ امتحان گرفته م انیفقط از دو قاعده قبح عقاب بالبو امتحان نیز همین کتاب است 

فقط بخشی جزوه حاضر  .موجود است 1کتابخانه مدرسه فقاهت به آدرس زیر در ضمن متن کتاب در سایت

برای در گوشی زیرا  ،شوداستفاده تا در کالس حین تدریس به جای پاورپوینت  استاز مباحث را پوشش داده 

 پس جزوه را پرینت بگیرید و حین برگزاری کالس آن را داشته باشید. .چندان قابل رؤیت نیستشما 

 نحوه محاسبه نمره درس: 

 شود: (، به نحو زیر محاسبه می17+3=20نمره این درس از بیست نمره )

  .اخذ خواهد شد (یسوال تست 17) یبه صورت تستدر روز امتحان پایان ترم نمره  17آزمون درس از  -1

                                                           
1- http://lib.eshia.ir/71421/4/13 
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هم به عهده خود دانشجو  یموضوع ارائه شفاه نییتع .در کالس دارد یسه نمره هم اختصاص به ارائه شفاه -2

انتخاب شوند( )غیر از قواعدی که در کالس تدریس میفقه قواعد است که بر اساس عالئق خود در ارتباط با 

 .کندیارسال م انیدانشجو ریاستاد و سا لیمیبه اپیش از ارائه در کالس  زیو متن ارائه را ن کندیم
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 ى قبح عقاب بالبیان )اصل قانونى بودن مجازات(قاعده

 مبحث اول: کلیات

 سیر تاریخى -1

 على ابو زمان از یعنى آمده، حساب به فقهى منابع از یکى عنوان به عقل که زمانى از شیعه، فقه تاریخ در 

 به نه البته است؛ گرفته قرار عقلى اصول رأس در بالبیان عقاب قبح ىقاعده ،(.ق ه 3۸1 .د) جنید بن

 .مشابه و گوناگون تعابیر به بلکه واحد تعبیر

 پیدایش از قبل بوده،( سنت اهل) عامّه علماى از برخى اعتقاد مورد که حظر اصل مقابل در اباحه، اصل 

 .است داشته وجود پیشین فقیهان گفته در بالبیان، عقاب قبح ىقاعده

 هر و است اشیا اباحه اصل، دلیل؛ الى یحتاج الحظر و االباحه، االصل، ان: گویدمى جا یك در طوسى شیخ 

 .است دلیل محتاج منعى

 نهى منها ءشی فى یرد حتى مطلقه کلها االشیاء ان اعتقادنا: گویدمى نیز صدوق شیخ.  

 االطالق على فانه حظره فى نصّ ال ءشى کل ان: گویدمى مفید شیخ. 

 امرى قبلى، و مشخص اماره بدون کردن تکلیف قبیح؛ متقدّمه، ممیّزة امارة بال التکلیف» :مرتضى سید 

  «.است قبیح
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 از بعد مگر نیست تکلیفى هیچ البیان؛ بعد الّا تکلیف ال» تعبیر به قمى میرزاى بیان در اخیر قرون در 

 .آمد گفته «بیان

 بسیار بالبیان عقاب قبح ىقاعده به و مقایسه قابل معاصر حقوق در جرم بودن قانونى اصل: االباحه اصالة 

 .است نزدیك

 آیه ذیل تبیان تفسیر در و طوسى شیخ متون در بار نخستین ظاهرا بیان بال عقاب قبح ىقاعده مفاد 

ى َنْبَعَث َرُسوًل » ىشریفه ِبيَن َحت ٰ ا ُمَعذِّ   .خوردمى چشم به «َو ٰما ُكن ٰ

 و فقها نزد مسلّم قواعد از یزدى حائرى محقق یادعا اساس بر بالبیان عقاب قبح ىقاعده حال، هر به 

  .رودمى شمار به اصولیین

 به اعالم -2 واقع مقام در حکم وجود اصل -1: است الزم شرط دو فیتکل انجام یبرا  شیعه، قدماى نزد 

  او آگاهى و شخص

 عالمه اشاره که کردند اشاره مطلب نیا به یحل عالمه و( متکلم) یطوس نیرالدینص خواجه ،یطوس خیش 

 .است حتریصر

 قاعده اجمالى مفاد -2

 : است قسمت دو

 او مجازات گردد مرتکب شخصى چنانچه نشده، ابالغ مکلف به نهى آن و نشده نهى شرع توسط عملى: ینه -1

  است زشت و قبیح عقال

 کند، ترك شخصى چنانچه نشده، ابالغ مکلف به شارع امر و نشده واجب شرع توسط عملى که مادام:  وجوب -2

 .است زشت و قبیح عقال مزبور فعل ترك بر او مجازات

 اصل که چرا است؛ معاصر عرفى حقوق در «مجازات و جرم بودن قانونى اصل» از تروسیع قاعده این قلمرو 

 فقها ولى آن؛ انتشار و ابالغ مراحل به آن تبع به و قانون وضع به است راجع مجازات، و جرم بودن قانونى

 است بوده جاهل صادره تکلیف به نسبت دیگر، جهتى به بلکه ، تقصیر علت به نه مکلف که مواردى در

 .صادر بیان نه است واصل بیان قاعده، این در بیان از مراد سخن، دیگر به .اندکرده تمسّك قاعده این به نیز

 رافعیت ى قبح با اصل عدممقایسه قاعده -3

 اصل یك نه است؛ قضایى و قانونى فرض یك نیست؛ مسئولیت رافع قانون به جهل اصل رسدمى نظر به 

 آن، انتشار و ابالغ مراحل طى و قانون وضع از پس که است این بر قانونگذار فرض اینکه توضیح .ماهوى

 اجرا قابل از پس کسى هرگاه بنابراین .داشت خواهند آگاهى و اطّالع قانون از همه که است آن بر اصل

 فرض در ولى نیست؛ او مسئولیت رفع موجب جهل ادّعاى صرف شود ممنوعى عمل مرتکب قانون، شدن

 .شودنمى شناخته مسئول عقال اثبات،

 چنین که چرا شود؛ علم به مشروط تواندنمى شرع خطاب وجه هیچ به که اندگفته فقه اصول علم در البته 

 عذر اسالمى فقه در قانون به جهل رو، این از .است محال دور جمله از عقلى مشکالت مستلزم اشتراطى

 دیگر به .نیست مسئولیت ىموجّهه علل از وجه هیچ به و است مسئولیت رافع و شودمى محسوب موجّه
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 به و شودنمى مجازات جاهل شخص بلکه نیفتاده؛ اتفاق جرم جهل، فرض در که نیست چنین سخن،

 فعلیّت شرط نه است تکلیف تنجّز شرط علم دیگر، عبارت به .است مرتفع جاهل از مؤاخذه فقهى، اصطالح

 رهگذر این از و باشد، داشته مجازات که نیست منجّز که چند هر دارد؛ فعلیّت تکلیف جهل، فرض در .آن

 .شودمى محسوب معذور جاهل شخص

 عقوبت یا تكلیف بیان -4

 مفهومى نظر از بالبیان مجازات قبح با بالبیان تکلیف قبح مسأله که است شده توجه مسأله این به فقها متون در

 مجازات بودن قانونى اصل با جرم بودن قانونى اصل میان معاصر حقوق در که طور همان است؛ متفاوت کامال

 .اندقبح به محکوم دو هر و گردندمى بر مبدأ یك به دو هر عقلى نظر از فقها، نظریه به بنا ولى اند؛قائل تفاوت

  .اندشده معطوف یکدیگر به «بیان یکن لم ما المؤاخذه و التکلیف لقبح ...» به عقل حکم فقهى، متون در لذا

 واصل بیان یا صادر بیان -5

 .باشد نشده واصل مکلف به چند هر است؛ اصلى تشریع قاعده، این در بیان از مراد که آید نظر در است ممکن

 نخواهد قبحى مرتکب شخص مجازات باشد، شده منقضى قانون تشریع و جعل وضع، مرحله چنانچه نتیجه، در

 .داشت

 الدین ضیاء آقا مرحوم بهبهانى، وحید سبط طباطبایى، محمد سید) امامى فقیهان اکثر نظریه با برداشت این

 که چرا است؛ مکلف به وصول بر متوقف شرعى تکلیف تنجّز آنان نظر به .نیست منطبق( یقم یرزایعراقى،م

 رفته کار به بیان رو این از .است قبیح و زشت عقال باشد نداشته آگاهى قانون تشریع بر که شخصى مجازات

 پیشوایان سوى از واصله احادیث و روایات میان از عقلى حکم این بر و اندکرده تفسیر واصل بیان بر را قاعده در

 .اندنموده اقامه شواهدى( ( ع) باقر امام از مسلم بن محمد تیروا ،(ع) صادق امام) دینى

 فیتكل تیفعل و تنجز تفاوتنكته: 

 :است شده گرفته نظر در فیتکل یبرا یمراحل االصول ةیکفا کتاب در

 .دارد مصلحت ، حکم که است مصلحت مرحله که تضاقا -1

 .کند انشا را حکم شارع مصلحت، مرحله از بعد که انشا -2

 که اعالم .ردیگ یم صورت ه اعالم مرحله نیا در که شود فراهم فیتکل عدم را فیتکل تعلق طیشرا که تیفعل -3

 .یفعل شود یم حکم شد

 نکرد، دایپ فیتکل به علم اگر شود، یم منجز فیتکل ف،یتکل به کند دایپ علم مکلف اگر است شده اعالم تنجز -4

 .ستین منجز یول است یفعل فیتکل

 قاعده فقهى مستنداتمبحث دوم: 

 دلیل عقل -1

 یا فعل به نسبت مؤاخذه و عقاب معتقدند که معنا بدین دانند؛مى عقلى را قاعده این فقها شد گفته که طور همان

 مسأله این که دانست باید .است قبیح نشده، واصل بیانى مرتکب، شخص براى تشریع مقام سوى از که فعلى ترك
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 محل و بحث این موضوع «دوم دفتر فقه، اصول» کتاب در .است افعال قبح و حسن بودن ذاتى نظریه بر مبتنى

 موضوع اسالمى، عقلى دانش در مباحث تریناصلى و مهمترین از که ایمآورده و نموده تنقیح الزم حد در را نزاع

 خواهیمنمى اینجا در .است عقلیّه مستقالت مباحث و شرعیّه احکام استنباط در عقل دلیلیّت و عقلى قبح و حسن

 حکم اثبات راه فرا را عقل حکم بخواهیم چنانچه که دانیممى ضرورى را نکته این ذکر اجماال اما کنیم؛ تکرار

 و عاقل که جهت آن از عقال یعنى آید؛ حساب به عقلیه مستقالت از عقلى، گزاره یك بایستى دهیم، قرار شرعى

 بر عقال چنانچه .نمایند حکم آن بر ادیان، تعلیمات و رسوم و عادات و فرهنگ هرگونه از نظر قطع با خردمندند،

 .است بد و زشت عمل آن گویند،( نفرین) آفرین نه آن ارتکاب بر اگر و خوب عمل آن گویند، آفرین عملى ارتکاب

 حکم ،«الشرع به حکم العقل به حکم کلّما» مالزمه قاعده کبراى پیوست با عقل حکم آوردن دست به از پس

 ترك یا فعل بر مؤاخذه و عقاب است نیا فوق قاعده یبرا یعقل لیدل از منظور پس .کنیممى استنباط را شرعى

 از است؛ ظلم مصادیق از نشده واصل آن داشتن مجازات و ممنوعیت مورد در بیانى گونه هیچ مرتکب به که فعلى

 عالمه و ییخو اهلل تیآ) کنندمى نفرین را او دانسته، ستمگر را مجازاتگر خردمندان، و است زشت و قبیح رو این

 .(یحل

 مخالف نظریه -2

 گمانبى ننموده، تکلیف او بر را امرى خداوند که کند حاصل اطمینان بررسى،و فحص از پس مکلف فرد هرگاه

 عدم و تکلیف وجود احتمال چنانچه اما است؛ قبیح خطا، فرض در شخصى چنین عقاب و ندارد تکلیفى گونه هیچ

 تسهیل و تبیین براى .است الهى منویات امتثال و خواسته تأمین عقل، حکم مقتضاى بدهد را خویش به وصول

 .کشاندمى تفصیل به را بحث آن، نقل که اندشده متمسّك دالیلى به مسأله این پذیرش

 .است شده مطرح نیز دیگرى بیان با( ره) صدر باقر محمد سید اللّه آیت کلمات در اخیر، هاىسال در نظریه همین

 اطاعت خداوند نواهى و اوامر از اندمکلف بندگان یعنى دارد؛ اطاعت حق بندگان بر خداوند که معتقدند ایشان

 ایشان عبارت متن .اندانجام به موظف نیز احتمالى تکالیف به نسبت بندگان که است آن رابطه این مقتضاى .کنند

 :است زیر شرح به

 بالتکالیف تختصّ ال تعالى للّه الثابتة الذاتیه المولویه بان( الطاعه حق مسلك اى) المسلك هذا فى نؤمن نحن و

 االولیّه فالقاعده علیه و ... العملى العقل مدرکات من هذا و احتماال لو و الواصله التکالیف مطلق تشمل بل المقطوعه

 است ثابت خداوند براى که ذاتیه مولویّت که معتقدیم الطاعة حق مسلك بر ما العقل؛ بحکم االشتغال اصالة هى

مى نیز باشد داشته وجود آن احتمال چند هر واصله تکالیف مطلق شامل بلکه ندارد؛ مقطوعه تکالیف به اختصاص

 در فوق بیان رسدمى نظر به البته .است اشتغال ةاولی ىقاعده بنابراین، .است عملى عقل مدرکات از این و شود

مى را عرفیه تشریعات مورد در افراد اطاعت امّا است؛ موجّه و منطقى خداوند، با انسان رابطه و الهى احکام مورد

 دادى قرار و جعلى خداوند، مورد در اطاعت وظیفه که چرا شود؛ واصل آنان به که داد اختصاص تکالیفى به توان

 داد قرار و وضع حدود به وابسته لذا است؛ دادى قرار عرفیه تشریعات مورد در و است واقعى و ذاتى بلکه نیست؛

 .بود خواهد

  نقلى دالیل -3
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 نیز نقلى دالیل به عقل، حکم تأیید در اصولیین اما است؛ عقلى قواعد از قاعده این شد اشاره قبال که گونه همان

 مادام فعلى هر ترك یا انجام اصل، این موجب به .اندکرده اصطالح شرعیه برائت اصل را آنها مفاد که نموده تمسّك

 .نیست مترتب مجازاتى و مؤاخذه آن انجام یا ترك بر یعنى است؛ مباح باشد نشده وارد آن مورد در حکمى که

 .نمود مجازات نشده واصل افراد به آن ممنوعیت که جرمى به تواننمى را کس هیچ که است آن اصل این مقتضاى

 .کنید مراجعه نگارنده اثر سوم دفتر فقه، اصول کتاب به اصل، این نقلى دالیل از اطالع کسب براى

 بالبیان عقاب قبح ىقاعده مجارىمبحث سوم: 

 :شودمى گزارش اجمال طور به اینجا در که است گرفته قرار مختلفى اصول پشتوانه بالبیان عقاب قبح ىقاعده

 حظر و اباحه .1

 اباحه متضاد منع، معناى به حظر .دارند «اباحه اصالت یا حظر اصالت» عنوان تحت دیگرى بحث اصولیون و فقها

 بر شرعى دلیل تا که معناست بدین حظر اصالت .است حظر اصالت مقابل در اباحه اصالت جهت، همین به .است

 .است آن خالف اباحه اصالت اما کرد؛ اجتناب آن از باید باشد، نداشته وجود فعل یك ارتکاب جواز

 :دارد وجود نظر اختالف اسالمى دانشمندان بین وحى، نزول و تشریع از پیش بندگان، افعال ىدرباره

 است شارع خطاب این تنها که است این نظرشان نیستند معتقد افعال ذاتى قبح و حسن به که اشعریان 

نمى مترتب افعال بر حسنى و قبح شرع، حکم ورود از پیش و بخشدمى حسن یا قبیح صفت افعال، به که

 .کرد صادر حکمى آنها ىدرباره تواننمى و شود

 حسن نفسه فى را عدل و قبیح ذاته فى را ظلم مثال و دارند اعتقاد افعال ذاتى قبح و حسن به که معتزله 

 شرع ورود از پیش افعال قبح و حسن که مواردى در دانند،مى عقل نیز را آن تشخیص معیار و شمارندمى

 ىمعتزله .اندشده نظر اختالف دچار باشد مساوى عمل قبح و حسن یا نباشد تشخیص و تمیز قابل عقال

 در تصرف»: گویندمى دانسته، حظر را اصل بغداد ىمعتزله اما دانند؛مى اباحه را اصل موارد این در بصره

 ممنوع خداوند اذن بدون آن در تصرف و خداست ملك همه هستى و است قبیح مالك اذن بدون غیر ملك

 نه مورد این در یعنى، اند؛متوقف نیز معتزله از بعضى «.کند مجاز را آن در تصرف خداوند آنکه مگر است؛

 .را حظر اصل نه دانندمى جارى را اباحه اصل

 مستند .است قائم اباحه اصالت بر دو، هر شرع، و عقل حکم که است این امامیه فقهاى میان در مشهور 

 .((ع) صادق امام از تیروا /14۵ انعام ،1۶۸ بقره،: اتیآ) است ائمه از منقول احادیث و آیات امامیه، شرعى

 .است کرده دیمف خیش و صدوق خیش عه،یش هیفق دو قول به مستند را خودش یادعا سندهینو

 برائت اصل -2

 برائت بر اصل خیر، یا است واجب وى بر عملى که باشد داشته شك بدوا مکلف چنانچه حکمیه، شبهات در

 بر اصل باشد، داشته حرمت در تردید اگر همچنین .است برى تکلیفى چنین تعلق از وى ذمّه یعنى است؛

 تحریمیه حکمیه شبهات دوم، دسته شبهات به و وجوبیه حکمیه شبهات اوّل، دسته شبهات به .است برائت

 نصوص تعارض یا و نص اجمال و ابهام نص، فقدان تواندمى تردید منشأ اقسام، این از یك هر در .گویندمى
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 .باشد

 باال، در شده ذکر شبهات اقسام از برخى در آنکه جز است؛ اسالمى فقهاى اتفاقى نسبتا اصول از برائت اصل

 قبح ىقاعده از مستنتج اصول از دو، هر اباحه، اصل نیز و اصل این .اندداده قرار احتیاط بر را اصل اخباریین

 تمسك نیز نقلى دالیل به که چند هر شده؛ ارائه قاعده همین دو، آن توجیه در اصلى دلیل .است بالبیان عقاب

 .است شده

 جهل به حكم -3

به موجب  .ممکن است در مورد امرى، حکم شرعى وضع شده باشد؛ ولى اشخاص نسبت به آن جاهل باشند

تواند منوط به علم مکلفین توضیح اینکه وضع احکام نمى .شودى قبح عقاب بالبیان حکم مزبور منجّز نمىقاعده

باشد؛ چرا که اگر وضع حکم متوقف بر علم مکلفین باشد، مادام که آنان عالم به احکام نباشند حکمى وضع 

نتیجه اینکه  .شود و مترتب بر آن استنخواهد شد؛ در حالى که علم و آگاهى به احکام پس از وضع حاصل مى

اند که اصل وضع اصولیین گفته .گاه حکم وضع نخواهد شدچدر فرض توقف، به علت استلزام دور محال، هی

احکام متوقف بر علم و آگاهى مکلفین نیست؛ اما تکلیف مراحلى دارد که از جمله آنها تنجّز و قطعیت تکلیف 

به دیگر سخن،  .است و هیچ گونه مانع عقلى وجود ندارد که این مرحله منوط به علم و آگاهى مکلفین باشد

و سرپیچى از آن دسته از تکالیف قابل مؤاخذه و مجازات است که منجّز و قطعى باشد و قطعیت و تنها تخلف 

ى اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که اصل فوق نتیجه .تنجّز تکلیف منوط به اطالع و آگاهى فرد است

ازات شخص جاهل ظلم و ى قبح عقاب بالبیان است؛ یعنى به خاطر آنکه عقال مجحاکمیت و اجراى قاعده

از این رو، صرفا محدود به جهل ناشى از قصور است و به هیچ وجه  .قبیح است، توجیه فوق صورت گرفته است

جهل ناشى از تقصیر را شامل نخواهد شد؛ چرا که پس از وضع حکم و تشریع آن، جهل افراد متمکن از 

کام بر آنان منجّز و قطعى خواهد بود و در فرض شود؛ بلکه احتحصیل علم و آگاهى، مانع از تنجّز آن نمى

 .تخلف، مجازات آنان فاقد قبح و منع عقلى است

مى را شانجان فرشتگان که هستند کسانى:  هیآ مضمون .است نسا سوره 9۸ و 97 اتیآ: فوق نظر لیدل

 روى در ما»: گویند «بودید؟ کارى چه در»: پرسندمى آنها از بودند کرده ستم خویشتن بر که حالى در ستانند؛

 «کنید؟ مهاجرت آن در که نبود پهناور خدا زمین آیا»: گویند فرشتگان «.گشته زبون بودیم مردمى زمین

 به و نیابند اىچاره هیچ که ناتوانى کودکان و زنان مردان، مگر بد؛ شان انجام سر و است جهنم اینان مکان

 براى تکاپو و نظر امعان تفکر، توانایى افرادى هرگاه که شودمى استفاده چنین فوق آیات از .نبرند راه جا هیچ

 و فساد به رهگذر این از کرده، تقصیر امر این در اما باشند؛ داشته را جهل از دورى و حقیقت به دستیابى

 موازین با آنان عذاب صورت، این در .شد خواهند عذاب مستحق کنند، ترك را الهى تکالیف و شده مبتال تباهى

 براى تباهى از نجات و تالش امکان نبرده، جایى به راه که فکرى مستضعفان اما .است منطبق شرعى و عقلى

 .گرفت خواهند قرار خداوند عفو مورد قصورشان خاطر به باشد، نداشته وجود آنان

 هیچ «نیست مسئولیت رافع قانون به جهل» ىقاعده با بحث مورد اصل که شد روشن فوق، مراتب به توجه با

 قانون به علم و آگاهى ىاماره قوانین، و احکام نشر موضوعه، حقوق در که چرا ندارد؛ ناسازگارى و تنافى گونه
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 میان در .است گرفته قرار توجه مورد کامال و دارد سابقه اسالمى تعلیمات در فوق، تفصیل .است شده محسوب

  .شودمى دیده تفصیل همین نیز دینى پیشوایان از منقول احادیث و آیات

 احوال و اوضاع ظاهر اما است؛ علم عدم استصحاب، مقتضاى چند هر که پیداست کامال فوق روایات و آیات از

 دوش بر جهل اثبات بار و شود گذاشته علم بر اصل شود، محسوب استصحاب بر حاکم قضایى ىاماره تواندمى

 و آگاهى بر قضایى اماره مسلمانان، میان آن شیاع و احکام تشریع اسالمى، فقه نظر از .گیرد قرار آن مدّعى

 شده تعیین مدت انقضاى و آن نشر و طبع قانون، تصویب قانونگذار، نیز ما زمان در .آیدمى حساب به افراد علم

 دالیل بایستى خالف، مدعى که طورى به است؛ داده قرار آگاهى و علم بر قضایى اماره را آن انتشار از پس

 در چنانچه رسدمى نظر به .برساند اثبات به ناتوانى، و قصور روى از بلکه تقصیرا نه هم آن را خویش جهل

 .دهد رأى او گناهىبى به باید قاضى برساند اثبات به را خود مقصّرانه غیر جهل متهم، شخص کیفرى، مسائل

 موضوعه حقوق در مجازات و جرم بودن قانونى اصل: چهارم مبحث

 تاریخى بررسى -1

 مالکیت بحث و کرد حرکت ابتدایى جامعه تشکیل و شدن اجتماعى سوى به بشر که زمانى از واقع، در 

 شد مطرح نیز آن وفق بر امور انجام و قانون تدوین ضرورت فکر شد، مطرح حکومت تشکیل و خصوصى

 خصوصى انتقام دوران از گذر .است کرده پیدا گسترش آمد وجود به بشر اندیشه در که تحوالتى تبع به و

 تشکیل با شاهى محاکم ایجاد و قبایل و اقوام بین لشکرکشى جاى به جریمه اخذ شدن مطرح دوران به

 که است گرفته نشأت فکر این از جامعه، آحاد فردى و اجتماعى روابط در شاندخالت و ابتدایى هاىدولت

 قبیله رئیس عنوان به سرانه خود و دلخواه به کس هر شده، استوار قانون بر جامعه در افراد بین روابط باید

 از آمده دست به گلى الواح .ندهد قرار مجازات و بازخواست مورد را افراد او، سوى از منصوب قاضى یا

 حاکمیت النهرین بین جنوبى نواحى در مسیح میالد از پیش سال هزار شش که سومر دولت پادشاهان

 هزار دو به مربوط که ایسن دودمان سایر و(  Dungi) دونگى دوران از مانده باقى الواح همچنین داشتند،

 .است بوده توجه مورد شهروندان به قوانین اعالم و تدوین که است آن از حاکى است، میالد از پیش سال

 مربوط آن ماده شش که دارد وجود قانونى ماده پنج و بیست است سومرى زبان به که الواح این از یکى در 

.است بردگى مقررات به مربوط چهارماده و حمورابى قانون با منطبق آن ماده سه و خانوادگى امور به

 به گاوها رساندن زیان و باردار زنان به رساندن آزار و کیفر و فرزندخواندگى به مربوط مقررات همچنین

 حق رعایت خاطر به هاسومرى .است گرفته قرار توجه مورد ناروا هاىتهمت و همسایه تکالیف و هاچراگاه

 قطع را خرمایى درخت یا دزدیدمى را آن یا رساندمى آسیب دیگرى گاو به که کسى براى افراد، مالکیت

 گذشته قوانین از بیشترشان که بودند کرده معین هایىمجازات کرد،مى وارد خسارت آن به یا و کردمى

 .بود شده اقتباس

 پایتخت براى اکدى زبان به که کرد اشاره اشنونا قوانین مجموعه به توانمى باستان قوانین هاىمجموعه از 

 حمورابى قوانین مجموعه از پیش قرن دو حدود مجموعه، این .بود شده نوشته عیالم و اکد بین ناحیه
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 آن از حمورابى قوانین مجموعه که شودمى گفته که طورى به است؛ آن شبیه بسیار که چرا شد؛مى اجرا

 .است شده اخذ

 میالد از پیش سال هزار دو حدود بابل پادشاه که است حمورابى مجموعه هابابلى قوانین مشهورترین 

 قرار عمومى دید معرض در تا داد قرار بابل شهر مرکز در سنگى قطعه روى بر و کرد اعالم را آن مسیح،

 آن از پیش سال دویست سومر، پادشاهان از یکى که است قانونى شبیه قانون این شودمى گفته .گیرد

 .بود کرده وضع

 از منصوب عرفى قضات به عدالت اجراى واگذارى با مجرمین، فردى مسئولیت پذیرش با مذکور قانون در 

 حتى شدند؛ مندبهره قانونى حیات از مردم همه و بود شده پذیرفته قانونى دالیل سیستم پادشاه، سوى

 قصاص بر خصوصى جرایم در آن پایه ها،مجازات شدت رغم على و داشتند خواهى داد حق نیز بردگان

 .بود استوار

 کردندمى عمل هیتیت قوانین طبق بر قضات خصوصى، انتقام نفى :هیتیت امپراطورى در. 

 عمومى هاىجنبه زمان، طول در که کرد آن جانشین را جریمه و قصاص خصوصى، انتقام لغو: یونان نیقوان 

 .شد تفکیك هم از جرم خصوصى و

 سال در قضات، ستم از آمده ستوه به مردم ىمبارزه سال ده از پس نیز گانهدوازده الواح حقوقى مجموعه 

 این در .شد آویزان شهر میدان در عموم اطالع براى و رسید رم سناى مجلس تصویب به م، .ق 4۵4

 و حریق ایجاد دزدى، خرمن قتل، سوگندشکنى، ارتشا، افترا، جمله از جرایم از بسیارى عناوین مجموعه،

 .شد محدود روحانیون انحصارى قدرت آن، تدوین با که بود شده بینىپیش آنها مجازات و ...

 سه باید حکومتى هر که بود معتقد ارسطو .اندکرده اشاره موضوع این به مختلف عناوین به قدیم فالسفه 

 قواى همان قوه سه این .رسدمى سامان به حکومت کار یابند، سامان درستى به اگر که باشد داشته قوه

 قوانین که بود معتقد روسو از پیش نیز سقراط .شد مطرح منتسکیو طرف از بعد، قرنها که است اىگانهسه

 ضمنى اجتماعى داد قرار پایه بر بلکه نشده، گذاشته نژادى عادت و خون زور، پایه بر تنها دولت، موضوعه

 .اندکرده وضع را آن خود رضایت با اتباع که است

 داشته سابقه قدیم ازمنه از مجازات و جرم بودن قانونى اصل نتایج و مفهوم به بشرى جامعه توجه: جهینت 

 قرار توجه مورد اجتماعى تدابیر در خواست این متفاوت، هاىشیوه با مکان و زمان اقتضاى به که است

 توجهى گونه هیچ اصل این رعایت به نسبت باستان دوران در که نظریه این اطالق رو، این از .است گرفته

 .نبود مطرح حقوقى اصل یك صورت به دانانحقوق طرف از آن بیان گرچه نیست؛ صحیح نشده، مبذول

 مخالفین تعقیب براى قضات و حکمرانان دنیا ممالك کلیه در هیجدهم، قرن اواخر تا حتى گذشته، در لذا 

 .نبودند اىقاعده و اصل هیچ تابع مجرمین، و عمومى نظم

 یم جدهمیه قرن در خواهانه یآزاد یها نهضت به تا دارد ادامه تاکنون گذشته از مردم تنفر احساس 

  .رسد

 بود رونق یب همچنان یوسط قرون دوران تا و شد رکود دچار یامپراطور عصر در اصل نیا.  
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 بازیافت را خود پیشین رونق و کرد حیات تجدید بریتانیا در دیگر بار .م 121۵ سال در :ایتانیبر نیقوان. 

 و یافت اختصاص آن به  Magna charta  به موسوم بریتانیا پادشاه( جون) مقررات مجموعه 39 ماده

 بشر حقوق جهانى ىاعالمیه در سرانجام .یافت راه شمالى آمریکاى به انگلیسى مهاجرین طریق از بعدا

 احاله مثل عمومى، هاىآزادى و انسانى حقوق سلسله یك مذکور، ىمجموعه در .شد منعکس 1747

 بودن محفوظ مجازات، و جرم بین تناسب قانونى، غیر توقیف منع صالح، هاىدادگاه به دعاوى رسیدگى

  .گرفت قرار حمایت مورد همه، مورد در مساوى طور به عدالت اجراى و فردى مالکیت حق

 :های زیرقانون قاعده در نیانکته: اشاره به 

  بشر حقوق اعالمیه 11 ماده -(17۸9) فرانسه بشر حقوق اعالمیه -( 177۶) آمریکا استقالل اعالمیه 

 مدنى حقوق المللى بین میثاق 1۵ و 9 مواد -بشر حقوق اروپایى کنوانسیون - کالسیك مکتب -( 194۸)

 میثاق و بشر حقوق جهانى اعالمیه از تبعیت به هادولت از بسیارى - 19۶۶ دسامبر 1۶ مصوب سیاسى و

 تصریح آن به خود اساسى قوانین در و پذیرفته را مذکور اصل رعایت سیاسى، و مدنى حقوق المللى بین

 .اندنموده

  ایران حقوقسیر تحول این قاعده نكته: 

 کورش - داریوش: هخامنشیان دوران  

 انیبالب عقاب قبح قاعده و فقها: اسالم 

 معاصر رانیا : 

 خان ملکم رزایم یقانون دفتر -کنت یقانون کتابچه نیتدو شاه نیالد ناصر 

 شد تصویب اساسى قانون متمم که .ق -ه 132۵ سال.  

 افتی راه رانیا یعاد نیقوان به متمم تیتصو از پس.  

  :مجازات و جرم بودن یقانون اصل حدود نییتب -2

 وضع آن مستلزم رعایت تشریفات خاص و مرجع وضع آن  قررات الزم االجرایى است که: مقانون مفهوم

لذا در اصل قانونى بودن جرم و مجازات معناى مضیق مذکور از قانون مورد نظر  .گذارى استى قانونقوه

  .است

 گذارى ارتکاب آن منع شده و رفتارى است که مخلّ نظم عمومى بوده، از طرف قوه قانون: جرم مفهوم

هاى اجرایى کیفرى دنیوى منظور از مجازات نیز کلیه ضمانت .مجازات تعیین شده باشدبراى مرتکبین آن 

است که مقنن براى مرتکبین جرایم، تعیین و اعالم کرده است و شامل کیفر به معناى خاص و اقدامات 

 .تأمینى و تربیتى است

 کبین جرایم، تعیین و هاى اجرایى کیفرى دنیوى است که مقنن براى مرتکلیه ضمانت: مجازات مفهوم

 .اعالم کرده است و شامل کیفر به معناى خاص و اقدامات تأمینى و تربیتى است

 شودمی حکم یاجرا-محاکمه-بیتعق-قیتحقشامل همه مراحل : مجازات و جرم بودن قانونى اصل. 
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 دکترین و عادت عرف، جمله از حقوق منابع سایر نتیجه، در .است حقوق قانونى هاىشاخه از جزا حقوق 

 .کندمى ایفا نقش قانون تنها مجازات و مجرمانه عناوین تعیین در خصوصا دارد؛ کاربرد آن در کمتر

 آن وضع مرجع و خاص تشریفات رعایت مستلزم آن وضع که است االجرایى الزم مقررات قانون، از منظور

 نظر مورد قانون از مذکور مضیق معناى مجازات و جرم بودن قانونى اصل در لذا .است گذارىقانون ىقوه

  .است

 گذارى جمهورى اسالمى، مرجع وضع قوانین عادى مجلس شوراى اسالمى است که طبق در سیستم قانون

مکانیزم تطبیق مصوبات  .کندقانون اساسى، بر اساس احکام اسالمى قوانین موضوعه را تدوین مى 4اصل 

بر عهده شوراى نگهبان  9۵و  94گذارى با مقررات شرعى و قانون اساسى بر اساس اصل مجلس قانون

هاى مجلس شوراى اسالمى توسط کمیسیون ۸۵همچنین قوانین عادى ممکن است بر اساس اصل  .است

شود؛ ادر سایر قوانین محسوب مىدر هر حال، قانون اساسى م .به تصویب برسد ۵9اعمال اصل  یا از طریق

تواند مغایر با قانون اساسى به طورى که مصوبات مجلس شوراى اسالمى، حتى مصوبات قوه مجریه نمى

اند از اجراى مصوبات قوه مجریه که مخالف مکلف 170ها نیز بر اساس اصل همچنین قضات دادگاه .باشد

 .اختیارات آن قوه باشد خوددارى کنندى قانون اساسى یا عادى بوده یا خارج از محدوده

  ،منظور از اصل قانونى بودن جرم و مجازات این است که تعیین عناوین مجرمانه و میزان مجازات براى آن

قوه مقننه است که باید قبل از ارتکاب جرم صورت گیرد؛ یعنى هیچ فردى بر اساس مقرراتى که  ةبر عهد

حق تعیین حد فاصل بین رفتار  .شودلقى نشده و مجازات نمىنسبت به ارتکاب عملش مؤخر است مجرم ت

تواند عملى مشروع و نامشروع بر عهده قانونگذار است و قاضى کیفرى، بدون وجود قانون الزم االجرا، نمى

حتى مقنن نیز حق ندارد اعمال گذشته افراد را مشمول  .را جرم تلقى کرده، مرتکب آن را مجازات کند

 .هدى که در قانون جدید مطرح شده، قرار داعنوان مجرمانه

 شود؛ هر چند که خالف اخالق هر رفتارى توسط افراد مباح است و جرم تلقى نمى انجامل: اص نیا جینتا

یا مضر به مصالح عمومى و مخلّ نظم باشد؛ مگر اینکه قانون انجام آن را جرم اعالم کرده و براى آن 

 بهدر صورت نبود نص قانونى یا سکوت و یا نقص قانون، قاضى کیفرى مکلف  .مجازات تعیین کرده باشد

ترى پیدا کرد؛ این اصل به موازات تحول جوامع و رشد فکرى بشر، دامنه گسترده .صدور حکم برائت است

گذاران به طورى که تمامى مباحث حقوق جزا، از جمله مراحل مختلف دادرسى را نیز شامل شد و قانون

تحول از لحاظ  این .نندبینى کمدن را وادار کرد که آن را به طور صریح در قوانین اساسى پیشجهان مت

ها شد و از سوى دیگر، نظرى از یك سو موجب حفظ حقوق افراد در مقابل اختیارات مطلقه حکومت

بدین ترتیب، باعث  .در چارچوب اصول مشخص قانونى شدموجب محدود شدن اختیارات حکام و قضات

کرده، بدون جهت و بر  دارىهاى اساسى خود را پاسشد افراد بتوانند با توسل به این اصل، حقوق و آزادى

از لحاظ عملى نیز موجب تضمین  .هاى شخصى قضات مورد مؤاخذه و مجازات قرار نگیرنداساس سلیقه

کنند و لزوما ى، رفتار خود را کنترل مىهاى قانوننظم عمومى شد و افراد جامعه با اطالع از ممنوعیت

 ورود .نظر نوعى ارعاب عمومى حاصل شده است ینپردازند که از اهنگام انجام آن، به تحقیق و تفحص مى



دکتر معینی فر                                                                                                                                    (      2قواعد فقه )  

13 

 

این اصل به قوانین اساسى کشورها نه تنها قضات را مکلف کرد که در موارد فقدان، سکوت و نقص قانون، 

هاى اساسى افراد گذاران عادى را هم مکلف به رعایت حقوق و آزادىحکم برائت صادر کنند، بلکه قانون

را تعیین کرده، به مردم  هابر این اساس بر مقنن فرض است که لیست جرایم و مجازات آن .جامعه نمود

به این صورت،  .اعالم کنند تا آحاد جامعه در انجام اعمال خود، موانع قانونى را مورد توجه قرار دهند

شوند نه تنها قبیح نیست رادى که از نظر مقنن اطالع پیدا کرده ولى مرتکب اعمال ممنوعه مىمجازات اف

ى متشکل که داراى تشکیالت است که یك جامعه حزمانى یك عمل قبی .بلکه موجّه و عقالیى است

ه که حکومتى است، بدون اعالم قبلى، اعمال افراد را جرم دانسته، مرتکب آن را مجازات کند؛ نه آنگا

 .هاى مورد نظر خود را اعالم کرده، پس از آن متخلف را مجازات کندممنوعیت

 قانونى بودن جرم و مجازات در قوانین ایران اصل -3

که متمم  .ق -ه 132۵نظر تاریخى، سابقه این اصل در حقوق موضوعه ایران به سال  از: ب اسالمیالپیش از انق

اصول نهم تا چهاردهم متمم قانون اساسى، هر یك به نوعى به مفهوم اصل  .گرددقانون اساسى تصویب شد بر مى

 .به موجب قانون مگرشود؛ ، حکم به اجراى هیچ مجازاتى نمى12بر اساس اصل  .مذکور و نتایج آن اشاره داشتند

با اصالح  .ت، اصل مذکور را پذیرف1304قانون مجازات عمومى، در سال  ۶و  2قانونگذار عادى نیز با تصویب مواد 

رویه  .ى عدم عطف به ما سبق در قوانین کیفرى نیز وارد قوانین ایران شدبه طور صریح قاعده 13۵2آن در سال 

هاى مذکور به تحلیل اصل مذکور پرداخت و قضایى محاکم تالى و عالى ایران و نیز دکترین حقوقى نیز طى سال

 .اصل مذکور در حقوق ایران ریشه پیدا کرد

گذارى و لزوم رعایت از پیروزى انقالب اسالمى با تحول سیستم قانون پس: از پیروزى انقالب اسالمى پس

 .مقررات اسالمى، رعایت اصل قانونى بودن جرم و مجازات با مفهوم حقوقى آن مورد بحث و مناقشه قرار گرفت

)ع( ابالغ  روسط پیامبر )ص( و ائمه اطهایك نظریه با استناد به اینکه احکام اسالم با نزول قرآن و بیان احکام ت

شده است، رعایت اصل قانونى بودن جرم و مجازات را منتفى دانسته، معتقد است که چون اعمال حرام توسط 

شارع اسالم تعیین و ابالغ شده است، با تشکیل جمهورى اسالمى لزومى ندارد که مجازات اعمال خالف شرع را به 

ى مخالف، اصل قانونى بودن و نتایج با پذیرش نظریه ىمستند کرد؛ امّا قانون اساسگذارى مصوبات مجلس قانون

 .پردازیمبینى کرد که در ادامه بحث به تحلیل اصول آن مىآن را در اصول مختلف پیش

 موجب اصل چهارم قانون اساسى، کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى و غیر اینها باید بر اساس موازین  به

  .اسالمى باشد

 گانه، تأکید کرده است که کلیه قواى قانون اساسى با پذیرش اصل تفکیك قوا و سیستم قواى سه همچنین

  .(۵7کنند )اصل گانه تحت نظر ولى فقیه انجام وظیفه مىسه

 تواند ق ا، مجلس شوراى اسالمى در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسى مى 71موجب اصل  به

 .قانون وضع کند
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  تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب ق ا، مجلس شوراى اسالمى نمى 72به موجب اصل

ق ا، بر  9۶ترتیب مقرر در اصل رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر به 

 .شوراى نگهبان است ةعهد

 (، خصوصا با توجه به اصول 71 -92گذارى )اصول روح قانون اساسى و صراحت اصول آن در باب قانون از

  .گذارى استشود که منظور از قانون، مصوبات قوه قانونمندرج در فصل سوم استنباط مى

 از طریق مراجعه به آراى عمومى  ۵9ب قانون بر اساس اصل در موارد خاصى ممکن است تصوی البته

 .صورت گیرد

 ،در حقوق ایران پذیرفته شده است که قوانین موضوعه باید بر اساس قانون اساسى در مرجع  بنابراین

گذارى تدوین و تصویب شود و با انجام تشریفات خاص براى اجرا ابالغ گردد صراحت این نظریه در قانون

 .ق ا قطعى است 1۵۶اصل  4با توجه به بند  امور کیفرى

 ندارند فقهى و فتاوى معتبر، حکم قانون منابع. 

 گذارى( و قوانین غیر مدون )منابع فقهى و از قانون اعم از قوانین مدون )مصوبات مجلس قانون منظور

 .فتاوى معتبر( است

 فقهى و فتاوى معتبر، باید مبنا و مالك قانونگذار باشد منابع. 

 وجود احکام و مقررات اسالمى در منابع فقهى از نظر قانون اساسى ایران براى مکلف بودن آحاد  صرف

هاى حد در شریعت و اعالم آن توسط ق ا به رغم تعیین مجازات 1۵۶اصل  4جامعه کافى نیست و بند 

جرمین و اجراى کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر م»فقها در منابع فقهى، در وظایف قوه قضائیه به 

تأکید کرده و به وجود احکام مذکور در منابع فقهى اکتفا نکرده « حدود و مقررات مدون جزایى اسالم

 .است

 قانون اساسى از قانون، احکام و مقررات موجود در منابع فقهى نیست؛ بلکه مقرراتى است که بر  منظور

شود حتى نفس تصویب قانون اساسى م مىاساس منابع مذکور از طریق قوه مقننه تدوین، تصویب و اعال

به منزله  رآن،نیز حاکى از پذیرش معناى مذکور است در غیر این صورت، ممکن است ادعا شود که ق

 .قانون اساسى نظام اسالمى است

 اصل اشاره کرده اند نیبه ا یکه در قانون اساس یاصول: 

 در باب ممنوعیت تعرّض به حقوق افراد 2۵و  22 اصول 

 در باب قانونى بودن توقیف افراد،  32 اصل 

 در باب قانونى بودن تبعید یا اقامت اجبارى در محل معین و منع اقامت در  33 اصل

 محل معین تصویب شده است

  ها را نیز به طور صریح اصل قانونى بودن دادرسى و اصل قانونى بودن مجازات 3۶اصل

 پذیرفته است

  بینى کرده استادرسى، اصل برائت را پیشنیز با تأکید بر اصل قانونى د 37اصل 
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 داللت صریح بر پذیرش قانونى بودن مجازات و دادرسى دارند 39تا  34 اصول  

 ها به مواد قانون را بیان کردهمستند بودن احکام دادگاه 1۶۶ اصل 

  ى عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفرى را تصریح نموده استقاعده 1۶9اصل 

 به قضات محاکم مبنى بر مراجعه به منابع معتبر  1۶7ى مندرج در اصل ماند که اجازهباقى نمى شکى

اسالمى و فتاوى مشهور در صورت فقدان نص، سکوت یا نقص قانون، منصرف به امور حقوقى است؛ زیرا 

بند  و 1۶9و  3۶عام است و عمل به عام قبل از تفحص براى مخصص، جایز نیست لذا اصول  1۶7اصل 

را از عمومیت خارج کرده، آن را به امور حقوقى اختصاص  1۶7که حالت خاص دارند، اصل  1۵۶اصل  4

 .دهدمى

 به کار رفته است که از ادات حصر است و با توجه به حجت بودن « فقط»، لفظ 3۶بر آن، در اصل  عالوه

پذیر نیست و خالف قانون امکانمفهوم حصر، حکم به مجازات و اجراى آن از طریقى غیر از قانون مدون، 

شود در ق ا د م تقویت مى 3ى مندرج در ماده اساسى است این نتیجه با توجه به سابقه موضوع و اجازه

غیر این صورت، اگر قاضى کیفرى در موارد فقدان نص، سکوت یا نقص قانون، اجازه داشته باشد به غیر 

نون اساسى که به آنها اشاره شد، موقعیت اجرایى پیدا از متون قانون مدون مراجعه کند، اصول دیگر قا

 .موافق نیست گذارىوننخواهند کرد که در این صورت، با شیوه مرسوم قان

 کند که با مواد دیگر آن مجموعه در بینى نمىگذارى در یك مجموعه قانونى، موادى را پیشقانون هیچ

نیز مؤید ادعاى فوق است و با توجه « من الطرح الجمع مهما امکن اولى»ى تعارض و تناقض باشد قاعده

ماند این نظریه، از لحاظ پذیر است، محلى براى نسخ باقى نمىبه اینکه جمع بین اصول مذکور امکان

اند از جمله اولویت قرار دارد و خبرگان قانون اساسى نیز به آن توجه داشتهرعایت مصالح عمومى نیز در

هیچ فعل و ترك فعلى از نظر قانون جرم محسوب »توضیح اصل پیشنهادى  در مذاکرات مجلس خبرگان در

  .آمده است« شده باشد عشود؛ مگر به استناد قانونى که پیش از وقوع آن وضنمى

 مجلس خبرگان به جلوگیرى از ایجاد هرج و مرج و قانونى شدن عناوین مجرمانه نظر خاص  نمایندگان

اند این نظریه اند اکتفا نکردهسال قبل، وضع و اعالم شده 1400المى داشته و به این ادعا که قوانین اس

مقررات مندرج در منابع  هشود مبنى بر اینکه بر قانونگذار عادى فرض است کى دیگرى مىمنجر به نتیجه

 .فقهى را به صورت قانون موضوعه تدوین و اعالم کند

 همان قانون مصوب  11و  2و مواد  13۶1قانون مدنى ایران مصوب  ۶و  2این نظریه در مواد  پذیرش

نیز مؤید آن است که روش مقبول در حقوق ایران که مبتنى بر مقررات اسالمى است، رعایت اصل  1370

ند به این نک یدبایست مواد اخیر الذکر را تأیقانونى بودن جرم و مجازات است؛ وگرنه شوراى نگهبان مى

هاى قانون تشکیل دادگاه 29و ماده  13۶1اصالح موادى از ق ا د ك مصوب  قانون 2۸9لحاظ، تصویب ماده 

کیفرى یك و دو، عالوه بر آنکه مغایر با قانون اساسى است با مواد مذکور که به تصویب همان مقنن رسیده 

به امور  1۶7یرش تسرى اطالق اصل گفتیم پذ کهاست نیز در تعارض است به عبارت دیگر، همان طور 

 بردکیفرى، زمینه اجرایى بسیارى از اصول دیگر را از بین مى
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 هاى عمومى و انقالب نیز زمینه قانون تشکیل دادگاه ۸قانون مذکور یا ماده  29پذیرش ماده  همچنین

  .ستگذارى ابرد که خالف عرف قانونرا از بین مى 1370ق م ا مصوب  11و  2اجرایى مواد 

 هم قرار دادن مواد مذکور توسط یك مقنن، حاکى از آن است که قانونگذار جمهورى اسالمى به بلوغ  کنار

کافى براى تدوین قوانین منسجم و جامع و مانع نرسیده است عالوه بر آنچه گفته شد، دالیل مستقل 

جرم و مجازات در  ى ما در خصوص لزوم رعایت اصل قانونى بودندیگرى وجود دارد که مؤید نظریه

 .شرایط فعلى است

 تواند مادام که براى محرّمات به مبحث قواعد تعزیرات خواهیم گفت که به نظر ما، حاکم اسالمى نمى در

طور خاص تعزیر معین نکرده، کسى را براى ارتکاب آن اعمال تعزیر نماید مفاد و معناى قواعدى نظیر 

مجازات دنیوى براى اعمال  ازه، بیانگر اصل موضوع اج«بید الحاکمالتعزیر »و یا « التعزیر لکل عمل محرّم»

ى اجراى آن نیست افزون بر این، ما در کشورى زندگى محرّم است و به هیچ وجه در مقام بیان نحوه

اند کنیم که نظام قانونى بر آن حاکم است، نه نظام فقهى محض ملت ایران به قانون اساسى رأى دادهمى

 .قانون مزبور است نان،وعیت کل مقامات سیاسى و اعمال آو پشتوانه مشر

 

 

 

 

 

 درأ ىقاعده

 مقدمه

 اجمالى قاعده آن است که در مواردى که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق  مفاد

مجازات وى، به جهتى محل تردید و مشکوك باشد؛ به موجب این قاعده بایستى جرم و مجازات را منتفى 

 .دانست

 در حقوق « تفسیر به نفع متهم»ى دانان اسالمى از قواعد تفسیرى است و با قاعدهقاعده از نظر حقوق این

 .جزایى عرفى، از جهاتى همتایى دارد

 تاریخى این قاعده بسیار زیاد است؛ در کتب فقهى پیشینیان، اعم از عامّه و خاصه )سنى و شیعه(،  ىسابقه

به آن استناد شده است منظور از استناد آن است که فقیهان فتواى خویش را به حدیث و روایت حاوى 

اى موجود در فقه  «قاعده»اند؛ بلکه به ن که از رسول خدا )ص( نقل شده باشد استناد نکردههمین مضمو

تواند پشتوانه این قاعده قرار گیرد اند بدون تردید، احادیث حاوى این مضمون که مىاسالمى مستند نموده

 .ن موجود استدر کتب حدیث عامه و خاصه که در قرون اولیه اسالمى تدوین یافته، به تعداد فراوا
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 فقهى مستنداتمبحث اول: 

 روایات -1

به صور گوناگون در منابع حدیثى اهل سنت و امامیه نقل شده است در اینجا به « وا الحدود بالشبهاتدرأا» عبارت

 :شودبرخى از این منابع اشاره مى

 منابع روایى اهل سنت -الف

  در کتاب سنن ترمذى

  ق( در سنن المصطفى از ابو هریره -ه 273ماجه )محمد بن یزید بن ماجه قزوینى د  ابن

 الدین سیوطى جالل

 منابع حدیثى امامیه -ب 

  من ال یحضره الفقیه -صدوق )ره(: کتاب المقنع شیخ

 محدّث نورى در مستدرك الوسائل مرحوم

 اند در این صورت، از نظر موازین اند همگى مرسلهاى روایى امامیه متضمن این قاعدهکه در کتاب اخبارى

اى فنّ حدیث، مشمول ادله حجیت خبر واحد نشده، على القاعده قابلیت استناد براى اثبات چنین قاعده

 .را ندارند

 که در منابع حدیثى وجود دارند یا مسند هستند و یا مرسل احادیثى. 

 اند ذکر شده باشدمسند آنهایى هستند که نام کلیه ناقالن حدیث که در سند حدیث واقع شده احادیث.  

 اند یا مرسل آنهایى را گویند که تمام راویان و ناقالن حدیث که در زنجیره سند حدیث واقع شده احادیث

اند به صورت ذکر شده گویند و یا اگر هممى« مرسل به حذف واسطه»اصال ذکر نشده باشند که آن را 

 .گویندمى« مرسل به ابهام در واسطه»مبهم باشند که این را 

 نظر فن حدیث، روایت مسند هم به چهار قسم کلى قابل تقسیم است از: 

اند چنین شوند و همه آنان امامى مذهب و عادلاند، ذکر مى( کلیه ناقالن حدیث که در زنجیره سند قرار گرفتهالف

 .نامندصحیح مىخبرى را خبر 

( قسم دیگر همانند قسم اول است؛ با این تفاوت که در میان راویان حدیث یك نفر یا بیشتر، غیر امامى است؛ ب

هاى شیعه، مثل زیدیه باشد و خواه از اهل سنت باشد؛ مشروط بر اینکه وثاقت او مسلم باشد به خواه از دیگر فرقه

بدون تردید حجت است و بیشتر علما، قسم دوم را هم  اولر اصولى، قسم گویند از نظاین نوع خبر، خبر موثّق مى

 .دانندحجت مى

( قسم سوم خبرهایى هستند که رجال سند، تماما امامى مذهب و ممدوح باشند؛ اما بر عدالت هر یك تنصیص ج

 .شودنشده باشد به این قسم، خبر حسن گفته مى

شرایط فوق را نداشته باشند؛ خواه مسند باشند یا اشخاص سند  ( قسم چهارم هم آن دسته از اخبارى است کهد

 .گویندذکر نشده باشند به این دسته، اخبار ضعیف مى
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 فقها در صدد یافتن راه حلى براى  .آنجا که تعداد زیادى از روایات منابع حدیثى امامیه مرسل هستند از

 :اندحجت دانستن آنها بر آمده و سه راه حل ارائه نموده

در صورتى که اصحاب و اعاظم فقهاى امامیه، به خصوص آنانى که به عصر معصوم )ع( نزدیکترند، به روایت  -1

عمل کرده و بر اساس آن فتوى داده باشند، در چنین فرضى، ضعف سند جبران شده و قابل استناد خواهد بود 

 .شودگفته مى« جبران ضعف به شهرت عملى»اصطالحا به این وضعیت 

کردند بر طبق یك روایت عمل کرده و دیدیم که بیشتر فقهایى که قریب به زمان امام معصوم )ع( زندگى مى اگر

شود که روایت مزبور از امام معصوم صادر شده است مبناى حجیت اند، اطمینان حاصل مىمطابق آن فتوى داده

شود از جمله فقهاى مذکور جیت اخبار مىح ىاخبار هم وثوق به صدور خبر از معصوم است؛ در نتیجه مشمول ادله

مرحوم على بن بابویه، صدوقین، شیخ مفید، سید مرتضى و شیخ طوسى )ره( هستند که از عمل آنها به یك روایت 

 .شودضعیف، وثوق به صدور آن از امام معصوم )ع( حاصل مى

د، از اشخاصى باشند که مسلّم الوثوق انچنانچه اشخاص و راویانى که پس از آنها سایر ناقالن حدیث ذکر نشده -2

ها افراد دقیق و ماهرى بوده که از اشخاص ضعیف نقل حدیث بوده و فقها اطمینان داشته باشند که این شخصیت

 دانند؛ مانند مراسیل ابن ابى عمیر یامى دکنند، در این صورت، مرسالت چنین اشخاصى را در حکم مسننمى

 .مراسیل شیخ صدوق

و متن حدیث آن قدر متقن و محکم و از سطح باالیى برخوردار باشد که با توجه به اوضاع و احوال و مضمون  -3

 .توانسته صادر شده باشدشرایط زمان صدور حدیث، انسان مطمئن شود که خبر مزبور جز از امام معصوم )ع( نمى

 ها استناد کرد؛ یعنى، هر توان به برخى از این راه حلهستند، مى درأى مورد روایاتى که مستند قاعده در

کند ولى مراسیل ایشان به منزله مسانید )روایات داراى چند مرحوم صدوق روایت را به طور مرسل نقل مى

و صریح روایت را به پیامبر  قاطعسند( است؛ زیرا وقتى ایشان با آن مقام علمى و تقوى و دیانت به طور 

شود که از نظر ایشان، اشخاص ما بین او و دهد، معلوم مىاکرم )ص( و امیر المؤمنین )ع( نسبت مى

آن طور که  -اند که براى رعایت اختصار، اسامى آنان را حذف کرده استمعصوم از اشخاص موثّق بوده

« روى عن رسول اللّه»یعنى به جاى اینکه بگوید:  ست؛خود ایشان در اول کتابش به این امر تذکر داده ا

این است که مراسیل « عن امیر المؤمنین»یا « قال رسول اللّه»گوید: ، مى«روى عن امیر المؤمنین»یا 

 .شوندایشان در حکم مسانید بوده و مشمول ادله حجیت خبر واحد مى

 ژه فقهاى قریب به زمان ائمه )ع(، در موارد بر این، بسیارى از فقهاى امامیه، از قدیم و جدید، بوی افزون

متعددى در کتب فقهى خود روایت درأ را مبناى استنباط قرار داده، بر طبق آن فتوى صادر کرده و به 

اند از طرف دیگر، مفاد و محتواى این اخبار از چنان تفکر باال و ارزشمندى برخوردار است آن عمل نموده

 .نده آن از مقام بلند معنوى و عصمت الهى برخوردار بوده استکه خود نشانگر این است که گوی

 اند ولى با توجه به مطالب فوق ى درأ، هر چند مرسلآنچه گذشت، روشن شد که روایات متضمن قاعده از

الذکر، واجد ارزش بوده و قابل استنادند؛ بویژه آنکه برخى از فقها تعابیرى درباره این روایات دارند که بر 

مسّك و االولى الت»گوید: افزاید به عنوان نمونه، مرحوم صاحب ریاض در این باره مىن انسان مىاطمینا
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همچنین مرحوم ابن ادریس « بعصمة الدّم الّا فى موضع الیقین عمال بالنص المتواتر بدفع الحدّ بالشبهات

 «.فانه یدرأ عنه الحد للخبر المجمع علیه»گوید: در مورد وطى به شبهه مى

 دالیل دیگر -2

 تسالم اصحاب بر حجیت این قاعده -الف

اینکه تمامى فقهاى امامیه، بلکه فقهاى اسالم در موارد متعددى به این قاعده استناد کرده، بر طبق آن فتوا  یعنى

النه من »اى پیش آمده است فقهاى امامیه و عامه با تعابیرى مانند اند در اکثر مسائل جزایى، هرگاه شبههداده

 انداز آنها اشاره خواهد شد، قائل به عدم مجازات متهم شده اىرهو دیگر تعابیر که در آینده به پا« الشبهة الدارئه

ترتیب، اتفاق نظر فقهاى اسالم در این قاعده، دلیل قوى بر اعتبار آن است؛ گرچه تسالمى که بیان شد از  بدین

 .اجماع نیز باالتر است

 مطابقت مفاد قاعده با اصول عقلى -ب

جّز حکم است؛ زیرا نسبت حکم به موضوع، نسبت معلول به علت این بیان که احراز موضوع، شرط فعلیت و تن به

شود بنابراین، است؛ همان طور که اگر تمامى اجزاء و شرایط علت در خارج موجود نشود معلول در خارج موجود نمى

یابد اثبات رسیده و تنجّز و فعلیت مى لهچنانچه موضوع محرز شد و تمامى جزئیاتش مشخص شد، حکم به مرح

توان گفت که حکم ثابت است البته دلیل فوق اختصاص به شبهات موضوعیه ه، اگر موضوع احراز نشود نمىخالص

 .دارد و بحث ما عام است؛ اما به هر حال، در خصوص این فرض، مفاد قاعده مطابق با اصول عقلى است

 

 روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل -ج

بسیارى در مورد جاهل به حکم و یا جاهل به موضوع وارد شده است مدلول و مفاد این روایات مؤید مفاد  روایات

 :شوداى از این روایات اشاره مىاست که در اینجا به پاره« ى درأقاعده»

 چنانچه مردى به دین اسالم مشرف شود و بدان اقرار نماید، ولى پس از آن مرتکب شرب حلبى صحیحه :

و زنا و رباخوارى شود، در حالى که هنوز احکام حالل و حرام براى او بیان نشده است و نسبت به خمر 

را که احکام زنا،  اىورهاى اقامه شود که نامبرده سآنها جاهل باشد، مجازات نخواهد شد؛ مگر اینکه بیّنه

شرب خمر و اکل ربا در آن آمده، خوانده باشد در این صورت، مستحق مجازات خواهد بود و اگر مسلمانى 

سازم و پس از آن اگر مرتکب آن اعمال شود او را خبر باشد، او را آگاه و با خبر مىاز احکام الهى بى

 .مجازات خواهم نمود

 .توان بر او حدّ جارى ساختصورت جهل به حرمت عمل از ناحیه مرتکب، نمى روایت تأییدى است بر اینکه در این

 محمد بن مسلم صحیحه: 

است که او را به صورت کلى دعوت به اسالم نمودیم و ایشان بدان ایمان آورد، ولى پس از آن مرتکب شرب  مردى

خمر و زنا و اکل ربا شده است، در حالى که از احکام حالل و حرام الهى هیچ اطالعى نداشته است آیا با وجود 
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اقامه شود که نامبرده به حرمت این اعمال  اىیّنهخیر؛ مگر اینکه ب»شود؟ امام فرمود: جهل به حکم، مجازات مى

 اقرار داشته است

 ابى عبیدة حذّاء صحیحه: 

مردى پیدا کنم که مسلمان شده ولى هنوز احکام الهى براى او بیان نشده است، با چنین حالى مرتکب زنا یا  اگر

زات نخواهم کرد؛ مگر اینکه سرقت و یا شرب خمر شود، در صورتى که به احکام این اعمال جاهل باشد، او را مجا

 .اى قائم شود که نامبرده به این احکام اقرار داشته و از آنها مطّلع بوده استبیّنه

 عبد الصمد بن بشیر صحیحه: 

 کس در اثر جهل و نادانى مرتکب امرى شود چیزى بر عهده او نیست هر. 

 روایت مفید عموم است و کلیه شبهات حکمیه و موضوعیه و نیز مواردى را که مرتکب، جاهل قاصر  این

 .شودیا مقصر باشد شامل مى

 توان گفت که در رفع مجازات از با توجه به جمله مندرج در این صحیحه و مدلول عام آن، مى بنابراین

قاصر و مقصر وجود ندارد البته دو  جاهلجاهل مرتکب، فرقى بین شبهات موضوعیه و حکمیه و همچنین 

 .دارند یههاى حکمآید، اختصاص به شبههروایت قبل، چنانچه از ظاهر کلمات شان به دست مى

  دوم: تحلیل کلمات قاعده مبحث

 شبهه واژه -1

 :معناى لغوى -الف

در لغت به معناى شك، بدگمان، اشتباه و التباس درست به نادرست و حق به ناحق و همچنین  بههش 

 .واقع به موهوم است

نویسد: شبهه آن است که دو چیز در اثر مماثلت از همدیگر تشخیص داده نشود قاموس قرآن مى احبص 

 نزدند دار به و نکشتند را عیسى حضرت ؛«هَ لَُهمْ َو ٰما قَتَلُوهُ َو ٰما َصلَبُوهُ َو ٰلِكْن ُشب ِ »در قرآن آمده است: 

 .(1۵7 نساء،) شد مشتبه آنها بر کار بلکه

 :معناى اصطالحى شبهه -ب

اند که منظور از شبهه در اصطالح فقهى، فقهاى امامیه در تفسیر شبهه اختالف نظر دارند برخى گفته رد 

فقه و این قاعده به معناى عدم العلم، و عدم القطع به حرمت و ممنوعیت عمل یا ترك فعل است که 

ى آنچه اباحهو  تشود بعضى دیگر هم معتقدند که شبهه یعنى قطع به حلیشامل ظن، شك و احتمال مى

 انداى نیز آن را به ظن و گمان تفسیر نمودهکه در واقع محرّم است عده

رسد با عنایت به فهم عرفى از معناى شبهه که به معناى مشتبه شدن واقع با امر موهوم و نظر مى هب 

این  شود، مقصود از شبهه درخیالى است و در اثر این اشتباه و جهالت، واقع از دید شخص پنهان مى

مراتب را در  اینقاعده، شك در حلّیت و حرمت و یا ظن به اباحه و همچنین قطع به حلیت است و تمام 

گیرد؛ زیرا در همه این صور، واقع از شخص پنهان مانده است بر خالف صورتى که شخص احتمال بر مى



دکتر معینی فر                                                                                                                                    (      2قواعد فقه )  

21 

 

ى و پنهان نیست بر دهد که در این صورت، عرفا واقع امر کامال از شخص مخفضعیفى بر حلیت عمل مى

به حالل بودن فعلى، آن را مرتکب  تقاداین اساس، هرگاه شخصى با شك در حلّیت و یا ظن به اباحه و یا اع

شود بدیهى است که در هر مورد، قاضى باید در حق مدعى شبهه، شود، مجازات مقرّر درباره او اجرا نمى

د باید کلیه اوضاع و احوال و وضعیت متهم را مورد کناحتمال آن را صادق بداند و مجرد ادّعا کفایت نمى

شود که آیا این شبهه در حق او صادق است یا خیر و در صورت احراز  نرسیدگى و توجه قرار دهد تا روش

 .وجود شبهه براى متّهم، مجازات را از او بر دارد

 اقسام شبهه -2

  از نظر فقه عامه -الف

 اند که نزد فقهاى شیعه این نوعبندى نمودهفقهاى عامه به روش خاصى شبهه را تقسیم 

بندى و اصطالحات به کار نرفته است از جمله، فقهاى حنفى شبهه را به دو نوع، شافعیه تقسیم

  .انددانان عامه به چهار نوع تقسیم کردهبه سه نوع و برخى از حقوق

 شود به دانان اهل سنت، شبهاتى را که موجب سقوط مجازات مىمحمد ابو زهره، یکى از حقوق

 کند:شرح زیر به چهار دسته تقسیم مى

شبهه در رکن جرم؛ رکن جرم عبارت است از تحریم قانونگذار اسالمى نسبت به یك عمل  -1

معین که براى آن مجازات در نظر گرفته است پس اگر اصل تحریم مورد تردید باشد، این تردید 

 ه در رکن جرم است این شبهه، مشابه شبهه حکمیه در فقه امامیه استشبه

 شبهات مربوط به جهل نافى قصد مجرمانه -2

 

 شبهات مربوط به مرحله اثبات جرم -3

 شبهات مربوط به تطبیق نصوص قانونى بر موارد و مصادیق -4

 تقسیمات شبهه از نظر فقه امامیه -ب

به حکم است و گاهى مربوط به موضوع بر همین اساس، شبهات در فقه امامیه، شبهه گاهى مربوط 

 :شوندبه دو قسم کلى حکمیه و موضوعیه تقسیم مى

 بهات حكمیه:ش 

منظور از شبهه حکمیه آن است که حکم کلى چیزى مورد تردید باشد جهل به حکم کلى یا ناشى از 

فقدان نص معتبر در ممنوعیت  فقدان نص معتبر است یا اجمال نص و یا تعارض نصوص؛ مثال، به علت

است؛ یعنى در حقیقت  شود در این مورد شبهه حکمیهتردید مى -مانند استعمال دخانیات -عملى

دانیم که آیا حکم این عمل نزد شارع حرمت است یا جواز و اباحه لذا در مواردى حاکم، در جرم نمى

وع بحث، شبهه حکمیه آن است کند همچنین در خصوص موضبودن عمل ارتکابى متّهم، تردید مى

اسالمى باشد و به گمان اینکه عمل  که شخصى جاهل به حرمت و ممنوعیت اعمال از ناحیه قانونگذار
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داند که نوشیدن فقاع )آبجو( حرام است یا خیر و در اثر مزبور حالل است، مرتکب آن شود؛ مثال، نمى

ازدواج با زن مطلّقه، در ایام عدّه، حرام است و  داند کهنوشد و یا اینکه نمىجهل به حرمت، آن را مى

داند که ازدواج با خواهر زن سابق که در ایام عدّه است، ممنوع کند و یا اینکه نمىبا او ازدواج مى

کند در تمام این موارد، مرتکب عمل، جهل به حکم حرمت و ممنوعیت باشد و با او ازدواج مىمى

 .عمل دارد

 شبهات موضوعیه: 

داند، ولى جهل به د از شبهه موضوعیه آن است که شخص حرمت و ممنوعیت عمل را مىمقصو

داند که مایع حاضر از داند که شرب خمر در اسالم حرام است ولى نمىموضوع حکم دارد؛ مثال، مى

مصادیق خمر است یا آب در اینجا در حقیقت، به علت اشتباه خارجى، تردید حاصل شده است؛ ولى 

اش زن حکم، بلکه در حکم جزئى فرد خاص حاضر یا اینکه مردى در تاریکى شب در خانه نه در اصل

شود در اینجا هم شخص حرمت اى خوابیده است؛ به گمان اینکه همسر اوست، با او همبستر مىبیگانه

به شود و داند که تماس با زن بیگانه حرام است؛ ولى موضوع بر او مشتبه مىداند و هم مىزنا را مى

خالصه اینکه اگر شخص نداند که عملى حرام است، چنانچه شبهه . کندگمان حلّیت مورد، اقدام مى

در اصل حرمت باشد، شبهه حکمیه است؛ اما اگر به علتى خارجى، مانند تاریکى هوا، نداند که مایع 

ممنوعیت نیست؛ در لیوان، شراب است و به گمان اینکه آب است بنوشد، شبهه او در اصل حرمت و 

 .بلکه شبهه در موضوع حکم است

 قلمرو قاعده در شبهات

 شود؛ زیرا همان گونه که در ضمن ى مورد بحث شامل شبهات موضوعیه مىتردیدى نیست که قاعده

مدارك این قاعده اشاره شد، حتى در صورت فقدان این قاعده و روایات مربوط به آن، بنا به مقتضاى قواعد 

گیریم از آنجا که مجازات یك شود پس نتیجه مىوع احراز نگردد حکم بر آن مترتب نمىاولیه، تا موض

شود از نوع حکم و معلول موضوع است، با عدم احراز موضوع )جرم(، حکم )مجازات( بر آن مترتب نمى

مسأله این  این رو، فقها در مورد شمول قاعده نسبت به شبهات موضوعیه بحثى ندارند و اساسا مخالفى در

وجود ندارد بنابراین، شمول قاعده نسبت به این گونه شبهات، قدر متیقن حجیت این قاعده ما بین 

  .فقهاست

  اما در خصوص شبهات حکمیه، گروهى از فقها قائل به تفصیل شده، معتقدند که وقتى جهل قصورى باشد

کب در یادگیرى احکام باشد، شود؛ ولى اگر جهل تقصیرى بوده و ناشى از کوتاهى مرتمشمول قاعده مى

  .شودقاعده جارى نمى

 تواند از احکام قانونى و شرعى تحصیل آگاهى نماید؛ ولى در توضیح اینکه جاهل مقصّر کسى است که مى

این امر کوتاهى و سهل انگارى کرده، به دنبال کسب آگاهى نرفته، با وجود احتمال حرمت و ممنوعیت 

آورد؛ سپس پروا آن عمل را به جا مىنماید و از حقیقت آگاه شود، بىدر یك عمل، بدون اینکه پرسش 

نامند بر اساس مى« جهل تقصیرى»شود که مرتکب یك عمل مجرمانه شده است این ناآگاهى را معلوم مى
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شود و حقوق جزاى اسالمى او را مجرم و در خور کیفر این تفصیل، ناآگاهى چنین شخصى عذر تلقى نمى

 .شناسدمى

 تواند به قانون دسترسى و آگاهى پیدا کند؛ مثل اینکه هل قاصر در شرایطى است که به هیچ وجه نمىجا

تواند داشته اى ندارد و نمىاى با مراکز علمى، دینى و رسانهکند که رابطهاى زندگى مىدر مکان دور افتاده

مى موجب سقوط حدّ است موسوم است و در حقوق جزاى اسال« جهل قصورى»باشد این نوع ناآگاهى به 

کند؛ اما همچنین از مصادیق جهل قصورى موردى است که شخص کوتاهى نکرده، تفحص و تحقیق مى

 .شودکند در چنین حالى جهل او عذر محسوب مىدر عین حال از مفاد قانون اطالع حاصل نمى

 الف و »رد؛ به جهت اینکه گیى مزبور عام است و تمام اقسام شبهات را در بر مىرسد قاعدهبه نظر مى

شود ى مصادیق شبهه مىدر الشبهات که با لفظ جمع همراه شده مفید عموم است و شامل کلیه« الم

ى آن وجود ندارد که حاکى از تخصیص شبهات به شبهه عالوه بر این، هیچ قیدى همراه قاعده و مستندات

بین جهل قصورى و جهل تقصیرى وجود ندارد  آید که تفاوتىخاصّى باشد همچنین از اطالق قاعده بر مى

دارند مطلق و عام بوده و شامل کلیه شبهات مضافا بر اینکه روایاتى که جاهل به حکم را معذور اعالم مى

شوند؛ مثل روایت صحیحه حلبى، محمد بن مسلم و صحیحه ابى خداء، به خصوص صحیحه عبد الصمد مى

 .ره شدکه در بخش مستندات قاعده به آنها اشا

 شود و در داللت قاعده بنابراین، باید گفت که کلمه الشبهات عام بوده، شامل تمام مصادیق شبهه مى

نسبت به شمول اقسام شبهه، کوتاهى و نقصى وجود ندارد از این رو باید بررسى شود که آیا دلیل خاصى 

  مبنى بر تخصیص این قاعده وجود دارد یا خیر؟

  توان گفت که عذر جاهل مقصر مسموع نیست و چنین جاهلى قاعده، مىعلى رغم عمومیت و اطالق

شود؛ زیرا دالیل دیگرى چون روایات، عقل و اجماع وجود دارد که یادگیرى احکام را واجب عقوبت مى

داند همچنین روایات زیادى وارد شده که جاهل مقصر را مذمت کرده است در برخى از این روایات مى

، به «دانستمنمى»و پاسخ دهد: « چرا چنین کردى؟»شود: به مرتکب جاهل گفته مىآمده است که وقتى 

 «چرا نیاموختى؟» گویند:وى مى

 شود که جاهل مقصر از مجازات معاف نیست و جهل او عذر محسوب از این ادله مجموعا استناد مى

  .زندى مورد بحث را تخصیص مىشود در واقع، این ادله مفاد عام قاعدهنمى

 ى اکراه:ى خطا و شبههشبهه 

 ى مورد بحث، شبهه خطا و اکراه را هم در بر شود این است که آیا قاعدهمطلبى که در اینجا مطرح مى

گیرد یا خیر؟ یعنى اگر در عمد و خطا شبهه حاصل شد، با توجه به اینکه حکم جرایم عمدى با جرایم مى

ى مزبور استفاده کرد؟ همچنین آیا در صورت شبهه قاعده توان ازتفاوت دارد، آیا مى شبه عمد و خطایى

با توجه به عمومیت قاعده و عدم وجود دلیل  شود یا خیر؟ى مزبور جارى مىاکراه و عدم اختیار نیز قاعده

آید که چنانچه شبهه حاصل شود که عمل ارتکابى از ناحیه متهم، عمد بوده یا شبه مخصوص، به نظر مى

 .کنیمى مزبور، شبه عمد و خطا را اختیار نموده، حد جرم عمدى را ساقط مىاس قاعدهعمد و خطا، بر اس
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توان گفت که همچنین در مورد اکراه و اختیار، چنانچه شبهه اکراه باشد با توجه به عمومیت قاعده مى

نیز مؤید و  روایات و آراى فقها .شودشامل شبهه اکراه نیز شده و در نتیجه، کیفر عمل ارتکابى منتفى مى

 .شاهد بر این استظهار است از جمله، روایت ابى عبیده از امام باقر )ع( است

  :و لو حملت و ال بعل لها لم تحدّ الّا »همچنین ایشان در شرح قول محقق حلى در شرایع که گفته است

شود؛ مگر آنکه خودش أن تقرّ بالزّنا أربعا؛ اگر زنى که بدون شوهر است حامله شود، حد زنا بر او جارى نمى

نویسد: الحتمال االشتباه و االکراه و غیر هما، خالفا للمالك، و ، مى«چهار بار به ارتکاب زنا اقرار نماید

ضعفه واضح، بل لیس علینا سؤالها، لالصل بل االصول فما عن ظاهر المبسوط من لزومه ال وجه له علت 

یا به اکراه و نظایر این امور، حامله شده باشد پس مجرد  تبرئه زن این است که احتمال دارد از روى اشتباه

ى مالك که در این خصوص زن را مستحق مجازات دار شدن دلیل بر ارتکاب زنا نیست؛ بر خالف نظریهبچه

داند، در حالى که نظر ایشان فاقد دلیل است؛ بلکه حتى ما حق نداریم زن را مورد پرسش قرار دهیم مى

کنیم که آیا مرتکب زنا شده است یا خیر؟ زیرا اصل، بلکه اصول ]مثل اصل برائت،  و از حال او تفحّص

شود پس اینکه شیخ طوسى در مبسوط گفته استصحاب و احتیاط در نفوس و اعراض[ به نفع او جارى مى

 که الزم است از زن تحقیق و بازجویى به عمل آید، فاقد دلیل است

 کند شهید ثانى له با این نظر صاحب جواهر، به صراحت موافقت مىامام خمینى )ره( هم در تحریر الوسی

الحد ؛ احتمال وجود اکراه نسبت  درأو احتمال االکراه یوجب الشبهة و هى ت»نویسد: نیز در شرح لمعه مى

  .«شودبه متهم موجب شك و شبهه شده و شبهه نیز موجب رفع مجازات مى

  است؛ یعنى با توجه به عدم وجود مخصّص، عمومیت قاعده در مورد شبهه خطا و عمد هم مطلب چنین

 .گیرداین گونه شبهه را هم در بر مى

 احتمال دارد که مجرد ادعاى اکراه تا زمانى که کذب »دهد: صاحب جواهر در شرح این روایت توضیح مى

  .«آن معلوم نشده است، موجب سقوط حد شود؛ زیرا حدود مبنى بر تخفیف و مسامحه است

 وم محقق حلى در شرایع در خصوص این مسأله که اگر مرتدى توبه کرد ولى کسى به گمان اینکه مرح

سازد که گفته هنوز وى بر ارتداد و کفر خویش باقى است او را بکشد، نظریه شیخ طوسى را مطرح مى

توبه عنوان  باید قاتل را قصاص نمود؛ زیرا مسلمانى را عدوانا به قتل رسانده است؛ چرا که پس از»است: 

کند؛ زیرا قصد قتل مسلمان را ؛ اما محقق حلّى در وجوب قصاص تردید مى«شودمرتد بر او اطالق نمى

 .نداشته است

 شیخ طوسی: قصاص قاتل چون عدوانا مسلمانی را به قتل رسانده است. 

  قصاص این شهید ثانى در کتاب مسالك االفهام توضیحى براى این تردید ارائه داده ،دلیل عدم وجوب

است که قاتل مزبور قصد کشتن مسلمان را نداشته؛ هر چند قصد مطلق کشتن را داشته است و قصاص 

هم حدّ الهى است؛ زیرا معناى حدّ بر آن صادق است از طرف دیگر، گمان قاتل به بقاى مقتول بر ارتداد، 

ه قوى و قابل قبول است شود این نظریآید لذا مجازات قصاص از او بر داشته مىشبهه به حساب مى

 .شودبنابراین، بر قاتل است که از مال خویش دیه مقتول را بپردازد؛ زیرا عمل او قتل شبه عمد شمرده مى
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 بندى شبهه بر اساس حقوق جزاى عرفىتقسیم -ج

تر باشد بیان نمود این توان به شکل دیگرى که با موازین حقوق جزاى عرفى مأنوساقسام شبهه را مى

دانیم که در حقوق کیفرى براى جرم، سه بندى از لحاظ عملى مفیدتر و کارآیى بیشترى دارد مىمتقسی

گانه، جرم اند: عنصر قانونى، عنصر معنوى و عنصر مادى با فقدان یکى از این عناصر سهعنصر بر شمرده

 .محقق نخواهد شد

 :شبهه در عنصر قانونى 

این است که آیا قانونگذار اسالمى براى فالن عمل، مجازات  نظور از شبهه در عنصر قانونى، تردید درم 

مقرر داشته است یا خیر؟ مانند اینکه اگر شخصى در ایام عدّه بائن زن خود، با خواهر زنش ازدواج کند 

شود یا اینکه حالل و مشروع است؟ و مانند آیا این عمل حرام و نامشروع است و در نتیجه، زنا شمرده مى

 تعمال دخانیات در ماه رمضان حرام است یا نه؟اینکه آیا اس

ر حقیقت، اینجا شبهه در حکم فعل است به عبارت دیگر، تردید در عنصر قانونى جرم، همان شبهه د 

بحث شده است اجماال در اصل  حکمیه در فقه است که پیرامون شمول قاعده نسبت به این گونه شبهه

جازات داد؛ توان نظر به عدم اجراى مشمول این قاعده تردیدى وجود ندارد و به استناد این قاعده مى

کند جهت اختصار، تنها به یك نمونه فقهى اشاره خصوصا که این مورد با اصل برائت نیز تطبیق مى

شود: در مورد ارتباط نامشروع مردى با مرد دیگر بدون ایقاب، چنانچه مرتکب پس از مجازات، این مى

بین فقها اختالف نظر است در  شود یا دفعه چهارم،عمل را تکرار کند در اینکه در مرتبه سوم اعدام مى

اند ى مورد بحث، حکم به عدم مجازات قتل در مرتبه سوم دادهاینجا عده زیادى از فقها به استناد قاعده

در این مورد در واقع، در عنصر قانونى تردید است که آیا قانونگذار اسالمى عمل شخص را در مرتبه سوم 

ان دلیل و اختالف نظر فقها، تردید حاصل شده و در نتیجه، داند یا خیر؟ با فقدجرم، مستلزم قتل مى

 .شودى مزبور جارى مىقاعده

 :شبهه در عنصر معنوى 

  مقصود از عنصر معنوى، قصد مجرمانه داشتن است و مقصود از شبهه در عنصر معنوى این است که

ى، یعنى قصد مجرمانه قصد مجرمانه داشتن از ناحیه متهم مورد تردید باشد به منظور تحقق عنصر معنو

داشتن، باید اوال احراز شود که مرتکب در انجام عمل، قصد و اراده داشته است، ثانیا احراز شود که 

 .مرتکب از ممنوعیت عمل ارتکابى آگاهى داشته است

  ،در صورتى که در اصل وجود قصد و اراده از طرف متّهم در انجام عمل ارتکابى تردید وجود داشته باشد

شود؛ زیرا کیفر مخصوص اشخاص ملتفت و متوجه است و کسانى که بدون توجه و ت ساقط مىمجازا

دهند قابل کیفر نیستند؛ اما اگر اصل قصد و از روى غفلت عملى را که در واقع ممنوع است انجام مى

قع، جهل اراده درباره متهم محقّق بوده، ولى توجه نداشته که عمل مزبور جرم بوده است، در اینجا در وا

 .شود که خود بر دو قسم است: جهل به اصل حکم یا جهل به موضوع حکمبه قانون و حکم مطرح مى
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  حکم، اگر جهل متهم قصورى باشد معاف است و در صورت تقصیرى بودن، جهل او عذر محسوب

 شودنمى

ات از آنچه گفتیم روشن شد که شبهه در عنصر معنوى جرم، به اشکال مختلف سبب سقوط مجاز

شود یکى شبهه در عنصر معنوى از حیث جهل به موضوع حکم در واقع، همان بحث گذشته پیرامون مى

شود؛ یعنى در صورت جهل به موضوع، مطلقا معاف شبهات حکمیه و موضوعیه از ناحیه متهم مطرح مى

ى که دیگرى از جهت جهل به حکم و سوم هم از نظر قصد و عمد در جرایم است و در صورت جهل به

 .کنداحکام آن از حیث عمد و غیر عمد تفاوت مى

 :شبهه در عنصر مادى 

ى اثبات دعوى، وقوع عمل مجرمانه از ناحیه متهم اثبات نشده منظور مواردى است که به علت فقدان ادله

شود که آیا این عمل منتسب به متهم است یا خیر؟ مثل مواردى و در نتیجه، براى حاکم تردید حاصل مى

شهود براى اثبات انتساب عمل زنا به کسى کافى نباشند یا اینکه چهار شاهد براى شهادت بر ارتکاب  که

زنا از سوى متهم حاضر باشند؛ اما عدالت آنها محرز نشود در این موارد در واقع، عنصر مادى جرم مورد 

 .تردید است

ى درأ و دالیل آن، متهم از کیفر هرسد با توجه به صدق شبهه در این موارد و عمومیت قاعدبه نظر مى

ى مزبور گفته شد که مجازات به منزله شود مضافا بر اینکه همان طور که در ضمن دالیل قاعدهتبرئه مى

معلول جرم است و وقتى در علّت )جرم( و انتساب آن به کسى تردید باشد، منطقى نیست که معلول 

شود که آیا اینجا شبهه موضوعیه براى حاکم مطرح مى)مجازات( منجّز و قطعى تلقى گردد در واقع در 

 .مجرم همین متهم است یا کسى دیگر؛ که در این موارد با حصول شبهه باید حکم به تبرئه متهم بدهد

 مثال 

  در خصوص این مسأله که اگر زنى متهم به زنا باشد و چهار نفر هم شهادت بر ارتکاب زنا از سوى او

شود که باکره است و چهار نفر زن هم شهادت بر باکره بودن او دهند، نظر بدهند، ولى آن زن مدعى 

محقق حلى بر رفع مجازات حدّ از این زن است؛ کما اینکه تعداد دیگرى از فقها نیز مثل صاحب جواهر 

در جواهر الکالم، شیخ طوسى در المبسوط، شهید ثانى در مسالك االفهام، طباطبایى در ریاض المسائل 

 .دانندى درأ، حدّ زنا را از این زن منتفى مىخمینى )ره( در تحریر الوسیله به استناد قاعدهو امام 

 بررسی واژگان قاعده -3

 «الحدود»واژه  -الف

آنچه که امروزه در لسان فقها و در کتب فقهى، مصطلح و مرسوم است این است که حدّ، مجازاتى است 

رده است؛ مانند حد زنا، شرب خمر، سرقت و نظایر آن اینك که نوع و میزان آن را شرع معین و مقدر ک

ى مورد بحث به همین معناست یا معناى آن عام در قاعده« الحدود»شود که آیا این پرسش مطرح مى

تر، هر چند معناى مرسوم حدّ در زمان بوده و اختصاص به مجازات معین شرعى ندارد؟ به عبارت روشن

معین است، ولى آیا این لفظ در زمان صدور روایت، یعنى زمان پیامبر اکرم حاضر به معناى اخص مجازات 
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)ص( و ائمه معصومین )ع( هم به همین معنا بود یا اینکه در آن ازمنه به معناى دیگرى بوده و به تدریج 

در لسان فقها و کتب فقهى بدان معنا مصطلح شده است؟ جهت روشن شدن حقیقت، الزم است در ابتدا 

 اى لغوى این لفظ توجه شود، آنگاه معناى شرعى آن مورد بررسى قرار گیردبه معن

در کتب لغت، حد به معناى مرز، پایان، خاتمه، انتها و منتهى آمده است از قاموس و صحاح به دست 

حدّ عبارت است از واسطه »گوید: آید که معناى آن، دفع و منع است راغب اصفهانى در مفردات مىمى

ء لذا مرز را از آن جهت حدّ گویند که میان دو شى. «کندز که از اختالط آن دو جلوگیرى مىمیان دو چی

واقع شده و مانع از اختالط است به تصریح راغب، علت تسمیه حدّ زنا و حد خمر آن است که مرتکب را 

مع البیان ذیل کند آن طور که صاحب مجدارد و دیگران را نیز از ارتکاب منع مىاز ارتکاب جدید بازمى

شود در اقرب الموارد آمده که حدّ به معناى تأدیب است در المنجد و معجم متن بقره یادآور مى 1۸7آیه 

 .اللغة و مجمع البحرین هم به همین معنا )تأدیب( اشاره شده است

 شود که در زمان شارع در چنین معنایى استعمال هنگامى یك لفظ در معناى ثانوى حقیقت شرعى مى

ده و به قدرى ذهن مردم با آن معنا انس پیدا کرده باشد که بدون آوردن قرینه، به مجرد استعمال آن ش

 .لفظ، معناى دوم به ذهن تبادر کند

  به نظر ما اگر منظور از حقیقت شرعیه، استعماالت قرآنى باشد، صدق چنین معنایى در مورد الحدود فاقد

کثرت عالقه به قرآن و تکرار عبارات آن، اگر لفظى در معناى دلیل است درست است که مسلمانان در اثر 

شد به آن معنا انس گرفته، در مدت زمان کوتاهى آن لفظ در همان معناى جدید جدیدى استعمال مى

شد، ولى این مطلب درباره لفظ الحدود صادق نیست؛ به دلیل اینکه لفظ حدّ به این معنا هرگز حقیقت مى

 .ه استدر قرآن استعمال نشد

  در قرآن این لفظ اساسا به صورت مفرد ذکر نشده؛ اما در چهارده مورد به صورت جمع آمده است هیچ

یك از این چهارده مورد، به معناى عقوبت استعمال نشده است تا چه رسد به اینکه به معناى عقوبت 

تعماالت قرآنى شاهدى بر معین باشد؛ بلکه به معناى احکام، مقررات و غیره آمده است؛ بنابراین، در اس

 .این ادعا نداریم که حدّ به معناى عقوبت معیّن از ناحیه شرع باشد

 تواند مثبت این مدعا باشد؛ آید نمىآنچه از تتبّع و تفحص در روایات از منابع حدیثى امامیه به دست مى

یافته، در معناى عقوبت معین از معناى لغوى خود انتقال « حدّ»توان از آنها استفاده کرد که یعنى نمى

اى که منحصرا آن معنا به صورت حقیقت شرعیه باشد در کلیه روایاتى که استعمال شده است؛ به درجه

 لفظ حدّ در آنها به کار رفته چهار نوع استعمال وجود دارد:

 استعمال حدّ در معناى لغوى؛ یعنى به معناى ردع، منع، بازداشتن، تأدیب و مرز -الف

 تعمال حدّ در معناى مطلق عقوبت؛ نه خصوص عقوبت معین و نه خصوص عقوبت غیر معیناس -ب

 استعمال حدّ در معناى عقوبت غیر معین -ج

  استعمال حد در معناى عقوبت معین -د
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 کننده محمد بن مسلم، از بزرگان فقه و لغت و از شاگردان برجسته امام باقر )ع( است در این روایت، سؤال

ن، براى ارتکاب شرب خمر، زنا و رباخوارى کلمه حدّ را استعمال کرده، در حالى که در شرع با وجود ای

براى رباخوارى، مجازات معیّن در نظر گرفته نشده است؛ بلکه مجازاتى غیر معین )تعزیر( دارد بنابراین، 

نه به عالوه، به نظر شود که از نظر ایشان کلمه حدّ به معناى مطلق عقوبت است و نه عقوبت معیّمعلوم مى

رسد در زمان وى، معناى آن عام بود؛ زیرا امام )ع( به این استعمال او ایرادى وارد نکرد و قائل به مى

 .تفصیل نشد

  در کتاب حضرت على )ع( آمده است که ایشان در مقام اجراى حدود با تازیانه کامل یا نصف آن و یا بعض

اى را که به سن بلوغ نرسیده و مرتکب گاه پسر بچه یا دختر بچهکردند همچنین هرآن، اجراى مجازات مى

آوردند و ى آنان نیز به اجرا در مىآوردند، مجازات الهى را دربارهشدند نزد ایشان مىاعمال ممنوعه مى

 زدند؟گذاشتند پرسش شد که اطفال و صغار را چگونه با تازیانه مىهرگز حدود الهى را معطل نمى

گاه به تناسب سنّ اطفال آنان را مجازات مودند: تازیانه را از وسط یا از ثلث آن گرفته، آنحضرت )ع( فر

کنید در این روایت در همان طور که مالحظه مى. «کردنمود در هر حال، حدود الهى را ابطال نمىمى

ار هرگز مجازات رابطه با مجازات اطفال بزهکار نیز لفظ حدّ استعمال شده است؛ در حالى که صغار بزهک

معین شرعى )حد( ندارند؛ بلکه مجازات آنان تعزیرى است بنابراین، حدّ در این روایت یا به معناى مجازات 

 غیر معین )تعزیر( است و یا به معناى مطلق عقوبت؛ که درباره بزرگان، معین و درباره اطفال، تعزیر است

  :هر چیزى حدّ و مرزى قرار داده و همچنین بر هر خداوند براى »پیامبر اکرم به سعد بن عباده فرمود

 . «کسى که از حدّى از حدود الهى تجاوز نماید، مجازاتى مقرر داشته است

 معناى مطلق عقوبت  روشن است که حدّ در بخش اول روایت به معناى لغوى و در بخش پایانى آن به

اند دى دیگر را که همانند این روایتاستعمال شده است به همین دلیل، صاحب وسائل، این روایت و تعدا

 .آورده است« باب انّ کلّ من خالف الشّرع فعلیه حدّ أو تعزیر»تحت عنوان 

 ى مورد بحث و روایاتى که متضمن این قاعده هستند به معناى مطلق بر این اساس، لفظ الحدود در قاعده

اى مجازات معین استعمال شده اى وجود ندارد که نشان دهد در خصوص معنمجازات است؛ چون قرینه

 .شوداست که با شبهات، مجازات بر داشته مى است در این صورت، معناى قاعده این

 اند که حدّ یعنى عقوبت معین، اما اینکه فقهاى امامیه و عامه، به عنوان یك معناى متسالم فیه پذیرفته

ر به تدریج در لسان فقها این معنا هاى گذشته و زمان حاضدلیلى ندارد البته درست است که در زمان

کند نه حقیقت شرعیه؛ در حالى که مبناى مصطلح شده است، ولى این تنها حقیقت متشرعه را اثبات مى

 فهم معانى حقیقى الفاظ روایات، معناى حقیقى آنان در همان زمان صدور است نه پس از آن

اند، به عنوان معناى مجازات غیر معین اطالق کردههاى برخى از فقها که لفظ حدّ را به در پایان، به گفته

کنیم البته در این میان، کسانى هستند که از نظر آنان لفظ حدّ به معناى مطلق مجازات مؤیّد اشاره مى

 .است

 )درأ( درأى تواژه -ب
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مجید ، در لغت به معناى دور کردن، رد کردن و دفع کردن آمده است در قرآن «درأ»کلمه تدرأ از ریشة 

( همچنین در جاى دیگر 22)رعد، « کنندوَ یَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ؛* بد را با خوب دفع مى»آمده است: 

( نیز 1۶۸)آل عمران، « قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِکُمُ الْمَوْتَ؛ بگو مرگ را از خویش دور کنید»چنین آمده است: 

َو يَْدَرُؤا َعْنَها اْلعَٰذاَب أَْن تَْشَهدَ أَْربََع َشٰهاٰداٍت »در قرآن آمده است: به معناى دفع عذاب و سقوط مجازات 

ِ إِنَّهُ لَِمَن اْلٰكاِذبِينَ  ؛ چهار بار گواهى دادن و سوگند به خدا خوردن آن زن که آن مرد قطعا از دروغگویان بِاّٰلله

ین ذیل آیات فوق، ضمن اشاره به حدیث صاحب مجمع البحر. (۸)نور، « دارداست، عذاب را از وى بازمى

یعنى به واسطه « درأت»بدین ترتیب، لغت . «وا یعنى ادفعوا بهادرأا»گوید: مى« وا الحدود بالشبهاتدرأا»

 .شودشبهات، مجازات از اشخاص دفع و دور مى

 مالك در عروض شبههمبحث سوم: 

که مالك در حصول شبهه چیست؟ یعنى عروض  شود این استى درأ مطرح مىاى که در رابطه با قاعدهمسأله

شبهه نزد چه کسى معتبر است؟ آیا باید شبهه براى قاضى حاصل شود تا مجازات ساقط گردد یا براى متهم و یا 

 کند؟ بنابراین، سه احتمال براى این مسأله متصور است:اینکه براى هر یك از آن دو حاصل شود کفایت مى

شود که مالك در سقوط مجازات، حصول شبهه نزد قاضى است؛ زیرا مخاطب  : ممکن است گفتهاحتمال اول

این قضات هستند که اختیار صدور حکم به مجازات و . ، قضات هستند«وا الحدود بالشبهاتدرأا»اوامرى همانند 

برایشان حاصل  اى کهصورت، قاعدتا در مواردى نیز باید اختیار اسقاط مجازات را با شبهه اجراى آن را دارند در این

 . از این رو، عروض شبهه براى متهم اعتبارى ندارد .شود داشته باشندمى

بدین معنا که مقصود ؛ : همچنین ممکن است گفته شود که مالك، عروض شبهه نزد متهم استاحتمال دوم

شود، حاصل مى ؛ یعنى، اى قضات! به خاطر شبهاتى که نزد متهمان«وا الحدوددرأبالشبهات ا»قاعده این است که 

مجازات را ساقط کنید پس اگر براى مجرم و متهم شبهه حاصل شود که آیا این عمل منهى عنه و مبغوض قانونگذار 

اسالمى است یا خیر، شما قضات، مجازات را ساقط کنید بر این اساس، در صورتى که متهم، مدعى شبهه نباشد، 

 .جازات ندارداگر براى قاضى شبهه عارض شود، تأثیرى در سقوط م

: این احتمال هم وجود دارد که مالك عروض شبهه براى هر یك از قاضى یا متهم باشد؛ یعنى فقط احتمال سوم

 .شودبا عروض شبهه براى قاضى یا فقط براى متهم، مجازات مقرّر ساقط مى

معناى اعم یا حکام هاى اسالمى نوعا متوجه حکومت اسالمى به هاى قرآن و سنت در اجراى مجازاتالبته خطاب

انِي فَاْجِلدُوا ُكلَّ »يا « السهاِرُق َو السهاِرقَةُ فَاْقَطعُوا أَْيِديَُهٰما»شرع به معناى اخص است مثال، خطاب  انِيَةُ َو الزه الزه

 ِ  این نتیجه، در است اسالمى حکومت جهمتو( 2 نور،) «ٰواِحٍد ِمْنُهٰما ِمائَةَ َجْلدَةٍ َو ٰٰل تَأُْخْذُكْم بِِهٰما َرأْفَةٌ فِي ِديِن ّللاه

 فعل مخاطب بنابراین، سازد جارى را زنا یا سرقت حد باید که است مسلمین امر ولى و حاکم اسالمى، حکومت

ه مالك در عروض شبهه نیز او باشد؛ بلکه ک نیست معنا بدان این اما است؛ شرع قاضى یا مسلمانان حاکم وا،درأا

شود، تکلیف شده که مجرم باید مجازات شود؛ که این هم بر عهده قضات ادله استفاده مىآنچه از ظاهر این گونه 

واقعیت این است که اساسا در این مقام و موارد دیگر، عمومات وارده که در مقام . و حکام واگذار شده است
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ه مخاطب یا صنف ى حقیقیه است در قضایاى حقیقیه، نظر بشود، همیشه به نحو قضیهگذارى تشریع مىقانون

گاه اشخاص و اصناف مورد نظر نیستند؛ بلکه گذارى و بیان قانون، هیچخاص نیست به عبارت دیگر، در مقام قانون

  . کندمقدّر الوجود را در نظر گرفته و حکم را براى نفس طبیعت وضع مى قانونگذار، موضوع

بر نفس طبیعت شبهه بار شده است و دیگر صنف ى مورد بحث، حکم وجوب دفع مجازات، بر این اساس در قاعده

خاصى از شبهه )نزد قاضى یا متهم( مورد نظر نیست از این رو، شبهه مورد بحث ممکن است شبهه حاصله براى 

قاضى یا متهم و یا هر دو باشد البته در برخى موارد، وجود شبهه نزد متهم با عروض شبهه نزد قاضى مالزمه دارد؛ 

جا قاضى یقین به کذب متهم نداشته باشد، عروض شبهه نزد متهم موجب حصول شبهه نزد  بدین صورت که هر

شود بنابراین اگر متهم ادعاى نسیان، خطا، اضطرار، اکراه و جهل به موضوع یا حکم و نظایر اینها بنماید حاکم مى

در نتیجه، مجازات از متهم  شودو قاضى به خالف گویى متهم یقین نداشته باشد، براى ایشان هم ایجاد شبهه مى

 . باید برداشته شود

 ممکن است ایراد شود که در مواردى از این قبیل )یعنى ادعاى نسیان، خطا و (،

اصول عقالیى، یعنى اصل عدم نسیان، خطا، غفلت و نظیر آنها، جارى شده و در نتیجه جایى براى وجود شبهه 

شود که اساسا از مذاق شارع، روایات، اقوال و آراى فقها استفاده مىشود در پاسخ به این ایراد گفته مى. ماندنمى

پس در چنین مواردى، اصول عقالیى )مانند اصل ؛ هاى الهى مبنى بر تخفیف و مسامحه استکه حدود و مجازات

ل در صورت احتما -شود و به مجرد پدید آمدن شبهه و ادعاى اکراه، اشتباه، خطا و نسیانعدم خطا( جارى نمى

ى مورد بحث، نفس شود که موضوع در قاعدهاز آنچه بیان شد، روشن مى. شودمجازات ساقط مى -صحت ادعا

، چه شبهه )موضوعیه «الشبهات»شبهه است؛ نه شبهه نزد شخص یا صنف خاصى در نتیجه، با توجه به عام بودن 

باشد یا حکمیه و یا شبهه در اثبات(، یا حکمیه( نزد متهم باشد و چه نزد قاضى )اعم از اینکه شبهه موضوعیه 

 شودمجازات از متهم برداشته مى

توان بر شمرد شبهات مفهومیه را نیز مى -که ممکن است شبهه نزد حاکم عارض شود -البته از مصادیق این قاعده

ن در دلیل، داند؛ آن هم به لحاظ اینکه مفهوم عنوابه این معنا که حاکم على رغم احراز موضوع، حکم آن را نمى

بر وى مشتبه شده است؛ مانند مفهوم خنثاى مشکل که در صورت ارتداد وى، آیا حکم مرد مرتد را دارد یا زن 

 مرتد؟

 کند:محقق حلى در شرایع، در مسائل حد سرقت، با طرح یك فرض، به مسأله اشاره مى

کننده، این متاع را دزدیده خارج چنانچه کسى کاالیى را از منزل دیگرى خارج کند و صاحب منزل مدعى شود که

کننده ادعا کند که صاحب خانه این متاع را به او بخشیده، یا مدعى شود که در خارج ساختن آن، است؛ ولى خارج

 .شوداز ناحیه ایشان مأذون بوده است، در چنین فرضى به دلیل حصول شبهه، مجازات سرقت ساقط مى

کننده شود؛ همچنانکه اگر براى خارجه براى حاکم حاصل شود، حد ساقط مىبنا به رأى صاحب جواهر )ره(، اگر شبه

گوید:چنانچه شبهه براى حاکم حاصل شود قطع دست انجام مال پیش آید وى در شرح سخن محقق حلى مى

شود؛ مانند شخصى که کاالیى را که نخواهد شد؛ همچنانکه اگر براى سارق شبهه حاصل شود قطع ید ساقط مى
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کننده بگوید گرى است از حرز خارج سازد و صاحب مال مدعى شود که سرقت شده است؛ ولى شخص خارجمال دی

 . اى قطع دست انجام نخواهد شدمالك به وى بخشیده و یا بگوید به وى اذن داده است در چنین قضیه

 «درأ»ى ى شمول قاعدهدایرهمبحث چهارم: 

 حدود به معناى اخص -1

 کنیم کهریف حدّ در فقه و بررسى نظریات فقها در این خصوص، فقط به این نکته اشاره مىبدون ورود در بحث تع

ها در فقه، مصطلح و متعارف است، این است که حدّ یعنى مجازات مقرر آنچه امروزه در تعریف این قسم مجازات

به تعداد مصادیق اعمال راجع . و مخصوص که نوع و مقدار آن از سوى قانونگذار اسالمى دقیقا معین شده است

مستلزم حدّ، یعنى جرایمى که مرتکب آنها محکوم به مجازات معین خواهد شد، بین فقها اختالف نظر است و رقم 

اند و ثابتى را همگان قبول ندارند؛ دلیلش این است که برخى از فقها چند نوع جرم را تحت یك عنوان بیان داشته

بندى ن حدود مورد بحث قرار داده و فقیه دیگر آن را در باب تعزیرات طبقهگاهى هم فقیهى یك جرم را تحت عنوا

 . کرده است

مثال، در کتاب شرایع محقّق حلى در مبحث الحدود و التعزیرات، با شمردن شش جرم مستلزم حد، جرایمى دیگر 

دیگر چون بغى و ارتداد  چون لواط، تفخیذ و مساحقه را تحت عنوان واحد یعنى از توابع زنا بر شمرده، و جرایمى

ى آنها را از مصادیق مستقل اعمال مستلزم حد اند در حالى که دیگران همهرا از مصادیق اعمال مستلزم حد آورده

ال یمین فى الحد؛ ال شفاعة فى الحدّ؛ ال کفالة فى الحد؛ لالمام »اند این اختالف نظر از لحاظ قواعدى چون: آورده

 درأت»داراى اهمیّت فراوان است در ارتباط با موضوع بحث ما، یعنى « اال قرار دون البینةالعفو عن الحدّ الثابت ب

نیز اگر کسى معتقد باشد که این قاعده فقط شامل حدود به معناى اخصّ آن خواهد شد، « بالشبهات الحدود

ى خود حائز اهمیّت هشود، به نوببندى حدود و تعزیرات و بیان اینکه حدود دقیقا شامل چه جرایمى مىطبقه

بندى مترتب خواهد خواهد بود از طرف دیگر، در ارتباط با شمول یا عدم شمول قاعده، آثار فراوانى بر این تقسیم

 .شد

ى مورد بحث نسبت به حدود به معناى اخص، بین فقهاى شیعه بلکه بین اکثر مذاهب در مورد شمول قاعده

مقدار، قدر متیقن ما بین همه فرق اسالمى است بنابراین، هر جرمى که اسالمى اختالف نظر وجود دارد؛ ولى این 

مطابق نظر فقها مستوجب حد به معناى اخص باشد، مشمول قاعده خواهد شد به عنوان نمونه، صاحب جواهر در 

هیچ اختالف و اشکالى ]میان فقها[ در مورد اینکه حد سرقت »گوید: بحث سرقت و شرایط حدّ در این مورد مى

دهد که بررسى آراى فقهاى شیعه نشان مى«. شود وجود نداردود شبهه ساقط مىهمانند سایر حدود با فرض وج

در مورد حدود به معناى اخص، شمول قاعده نسبت به آن، مورد قبول همگان بوده و مخالفى در این میان نیست 

همه مفروغ عنه بوده است کاربرد این قاعده تا موافقین در صدد استدالل و اقامه حجت برآیند؛ بلکه شمول آن نزد 

  .در موارد مختلف حدود شاهد بر این مدعاست

همچنین آرا و اقوال فقهاى عامه نیز گویاى این مطلب است که در مورد شمول قاعده نسبت به حدود به معناى 

سبت به تعزیرات و اعده ناخص بین آنان اختالفى نیست اگر اختالفى هم باشد در مورد توسعه دامنه شمول ق
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اى هستند البته آنان نسبت به شمول در میان فرق اهل تسنن تنها فقهاى ظاهریه منکر چنین قاعده قصاص است.

 .دهند؛ بلکه اساسا مستندات قاعده را قبول ندارندقاعده بحثى ارائه نمى

لى هر نوع مجازاتى حکم مسأله نسبت به چگونگى شبهه و نوع جرم متفاوت است گاهى ممکن است به طور ک

شود؛ مثال، اگر کسى ساقط شده، حتى آثار عمل حالل بر آن بار شود گاهى هم مجازات حدّ به تعزیر تبدیل مى

متهم به زنا باشد و شبهه موضوعیه براى وى حاصل شده باشد، بدین صورت که به علت تشابه بین همسرش و 

او مشتبه ساخته است؛ هر چند اصل عمل به طریق شرعى کسى که در بستر او خوابیده، تاریکى شب امر را بر 

شود همچنین ثابت شده باشد؛ ولى اگر مرتکب در این مورد تقصیرى نداشته باشد هیچ مجازاتى بر او تحمیل نمى

آنچه که بر نزدیکى حالل مترتب است، از قبیل اثبات نسب، وجود عدّه و غیره، در اینجا نیز وجود خواهد داشت 

ورد اگر به جاى شبهه موضوعیه، در کیفیت اثبات زنا نسبت به زن و مرد نامحرمى که صرفا در یك در همین م

شود؛ اما ممکن است عنوان جرم عوض اند شبهه حاصل شود، به دلیل وجود شبهه حدّ ساقط مىبستر دیده شده

 .وندشده، به جاى مجازات حدّ زنا، تحت عناوینى چون مضاجعه و روابط نامشروع تعزیر ش

در صورتى که اصل سرقت با اقرار یا  -در مورد سارق نیز چنانچه به علت حصول شبهه در شرایط مستوجب قطع

به جاى اجراى حد، به تعزیر محکوم خواهد شد؛ ولى به هر حال، مال مسروقه را باید  -شهود اثبات شده باشد

شود، آن هم به دلیل تسامح و داشته مى مسترد دارد؛ زیرا اصل حد که از حقوق الهى است با حصول شبهه بر

اغماضى که در حدود الهى مورد نظر است؛ اما حق الناس مشمول چنین اغماضى نشده و دالیل قاعده تنها متوجه 

 .حدود الهى است نه حقوق مالى بندگان

دیگرى قابل  توان گفت که پس از حصول شبهه و سقوط مجازات، اگر عمل ارتکابى به عنوان جرمبه طور کلى، مى

ما در این مبحث نکته قابل . شودمجازات باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم شده وگرنه مرتکب آزاد مى

توجه این است که در مورد شبهه اکراه و شبهه در عنصر معنوى جرم، عمل ارتکابى از حالت عمد و قصد خارج 

بینى شده باشد، این حکم رعایت خواهد خسارت پیش آن عمل پرداخت غرامت و شده، در صورتى که بر غیر عمد

 .شد

بنابراین، سقوط مجازات به معناى محو کلیه آثار یك عمل نیست به عالوه، عموم ادله ضمان، تسبیب و سایر ادله 

 .نیز در اینجا مورد عمل واقع خواهد شد

 تعزیرات -2

شود یا خیر، باید غیر معین )تعزیرات( هم مى هاىى مورد بحث شامل مجازاتدر خصوص این مسأله که آیا قاعده

در این قاعده ارائه شد، معناى این لفظ مطلق « الحدود»به این نکته توجه داشت که طبق تفسیرى که از معناى 

هاى مجازات الهى است؛ زیرا از آنجا که این لفظ جمع همراه با الف و الم بوده و مفید عموم است، شامل مجازات

هاى شود و هیچ دلیل خاصى وجود ندارد که عموم این قاعده را تخصیص زده و آن را به مجازاتىتعزیرى نیز م

هاى تعزیرى همچنین در کلمات فقها بسیار اتّفاق افتاده که لفظ حدّ، بر مجازات. معیّن )حدود( اختصاص دهد

م محمد تقى مجلسى در کتاب اند از جمله، مرحواطالق شده است؛ حتى برخى این مطلب را صریحا اظهار داشته

توان با تنقیح مناط افزون بر اینها، مى. «شودحدود شامل حدّ، تعزیر و قصاص نیز مى»روضة المتّقین گفته است: 
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بر این عقیده  -هاى عقالنى و فلسفة اجراى مجازات در شرع اسالم بنا شده استکه بر پایه -و لحاظ وحدت مالك

 ده نسبت به تعزیرات وجود نداردبود که هیچ منعى در شمول قاع

شود که در تعداد دفعات اقرار براى اثبات جرم استمنا، بین فقها اختالف نظر وجود دارد که همین مالحظه مى

شود یا خیر؟ اى شده است مبنى بر اینکه آیا جرم مزبور با یك بار اقرار ثابت مىاختالف، خود سبب حدوث شبهه

شود با وجود این، نظر مزبور از اعمال مستلزم حد نیست؛ بلکه مرتکب آن تعزیر مى دانیم که جرماز طرفى هم مى

شود به عالوه، از کالم ایشان استفاده ى درأ مجازات از او برداشته مىصاحب ریاض این است که با استناد به قاعده

ات تعزیرى اطالق نموده و شود که معناى حدّ مطلق مجازات است؛ به همین دلیل، ایشان لفظ حد را بر مجازمى

 .«فى حدّ االستمناء»نویسد: در صدر عبارت مى

نظور از تعزیرات معناى مصطلح آن در فقه است؛ یعنى مجازات شرعى که براى محرمات شرعیه مقرر شده است م

کند و براى ولى مقرراتى که حکومت اسالمى جهت حفظ نظم جامعه و جریان صحیح امور حکومت وضع مى

مشمول  -شودکه اصطالحا بدان تعزیرات حکومتى گفته مى -نمایدبینى مىهایى را پیشن آن، مجازاتمتخلفی

توان حکم غیابى صادر ى مزبور نخواهد شد این قبیل احکام جزو حقوق اللّه محسوب نشده، در باب آنها مىقاعده

ى مورد بحث شامل دلیل، قاعدهکرد؛ چرا که در خصوص حقوق اللّه صدور حکم غیابى ممکن نیست؛ به همین 

 آنها نخواهد شد؛ بلکه اینها حق حکومت اسالمى و ولى امر مسلمین جهت اداره حکومت مسلمانان است

قابل توجه است که فقهاى عامه )اهل سنت( در مورد عدم شمول قاعده نسبت به تعزیرات، به صراحت اظهار نظر 

« کندشبهه تعزیر را ساقط نمى»گوید: ى مزبور مىمربوط به قاعدهاند از جمله، جالل الدین سیوطى در بحث کرده

که  در مقابل، برخى دیگر پس از تصریح به این مطلبامّا  اندعلماى متأخر اهل سنت نیز نوعا همین نظریه را داده

 اندشده هیچ تفاوتى از حیث شمول قاعده نسبت به تعزیرات و حدود وجود ندارد، قائل به تفصیل در این زمینه

 قصاص -3

ى حقوق الناس بوده و مبناى حقوق الناس نیز مداقّه است، از این رو به نظر برخى از فقها، چون قصاص از جمله

توان به این قاعده تمسك نمود به عالوه، اصول عقالیى، چون اى در باب قصاص عارض شود، نمىچنانچه شبهه

ى مورد بحث عدم اکراه و نظایر آن جارى شده، مانع جریان قاعده اصل عدم نسیان، عدم خطا و غفلت، عدم اشتباه،

 .شودمى

شوند؛ چرا که حدود الهى مبنى بر تخفیف و تسامح است؛ اما در از طرف دیگر، این اصول در باب حدود جارى نمى

ادعاى شبهه قصاص که جزو حقوق الناس است این گونه نیست؛ بلکه نیاز به دقت دارد بنابراین، در هر مورد که 

شود، خواه نزد حاکم و خواه نزد متهم و یا نزد هر دو، حاکم باید اصول عقالیى فوق را جارى سازد؛ یعنى نباید به 

مجرد حصول شبهه، قصاص را که از حقوق النّاس است ساقط بداند بنابراین، جریان اصول مزبور مانع جریان 

 . شودى مورد بحث در باب قصاص مىقاعده

ى حدود اللّه است؛ زیرا حدود الهى منحصر در تازیانه اند که قصاص هم در واقع از زمرهل، بعضى گفتهدر مقاب

نیست، بلکه هر کیفرى که از جانب خداوند متعال معین شده باشد جزو حدود اللّه است قصاص نیز از این قبیل 

 .است
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تواند خسارت جنایت دیده وضع نموده که مىقصاص از حقوق الناس است؛ یعنى حقى است که شرع براى جبران 

از این طریق جبران کند یا با گرفتن عوض مالى و یا بدون آن درگذرد؛ ولى به نظر ما، در عین حال قصاص مشمول 

جان و نقص عضو در کار  شود به جهت آنکه در مسأله قصاص، پاىى درأ است و در موارد شبهه ساقط مىقاعده

کم باید در حمایت از حق مزبور نهایت دقت را به خرج دهد و در موارد وجود هر گونه است و از این جهت حا

 . تردید، از اجراى آن جلوگیرى نماید

شود و ى احتیاط جارى مىى درأ چیزى جز این نیست که در موضوع جان آدمى و نقص عضو، قاعدهمفاد قاعده

اجازه اجراى آن را صادر نخواهد کرد و از جان شهروندان مادام که از هر جهت، حاکم به وجود حق مطمئن نباشد، 

 . محافظت خواهد نمود

اند و اصول عقالیى در آنها جریان ندارد و بر عکس ممکن است گفته شود که حدود اللّه بر تسامح و تخفیف بنا شده

قالیى جارى شود در پاسخ باید گفت که در خصوص قصاص هم اصول عدر مورد قصاص، اصول عقالیى جارى مى

درست است که حقوق الناس مبنى بر مداقّه است، اما این دقت نظر مربوط به مسائل حقوقى و مالى شود؛ زیرا نمى

شود، این است که تا است؛ ولى در دماء و نفوس، آنچه از روایات کثیره و تسالم اصحاب و مذاق شرع استفاده مى

 .یان قصاص دقت بیشترى انجام دادآنجا که امکان دارد باید احتیاط نمود و در جر

ى درأ و حصول شبهه، حکم شاهد ادعاى ما این است که موارد بسیارى در فقه وجود دارد که فقها به استناد قاعده

اند بنابراین، با لحاظ عموم قاعده و گفتار فقها و آنچه که در ردّ ایراد فوق گفته شد، به سقوط مجازات قصاص داده

 .ین قاعده در باب قصاص هم قابل جریان استشود که امسلم مى

در مورد دو نفرى که مدّعى ابوّت یك فرزند مجهول النّسبى باشند، اگر قبل از آنکه بر اساس قواعد مقرر در باب 

نسب، بچّه به یکى از آنها ملحق شود و یکى از آنان فرزند انتسابى خود را بکشد، آیا حکم قصاص درباره وى جارى 

شان اند و دلیلاى از فقها مثل محقق حلّى، صاحب جواهر و عالمه حلى قائل به عدم قصاص شدههشود؟ عدمى

لو تداعى اثنان صغیرا مجهوال ثم قتاله، لم یقتال به؛ الحتمال »نویسد: ى درأ است عالمه حلى در این باره مىقاعده

هرگاه دو نفر نسبت به طفل صغیر مجهول األبوّة فى طرف کل واحد منهما، فال یتهجّم على الدم مع الشبهة؛ 

شود؛ زیرا احتمال ابوت در النسبى مدعى ابوّت شوند و سپس همان دو نفر او را به قتل رسانند، قصاص اجرا نمى

 «شودمورد هر یك از دو طرف وجود دارد و با وجود شبهه، خون ریخته نمى

ى دیگر، شخص دومى را قاتل معرفى کند، از و بینه اى در خصوص قاتل بودن فردى اقامه شودهمچنین اگر بیّنه

شوند در اینجا محقق و عالمه حلّى و فرزندش فخر المحققین، با عنوان شبهه، باب تعارض دو بینه، هر دو ساقط مى

 نمایندى مقتول به طور مساوى مىمرتفع دانسته، هر دو متهم را مکلف به پرداخت دیه قصاص را از هر دو

 اى است که محقق حلّى در فروع موضوع قصاص مطرح ساخته است:مسألهمورد دیگر 

شود؛ زیرا اذن او، حرمت قتل ، قتل او مباح نمى«مرا بکش؛ وگرنه تو را خواهم کشت»اگر شخصى به کسى بگوید: 

ست و حق برد اما با این حال اگر اقدام به قتل او نماید قصاص واجب نیست؛ زیرا او شخص ممیّزى ارا از بین نمى

 خود را با اذن خود ساقط کرده و وارث هم در این مورد حقى ندارد 
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شهید ثانى در شرح این مسأله دو وجه، یکى وجوب قصاص و دیگرى عدم وجوب آن را بیان کرده و براى هر کدام 

 است. دهد آنگاه قول به عدم قصاص را به عنوان قول مشهورتر پذیرفتهاستداللى را ارائه مى

باشد؛ ت قصاص دو توجیه وجود دارد توجیه نخست که نظر قاطع مصنف )مؤلف شرایع( است عدم قصاص مىدر ثبو

 با این استدالل که شخص مقتول با اذن، حق خویش را اسقاط نموده است

بنابراین، وارث نسبت به اجراى قصاص قادر نخواهد بود؛ چرا که وارث تنها نسبت به آنچه از مورث به وى منتقل 

شود ذى حق است و با توجه به اذن مورث، حقى براى او متصور نخواهد بود به عالوه آنکه اذن موجب شبهه مى

 شود و شبهه، دارئه )رافع از حد( استمى

ن شود منشأ شبهه ایکنید که از نظر شهید ثانى شبهه حاصل از اذن مقتول موجب سقوط قصاص مىمالحظه مى

شود قاتل، ناشى از حق مورّث است که پس از کشته شدنش به ورثه منتقل مىاست که تسلّط وارث و ولى دم بر 

و با توجه به اذنى که خود مقتول به قاتل خویش داده، در واقع از چنین حقّى محروم شده است بنابراین، ورثه 

 داراى حق منتقل از مورّث خویش نیست تا تسلط بر قاتل داشته، او را قصاص نماید

شود از جمله، جالل ماى عامه نیز اتفاق دارند که قصاص با حصول شبهه، همانند حدود، ساقط مىاز طرف دیگر، عل

شود؛ مثال هرگاه مریضى شود، ولى دیه واجب مىقصاص نیز با شبهه ساقط مى»گوید: الدین سیوطى صریحا مى

و وارد سازد و بعد معلوم شود که اى بر ااى پیچیده باشند و شخصى به گمان اینکه او مرده است، ضربهرا در پارچه

به خاطر ضربه او، کشته شده است، چون قاتل قصد کشتن او را نداشته و حد اقل در این مورد شبهه حاصل شده 

ها روشن شد که با مالحظه این نمونه .«شود؛ اما دیه او باید پرداخت شوداست، از این رو قصاص بر داشته مى

 .رفع قصاص در فقه امامیه و عامه سابقه داشته، بدون طرفدار نیستى درأ براى استناد به قاعده

 دیات -4

 

هاى اسالمى معرفى شده دانیم، در مقررات جزایى کشورمان دیه به عنوان یکى از انواع مجازاتهمان طور که مى

ر مواردى ساقط ى درأ، وجوب اداى دیه را دتوان به استناد قاعدهشود که آیا مىاست اینك این سؤال مطرح مى

 نمود؟

شود؛ لفظ حدود مندرج در قاعده و ادله آن، حد اکثر شامل تعزیر و قصاص است و به طور مسلم، شامل دیات نمى

زیرا در ماهیت حقوقى دیه بحث است که آیا دیه نوعى مجازات است یا پرداخت غرامت و خسارت! با این تردید 

جهت شمول دیه جایز نیست؛ چرا که، از قبیل تمسك به عام در  «الحدود»در ماهیت حقوقى دیه، تمسك به عام 

شبهات مصداقیه تلقّى شده و در اصول فقه ثابت شده است که تمسك به عام در چنین مواردى صحیح نیست 

ى مزبور دانست به عالوه، در فقه موردى توان با تمسك به عموم الحدود، دیات را مشمول حکم قاعدهبنابراین نمى

ى فوق، حکم به سقوط دیه دهد شبهه صرفا با استناد به قاعدهنشده است که فقیهى در صورت شك و مشاهده

ى حقوق دلیلش این است که دیه را قانونگذار اسالمى براى احترام خون مسلمان وضع نموده است که در زمره

  .شودمالى اشخاص محسوب مى
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عرصه اصول عقالیى مثل اصل عدم اشتباه، اکراه، غفلت و نظائر در باب حقوق مالى، اصل بر مداقّه بوده و در این 

شود؛ البته در مواردى بالتّبع، وجوب پرداخت شود از این رو به مجرد شبهه، حق مسلمان ساقط نمىآن جارى مى

 .شود که این مطلب به ندرت مورد توجه واقع شده استدیه ساقط مى

تواند مطرح شود که در وقتى مى -گرچه به طور غیر مستقیم -یاتباید توجه داشت که مسأله تأثیر شبهه در د

ابتدا قصاص واجب باشد، آنگاه به دلیل حصول شبهه، قصاص ساقط شود، سپس جایگزینى دیه مطرح گردد؛ ولى 

اگر ابتداء دیه واجب شود، مانند جنایات شبه عمدى و خطایى محض، پرواضح است که شبهه به دلیلى که در 

 .فته شد هیچ تأثیرى نداردسطور قبل گ

 ى درأ با اصل برائترابطه قاعدهمبحث پنجم: 

 رابطه قاعده درأ با اصل برائت -1

بندى شبهات گفته شد که گاهى شبهه در عنصر مادى، گاهى در عنصر معنوى و در مواردى نیز در در تقسیم

عنصر مادى یا معنوى باشد این قاعده ى درأ بر مبناى شبهه در شود چنانچه قاعدهعنصر قانونى جرم مطرح مى

برائت منحصرا براى برداشتن تکلیف است؛ آن هم در زمانى که حکم  ىاى با برائت ندارد؛ زیرا قاعدههیچ رابطه

ى ى مورد بحث بر اساس شبهه در عنصر قانونى جرم باشد، با قاعدهواقعى الهى مجهول باشد؛ اما اگر جریان قاعده

کند البته بین این دو، تفاوت وجود دارد و آن اینکه در اجراى برائت، تکلیف واقعى یدا مىبرائت وحدت مجرا پ

شود به عبارت دیگر، مفاد برائت آن است مشکوك و غیر منجّز اعالم شده، حکم ظاهرى اباحه و حلیت وضع مى

ى درأ بحث از در قاعدهکه حکم واقعى منجّز نباشد که در این صورت، حکم ظاهرى در حق مکلف برائت است اما 

 تکلیف نیست؛ بلکه سخن در این است که آیا بر این شخص باید مجازات شرعى را اجرا نمود یا خیر!

ى درأ این است که حال که شك و شبهه در اصل ممنوعیت عمل ارتکابى وجود دارد، مجازات از متهم مفاد قاعده

کشد چنانچه سیگار کشیدن از ن به طور علنى سیگار مىشود؛ مثال شخصى که در ایام ماه مبارك رمضاساقط مى

 .خوارى کرده، باید مجازات شودمفطرات باشد، وى تظاهر به روزه روزه

 102شود در ماده اما اگر جزء مفطرات نباشد، چون مرتکب عمل حرام نشده است، مجازات مقرر متوجه او نمى

  آمده است: 13۶2مرداد  1۸قانون تعزیرات مصوب 

ضربه شالق  74کس علنا در انظار و اماکن عمومى و معابر تظاهر به عمل حرامى نماید، عالوه بر کیفر عمل، تا هر 

دار شود و در صورتى که مرتکب عملى شود که نفس عمل داراى کیفر نیست ولى عفت عمومى را جریحهمحکوم مى

مشکوك بودن حکم واقعى )حرمت سیگار در اینجا به استناد . شودضربه شالق محکوم مى 74نماید، فقط به 

شود همچنین به استناد حصول ى برائت جارى شده، عمل او مباح مىکشیدن و افطار روزه در مالء عام( قاعده

 .شودشبهه در عنصر قانونى جرم، مجازات مقرر رفع مى

 ى درأ با اصل احتیاطرابطه قاعده -2

کند این حالت در شبهات مربوط به مورد بحث وحدت مجرا پیدا مىى اصل احتیاط نیز در برخى موارد با قاعده

شود، با اصل شبهات که مجازات از متهم برداشته مى عنصر مادى و عنصر معنوى جرم صادق است در این نوع
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کند که آیا متهم مرتکب عمل ممنوعى شده کند؛ بدین صورت که هرگاه قاضى تردید مىاحتیاط نزدیکى پیدا مى

خیر یا اینکه آیا مرتکب در انجام عمل غیر قانونى، قصد و عمد داشته است یا خیر و یا اینکه آیا مرتکب  است یا

در انجام عمل غیر قانونى، قصد و عمد داشته است یا خیر، به مقتضاى اصل احتیاط نسبت به حفظ جان و عرض 

اساس اصل احتیاط، در برخورد با مسائل مشتبه البته هر مکلفى نیز بر . مسلمان، باید مجازات از متهم برداشته شود

باید احتیاط نماید، شبهات را مرتکب نشود؛ اما این بحث و اینکه آیا این احتیاط الزم است یا خیر، بحث دیگرى 

است که در اصول باید مطالعه شود در اینجا بحث در مسأله سقوط مجازات از ناحیه قاضى است؛ زیرا اختیار اجراى 

 . کندرداشتن آن به دست اوست که در مواردى بر اساس اصل احتیاط، مجازات را از متهم ساقط مىمجازات و ب

توان به نحو دیگرى نیز جریان اصل احتیاط را از سوى قاضى بیان نمود و آن اینکه با تردید در عنصر اکنون مى

ات است یا خیر به عبارت دیگر، شود که آیا متهم مشمول مجازمادى و معنوى جرم، براى قاضى تردید حاصل مى

کند که آیا متهم مستحق رجم است یا جلد از یك طرف، آیا تکلیف او اجراى حد است یا درأ حد؟ مثال، تردید مى

ى اجراى حدود الهى و معطل نگذاشتن آن بر عهده قاضى است و از سوى دیگر، به مقتضاى روایات بسیار، وظیفه

ر تخفیف و مسامحه است و شارع اهتمام زیادى به حفظ دماء و نفوس مسلمانان هاى الهى مبنى بحدود و مجازات

دارد از این رو، قاضى مکلّف است در این قبیل موارد به مقتضاى احتیاط رفتار کرده، مجازات را از متهم بر دارد و 

ى اصل احتیاط با قاعده ترى مبدّل سازد بدین ترتیب، مالحظه شد که در مواردى،یا در مواردى آن را به کیفر سبك

 .کندمورد بحث، قرابت و نزدیکى زیاد پیدا کرده، حتى وحدت مجرا پیدا مى


