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 چکيده

در باب حدود مطرح شده و  بی گمان مشهورترین قاعده باب حدود که نخست

رأ ر مجازات ها بحث شده است قاعده دآن به تعزیرات و سای تسریسپس از 

میباشد. قانونگذار در اولین تجربه خود برای شناسایی این قاعده در قانون مجازات 

قدم مثبتی در پر کردن این خال قانونی برداشته است و با  2931اسالمی مصوب 

ده در امور کیفری مبنای عمل میباشد و با عنایت به اینکه توجه به اینکه این قاع

است، و اینکه آیا  شدهقسم بیان  4مجازاتها را در  2931در قانون مجازات اسالمی 

 قاعده ی درأ قابلیت اجرا در تمام اقسام مجازات دارد یا خیر؟

ی ر همین راستا تالش شده است ضمن بیان مبانی فقهی قاعده درأ در مجازات هاد

شرعی و بیان نظرات مخالف و موافق در شمول یا عدم شمول قاعده درأ عالوه بر 

حدود در سایر مجازات ها و همچنین رابطه قاعده درأ با اصل برائت و اینکه آیا این 

دو نهاد تعریف مشابه داشته و به عبارتی مکمل هم هستند یا دو نهاد جداگانه می 

 باشد.

 .صل برائت، شبهه، مجازاتهاقاعده درأ، ا :يديکل واژگان
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 2 مجتبی نصيري،  1 جمال رضايى

 .نشستهیار بازعضو هیئت دانشگاه تهران ، استاد 2
 .دانشجوى دکترى حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه تهران 1

 

 نام نویسنده مسئول:
 مجتبی نصيري

ي با رويکرد و مقايسه آن با اصل برائت رأقاعده دَفقهی  مبانی

 به قوانين موضوعه
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 مقدمه
متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی به  در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به کهمفاد اجمالی قاعده ی درأ این است 

 محل تردید و مشکوک باشد به موجب این قاعده بایستی جرم و مجازات را منتفی دانست. جهتی

از جهاتی  عرفیدر حقوق جزای « تفسیر به نفع متهم » این قاعده از نظر حقوقدانان اسالمی از قواعد تفسیری است و با قاعده 

 همتایی دارد.

سابقه تاریخی این قاعده بسیار زیاد است. در کتب فقهی پیشینیان اعم از عامه و خاصه )سنی و شیعه( به آن استناد شده است، 

یث حاوی این مضمون که می تواند پشتوانه این قاعده قرار گیرد در کتب حدیث عامه و خاصه که در قرون اولیه اسالمی بدون تردید احاد

 یافته به تعداد فراوان وجود دارد.تدوین 

توضیح اینکه رویکرد شارع مقدس در حدود مبتنی بر امتنان و مسامحه میباشد و هدف شارع از وضع مجازات تسلط بر انسان و 

حمیل درد و رنج نیست بلکه هدف پرورش روح انسانها و هدایت آنها به سمت پروردگار میباشد و مجازات نیز آخرین راهکار در این مسیر ت

میباشد و چنانچه هدف شارع به نوعی محقق شود، علی القاعده دیگر اجرای مجازات مبنایی نخواهد داشت هر چند مطلب اخیر با رویکرد 

رایی و چگونگی مجازات در خصوص مجازات های شرعی و امکان جایگزینی آنها با سایر مجازات ها از دیدگاه فلسفه مجازات و چ

در اینکه هدف مجازات اصالح و باز  اندیشه هااندیشمندان حقوق عرفی با رویکرد فقها محل مناقشه میباشد، لکن به نظر می رسد همه 

 دارند. اجتماعی کردن مرتکب جرم می باشد وجه اشتراک 

به نظر می رسد رویکرد به قاعده دراَ نه میبایستی آنچنان افراطی باشد که موجب تعطیلی حدود الهی شود، حدودی که پیامبر اکرم 

)ص( اجرای آنها را موجب سعادت دنیوی و اخروی جامعه دانسته است و نه آنچنان بصورت مضیق به قاعده دراَ توجه کرد که با کمترین 

ات حکم بر محکومیت متهمینی صادر کنند که در عمل اهداف سیاست جنایی در پیشگیری یا بازپروری و اصالح متهمین شک و شبهه قض

 گردد.  زندانها نیزو مجرمین نه تنها محقق نگردد بلکه باعث تورم جامعه کیفری 

 

 « شبهه« » حدود « » دَرأ » گفتار اول: بررسی واژگان 

 الف: دَرأ 
و  .[1] ئو و دیگر الفاظ مشابه است در لغت به معنای دفع کردن، ساقط کردن و تعطیل کردن آمده استرأ، ادرتدکه مصدر واژه دَرأ 

 آمده است: لعانهمین معنا به کار رفته است. چنانکه در آیه  نیز بهدر قران کریم 

 «لمن الکذبین انهویدروا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادت باهلل »

 .[2]وغ می گوید حد او برداشته می شود ار به خدا سوگند خورد که آن مرد درو اگر آن زن چهار ب

 ب: حدود

حد، مجازاتی است که شارع برای ارتکاب معصیتی غیر جنایی مقدار و نوع آن را مشخص نموده است و اجرای آن پس از اثبات تنها 

 به وسیله حکومت صورت می گیرد.

حد بدین صورت تعریف شده است: حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان  2931 و 2932در قوانین مجازات اسالمی مصوب 

از بیان تعریف حد خودداری نموده و صرفاً در  2931در حالی که قانونگذار در قانون مجازات اسالمی  و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.

 ده است.به ذکر چگونگی مسئولیت در جرایم موجب حد بسنده نمو 123ماده 

 پ: واژه شبهه

درست به نادرست و حق به ناحق و همچنین واقع به  التباسشبهه در لغت به معنای شک، بدگمان، اشتباه و معناي لغوي:  -1

  .[3] هوم استمو

 [4]قرآن از همدیگر تشخیص داده نشود. در مماثلت قرآن می نویسد: شبهه آن است که دو چیز در اثر قاموس آقای قریشی در 

 .[5]حضرت عیسی را نکشتند و به دار نزدند بلکه بر آنها مشتبه شد « لَهُمْ  شُب ِّهَ وَ لَکِنْ صَلَبُوهُ وَ مَا قَتَلُوهُ وَ مَا»  کریم آمده است؟ 

، فقهای امامیه در تفسیر شبهه اختالف نظر دارند. برخی گفته اند که منظور از در اصطالح فقهیمعناي اصطالحی شبهه:  -2

در فقه و این قاعده به معنای عدم العلم و عدم القطع به حرمت و ممنوعیت عمل یا ترک عمل است که شامل ظن شک و احتمال می شبهه 

 شود.

 بیان می شود:برخی از نظرات فقهی به شرح ذیل 

 می نویسد: تکمله المنهاج صاحب مبانی 
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فعل ممنوع است. با این شرط  مقدمات دریا تقصیری  وریقصمنظور از شبهه ای که موجب سقوط مجازات می شود عبارت از جهل 

 خویشباشد. اما اگر کسی جاهل مقصر به حکم باشد ولی در حال ارتکاب عمل به جهالت  حلیتبه  معتقدکه مرتکب در حال ارتکاب عمل 

 .[6]شد کیفر زنا بر او جاری خواهد شد با ملتفت

 صاحب ریاض در این باره می نویسد: 

 «عمل ارتکابی داشته باشد مجازات از او برداشته می شود. اباحه و حلیت برعمال ممنوع، ظن اگر مرتکب ا

 نظر جالل الدین سیوطی نیز چنین است:

صورت، اثری در سقوط کیفر  باشد )در حد ظن و گمان باشد(. در غیر این قویزمانی شبهه موجب سقوط مجازات می شود که  » 

 .[3]ندارد 

عمل باشد و یا اینکه جهل او ناشی از جهت شرعی باشد، مثالً زنی به  حلیتبنابراین زمانی شبهه صادق است که یا شخص معتقد به 

گردد. سپس مردی با او  اقامهبر مرگ شوهر زن و یا بر طالق او  بینهشوهر دار است و یا اینکه  واقعمردی می گوید که من شوهر ندارم و در 

  .[3]ر چنین مواردی که شخص براساس صحبت شرعی اقدام کرده جهل او عذر آور استازدواج کند، د

 

 شبهه اقسام -2
 از نظر فقه عامه: -1-2

فقهای شیعه این نوع تقسیم بندی و اصطالحات به کار نرفته  نزدفقهای عامه به روش خاص شبهه  را تقسیم بندی نموده اند که 

 به سه نوع و برخی از حقوق دانان عامه به چهار نوع تقسیم کرده اند. شافعیهه را به دو نوع، هشب حنفیاست از جمله فقهای 

موجب سقوط مجازات می شود به شرح ذیل به چهار دسته تقسیم می  کهی تمحمد ابو زهره یکی از حقوق دانان اهل سنت شبها

 کند:

سالمی نسبت به یک عمل معین که برای آن مجازات در نظر شبه در رکن جرم: رکن جرم عبارت است از تحریم قانونگذار ا -2

 در فقه امامیه است. حکمیهاین شبهه مشابه شبهه  شبهه در رکن جرم است،گرفته است. پس اگر اصل تحریم مورد تردید باشد، این تردید 

 شبهات مربوط به جهل نافی قصد مجرمانه -1

 شبهات مربوط به مرحله اثبات جرم -9

 .[3]موارد و مصادیق  با مواد قانونیشبهات مربوط به تطبیق  -4

 

 تقسيمات شبهه از نظر فقه اماميه: -2-2
، بر همین اساس شبهات به دو قسم کلی حکمیه و  موضوعدر فقه امامیه، شبهه گاهی مربوط به حکم است و گاهی مربوط به 

 موضوعیه تقسیم می شوند.

 

 شبهات حکميه: -1-2-2
معتبر است یا  نصعجهل به حکم کلی یا ناشی از فقدان  بهه حکمیه آن است که حکم کلی چیزی مورد تردید باشد.منظور از ش

 مثالً.  نصوصو یا تعارض   نصاجمال 

می شود در این مورد شبهه حکمیه است، یعنی در  تردید –مانند استعمال دخانیات  –معتبر در ممنوعیت عملی  نصبه علت فقدان 

، لذا در مواردی حاکم، در جرم بودن عمل ارتکابی متهم،  اباحهحقیقت نمی دانیم که آیا حکم این عمل ترد شارع حرمت است یا جواز و 

ل از ناحیه قانونگذار تردید می کند، همچنین در خصوص موضوع بحث شبهه حکمیه آن است که شخص جاهل به حرمت و ممنوعیت اعما

اسالمی باشد و به گمان اینکه عمل مزبور حالل است مرتکب آن شود. مثالً نمی داند که نوشیدن آبجو حرام است یا خیر و در اثر جهل به 

این موارد، مرتکب  حرمت آن را می نوشد و یا اینکه نمی داند که ازدواج با زن مطلقه در ایام عده حرام است و با او ازدواج می کند. در تمام

 .[3]به حکم حرمت و ممنوعیت عمل دارد عمل، جهل 
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 شبهات موضوعيه: -2-2-2

مقصود از شبهه موضوعیه آن است که شخص حرمت و ممنوعیت عمل را می داند و لی جهل به موضوع حکم دارد. مثالً می داند که 

ق خمر است یا آب، در اینجا در حقیقت به علت اشتباه خارجی، تردید شرب خمر در اسالم حرام است ولی نمی داند که مایع حاضر از مصادی

 .[3]اصل حکم  حاصل شده است، ولی نه در

اینک این پرسش مطرح می شود که آیا قاعده ی درأ مختص شبهات موضوعیه است یا شامل شبهات حکمیه نیز می باشد؟ 

 بر می گیرد؟ همچنین آیا شبهه، عمد و خطا و اکراه و غیر اختیار را هم در

تردیدی نیست که قاعده مورد بحث شامل شبهات موضوعیه می شود، زیرا همانگونه که در ضمن مدارک این قاعده اشاره شد حتی 

نمی شود، پس  مترتباحراز نگردد حکم بر آن در صورت فقدان این قاعده و روایات مربوط به آن بنا به مقتضای قواعد اولیه، تا موضوع 

نمی  مترتبمجازات یک نوع حکم و معلول موضوع است، با عدم احراز موضوع )جرم(، حکم )مجازات( بر آن  آنجا کهمی گیریم از  نتیجه

ول شود. از این رو فقها در مورد شمول قاعده نسبت به شبهات موضوعیه بحثی ندارند و اساساً مخالفی در این مساله وجود ندارد. بنابراین شم

 .[3] این قاعده ما بین فقهاست حجیت متیقنین گونه شبهات، قدر قاعده نسبت به ا

 چند نمونه فقهی: -

  «زوجته  فظنِّها امرأهً فراشه علی وجد کمن الحلِّ، یتوهّم موضوع کلِّ فی الحدّ یسقط کذا و »محقق حلی در شرایع موی گوید :  -

[3]. 

روح اشاره می کند که مربوط به قضیه ای بدین شرح است: در زمان خلیفه دوم، زنی ابی صاحب جواهر ذیل این عبارت به روایت 

خود را به صورت مردی در آورد. به نحوی که هنگام شب، مرد گمان کرد که این زن کنیز اوست. از این رو با او همبستر شد. موضوع به 

 «برن و زن را آشکارا حدمرد را در خفا و پنهان »مودند اطالع عمر رسید او هم قضیه را به سوی علی )ع( ارجاع داد. حضرت فر

سند روایت مزبور  بر اینکهنظر صاحب شرایع این است که این روایت متروک است. صاحب جواهر هم در شرح آن می نویسد: عالوه 

 .[7]ترک کرده و بدان عمل نکرده اند  صحیح نیست، بزرگان فقها به جهت مخالفت آن یا قواعد، آنرا

می شود جریان قاعده در شبهات موضوعیه به درجه ای میان فقها مهم است که روایت مخالف با آن را طرد  انگونه که مالحظههم

بدون هیچ »می کنند. همچنین صاحب جواهر در مورد کسی که مایعی را که در واقع شراب بوده و به گمان آب، نوشیده است می نویسد، 

  .[7] رداشته می شود و هیچ اشکالی در این مورد به نظر نمی رسدمخالفتی مجازات از چنین شخصی ب

باشد مشمول قاعده می شود  قصوری، گروهی از فقها قائل به تفصیل شده، معتقدند که وقتی جهل حکمیهو اما در خصوص شبهات 

است  کسیجهل تقصیری بوده و ناشی از کوتاهی مرتکب در یادگیری احکام باشد قاعده جاری نمی شود. توضیح اینکه جاهل مقصر  اگرولی 

آگاهی نماید. ولی در این امر کوتاهی و سهل انگاری کرده به دنبال کسب آگاهی نرفته با  تحصیلکه می تواند از احکام قانونی و شرعی 

 سپسوعیت در یک عمل بدون اینکه پرسش نماید و از حقیقت آگاه شود بی پروا آن عمل را به جا می آورد. وجود احتمال حرمت و ممن

می نامند براساس این تقصیل ناآگاهی چنین « جهل تقصیری»می شود که مرتکب یک عمل مجرمانه شده است. این ناآگاهی را  معلوم

می شناسد. جاهل قاصر در شرایطی است که به هیچ وجه  کیفررم و در خور شخصی عذر تلقی نمی شود و حقوق جزای اسالمی او را مج

زندگی می کند که رابطه ای با مراکز علمی و دینی و  پیدا کند مثل اینکه در مکان دور افتاده اینمی توان به قانون دسترسی و آگاهی 

مرسوم است و در حقوق جزای اسالمی موجب سقوط حد « جهل مقصوری»رسانه ای ندارد و نمی تواند داشته باشد. این نوع ناآگاهی به 

است. همچنین از مصادیق جهل قصوری موردی است که شخص کوتاهی نکرده، تفحص و تحقیق می کند اما در عین حال از مفاد قانون 

 .[3]ن حالی جهل او عذر محسوب می شود اطالع حاصل نمی کند در چنی

در الشبهات که با لفظ « الف و الم»به نظر می رسد قاعده ی مزبور عام است و تمام اقسام شبهات را در بر می گیرد به جهت اینکه 

جمع همراه شده مفید عموم است و شامل کلیه ی مصادیق شبه می شود، عالوه بر این هیچ قیدی همراه قاعده و مستندات آن وجود ندارد 

قصوری و جهل تقصیری وجود هات به شبه خاصی باشد. همچنین از اطالق قاعده بر می آید که تفاوتی بین جهل که حاکی از تخصیص شب

 صحیحهمطلق و عام بوده و شامل کلیه شبهات می شوند مثل روایت  می دارندندارد مضافاً به اینکه روایاتی که جاهل به حکم را معذور  

 حلبی، محمد بن مسلم و صحیحه ابی خداد.

نابراین باید گفت که کلمه الشبهات عام بوده، شامل تمام مصادیق شبهه می شودو در داللت قاعده نسبت به شمول اقسام شبهه، ب

 .[3]  این قاعده وجود دارد یا خیر؟ تخصیصکوتاهی و نفصی وجود ندارد. از این رو باید بررسی شود که آیا دلیل خاصی مبنی بر 

می شود، زیرا دالیل  عقوبتنیست و چنین جاهلی  مسموعه می توان گفت که عذر جاهل مقصر مومیت و اطالق قاعدعلی رغم ع

دیگری چون روایات، عقل و اجماع وجود دارد که یادگیری احکام را واجب می داند، همچنین روایات زیادی وارد شده که جاهل مقصر را 
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پاسخ می دهد ؟ « . چرا چنین کردی؟»مرتکب جاهل گفته می شود: کرده است، در برخی از این روایات آمده است که وقتی به  مذمت

 .[8]« چرا نیاموختی؟»به وی می گویند: « نمی دانستم»

از این ادله مجموعاً استناد می شود که جاهل مقصر از مجازات معاف نیست و جهل او عذر محسوب نمی شود، در واقع این ادله مفاد 

 می زند. تخصیصعام قاعده ی مورد بحث را 

 

اگر در عمد و  یعنیآیا قاعده ی مورد بحث، شبهه خطا و اکراه را هم در بر می گیرد یا خیر؟  شبه خطا و شبه ي اکراه: -3-2-2

خطا شبه حاصل شد با توجه به اینکه حکم جرایم عمدی با جرایم شبه عمد و خطایی تفاوت دارد آیا می توان از قاعده مزبور استفاده کرد؟ 

 می شود یا خیر؟اکراه و عدم اختیار نیز قاعده ی مزبور جاری  یا در صورت شبهآهمچنین 

ارتکابی از ناحیه متهم،  عملبا توجه به عمومیت قاعده و عدم وجود دلیل مخصوص به نظر می آید که چنانچه شبه حاصل شود که 

ده، حد جرم عمدی را ساقط می کنیم. همچنین در مورد ، شبه عمد و خطا را اختیار نمومزبورعمد بوده یا شبه عمد خطا براساس قاعده 

اکراه و اختیار، چنانچه شبه اکراه باشد با توجه به عمومیت قاعده می توان گفت که شامل شبهه اکراه نیز شده و در نتیجه، کیفر عمل 

زنی را همراه » عبیده از امام باقر )ع( است:فقها نیز موید و شاهد بر این است از جمله روایات ابن  ارایارتکابی منتفی می شود. روایت و 

یا امیرالمومنین، به خدا سوگند این مرد »مردی که به او به طور نامشروع آمیزش نموده بود نزد حضرت علی )ع( آوردند زن عرضه داشت 

 .[3]را تبرئه نمود  ویرداشته، او ب در پس این ادعا حد را از حضرت «کرد و من از خود اختیار نداشتم. مرا به زور وادار به این کار

احتمال دارد که مجرد ادعای اکراه تا زمانی که کذب آن معلوم نشده است، »صاحب جواهر در شرح این روایت توضیح می دهد: 

 .[7]دود مبنی بر تخفیف و مسالحه است شود زیرا ح حدموجب سقوط 

هم در بر می ، عمومیت قاعده این گونه شبهه را مخصصعدم وجود  با توجهمطلب چنین است: یعنی  عمد همدر مورد شبهه خطا و 

 گیرد. در اینجا به یک نمونه فقهی اشاره می کنیم:

و کفر خویش باقی است او  وی بر ارتداددر شرایع می گوید، اگرمرتدی توبه کرد ولی کسی به گمان اینکه هنوز  حلیمرحوم محقق 

باید قاتل را قصاص نمود، زیرا مسلمانی را عدواناً به قتل رسانده است، چرا »زد که گفته است: را بکشد، نظریه شیخ طوسی را مطرح می سا

را نداشته است.  مسلمانمی کند زیرا قصد قتل  اما محقق حلِّی در وجوب قصاص تردید «عنوان مرتد بر او اطالق نمی شود.که پس از توبه 

بور قصد عدم وجوب قصاص این است که قاتل مزشهید ثانی در کتاب مسالک االنهام توضیحی برای این تردید ارائه داده می گوید: دلیل 

کشتن مسلمان را نداشته، هر چند قصد مطلق کشتن را داشته است و قصاص هم حد الهی است، زیرا حد بر آن صادق است. از طرف دیگر، 

این نظریه قوی و قابل قبول است. ه حساب می آید، لذا مجازات قصاص از او برداشته می شود. هشب بر ارتدادقاتل به بقای مقتول  گمان

 بنابراین بر قاتل است که از مال خویش دیه مقتول را بپردازد. زیرا عمل او قتل شبه عمد شمرده می شود.

یل وجود شبه عمد و خطا، قصاص را از این شخص برداشته و او را به پرداخت دیه مالحظه می کنید که در این جا شهید ثانی به دل

 .[3] شبه عمد موظف کرده است

 

 شبهه يا ترديد در شرايط جرم  -4-2-2

شرایط جرم از اجزای رکن مادی جرم است. رکن مادی به معنای تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه یا خطای جزایی توسط 

 .[9]شود ه جرم به وسیله آن آشکار میفاعل است ک

استفاده شده است، سوال این است که آیا این عبارت صرفاً شرایط و « شرایط جرم»قانون مجازات اسالمی عبارت  211در ماده 

 گیرد. شود یا سایر اجزای عنصر مادی را هم دربرمیاوضاع و احوال جرم که از اجزای عنصر مادی است را قصاص می

چنین به ذهن متبادر  211مذکور در ماده « برخی از شرایط جرم»ز نویسندگان در این زمینه معتقدند از ظاهر عبارت برخی ا

رسد و اقرب به شود که فقط شرایط و اوضاع و احوال مادی جرم داخل در مفهوم شرایط جرم است اما این تفسیر به نظر صحیح نمیمی

را هر یک از اجزای رکن مادی بدانیم زیرا شرایط جرم در مفهوم عام شامل تمامی اجزای عنصر  «شرایط جرم»صواب آن است که منظور از 

 مادی است. 

ی مجرمانه جرم کالهبرداری بردن مال غیر است که عدم پذیرش این تفسیر توالی فاسدی را در پی خواهد داشت. برای مثال نتیجه

نظر وی است، حال چنان چه قاضی در این که آیا متهم منتفع شده است یا خیر شبهه مستلزم اضرار به غیر و انتفاع مجرم یا شخص مورد 

 دانسته باشد تکلیف چیست؟ 

ی سکونت یا تواند به بهانهقانون اساسی قاضی نمی 233طبق تفسیر نخست قاضی بالتکلیف است این در حالی است که وفق اصل 

ی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد برای گریز از این نتیجه نادرست باید تفسیر دوم را نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدون شده از رسیدگ
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ل برائت نیز مؤید این تفسیر است تمامی اجزای عنصر مادی است. اص« شرایط جرم»پذیرفت، بدین مضمون که منظور قانونگذار از اصطالح، 

[10]. 

 مفاد اجمالی و محدوده قاعده دراَگفتار دوم: 
ا... سبزواری ای که مرحوم آیتظاهر اصحاب و فقهای امامیه و حتی اهل سنت پذیرش این قاعده و تسالم بر آن است به گونهگرچه 

یعنی قاعده درأ از زمره قواعدی است که فقها آن « من القواعد التی ارسلوها ارسال المسلمات وجعلوها مما استدل بها العلیها»این قاعده را 

 .[1]ثبات آن دلیل و استدالل بیاورند اند نه این که برای استه و به وسیله آن فروعات زیادی را اثبات کردهرا از مسلمات دان

و عمومیت آن را صحیح « ادرأ الحدود بالشبهات»ا... خویی قاعده درأ و روایت رسد از میان فقهای امامیه، مرحوم آیتبه نظر می

 .[6]داند نمی

نیز مرهوم همین معنا است که بود و نبود قاعده درأ تأثیری در احکام ندارد برای مثال گرچه صاحب  کلمات و عبارات برخی فقها

داند که حد موضوع بسیاری از احکام همچون درأ حد با شبهه و جواهر بحث از تعداد حدود و انواع آن را مهم دانسته و ثمره بحث را آن می

 نسبتظاهراً این بحث »گوید: ا... گلپایگانی پس از بیان نظر صاحب جواهر میما مرحوم آیتا. [7]پذیرش کفالت و قسم در حدود است  عدم

به ]قاعده[ درأ حدود به وسیله شبهه ثمری ندارد، زیرا مجازات کردن کسی بدون دلیل شرعی و قبل از آن که موجب آن شرعاً اثبات گردد، 

 جایز نیست. 

شود، در هر صورت شود یا مقدارش معین نباشد که تعزیر نامیده مید که حد نامیده میکند مقدار مجازات معین باشحال فرق نمی

با وجود شبهه مجازات کردن مطلقاً جایز نیست گرچه به عنوان تعزیر باشد همچنین تا زمانی که شبهه به طور کامل برطرف نشده است 

ه درأ حدود به وسیله شبهات مجازات پیش از اثبات موجب آن و قاعداصل عدم جواز مجازات است و در این معنا فرق میان اصل عدم جواز 

 .[1]نیست 

فرمایند: حدود عمدتاً حق اهلل است و باشد میبرخی از نویسندگان در مخالفت با عمومیت قاعده درأ و این که صرفاً در باب حدود می

 آن مشکلی ایجاد نمی کند. در حق اهلل مبنای شارع بر مسامحه و تخفیف است و لذا اجرای قاعده در 

توان به صرف شبهه حق الناس را تضییع کرد الناس است و در صورت اقتضای اصول و ضوابط بر اجرای آن نمیاما قصاص حق

ی در باب قصاص عارض شود، نمی توان به همچنین چون قصاص حق الناس است و مبنای آن بر دقت و بررسی بیشتر است چنان چه شبهه

الیی در تمسک کرد و اصالت عدم النسیان، عدم االشتباه، عدم االکراه و غیره مانع از جریان آن است در حالی که این اصول عقاین قاعده 

 .[11] شودحدود اهلل جاری نمی

ر اساس اند، در موردی که دو نفر مدعی ابوت یک فرزند باشند اگر پیش از آن که ببرخی از فقها قاعده درأ را در قصاص اعمال نموده

 اندها محلق شود. یکی از دو مدعی ابوت، فرزند انتسابی خود را بکشد قائل به عدم قصاص شدهقواعد مقرر در باب نسبت فرزند به یکی از آن

[12]. 

قانون مجازات اسالمی )قاعده درأ( چیست؟ آیا ماده یاد شده منحصراً در باب  211در باب این که نیت و قصد قانونگذار از وضع ماده 

 شود؟ ها نیز میحدود است یا شامل سایر مجازات

 قاعده بر کلیه جرایم دارد. به صورت مطلق و بدون این که آن را تخصیص دهد نظر به شمول « جرم»قانونگذار با به کار بردن کلمة 

 39مضمون مواد لکن از ، هر چند که ماده مشخصی در باب قاعده درأ وجود نداشت؟ 2931با مراجعه به قانون مجازات اسالمی سال 

 باشد. شد استنباط کرد که مواد یاد شده صرفاً در باب حدود میمی 2931قانون  33و 

آگاهانه و عامدانه کلمة جرم به نحو مطلق بنا دانسته است که قاعده درأ را تسری دهد بر  ، با به کار بردن2931قانونگذار در سال 

 رسد. کلیه جرایم نه صرفاً حدود فلذا از جهت قانونی و با لحاظ نکات یاد شده اجرای قاعده درأ در کلیه جرایم منعی به نظر نمی

فرمایند ، موارد جریان قاعده درأ بر دو گونه است: باشند و میعده درأ میبرخی از نویسندگان معتقد به دو گونه بودن موارد جریان قا

در مواردی در کنار قاعده درأ اصول و قواعدی اقتضای سقوط حد را دارند مثل این که شخصی مالی را به خیال این که مال خود اوست 

 بردارد. و بعد معلوم شود ملک دیگری است 

شود، به علت جهل مرتکب به تعلق مال به دیگری محقق نشده، شخص، مجرم محسوب نمیدر این جا چون عنصر معنوی جرم 

پذیرش و عدم پذیرش قاعده درأ در این موارد یکسان است. گونه دوم آن است که اصول و یا ادله اقتضای ثبوت حد را دارند، مثل این که 

اصل اختیاری بودن اقتضای ثبوت حد را دارد ولی قاعده مقتضی سقوط  کند ولی شاهدی بر ادعای خود ندارد، این جامجرم ادعای اکراه می

 .[1]شود کند در حقیقت بحث از قاعده درأ به همین موارد مربوط میآن است، اینجاست که قاعده درأ نقش مهمی ایفا می

ادرئوا »و عین عبارت تنصیصی  ، قاعدهفرمایند، اگر قاعده درأدانند و میبرخی از نویسندگان پذیرش قاعده درأ را در حد عقالئی می

ای اعم از قوی و ضعیف را ساقط کننده حد هر شبهه« الشبهات» عمومکالم معصوم بود، امکان داشت که با تمسک به « الحدود بالشبهات
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نی با استناد به عموم ثاشود، شهید داند موجب گمان به حلیت عمل ممنوع میای میدانست، چنان که برخالف شهید اول که شبهه را اماره

نیست و در « الشبهات»داند. حال که ثابت شد قاعده درأ تنصیصی نیست دیگر جای تمسک به عموم هم به حلیت را نیز شبهه میروایت، و

الئی آن را تواند ساقط کننده حد باشد. به سخن دیگر در قاعده درأ نباید افراط نمود و تفریط کرد بلکه باید حد عقای نمینتیجه هر شبهه

 توان گفت مستفاد از ادله است. پذیرفت، حدی که می

بیان شد که مفاد قاعده درأ  پیشتری ساقط کننده مجازات باشد صحیح نیست، ای که هر نوع شبههدر قاعده درأ به گونه افراطزیرا 

رأ به این کلیت که گاه ادعا شده است وجود اعتنایی به ادله دیگر همچون ادله عدم معذوریت جاهل مقصر ملتفت نیست اگر قاعده دبی

داشت دیگر معنا نداشت که انکار پس از اقرار به حد جز در حد رجم پذیرفته نشود. زیرا چه بسا انکار برای قاضی در اصل ارتکاب حد باعث 

 شود. شبهه می

ضعیت و در نهایت ایجاد شبهه و سقوط تر شدن وهمچنین دیگر نباید در اجرای حد تعجیل نمود زیرا چه بسا تأخیر باعث روشن

 .[1]است « التأخیر فی حد»حدود قاعدة گردد، در حالی که یکی از قواعد باب حد می

 گفتار سوم: واژه الحدود

میدارد. حد مجازاتی است که نوع و میزان آن در شرع معین  مقررمرسوم که  مصطلحدر قاعده ی مورد بحث در معنای  «الحدود»آیا 

 شرعی ندارد؟ و مقدر شده است می باشد یا معنای آن عام بوده و اختصاص به مجازات معین

و مجازات خاص  عقوبتحد به معنای  شرع شده اند که در متذکراشاره به معنای لغوی،  تاخر ضمندر فقه، فقهای گذشته و م 

 .احیه شارع استمعین شده از ن

 اینک سخن در این است که آیا معنای  الحدود که در ضمن قاعده ی مورد بحث آمده همین معنایی است که مورد تسالم فقهاست؟

به نظر می رسد اگر منظور از حقیقت شرعیه، استعماالت قرانی باشد صدق چنین معنایی در مورد الحدود فاقد دلیل است، درست 

اثر کثرت عالقه به قران و تکرار عبارت آن اگر لفظی در معنای جدید استعمال می شد به آن معنا انس گرفته در مدت  است که مسلمانان در

زمان کوتاهی آن لفظ در همان معنای جدید حقیقت می شد، ولی این مطلب درباره لفظ الحدود صادق نیست به این دلیل که لفظ ح به این 

 است. معنا هرگز در قرآن استعمال نشده

کر نشده اما در چهارده مورد به صورت جمع آمده است، هیچ یک از این چهارده مورد به به صورت مفرد ذ در قرآن این لفظ اساساً

مثل  استمعین باشد. بلکه به معنای احکام، مقررات و غیره آمده  عقوبتاستعمال نشده است تا چه رسد به اینکه به معنای  عقوبتمعنای 

 .[3]« تلک حدود اهلل فال تقربوها»

اینها مرزهای خدایند از آنها فراتر مروید و  «تدوهاتلک حدود اهلل فال تع»یا  .[13] اینها احکام خدا هستند، پس پیرامون آنها مگردید

 .[13]« حدود )مرزها و احکام( خدا را بر پا دارند نتوانند، مگر آنکه هر دو بترسند که اال یقیما حدود اهلل یخافا اال ان »... یا

معین از ناحیه شرع باشد، اما این پرسش مطرح  معنای عقوبتماالت قرآنی شاهدی بر این ادعا نداریم که حد به بنابراین در استع

 است، آیا این مطلب از نظر استعماالت روایی نیز درست و قابل اثبات است یا خیر؟

تفحص در روایات از منابع حدیثی امامیه به دست می آید نمی تواند مثب ت این مدعا باشد، یعنی نمی توان از آنها آنچه از تتبع و 

یافته، در معنای عقوبت معین استعمال شده است به درجه ای که منحصراً آن معنا به  از معنای لغوی خود انتقال« حد»استفاده کرد که 

 صورت حقیقت شرعیه باشد.

 روایاتی که لفظ حد در آنها به کار رفته چهار نوع استعمال وجود دارد:در کلیه 

 استعمال حد در معنای لغوی، یعنی به معنای ردع، منع، بازداشتن تادیب و مرز الف:

 عینماستعمال حد در معنای مطلق عقوبت و نه در خصوص عقوبت معین و نه در خصوص عقوبت غیر  ب:

 غیر معین استعمال حد در معنای عقوبت ج:

 .[3] استعمال حد در معنای عقوبت معین د:

 در عروض شبهه مالک: گفتار چهارم
این است که مالک در حصول شبهه چیست؟ یعنی عروض شبه نزد چه کسی  مساله که در رابطه با قاعده ی درأ مطرح می شود

گردد یا برای متهم و یا اینکه برای هر دو حاصل شود کفایت می کند؟  ا مجازات ساقطشبهه برای قاضی حاصل شود ت معتبر است؟ آیا باید

 سه احتمال برای این مساله متصور است:

اوامری مانند  مخاطبفته شود که مالک در سقوط مجازات حصول شبهه نزد قاضی است زیرا فی ممکن است گ احتمال اول: -

 که اختیار صدور حکم به مجازات و اجرای آن را دارند. این قضات هستند قضات هستند،« ادرئوا الحدود بالشبهات»
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همچنین ممکن است گفته شود که مالک عروض شبهه نزد متهم است بدین معنا که مصود قاعده این است که،  احتمال دوم: -

 ری قضات! به خاطر شبهاتی که نزد متهمان حاصل می شود مجازات را ساقط کنید.

 این احتمال هم وجود دارد که مالک عروض شبهه برای هر یک از قاضی یا متهم باشد. احتمال سوم: -

البته خطاب های قرآن و سنت در اجرای مجازات های اسالمی نوعاً متوجه حکومت اسالمی به معنای اعم یا احکام شرع به معنای 

 اخص است.

 بهما تاخذکم ال و جلدة مائة منهما واحد کل فاجلدوا الزانی و الزانیة »یا  [14] «  وا ایدیهمافاقطع الساق و السارقه »مثالً، خطاب  

 حاکم مسلمانان یا قاضی شرع است. ادرئوا، متوجه حکومت اسالمی است، فلذا مخاطب فعل [2]« اهلل  دین فی رافة

ییه قضوارده که در مقام قانونگذاری تشریع می شود، همیشه به نحو  عموماتواقعیت این است که اساساً در این مقام و موارد دیگر 

در مقام قانونگذاری و بیان انون هیچ گاه اشخاص  خاص نیست به عبارت دیگر صنفحقیقیه است در قضایای حقیقیه، نظر به مخاطب یا  ی

ته و حکم را برای نفس طبیعت وضع می کند. بر این اساس و اصناف مورد نظر نیستند. بلکه قانونگذار، موضه ها مقدار الوجود را در نظر گرف

در قاعده مورد بحث، حکم وجوب دفع مجازات بر نفس طبیعت شبهه بار شده است و دیگر ضعف خاصی از شبهه )نزد قاضی و متهم( مورد 

البته در برخی موارد وجود شبهه نزد نظر نیست، از این رو شبهه مورد بحث ممکن است شبهه حاصله برای قاضی یا متهم و با هر دو باشد، 

شبهه نزد قاضی مالزمه دارد بنابراین اگر متهم ادعای نیسان، خطا، اضطراری، اکراه و جهل به موضوع یا حکم و نظایر اینها  عروضمتهم با 

از متهم باید برداشته شود. نماید و قاضی به خالف گویی متهم یقین نداشته باشد برای ایشان هم ایجاد شبهه می شود در نتیجه مجازات 

، خطا، غفلت و نظیر نسیانیعنی اصل عدم ان، خطا و ....( اصول عقالیی ممکن است ایراد شود که در مواردی از این قبیل )یعنی ادعای نسی

 .[3]ه جایی برای وجود شبهه نمی ماند آنها جاری شده و در نتیج

شارع، روایات، احوال و آرای فقها استفاده می شود که حدود و مجازات های الهی مبنی بر  مذاقدر پاسخ باید گفت که اساسا از 

 واردی اصول عقالیی جاری نمی شود. تخفیف و مسالمه است پس در چنین م

در شرایط در مسایل ضد سرقت یا طرح یک فرض به مساله اشاره می کند: چنانچه کسی کاالیی را از منزل دیگری  حلیمحقق 

خارج کند و صاحب منزل مدعی شود که خارج کننده این متاع را دزدیده است ولی خارج کننده ادعا کند که صاحب خانه این متاع را به او 

زات سرقت آن از ناحیه ایشان ماذون بوده است. در چنین فرضی به دلیل حصول شبهه مجا بخشید، یا مدعی شود که در خارج ساختن

 .[3]ساقط می شود 

 درأ: دايره مشمول قاعده  گفتار پنجم
می دانیم که مجازات های اسالمی به انواع مجازات های شرعی، تعزیرات )مجازاتی که تعیین میزان آن به دست حاکم است( قصاص 

است یا شامل دیگر مجازات های اسالمی نیز  حدودیم شده اند. حال این پرسش مطرح است آیا قاعده ی مورد بحث مختص تقس یا دیاتو 

 می شود؟

 حدود به معناي اخص -1

مجازاتها در فقه مصطلح و متعارف است. این است که حد یعنی مجازات مورد مخصوص که نوع و  قسمف این یرآنچه امروزه در تع

 مقدار آن از سوی قانگذار اسالمی دقیقا معین شده است. 

راجع به تعداد مصادیق اعمال مستلزم حد بین فقها اختالف نظر وجود دارد. دلیلش این است که برخی فقها چند نوع جرم تحت 

یان داشته اند و گاهی هم فقیهی یک جرم را تحت عنوان حدود مورد بحث قرار داده است و فقیه دیگر آن را در باب تعزیرات یک عنوان ب

در مبحث الحدود و التعزیرات با شمردن شش جرم مستلزم حده جرایمی چون  حلیطبقه بندی کرده است. مثال در کتاب شرایط محقق 

را از مصادیق اعمال مستلزم تعزیر  ارتدادشمرده و جرایمی دیگر چون بغی و زنا برن واحد یعنی از توابع و مساحقه را تحت عنوا تفخیذلواط، 

. بررسی آرای فقهای شیعه نشان می حدود آورده انددر حالی که دیگران همه آنها را از مصادیق مستقل اعمال مستلزم  .[12]دانسته است 

قاعده نسبت به آن مورد قبول همگان بوده و مخالفی در این میان نیست اگر اختالفی هم  دهد که در مورد حدود به معنای اخص مشمول

به تعزیرات و  نسبتباشد در مورد قبول همگان بوده و مخالفی در این میان نیست اگر اختالفی هم باشد در مورد توسعه دامنه شمول قاعده 

ز قبول شمول قاعده نسبت به حدود چه آثاری بر آن مرتبت می شود؟ آیا قصاص است. پرسشی که در اینجا مطرح است این است که پس ا

 جازات دیگری بر او تحمیل نمی شود؟متوقف شد هیچ مپس از آنکه اجرای حد در مورد متهم به دلیل حصول شبهه 

ی هر نوع مجازات است گاهی ممکن است به طور کل متفاوتدر پاسخ باید گفت که حکم مساله نسبت به چگونگی شبهه و نوع جرم 

اگر کسی متهم به زنا باشد و شبهه  مثالًساقط شده حتی آثار عملی حالل بر آن بار شود. گاهی هم مجازات حد به تعزیر تبدیل می شود. 

موضوعیه برای وی حاصل شده یا نه بدین صورت که به علت تشابه بین همسرش و کسی که در بستر او خوابیده تاریکی شب امر را بر او 

اصل عمل به طریق شرعی ثابت شده باشد ولی اگر مرتکب در این مورد تقصیری نداشته باشد هیچ مجازاتی بر  چونمشتبه ساخته است و 
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است از قبیل اثبات نسب وجود عده و غیره ... در اینجا نیز وجود خواهد  مترتباو تحمیل نمی شود. همچنین آنچه که بر نزدیکی حالل 

ر به جای شبهه موضوعیه در کیفیت اثبات زنا نسبت به زن و مرد نامحرمی که صرفا در یک بستر دیده شده اند داشت درهمین مورد اگ

ممکن است عنوان جرم عوض شده و به جای مجازات حد زنا تحت عناوینی  اماشبهه حاصل شود به دلیل وجد شبهه حد ساقط می شود. 

 .[3]عه و روابط نا مشروع تعزیر شوند چون مضاج

 تعزيرات  -2

در خصوص این مساله که آیا قاعده مورد بحث شامل مجازات های غیر معین )تعزیرات( هم می شود و یا خیر باید به این نکته توجه 

داشت که طبق تفسیری که از معنای )الحدود( در این قاعده ارائه شد معنای این لفظ مطلق مجازات الهی است زیرا از آنجا که این لفظ 

اه با الف و الم بوده و مفید عموم است شامل مجازاتهای تعزیری نیز می شود و هیچ دلیل خاصی وجود ندارد که عموم این قاعده جمع همر

 ( اختصاص دهد. حدودرا تخصیص زده و آنرا به مجازاتهای معین )

برخی این مطلب را صریحا اظهار  همچنین در کالم فقها بسیار اتفاق است که لفظ حد بر مجازاتهای تعزیری اطالق شده است حتی

  . [3] "حدود شامل حد تعزیر و قصاص نیز می شود"داشته اند از جمله مرحوم محمد تقی مجلسی از کتاب روضه المتقین گفته است 

م بنا افزود بر اینها می توان با تفتیح مناط و لحاظ وحدت مالک که بر پایه های عقالنی و فلسفه ای اجرای مجازات در شرع اسال

 شده است بر این عقیده بود که هیچ منعی در شمول قاعده نسبت به تعزیرات وجود ندارد.

 ظر موافقین قاعده درأ در تعزیرات:ن

کند بر حکمت قاعده درأ تحقق عدالت و کمک به متهمان است و این حکمت در جرائم تعزیری نیز وجود دارد. عدالت اقتضا می

کسی که مرتکب جرم حدی شده ولی در مسئولیت داشتن وی شبهه وجود دارد حد جاری نشود. همین نکته در باب تعزیرات هم اقتضا 

 ری برداشته شود. کند که با وجود شبهه مجازات تعزیمی

شود های حدی وضع شده است ولی چیزی که مانع تطبیق آن بر جرائم تعزیری میدر اصل قاعده دفع حدود به شبهات برای جرم

موجود نیست چون قاعده مزبور برای تحقق عدالت و تضمین مصلحت اشخاص متهم وضع گردیده و هر متهمی به جرم تعزیری باشد و خواه 

 .[15]ی به وجود این دو اعتبار احتیاج دارد متهم به جرم حد

 باشد در سنن ترمذی آمده است که پیامبر اکرم )ص( فرمود: دلیل دیگر عموم فرمایش رسول اکرم )ص( می

رسول خدا )ص( در این حدیث علت « العقوبهالعفف خیر من أن یخطا فیادرئوا الحدود من المسلمین فان االمام إن یخطا فی»

کند که اگر قاضی در عفو و خطا اشتباه کند بهتر است که در عقوبت و مجازات خطا و اشتباه کند و بی ه درأ را این نکته بیان میتشریح قاعد

ی او در مجازات گناهی را به ناحق به مجازات کشد این علت در باب تعزیرات نیز جاری است و خطای قاضی در عفو مجازات تعزیری از خطا

 .[16]تعزیری بهتر است 

مخالفین معتقدند، گرچه ادله موافقان جریان قاعده درأ در تعزیرات قابل مناقشه است. ولی حق با آنان است زیرا در رد ادله ایشان 

« ادرئوا الحدود بالشبهات»توان چنین گفت که اوالً چنان که دیدیم روایت قاعده درأ ثابت نشد و در نتیجه یک عموم لفظی روایی به نام می

هاست یا مجازاتهای معین شرعی، ثانیاً روایت ترمذی نیز چون سند معتبری ندارد یم تا بحث کنیم که آیا مراد از الحدود مطلق مجازاتندار

توان گفت از آن جا که حدود شدت و حدت زیادی دارد به ای هم وجود ندارد بلکه بر عکس میقابل تمسک نیست. ثالثاً اولویت قطعیه

شود. لذا ها شفاعت و کفالت و تاخیر پذیرفته نیست و مرتکب آن در صورت تکرار در بار سوم و یا چهارم کشته میرای آنای که در اجگونه

طلبد و از آن جا که این شدت وحدت در تعزیرات نیست قاعده درأ در آن تشریع شده است. پس شدت و غلظت حدود وضع قاعده درأ را می

شود که حکمت وضع قاعده درأ اجرای عدالت نیست بلکه سنگینی و شدت ود و از همین جا فهمیده میشها جاری نمیقاعده درأ در آن

 های حدی است. مجازات

توان به سقوط مجازات تعزیری در صورت وجود شبهه توان گفت که در باب تعزیرات نیز در حدود اندازه عقالئی میبا وجود این می

 شود در این مقدار عقالئی تعزیرات نیز قابل سقوط هستند. رأ در حد عقالئی پذیرفته میقائل شد بیشتر بیان شد که قاعده د

بنابراین اگر کسی بپرسد که قاعده درأ با آن وسعت ادعایی در باب حدود آیا در تعزیرات هم جاری است یا نه، در پاسخ باید گفت 

شود پاسخ آری است و در این ر حد عقالئی در تعزیرات نیز جاری میحق با مخالفان است ولی اگر پرسش این باشد که آیا قاعده درأ د

 .[1]صورت حق با موافقان است 

 شمول قاعده در مورد قصاص -3

به نظر برخی از فقها چون قصاص از جمله حقوق الناس بوده و مبنای حقوق الناس نیز مداقه است. از این رو چنانچه شبهه ای در 

باب قصاص عارض شد نمی توان به این قاعده تمسک نمود به عالوه اصول عقالیی چون اصل عدم نیسان عدم خطا و غفلت عدم اشتباه عدم 

 ده است. مانع جریان قاعده مورد بحث می شود. اکراه و نظایر آن جاری ش
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در تازیانه نیست بلکه هر کیفری که  منحصردر مقابل بعضی گفته اند که قصاص هم در واقع از زمره حدود اهلل است زیرا حدود الهی 

کسی  "د جعلنا اولیه سلطانامن قتل مظلوما فق"از جانب خداوند متعال معین شده باشد جزو حدود اهلل است قصاص نیز از این قبیل است 

 .[17] که به ستم کشته شود همانا برای ولی او تسلطی )اختیار اینکه قصاص کند یا دیه بستاند( قرار داده ایم

دیده وضع نموده که می  جنایتهماهنگونه که می دانیم قصاص از حقوق الناس است یعنی حقی که شرع برای جبران خسارت 

کند یا با گرفتن عوض مالی و یا بدون آن در گذرد ولی به نظر می رسد در عین حال قصاص مشمول قاعده درا تواند از این طریق جبران 

حمایت از  است و در موارد شبهه ساقط می شود به جهت آنکه در مساله قصاص جان و نقص عضو در کار است و از این جهت حاکم باید در

حدود اهلل  رد وجود هر گونه تردید از اجرای آن جلوگیری نماید. ممکن است گفته شود کهحق مزبور ننهایت دقت را به خرج دهد و در موا

به تسامح و تخفیف بنا شده اند و اصول عقالیی در آنها جریان ندارد و بر عکس در مورد قصاص اصول عقالیی جاری می شود در پاسخ باید 

است که حقوق الناس مبنی بر مداقه است اما این دقت نظر مربوط  گفت در خصوص قصاص هم اصول عقالیی جاری نمی شود زیرا درست

 شرع استفاده می شود این است که تا آنجامذاق از روایات کثیره و تسالم اصحاب و  آنچهبه مسایل حقوقی و مالی است ولی در دماء و نفوس 

 .[3]که امکان دارد باید احتیاط نمود 

داد که فقها به استناد قاعده درأ و حصول شبهه حکم به سقوط مجازات قصاص داده اند، از شاهد ادعا موارد بسیاری در فقه وجود 

 جمله:

محقق حلی در بحث مربوط به حکم ارتداد ضمنی طرح مساله قتل مرتد می گوید: چنانچه مرتد توبه نمود، سپس  کسی که  -2

یاید قصاص شود زیرا عنوان قتل عدوانی مسلمان صادق است چرا که  معتقد به بقای او به حالت ارتداد است وی را بکشد از نظر شیخ طوسی

سلمان توسط قاتل بیان نموده آنگاه ضمن تردید در این حکم، علت تردید را عدم قصد کشتن م بر او صادق نیست.پس توبه به عنوان مرتد 

 .[12] است

 قصاص استدالل دارد که جالب توجه است: شهید ثانی در شرح مساله فوق پس از ذکر ادله ی شیخ طوسی در مورد وجوب

دلیل عدم وجوب قصاص این است که هر چند قاتل قصد کشتن را داشت ولی هرگز قصد کشتن یک مسلمان را نداشته است و از 

ل ارتداد الهی است و عنوان حد بر او اطالق می شود و از سوی دیگر باگمان قاتل بر بقای مرتد بر حا یک سو قصاص هم مانند حد مجازات

 [18]. شمول قاعده درأ شده کیفر قصاص از او ساقط می شودشبهه حاصل شده است از این رو م

مورد دیگر مساله ای است که محقق حلی در فروع موضوع قصاص مطرح ساخته است: اگر شخص به کسی بگوید مرا بکش  -1

از بین نمی برد اما با این حال اگر اقدام به قتل او نماید قصاص  اقتل ر حرمتاذن او وگرنه تو را خواهم کشت قتل او مباح نمی شود زیرا 

 .[12] وارث هم در این مورد حقی ندارد واجب نیست زیرا او شخص ممیزی است و حق خود را با اذن خود ساقط کرده و

را ارائه  استداللیای هر کدام شهید ثانی در شرح این مسئله دو وجه یکی وجوب قصاص و دیگری عدم وجوب آنرا بیان کرده و بر

 می دهد آن گاه قول به عدم قصاص را به عنوان قول مشهورتر پذیرفته و بیان می دارد. 

قصاص دو توجیه وجود دارد توجیه نخست که نظر قاطع )مولف شرایع( است عدم قصاص می باشد با این استدالل که  ثبوتدر 

است بنابراین وارث نیست به اجرای قصاص قادر نخواهد بود چرا که وارث تنها نسبت به با اذن حق خویش را اسقاط نموده  مقتولشخصی 

نخواهد بود به عالوه آنکه اذن موجب شبهه  متصورآنچه از مورث به وی منتقل می شود ذی حق است و با توجه به اذن مورث حقی برای او 

  [18]. می شود و شبهه ارائه )رافع از حد( است

انی شبهه حاصل از اذن مقتول موجب سقوط قصاص می شود منشا شبهه این است که تسلط ثکه از نظر شهید  مالحظه می شود

وارث و ولی دم بر قاتل ناشی از حق مورث است که پس از کشته شدنش به وزثه منتقل می شود و با توجه به اذنی که خود مقتول به قاتل 

تل داشته ه است. بنابراین ورثه دارای حق منتقل از مورث خویش نیست تا تسلط بر قاخویش داده است در واقع از چنینی حقی محروم شد

 .[3]و او را قصاص می نماید 

 گویند: مخالفین اجرای قاعده درأ در قصاص می

شود، دست کم باید این گونه گفت که موارد اجرای قاعده درأ در باب قصاص نسبت به باب قاعده درأ در باب قصاص جاری نمی

حدود بسیار کمتر است البته جاری نشده قاعده درأ در باب قصاص به معنای آن نیست که در دماء و نفوس احتیاط نشود و پرونده هر متهم 

تومه اعالم شود بلکه مدعا آن است که اگر در جایی ادله و یا اصول شرعی اقتضای عدم قصاص جانی را داشته به جنایتی با حکم قصاص مخ

 دانیم ولی این موارد نشانگر آن نیست که قاعده درأ در باب قصاص جاری شده است. باشد بر طبق آن ادله و اصول قصاص را منتفی می

 د: شوبرای اثبات این عقیده چند دلیل بیان می
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 دليل اول: 

 آن اکتفا نمود و قدر متیقن گوید: چون قاعده درأ امری خالف اصول و ضوابط است باید به قدرسخن صاحب جواهر است، او می

  .[7] ین است که تنها در باب حدود جاری استمتیقن ا

 دليل دوم: 

شود، این استدالل شبیه و نیز دیات جاری نمیاین است که چون قاعده درأ برای امتنان است از این رو در قصاص )حق الناس( 

استداللی است که درباره اجرا نشدن حدیث رفع در اکراه بر قتل گفته شده است توضیح این که اگر کسی دیگری را بر قتل شخص سومی 

ه به حبس ابد محکوم و مکر  مکرَه( قصاصاکراه کند بیشتر فقها معتقدند که مکروه حق کشتن شخص سوم را ندارد و اگر او را بکشد قاتل )

 شود؟ شود در این جا اشکالی مطرح شده که چرا حدیث رفع در این مورد جاری نمیمی

شود که بر یک طرف دارای امتنان باشد و برای طرف دیگر خالف اند: که چون حدیث رفع برای امتنان است نمیدر پاسخ گفته

 .[1]شود باب قصاص مطرح می قاعده درأ درامتنان، مانند همین استدالل درباره جریان 

در باب قصاص در صورت « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»دلیل سوم و یا دست کم شاهد مدعا، عدم پذیرش قاعده 

شود، بدیهی است در موارد لوث دلیل قطعی و یقینی وجود لوث است توضیح آن که این قاعده معروف در باب قصاص هنگام لوث جاری نمی

شود گناهی خود بینه اقامه کند و اال با قسامة ولی دم مجرم شناخته میندارد با وجود این ولی باید برای بیبر وقوع قتل از سوی متهم وجود 

 شود. این نکته شاهد آن است که قصاص به مجرد شبهه برداشته نمی

ته جاری شود اما فقها توانسدلیل چهارم نشان دادن مواردی از باب قصاص است که با وجودی که شبهه وجود داشته و قاعده درأ می

 . برخی از این موارد چنین است: انداند و قصاص را منتفی ندانستهدهحکم بر قصاص دا

ای برای ادعایش نیاورد قصاص ای را با این ادعا بکشد که آنان مرتکب عمل زنا شده بودند و بینهاگر مردی همسرش و مرد بیگانه

می کند مثل این که مقتول به چنین کاری  تاییدده در جایی که ظاهر حال، ادعای قاتل را شود حتی شیخ طوسی پا از این فراتر نهامی

 شهره باشد باز هم قائل به قصاص قاتل است. 

کند، ولی در بخش دیات و جنایات به ابن ادریس حلی در بخش حدود کتاب سرائر خود در موارد بسیار به قاعده درأ استناد می -

داند برای نمونه وی نخست کالم شیخ طوسی را از کتاب کند و در مواردی با وجود شبهه باز هم قصاص را جاری میاین قاعده استناد نمی

 کند که گفته است: الخالف نقل می

گیرد و نه دیه اگر کسی عضو فرد دیگری را قطع کند ولی مدعی باشد که آن عضو فلج بوده است و در نتیجه نه قصاص صورت می

علیه بگوید که این عضو صحیح بوده است و قطع آن باعث قصاص یا دیه کامل است، نظر شیخ شود اما از سوی دیگر مجنی کامل پرداخت

طوسی آن است که اگر آن عضو از اعضای ظاهری مثل دو دست و دو پا و دو چشم و بینی و مانند آن باشد حرف جانی با قسم یاد کردن او 

مجنی علیه پذیرفته  حرفد برای اثبات مدعای خود بینه اقامه کند ولی اگر آن عضو باطنی و درونی باشد علیه بایشود و مجنیپذیرفته می

 نویسد: ادریس پس از بیان و نقل این کالم شیخ طوسی میشود، ابنمی

رف مجنی علیه کند این است که حنظری را که شیخ ما برگزیده است همان نظر شافعی است. اما آن چه اصول مذهب ما اقتضا می

شود به علت اجماع اصحابمان بر این مطلب و به علت فرمایش پیامبر که بر منکر قسم و در هر دو نوع اعضای ظاهری و باطنی پذیرفته می

و هر کند باید بینه بیاورد علیه را ادعا میبر مدعی بینه الزم است و اصل سالمت اعضا است و جانی که فلج بودن و معیوب بودن عضو مجنی

 گذارد نیاز به دلیل دارد. دهد و بین اعضای ظاهری و باطنی فرق میکس تفصیل می

  .[1]شود ه درأ در باب قصاص جاری نمیتوان گفت قاعدگرچه برخی از این ادله ممکن است قابل مناقشه باشد اما در مجموع می

 ديات -4

در مقررات جزایی کشورمان دیه به عنوان یکی از انواع مجازات اسالمی معرفی شده است. لفظ حدود مندرج در قاعده و ادله آن 

حداکثر شامل تعزیر و قصاص است و به طور مسلم شامل دیات نمی شود زیرا در ماهیت حقوقی دیه بحث است که یا دیه نوعی مجازات 

 ردید در ماهیت حقوقی دیه  تمسک به عام )الحدود( جهت شمول دیه جایز نیست چرا که از قبیل تمسک به است یا پرداخت غرامت با این ت

نیست، بنابراین نمی توان با تمسک به عموم الحدود، دیات را مشمول حکم قاعده ی مزبور دانست به عالوه در  صحیحعام در چنین مواردی 

ت شک، شبهه صرفا به استناد به قاعده فوق حکم به سقوط دیه دهد، دلیلش این است فقه موردی مشاهده نشده است که فقیهی در صور

خون مسلمان وضع نموده است که در زمره ی حقوق مالی اشخاص محسوب می شود و در باب  احترامکه دیه را قانونگذار اسالمی برای 

 آن جاری می شود.  نظایرشتباه، اکراه، غفلت و بوده و در این عرصه اصول عقالیی مثل اصل عدم ا مداقهحقوق مالی اصل بر 
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 ي درأ با اصل برائت رابطه قاعدهگفتار ششم: 

به منظور فهم دقیق رابطه فیمابین قاعده درأ و اصل برائت ناگزیر از بیان نکاتی مهم به شرح ذیل هستیم، همانگونه که بیان شد 

  .[19] اندشبهه را به گمان بردن بر اباحه عمل تعریف کرده

برای متهم باعث سقوط  و برخی از نویسندگان در بحث عروضی شبهه معتقد هستند که این شبهه چه برای قاضی حاصل شود و چه

 .[11]شود حد می

هرگاه وقوع جرم یا برخی از »دارد: باشد بیان میکه مشخصاً در بیان قاعده درأ می 211با مراجعه به قانون مجازات اسالمی، ماده 

شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط 

 «. ودشمذکور ثابت نمی

گیرد و هر رسد که شبهه موضوع ماده یاد شده هر دو شبهه عارضی بر قاضی و متهم را دربرمیبا توجه به اطالق ماده به نظر می

 باشد. باشد لذا مقام قضایی در مقام اجرا و دفع مجازات میی عارضی نزد قاضی میی دارئه شبههچند که چون مالک شبهه

رسد در قانون مجازات باشد و به نظر میبتدای شبهه بر متهم و متعاقباً عروضی آن بر مقام قضایی میدر همین راستا بحث عروضی ا

در جرائم موجب حد هر گاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت »دارد: که بیان می 122اسالمی و در مادة 

که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی 

 « شود.گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می

گفتار وی داده احتمال صدق »شبهه بر قاضی و متهم مالزم یکدیگرند. در ماده یاد شده عبارت  رسد در این ماده عروضبه نظر می

بکار رفته است و ظاهراً قانونگذار رویکرد اکثریت فقها مبنی بر این که شبهه نزد متهم بایستی قابل قبول عرف باشد را پذیرفته است، « شود

قوادی و... التحصیل حقوق ادعای عدم آگاهی نسبت به حرمت زنا، یعنی از یک حداقل مبنای عقلی برخوردار باشد به عنوان مثال از یک فارغ

 قابل قبول نیست. 

اصل که در برابر شک قرار دارد. استثناء »فرمایند. ی درأ و اصل برائت میدر همین راستا برخی از نویسندگان در خصوص رابط قاعده

استخراج ی الضرر که از آن خیار غبن برادر است ولی قاعده حکم است، حکمی کلی که دارای زیرمجموعه است. به عنوان مثال قاعده

باشد. اصولیون و فقهای ی گویای قانون است. اصل برائت از اصول عملیه است که مجرای اعمال این اصول شک و شبهه میشود، قاعدهمی

 اند. اسالمی مجرای اصل برائت را شبهه و شک در تکلیف یا در حکم قضیه )و نه مکلف به( دانسته

 ه و در زمان اجرای تکلیف بسته به مورد محل اجرای اصل تخییر یا احتیاط است. زیرا در هنگام شک در متعلق تکلیف و مکلف ب

در بحث منابع و مستندات اصل برائت، ضمن  .[20] ی موضوعی استی حکمی و گاه در شبههپس شک در تکلیف گاه از باب شبهه

الزام  باشد مانند قانون اسالمی، قوانین موضوعه و اسنادن میآور بوده یعنی مقام قضائی مکلف به تبعیت از آاین که برخی از این منابع الزام

اسالمی حکم قانون را دارد و از طرف دیگر منابعی  شورایمجلس صورت تصویب در المللی که حسب قانون آیین دادرسی مدنی در بین آور

 2333المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ثاق بینها ندارد مانند اعالمیه جهانی حقوق بشر و میوجود دارد که جنبه الزامی برای دادگاه

 میالدی که توسط مجلس عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. 

 

  گفتار هفتم: رويکرد قوانين موضوعه در خصوص اصل برائت

 قانون اساسی  -1
باشد. و غالباً ای میثاق ملی آن جامعه بوده که بیانگر ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی آن جامعه میقانون اساسی در هر جامعه

 باشد. های کیفری، اجتماعی، مدنی، فرهنگی، بهداشتی نشأت گرفته از آن میسیاست

شود مگر این که جرم س از نظر قانون مجرم شناخته نمیاصل برائت است و هیچ ک»دارد: قانون اساسی ایران که بیان می 93اصل 

، 12، 19، 11توان به اصول دیگر قانون اساسی از قبیل به عنوان مهمترین منبع اصل برائت می باشد و می«. او در دادگاه صالح ثابت گردد

 قانون اساسی در همین زمینه اشاره کرد.  92و  93، 92، 99، 91

 قوانين کيفري ماهوي  -2
آورد نموده انگاری رفتارهایی که خدشه به اصل برائت وارد میقانون اساسی اقدام به جرم 93قانونگذار به عنوان ضمانت اجرای اصل 

این گونه اقدامات قانونی مجازات  مرتکبیناست. به عبارتی چنانچه بدون دلیل و مدرک آزادی، جان و مال افراد مورد تعرضی قرار گیرد 

 221، 233، 232، 232، 234، 239، 231، 232، 231ل دهم )تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی( مواد مختلفی از قبیل شوند، در فصمی

هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و »مقرر میدارد  231وجود دارد که این موضوع پرداخته شده است، به عنوان مثال ماده 

ن آزادی شخصی افراد ملت را سلب نماید یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسالمی های حکومتی که برخالف قانودستگاه
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ایران محروم نماید عالوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال، از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد 

 « شد.

 قوانين کيفري شکلی  -3
انگاری محدود شود و به همان نسبت دامنه اندیشمندان سیاست جنائی معتقدند هر چه دامنه حقوق کیفری ماهوی و میزان جرم

باشد. و در مقابل و با شود و به عبارتی کم حجم شدن قوانین کیفری بیانگر احترام به حقوق مردم میتر میحقوق و آزادی مردم گسترده

باشد لذا هر چه وین و تصویب قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری و رعایت عدل و انصال در محاکمه متهم میتوجه به این که فسلفه تد

 باشد. تر شود بیانگر توجه به اصل برائت و دادرسی منصفانه میقدر دامنه این نوع قانون گسترده

 توان آثار اصل برائت را مشاهده کرد. های مختلف میدر بخش 2934مصوب کیفری در قانون آیین دادرسی 

توان اشاره نمود که به وضوح می 93، 14، 19در بخش دوم و مواد مربوط به کشف جرم و تحقیقات مقدماتی مواد مختلفی از جمله 

توان تحت نظر نگهداری کرد و ساعت نمی 14و اشاره به این که متهم را بیش از  11آثار اصل برائت را مشاهده نمود. به عنوان مثال در 

محکوم نشده است از  متقن تاکید قانونگذار به عدم نگهداری متهم در بازداشت اشاره صریح بر این است که متهم تا با دالیل و مستندات

 باشد. تضمینات اصل برائت برخوردار می

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ »توان به میهمچنین در خصوص قوانین خاص کیفری شکلی در رابطه با اصل برائت 

به صراحت به اصل برائت اشاره شده است. در  2و  1اشاره نمود. در قانون اشاره شده و در بندهای  22/1/2929مصوب « حقوق شهروندی

ن جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاودارد در محکومیتبیان می 1بند 

 اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر )در صورت نبودن قانون( قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده

 «. و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت الزم برخوردار باشد

 ر خصوص قاعده دراَرويکرد قوانين موضوعه دگفتار هشتم: 
هر گاه زن یا مردی حرام بودن ازدواج با دیگری را ندارند »داشت: بیان می 2932قانون حدود و قصاص مصوب  21مادة  2تبصره 

این جهل که جهل « ند محکوم به حد خواهد شد.ک ولی احتمال حرمت آن را بدهد و بدون تفحص حکم شرعی با او ازدواج نماید و دخول

حذف  2931و  2931شد. لکن تبصره یاد شده در قانون مجازات اسالمی باشد بر اساس قانون مزبور عذر محسوب نمییط میتقصیری بس

 شود. رسد که این جهل عذر محسوب میگردید. در نتیجه به نظر می

باشد شرب خمر و سرقت می که در رابطه با حد زنا، 232و  233، 32، 34، 39در مواد متعددی از قانون مجازات اسالمی از قبیل 

 اثبات حد منوط به علم و آگاهی مرتکب به حکم و موضوع دانسته است. 

اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در هر گاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده»قانون مجازات اسالمی که مقرر میدارد:  33در ماده 

رسد که به نظر می« گردد.شود و حد ساقط مین شاهد و سوگند پذیرفته میصورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ادعای مذکور بدو

 ماده ناظر به عروضی شبهه بر قاضی باشد. 

هر گاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است ادعای او در صورتی که یقین برخالف آن »دارد: که بیان می 33و در ماده  -

 « شود.نباشد قبول می

وی محتمل باشد محکوم  ادعایاگر شرابخوار مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت »دارد: هم بیان می 233ماده  2ه تبصر -

 به حد نخواهد شد. 

شود که احتمال عقالئی بر معذور بودن خورنده مسکر در اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می»دارد: نیز بیان می 239ماده  -

 «.بین نباشد
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 گيري نتيجه
که شاخص و مالک شبهه آن است که نزد قاضی  اشاره داردقانون مجازات اسالمی به این نکته مهم  211با توجه به اینکه ماده 

در عالم خارج واقع شده است یا نه، ولی منشا این شبهه ممکن است که هنگام عمل بر  جرمیایجاد شود و او باید نتیجه بگیرد که آیا 

د و یا مرتکب در دفاعیات خود باعث عروضی شبهه بر قاضی شده باشد، در خصوص اجرای قاعده درأ به نظر می مرتکب عارض شده باش

رسد، روایات متعددی که از معصومین نقل شده است که اصل را بر چشم پوشی از خطا و عفو آن در نظر گرفته اند که با اطالق عام روایات 

قانون مجازات اسالمی و بکار بردن واژه  211شود و همچنین با توجه به سیاق نگارش ماده ی شامل همه ی کیفرها حتی تعزیرات نیز می 

که اطالق به ذهن متبادر می شود و از طرف دیگر با توجه به رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسالمی و آیین دادرسی کیفری « جرم»ی 

نداشته لذا به نظر می رسد مانعی برای اعمال قاعده ی درأ بر همه مجازات ها وجود  مواد قانونی را تصویب نموده است زداکه با نگاهی جرم 

بدان پرداخته شده است،  212و ماده  211م از لحاظ نحوه اثبات شبهه است که در ذیل ماده ئمیان جرا ظاهراً. تنها تفاوت موجود باشد

ته و لذا ظن غیر معتبر و شک نیز داخل در معنای شبهه خواهد شد از همچنین شبهه در قانون مجازات اسالمی در فضای تردید به کار رف

 919و  122، 32به پذیرش شبهه در تمامی عناصر تشکیل دهنده جرم بررسی سایر مواد قانونی از جمله مواد  تصریحطرف دیگر علی رغم 

 مورد توجه بوده است. یروان عنصرتنها در  شبههآن است که  مویدقانون مجازات 
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