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  چكيده
هرچند حقوق مدني اسالمي توسعه بسياري در كشورهاي اسالمي داشته بخش جزائي حقوق اسالم كمتر مورد 

رخي بر اين ب. توجه حقوقدانان قرار گرفته است و لذا حقوق وضعي نيز كمتر از حقوق جزاي اسالمي تأسي جسته است
و در اين ارتباط به بعضي از . تر از اين است كه در عصر حاضر بكار گرفته شود باورند كه حقوق جزاي اسالمي خشن

گيري ناشي از عدم  رسد كه اين نتيجه بنظر مي. كنند حدود و قصاص و ديات و تعزيرات دربارة جرائم مختلف اشاره مي
كه در قواعد جزائي  -همچنين تفسير موسع فقها از نص قرآن كريم استهاي حقوق جزاي اسالمي و  اشراف بر حكمت

لذا مقصود شارع در حقوق جزاي اسالمي براي حقوقدانان باالخص حقوقدانان وضعي روشن . بايد از آن خودداري نمود
قتل و غارت و  بايد اذعان داشت كه حقوق جزاي اسالمي در شرايط صدر اسالم توانست اعراب قبايلي را كه. باشد نمي

هاي اجتماعي به افرادي  سرقت و تجاوز و تعدي از خصوصيات نهادينه شدة اجتماعي آنان شده بود را با كمترين هزينه
سمت و حتّي آنها را قدمهايي به . موظف و مقيد به رعايت دستورات و قواعد اجتماعي يعني شريعت محمدي نمايد

ها را  روزگار بويي از مكارم اخالقي را به مشام مردمي برساند كه اين پديده معنويات و اخالقيات برد و توانست در آن
  . پنداشتند كه فقط نياكان آنها ذكري از آن نموده بودند هائي مي اسطوره

ابتدا نظريات مطرح در موضوع حقوق جزا از نگاه حقوق وضعي آورده شده سپس تعريضي به نظريات مقاله در اين 
علل ، عطف به ماسبق نشدن، عنصر قانوني، جرمدر اين راستا به مباحثي نظير  .شود ميفا و صوفيه اسالم از ديدگاه عر

، رفع مسئوليت، ترغيب به عفو، تناسب جرم و جزاء، شخصي بودن مجازات، عنصر معنوي، عنصر مادي، موجهه جرم
تعدد و تكرار ، ا وكالت باطلمعاونت در جرم ب، دفاع مشروع، مسؤوليت در جهل به حكم، حالت ضرورت، اضطرار
تفسير ، قاعده درأ، مجازات و اقدامات تأميني، ترجيح خطا در عفو بر خطا در كيفر، فايده اجتماعي مجازات -هزينه، جرم

اجراء قواعد جزائي ، ارجاع جزاء فراتر از نص قرآن به شورا، توسعة فقهي قواعد جزائي بيش از نص قرآن، قوانين جزائي
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  مقدمه
هاي مختلف همواره در جهت كشف قواعد حقوقي  نگاه بررسي كنندگان حقوق اسالم در طي تاريخ از جنبه

بع تقنين همواره يكي از منا 2هاي اخير در صدههاي مكاتب فقهي به موضوع بوده و هرچند بناي عقل  براساس نگرش
توجهي به حكمت احكام و مد نظر قرار  كم. اسالمي مد نظر قرار گرفته ولي كمتر به حكمت احكام توجه شده است

شود و اين  و جمع و اجماع نظرات الزاماً به تتبع در كشف مقصود شارع مقدس منتهي نمي ،دادن صورت كتاب و سنّت
كه منبع عقل  اعد حقوقي و پويائي فقه تلقي شود كه مفهوم آن اين استاي در تكامل قو نقص قابل مشاهدهتواند  ميامر 

  .گردد كه اساس تالزم شرع با عقل و عقل با شرع است خفيف مي
كند كه اين مطالعات يا از طريق علم اصول  بندي مي د طبقهعي را در پنج بمحقوق اسالمطالعات  3محققين حقوق

فقه و يا از طريق مطالعه تاريخ فقها و باالخره بعد پنجم كه مطالعات حقوق اسالمي است يا از طريق قواعد فقه يا از طريق 
نگاه ما به مطالعة حقوق جا در اين. داند حقوقي اسالمي و شناسائي فكرهاي اصلي و تحوالت آنها مي يها مكتب هرا از را

اگر . هاي تشريع نظر بيافكنيم حكمت كنيم تا به وجوهي از است و بر اين اساس تالش مي از ديدگاه حكمت تشريع آن
علل تشريع و حكَم قواعد و احكام در نظر شارع براي ما كشف شود مسلماً توسعة قوانين در راستاي نظرات شارع بيشتر 

اين نگرش به علل شرايع روية جديدي در بررسي احكام حقوقي نيست و در حقوق اسالم قبالً مورد . گردد امكانپذير مي
آيات متعددي در قرآن كريم نيز  و همچنين فالسفه حقوق در غرب بوده است و 4ري از علماي اصولي فقهتوجه بسيا

به آن توجه شده بررسي  مقالهاي كه در اين  متمايزه وجه .علت تشريع را خير و مصلحت افراد جامعه عنوان نموده است
ها  ندارد ولي در ظرافت فقيهانيدگاههاي اصيل فقهي مطالب با تاكيد بر نظرات عرفاست كه هرچند در اصل تفاوتي با د

هايي  اي كه در اين ارتباط بايد گفت اين است كه احاطه بر جميع حكمت كتهن. باشد از سعة ديد متفاوتي برخوردار مي
شد تقنين  كه شارع مد نظر داشته تا به وضع و تشريع احكام پرداخته قابل حصول نيست و اگر اين اشراف حاصل مي

پردازيم و فقط سعي  هاي آنان نمي لذا به ريز احكام و حكمت ،توانست كامالً در راستاي نظر شارع تحقق پذيرد ميجديد 
هاي قانونگذاري  تشريع اسالمي را در ارتباط با كليات مسائل و ارجحيت آن نسبت به ساير شيوهكلي هاي  كنيم مزيت مي

تواند موضوع چندين جلد كتاب باشد  هاي شارع در ريز احكام مي تورود به مبحث حكم. بطور خالصه بررسي نمائيم
  .كه انشااهللا مد نظر علماي حقوق در آينده قرار خواهد گرفت

اي از علم است كه همواره با تحسين و تقبيح عقلي معيارها و اصول خود را  از طرف ديگر علم اخالق رشته
مباحث  درگنجد كه مبحثي  ليات انساني و تزكّي و صفا نفس ميسنجد و علم اخالق از سوي ديگر در مباحث متعا مي

استلزامات عقلي كه كاشف اصول اخالق است لذا از اين رو باب مالزمات و . عرفان و تصوف و تربيت انسان قرار دارد
ني به تشريع گردد و نگاه عرفا كه اين امر منتج به اشتراك بعضي از بخشهاي عرفان و تصوف با اخالق و تقنين احكام مي

 

 

2
  .، محمد تقي نجفيهداية املسترشدينو صريحاً بعد از انتشار كتاب  -  

  .ديباچه كتاب. وقي در حقوق اسالم، چاپ دوم، كتابخانه گنج دانشهاي حق ، مكتب)1370( جعفري لنگرودي، محمد جعفر - 3
املصلحة يف التشريع  مصطفى زيد،. حممد سالم مدكور، املدخل للفقه االسالمي. ، چاپ ايرانكفاية االصولحممد كاظم خراساين، : نگاه كنيد به - 4

؛ ترجمه عليرضا قمري ۱۳۸۶آل مظفر، اصول فقه، چاپ دوم، مطبعة نعمان، جنف،  حمّمرضا. اإلسالمي وجنم الّدين الطّويف، دار الفكر العريب، القاهرة
يف حممصاين، فلسفة التشريع رجب صبحي  .۱۳۸۸، نشر دارالفكر، زرقا، الفقه االسالمي يف ثوبه اجلديدامحد مصطفي  .1381هدايي، انتشارات حكمت، 

حممد سعيد مصطفي شبلي، تعليل االحكام، چاپ . 1358تهران، اميركبير، . ماعيل گلستانيترجمه اس ؛م۱۹۸۰، ۵بريوت، دارالعلم للماليني، چ االسالم،
  .ق۱۳۶۵اول، االزهر، قاهره، 



3 

  .گشايد را از ديدگاه حكمت به اين حيطه از علم حقوق مي
شود كه معين كنندة اعمال مخالف انتظامات عمومي و جرم و كيفر  اي از قوانين اطالق مي ق جزاء به مجموعهحقو

جزاي شود و حقوق  ها حقوق جزاي طبيعي بيشتر شامل مباحث نظري حق و مجازات آن مي بندي در تقسيم. استآن 
مروري كلي به موضوعات اصلي در باب هر دو بخش  مقالهدر اين . پردازد موضوعه به بررسي جرم و كيفر آن مي

خواهيم داشت و محاسن حقوق جزاء را از نگاه مصالح خمسه يعني مصلحت حفظ نفس و دين و عقل و نسل و مال 
اين نگاه مبناي عقل را بايست در تدوين قوانين جزائي  با توجه به اينكه مصالح مزبور مد نظر است. بررسي خواهيم نمود

هاي احكام و ظهور آثار و ارزيابي قوانين بسيار گسترده و شايد  مسلماً ورود به ريز مصالح و حكمت. مد نظر قرار دهد
معدود مواردي غيرقابل تجميع باشد در اين مقال قصد بر آن نيست كه به آن پرداخته شود ولي فقط با اشاره به كليات در 

  .عرفاني شرايع جزائي در اسالم بارز شود-هاي عقلي شود كه وجوهي از حكمت هايي اشاره مي به نمونه
  
  جرم

. رده باشدكمشخص كيفري آن  يه قانون براكاست  ياز عمل يا خودداريجرم عبارت از عمل در اصطالح حقوقي 
شود كه براي آن در شرع كيفر حد يا تعزير  بت داده ميدر حقوق جزاي اسالمي جرم به محظورات يا امور ممنوعي نس

 يو نظام ياسيشامل جرائم س يو جرائم اختصاص يعت آن به جرائم حقوق عموميجرم از لحاظ طب. معين شده باشد
ب جرم به مصلحت يه تعقك يموارد -ستا رقابل گذشت بودن جزايبرغ يلك يدر جرائم اصل. شود يم يبند طبقه

ه كعناصر جرم  .نباشد در برخي نظامهاي حقوقي بعنوان استثناء بر اين اصل كلي پذيرفته شده استرم ده از جيد انيز
  . باشد يم يا رواني يو معنو يو ماد ين همه جرائم است عبارت از عناصر قانونيدر ب كمشتر

فرد و  گردد ولي در شرع مصالح در حقوق وضعي جرم و مجازات آن براي حفظ مصالح اجتماعي تعريف مي
ها در بين قوانين وضعي و احكام شرعي  اين تفاوت سبب گستردگي تفاوت. جامعه هر دو مد نظر شارع قرار دارد

ولي از ديدگاه حكمت اين موضوع قابل . تر از آن است كه بخواهيم در اينجا به آن بپردازيم گردد كه بسيار مبسوط مي
تربيت و مصالح فرد و هم تربيت و مصالح جامعه را توأمان مد  اشاره است كه احكام تشريعي حقوق جزاي اسالمي هم

با مالحظة  6و اصالت اجتماع 5از لحاظ فلسفة حقوق اين به معناي اين است كه تعادل بين اصالت فرد. دهد نظر قرار مي
  .شود هاي هردو مكتب مد نظر قرار داده مي خصيصه

هرچند اين موضوع در حقوق وضعي نيز مورد توجه است . ديگر اينكه تربيت بيش از تأديب مد نظر شارع است
  .ولي عمق و اهميت آن به ميزان دقّت شارع در اين باب نيست

در نوع اول بيشتر مصالح جامعه . شوند بندي مي جرائم برحسب طبيعتشان به جرايم عليه اجتماع و عليه اشخاص طبقه
بندي جرائم حدود از نوع اول و جرائم قصاص و ديات از نوع دوم و  هدر اين طبق. مد نظر شارع قرار دارد تا مصالح فرد

شوند هرچند بايد گفت كه همة انواع مجازات هم  بندي مي بعضي جرائم تعزيري در نوع اول و بعضي در نوع دوم طبقه
نها برحسب اند ولي شدت مصالح فردي و اجتماعي در آ به منظور حفظ مصالح فرد و هم حفظ مصالح جامعه تشريع شده

  .نوع جرم متفاوت است
شود در اصل تفاوتي با جرم عادي ندارد و فقط از لحاظ انگيزه  جرم سياسي كه در شرع از آن به بغي نام برده مي

 

 

5 - Individualism. 
6 - Socialism. 



4 

جرم سياسي در مذاهب . يابد جرم سياسي به دليل اهميت مصالح و امنيت جامعه اهميت مي. ارتكاب متفاوت است
برادران اهل سنّت حاكم . ارد چه كه امام در نظر اهل سنّت و شيعه متفاوت استمختلف اسالمي تعاريف مختلف د

شمارند ولي شيعه  دانند و مجازات بغات را به دليل بغي بر عليه حاكم مستحق مجازات جرم سياسي مي مسلمين را امام مي
ا حاكم سياسي خليفة اهللا نيست و داند و در زمان غيبت مجازات بغي معطل است زير هر حاكم مسلمين را اولي االمر نمي

مجازات بغات در مراحل مختلف بغي و شدت اقدامات آنها  7.از لحاظ فقهي حكم بغي در ارتباط با او صادق نيست
متفاوت و شدت عمل به اندازة خوابانيدن شورش مباح است و آن هنگام كه آنها اسلحه بر زمين بگذارند خون و 

  . تصميم در اين مورد و اقدامات تعزيري تكميلي با اولي االمر استاتخاذ . اموالشان محترم است
  

  عنصر قانوني
ه قانون آن را جرم شناخته و كهستند  يم تنها مجاز به جرم دانستن اعمالكه محاكدارد  يح ميجرم تصرعنصر قانوني  
ه عنوان جرم مصرّح نشده باشد در قانون ب يشناخته شود ول جرم يا افرادي يا ه به زعم عدهك ين رهگذر مواردياز ا

ن يبرا. اصل اباحه در همين ارتباط مطرح است كه آنچه كه نص قانون آن را جرم نشمرده جرم نيست. مجازات ندارد
ا قانون را به يعت يست شريز مجاز نين يند و قاضك ين مييه جرم و مجازات را تعكا قانونگذار است ياساس فقط شارع 

محدود به قانون جزا  ين جزائيلذا در قوان .توسعه دهدمقننه ر شده در متون كمقنن و صراحت ذخارج از دستور  يموارد
را به  يه اگر قانون عملك يباشد بطور يممنصوص العلّه اس يق قير از طريمجاز به تفس يهرچند قاض تفسير مضيق است

م مصرّح در قانون عمل واقع شده را جرم تواند از وجه تشابه عمل واقع شده با جر يم يصراحت جرم شناخته باشد قاض
از  ياريرفته نشده و بسيشورها پذكاس در همة ير به قيالبته تفس .به شرطي كه علّت آن به نص صريح آمده باشد بشناسد

 مبهم يجرم بودن عمل ين ارتباط اگر قانون ابهام داشته باشد و تلقيا به هرحال در. اند رفتهيز آن را محدود پذيشورها نك
ست ين نيا ين موضوع به معنايا. ده گرفتيد آن را به نفع متهم ناديرد باكشف كاز قانون  يحيصر يباشد و نتوان معنا

عت صحبت از يمثالً هنگام وضع شر. مينكتفا كرد ايتوانسته درنظر بگيب ميه قانونگذار هنگام تصوك يه فقط به مواردك
ه عمل كست ين نيآن ا ير شده و معنيملموس تحر ياء مادين حول اشيو سرقت آن نبوده و قوان يكترونكا پول اليبرق 

د يه باكه است يامام ياياز مباحث مهم در فقه پو يكين موضوع يا. شود يجرم محسوب نم ينترنتيا سرقت ايسرقت برق 
   .دير نمايل و تفسيمتناسب با مالزمات آن دوره تحل يف جرم را در هر زمانيطة تعريح ين فقهيبراساس مواز

در حقوق اسالم اشاره كرد كه مبحث بسيار مهمي » الجرمية و ال عقوبة اال بنّص«در اين ارتباط بايد به قاعده حقوقي 
يعني اگر . جريمه و عقوبت فقط بر بناي نص بايد استوار شودبراساس اين قاعده . نمايد را در حقوق جزاي اسالمي باز مي

اگر به مفهوم نص . آن فعل يا ترك فعل مشمول عقوبت و جريمه خواهد بودنص فعل يا ترك فعلي را جرم شناخت 
يعني . توجه كنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه سنّت نص نيست و فقط قرآن كريم در حقوق جزائي اسالم نص است

غير اين صورت  در. اگر فعل يا ترك فعلي در قرآن تصريح و منصوص باشد و براي آن جزاء مقرر شده باشد جرم است
مي كه رسول اكرم ص و ائجرجزاي يعني . داردرا جرم مستنبط از سنّت  حكمندارد بلكه را جرم در حقوق اسالم  حكم

 

 

ا عادل يعني اگر رهبر امام نباشد و ي. بغي در فقه جعفري خروج از اطاعت امام عادل است و عصمت شرط امام و عدالت شرط نايب اوست - 7
شيخ طوسي در كتاب . داند عالمه حلي در المنتهي بغي را خروج از اطاعت امام مي. جواهر الكالم، محمد حسن نجفي. نباشد رهبر شرعي نيست
 .داند كه بر امام عادل بشورد و با او بجنگد و مانع سپردن حق به او بشود خالف باغي را كسي مي
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و بيش از احكام قرآن است حكم حقوق جزاي وضعي را دارد و نه حكم  اند امام ع و فقها در جامعة خود وضع كرده
و حكم  ندهاي وضعي است كه ثابت نيست مازاد بر منصوص قرآن جرمهاي  به عبارت ديگر جرم. حقوق جزاي اسالمي

همانگونه كه سنّت به وضوح اين اختالف در عقوبت  ندو امكنه متفاوت متغيرمختلف د و در ازمنه نداررا حقوق وضعي 
بلكه  .دانست نبايد آنها را در رديف حقوق جزاي قطعي اسالميلذا و دهد  هاي يكسان را در شرايط مختلف نشان مي جرم

هاي متفاوت با توجه به شرايط مختلف توسط رسول اكرم ص و امام ع و فقها بر مبناي  حقوق وضعي است كه در دوران
مسلماً اين تقريرات از لحاظ حقوق جزاي اسالمي نص نيست هرچند وقتي در قوانين . ادلة عقلي يا عرفي ايشان مقرر شده

و نص . شود كنند زيرا قانون در اين حالت نص شناخته مي ق وضعي پيدا ميشوند حكم جرم در حقو موضوعه ذكر مي
      .قرآن متفاوت از نص قانون است

ها قبل از حقوق فرانسه مطرح بوده و از نظر اجرا از باب تسامح و تساهل  اصل قانوني بودن جرم در حقوق اسالم قرن
در بسياري . شته شده كه ميزان مجازات را تا حد لزوم تغيير دهددر برخي از مجازاتها نظير تعزيرات دست قاضي باز گذا

از موارد نيز اجازه داده تا قاضي حدود را به وسيلة شبهات دفع كند و حتي بر قاضي است تا شبهات را به مقر به جرم القاء 
نشد عدول از اقرار به وي اي  و تلقين نمايد تا اقرار او به دليل وجود شبهات بي اثر شود و اگر اين تالش موجب شبهه

كنيم تا آن  و ما هيچ قومى را عذاب نمى« 9:فرمايد در قرآن مي 8.تلقين، تعليم و پيشنهاد شود تا منجر به رفض قضاء گردد
ها را هالك نكرد تا آن گاه كه از خودشان پيامبرى بر  پروردگار تو مردم قريه« 10:فرمايد و مي. » گاه كه پيامبرى بفرستيم

  .»اند ايم مگر آنكه مردمش ستمكار بوده ها را نابود نكرده و ما قريه. عوث داشت و او آيات ما را بر آنها بخواندآنها مب
  

  عطف به ماسبق نشدن
عت ين قاعده در شريا. است يفركين يها عطف به ماسبق نشدن قوان بودن مجازات ياز اصل قانون يگريجة مهم دينت

باره تصريح فرموده كه اين اصل يعني عطف به  كريم موارد خاصي را دراين و قرآن اي ذكر شده عديدهاسالم در موارد 
ايد خدا عفو كرده است، ولى هر كه بدان باز  از آنچه در گذشته كرده« 11:فرمايد مي .نمايد مي مقررماسبق نشدن قانون را 

د گناهان گذشته آنها آمرزيده شود و اگر اگر دست بردارن« 12:فرمايد در جاي ديگر مي .»گيرد گردد خدا از او انتقام مى
  .» بازگردند، دانند كه با پيشينيان چه رفتارى شده است

مادة يازدهم هم بند دوم آن تقريباً طبيعي است و هيچ ملّتي قانون « 13:فرمايند در نظر مذهبي به اعالمية حقوق بشر مي
ست كه دربارة ربا كه از بزرگترين گناهان محسوب و كند ديانت مقدسة اسالم هم همينطور ا را عطف به ما سبق نمي

 

 

اينگونه ) ع(علي و اميرالمؤمنين ) ص( ولي سيرة پيامبر اكرم شود شمرده ميمستحب  افقه نظر بعضي از دراز اقرار  پيشنهاد قاضي در عدول - 8
التشريع اجلنائي االسالمي مقارنا عبدالقادر عوده و اسماعيل صدر، : به نقل از. 121، ص 4ابن همام، شرح فتح القدير، جلد : نگاه كنيد به .بوده است

سي اكبر غفوري، تحت عنوان حقوق جنائي بر اساس مذاهب پنجگانه و مقايسه آن با حقوق عرفي، بنياد پژوهشهاي ترجمه فار. بالقانون الوضعي
 .اسالمي، آستان قدس رضوي، مشهد

  .»َو ما كُنَّا ُمَعذِّبَني َحتَّى َنْبَعثَ َرُسوالً«. 15سورة اسرا، آيه  - 9
  .»إِالَّ َو أَْهلُها ظاِلُمونَ  أُمِّها َرُسوالً َيْتلُوا َعلَْيهِْم آياِتنا َو ما كُنَّا ُمْهِلِكي الْقُرى  َحتَّى َيْبَعثَ يف  الْقُرىَو ما كانَ َربَُّك ُمْهِلَك «. 59، آيه قصصسورة  - 10
  »َعفَا اللَُّه َعمَّا َسلََف َو َمْن عاَد فََيْنَتِقُم اللَُّه ِمْنُه«. 95سورة مائده، آية  - 11
  .» إِنْ َيْنَتُهوا ُيْغفَْر لَُهْم ما قَْد َسلََف َو إِنْ َيُعوُدوا فَقَْد َمَضْت ُسنَُّت الْأَوَّلني«. 38ال، آيه فسورة ان - 12
 . 54-55صص » نظر مذهبي به اعالمية حقوق بشر«حاج سلطانحسين تابنده، آقاي حضرت  - 13
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عمل به آن را اعالن جنگ به خدا و رسول فرموده مع ذلك از گذشتة آن عفو فرموده حتّي بطوريكه در فقه ذكر شده 
اگر كسي عالم بحرمت آن نباشد و مرتكب گردد و بعداً علم بحرمت آن پيدا كند گذشتة او مورد عفو و آنچه گرفته 

گيرد ملك او  است ولي اگر عالم بحرمت باشد و در عين حال مرتكب ربا شود آنچه از مديون بعنوان ربا ميحالل 
شود و اگر بعداً هم توبه كند بايد آنچه را بعد از علم به حرمت گرفته تماماً به طرف رد كند كه اشتغال ذمه دارد پس  نمي

و خدا معامله را حالل و ربا «: فرمايد در قرآن مي» .كند رق ميحكم عمل ربا در صورت عدم علم با صورت علم داشتن ف
را حرام كرده است پس كسي كه موعظة خدا به او رسيد باز ايستاد پس براي اوست چيزهاي گذشته و امر او با 

و نبايد « :براي مثال آية .دارند آيات ديگري نيز اين مبحث را در مورد بسياري از ترتيبات اجتماعي مقرّر مي 14».خداست
ترتيبات اجتماعي قوانين قبلي و  15».دو خواهر را در يك زمان به زني گيريد، مگر آنكه بيش از اين چنين كرده باشيد

اند  با زناني كه پدرانتان به عقد خويش درآورده«: فرمايد يا در آيه ديگر مي. كند نمي حقوق افراد در اين ارتباط را سلب
در سورة مائده نيز در مورد . كه تصريح موضوع اخير است 16».از اين چنان كرده باشيدزناشويي مكنيد مگر آنكه پيش 

ايد خدا عفو كرده است و كسي  از آنچه در گذشته كرده«: فرمايد شود كه مي صيد در احرام مشابه اين موضوع يافت مي
  17».گيرد كه به آن بازگردد پس خدا از او انتقام مي

  
  جرم علل موجهه

با توجه به شرايط و اوضاع  يشوند ول يه در قانون جرم شناخته مكنيرغم ايه علكز وجود دارد ين يرددرهرحال موا
رقابل مجازات يغ يگريد يبه موجب نص قانوندهد  پيش آمده در مورد فردي كه اين عمل را با شرايط معين انجام مي

و دفاع مشروع و حالت  يامر آمر قانون ،قانون حكمر ينظ ين موارد تحت عنوان علل موجهه شامل موارديست و اا
  .باشد ميگر يموارد خاص د يا برخيده از جرم يانديز يضرورت و رضا

ه كراش است ر فن آن قتل ديه مشهورتركشود  يد ميز از علل موجهه قين يد موارد خاصيم و جديقد يدر متون قانون
 يها هيبرحسب رو يمختلف حقوق يها نظام يحقوق ن و متونين موارد در قوانيه اكز آمده است يدر حقوق فرانسه ن

ه جرم كاعمال برخي در حقوق جزا  يلكطور د گفت بهيبا يم وليشو يه وارد مباحث آن نمكدارد  يال متنوعكاش يقانون
ب شاگرد از طرف يمثالً تأد .شوند يم يعلل موجهه تلق عداددر عرف و عادت وجود دارند در  يشوند ول يمحسوب م

  .شوند ينم يه از حد متعارف خارج نشده باشد جرم تلقكنيب مشروط به ايگوشمال پدر به فرزند به قصد تأدا ياستاد 
ه كد اصل بر آن است يدر حقوق جد يلكبطور. باشد يده از جرم ميد انيفرد ز يگر از علل موجهه رضايد يكي

و به عبارت  .ستياب جرم نكمجوز ارترقابل گذشت يده از جرم اعم از جرائم قابل گذشت و جرائم غيد انيز يرضا
ده از يد انيز يگر جرم است اگرچه به رضايبه موجب قانون جرم شناخته شده باشد با اقتران دو عنصر د يگر اگر عمليد

 يه تحقق جرم با عدم رضاك از اعما ل ياز عناصر جرم در بعض يكيفقدان : يجرم واقع شده باشد مگر در موارد استثنائ
 يه رضاك يگر موارديست؛ ديده جرم قابل تحقق نيد انيبودن ز يه در صورت راضكز جرم مالزمه دارد ده ايد انيز

 

 

   فَلَُه ما َسلََف َو أَْمُرُه إِلَى اللَِّه  ْن جاَءُه َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنَتهىَو أََحلَّ اللَُّه الَْبْيَع َو َحرََّم الرِّبا فََم :275سورة بقره آبة  - 14
  َو أَنْ َتْجَمُعوا َبْيَن الْأُْخَتْينِ إِالَّ ما قَْد َسلََف :23سورة نساء آية  - 15
   ما قَْد َسلََف َو ال َتْنِكُحوا ما َنكََح آباُؤكُْم ِمَن النِّساِء إِالَّ :22سورة نساء آية  - 16
  َعفَا اللَُّه َعمَّا َسلََف َو َمْن عاَد فََيْنَتِقُم اللَُّه :95آية : سورة مائده - 17
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مار نموده و عمل منجر به يب يار اقدام به جراحميت بيه با رضاك يبياز علل موجهه است مثالً طب يكيده از جرم يد انيز
الزامات و ت قواعد مربوط به طبابت و يو با رعاگردد و چنانچه عمل به منظور معالجه  يمار ميا نقص عضو بيمرگ 

 يف از پايحر هه بر اثر ضربك يدر اعمال ورزش يا مواردي. ات الزم صورت گرفته باشد از مجازات معاف استطاياحت
ل خود به يف به ميچون دو حر يت قواعد ورزشيا دچار نقص عضو شود به شرط متعارف بودن ضربه و رعايد و يدرآ

ن يحقوق مشروط به ا يعلمارا ده از جرم يد انيز يرضا .ده از جرم مؤثر استيد انيز ياند رضا ن پرداختهيرا تميمسابقه 
راه و اجبار كا ايا خدعه و يب و يد آزادانه و بدون فريو رضا با .ا مقارن آن داده شده باشديش از عمل يبه رضا كدانند  يم

  .شته باشدت وجود دايت و صالحيط اهليل شده باشد و شرايتحص
  

  عنصر مادي
 ياب جرم جز در موارد استثنائكم به ارتيتصم يشه و قصد و حتياند) ع( يسيشات عيعت اسالم برخالف فرمايدر شر
ن عنصر شرط يد هم ايشود و با يتحقق جرم محسوب م يجرم از عناصر اصل يلذا عنصر ماد. باشد يفر نمكيمستوجب 

در . نت دارديه با روح قواعد اسالم مباكرسد  يد ميش عقايار به تفتكصورت  نيا ريغ در .تحقق جرم محسوب شود
ها گناه هستند و  از ظن يه بعضكد ينك يد از ظن به شدت دوريا مان آوردهيه اك يسانك يا«: 18ديفرما يم ميرك قرآن

 يوجود عنصر ماده اصطالحاً امروزه لزوم كاست  يزيهمان چ يه در مسائل حقوقين آير اياز تفاس يكي. »دينكتجسس ن
را غرض از حقوق جزا قصد و يز .دانند ين روح حقوق جزا مين عنصر را مبايباشد و حذف ا يجرم در حقوق جزا م

ت به يو فعل يعمل صورت خارج يكه ضمن كن آنچه قابل مجازات است يست و بنابرايم برهم زدن نظم اجتماع نيتصم
 يفعل است به معن كو گاه تر) انجام عمل مجرمانه يبه معن( تجرم گاه جرم فعل اس يعنصر ماد .خود گرفته باشد

از دادن غذا به محبوس و مردن او از  يمثالً خوددار .ه سبب جرم گرددك يف قانونيف و امتناع از وظايلكت كتر
به  شود كه وقتي جرم محسوب ميفعل  كاز تر يناشعمل ه كحقوق جزا معتقدند  ير علمايدر مورد اخ. يگرسنگ
اين موضوع يعني جرم نبودن قصد ارتكاب جرم يكي از موارد مشخص  .باشد تعريف و تصريح شدهنص قانون موجب 

و حتي صرف مهيا ساختن ابزار جرم و همچنين اعمال مقدماتي در اين ارتباط اگر خود . در حقوق جزاي اسالمي است
بعد از اين چون شروع به جرم يا انصراف از آن مراحل . في نفسه از لحاظ جزائي جرم نباشند مستوجب كيفر نخواهد بود

يا محال شدن جرم و يا عقيم ماندن آن همه با توجه به ميزان تجرّي صورت گرفته نسبت به قانون و قانونگذار مستوجب 
رقّي كيفر هستند كه ظرافتهاي خاص خود را دارد و در فقه نيز به آنها پرداخته شده و شايد طرح بسياري از ويژگيهاي مت

  .اين موارد باالخص در مبحث تجرّي جرم تفصيالت فقهي وسيعي دارد. آنها مقدم بر ساير نظامهاي حقوقي باشد
 ياز عمل يا خودداريعبارت از عمل  يجرم آن. شود يم ميو مستمر تقس يآن يها جرم برحسب زمان وقوع به جرم

و جرم مستمر قصد  .گردد يمواقع  -دي جرم استكه همان لحظة تحقق عنصر ما- يوتاهكه معموالً در مدت كاست 
به خود  يصورت يجرم آن يگاه. استمرار دارد يند در مدت متنابهكدا يپ يه آناً تحقق خارجكنيا يب بجاكسوء مرت

ت يبا وحدت قصد رؤ يرار جرم به دفعات ولكن مورد در تيا. ستيص آن از جرم مستمر آسان نيه تشخكرد يگ يم
   .ستيعنوان تعدد جرم نه مشمول كگردد  يم

 يكشود و در جرم ساده  يم يبند ميب تقسكا چند عمل باشد به جرم ساده و جرم مري يكجرم اگر  يعنصر ماد
 

 

 .»يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتنُِبوا كَِثرياً ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِثٌْم َو ال َتَجسَُّسوا« .12سورة حجرات، آيه  - 18
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ر اگر همه يدر نوع اخ. اب چند عمل استكب تحقق جرم موقوف به ارتكاست و درجرم مر يافكتحقق جرم  يعمل برا
  .نامند ياخص م يب به معنكند وگرنه جرم مريگو ينوع باشد آن را جرم به عادت م يكاعمال از 
شه به يه فعل همكست يالزم ن يعنيندارد  يجه عمل بستگيجرم به نت يه عنصر مادكن است يحقوق برا يه علماينظر

 يه به آن اقدام شده است براثر برخورد به مانع خارجك يه عملكن است كه ممكه مطلوب عامل است برسد بلك يا جهينت
ش يم پين مسئله شروع جرم و جرم محال و جرم عقيبنابراو نگردد  يجه مطلوب منتهيب انصراف عامل به نتا به سبي
  .ديآ يم

ار و شروع به كه وسائل يم و تهيشه و تصمياز مراحل اند يكدامكه در كم يدر مبحث شروع جرم الزم است بدان
د قابل مجازات باشد و فقط نقطة شروع به يه اصوالً نبايئه وسائل جزيم و تهيشه و تصمياند. ن شودييد مجازات تعياجرا با

. موجود است يد مختلفيص نقطه شروع به اجرا عقايدر خصوص تشخ. شود ين مييآن مجازات تع يه براكاجراست 
ه آن در نظم يه از ناحكاست  يص شروع جرم موضوع عمل و اختاللينظر در تشخ كه مالكن باورند يبرا يگروه

به جرم  عص شرويمناط تشخ 20يده ذهنيو در مقابل آن عق شهورم 19ينيده عين نظر به عقيا. ديآ يد مياجتماع پد
 ين حقوقدانان طرفداراير در بيه اخينظر. ه او متوجه نظم اجتماع استيه از ناحكاست  يان خطركت مجرم و اميشخص

  .دارد يشتريب
از  ياريمثال حقوق جزا در بس يبرا. فاوت استه شروع به آنها جرم است متك يجرائم يمختلف حقوق يدر نظامها

ح قانون قابل مجازات است و يمطلقاً قابل مجازات و در امور جنحه در موارد تصر يشورها شروع به جرم در امور جنائك
ه، جرم شروع شده از چه نوع باشد كنيا ز برحسبيمجازات شروع به جرم ن. ستيدر خالف شروع جرم قابل مجازات ن

از لحاظ  يل دهنده جرم باشد ولكيه از عناصر تشكاست  يشروع به جرم عمل ينيدگاه عيبراساس د. تمتفاوت اس
 يبرخورد به مانع خارج يه بكباشد  يتيفكياب جرم به كم قاطع عامل در ارتياشف از تصمكه ك يهر عمل يدگاه ذهنيد

مسلماً . دارد ياديت زياب جرم اهمكتدگاه قصد عامل در ارين ديدرا. رود يجرم واقع شود شروع جرم به شمار م
  .ستيار مشمول عنوان شروع به جرم نكل يردن ابزار و وساكر فراهم يداشته باشد نظ يه جنبه مقدماتك ياقدامات

اب كقصد ارت يسكاگر . ه درخور توجه استكشود  يرا شامل م يز مالحظاتيانصراف از جرم و معلق ماندن قصد ن
ند اخالقاً كدا يل خود از انجام عمل انصراف پيده هرگاه به مكرآن را هم  يبه شروع اجرا اقدام يرا نموده و حت يجرم

ق قصد جرم يتعلبراي  يا زهيمجرم شناخته نشود تا انگ يسكن يند چنك ياقتضاء م زين ياست جزائيست و سيقابل مجازات ن
ه مولود اراده كقق شروع به جرم است موجب عدم تح يق درصورتين تعليو ا. ق گردديباشد و به انصراف از آن تشو

 ياز اراده آزاد موجب جرم نبودن عمل است ول يانصراف از جرم ناش يعني. يباشد نه بواسطه موانع خارج يشخص
ه كر است كالزم به ذ. باشد موجب جرم شمردن عمل و تحقق شروع به جرم است يه فقط مولود اراده خارجك يانصراف

م يمان شده و در صدد ترميه مجرم پشكن است حاصل گردد كاب ممكو ندامت بعد از ارتر از ندامت است يانصراف غ
  .ديعمل خود برآ

ده و به علت برخورد به مانع خارج از اراده عامل به يل دهنده آن به انجام رسكيه اعمال تشك ين ارتباط جرميدر ا
جرم شروع ه به يده شبيجه مطلوب عامل نرسيبه نت هكنيشود و از جهت ا يده مينام يمده باشد، جرم عقيجه مطلوب نرسينت

ن صورت آن را جرم يه در اكم بماند يه منظور عامل است عقكجه يه جرم از جهت حصول نتكن است كاست و مم
 

 

19 - Objective 
20 - Subjective 
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م شروع به جرم بوده و قابل مجازات كم و جرم ممتنع هر دو درحقيحقوق جرم ع يه از لحاظ علماكنامند  يممتنع م
  .باشند يم

  
  معنويعنصر 

ه اراده است وجود ك يه قانون قابل مجازات شناخته و شخص عامل رابطه روانك يان عمليتحقق جرم الزم است م يبرا
الفرض عامل قصد  بسه حك يرعمديدر جرائم غ ياست ول كقابل در يددر جرائم عم يژگين ويا. داشته باشد

جه آن هر دو مورد اراده و خواست يهرگاه فعل و نت يبارتبه ع. نمود يد دخالت اراده را بررسياب جرم را ندارد باكارت
و هرگاه فقط  .شود ير ميا علم تعبيا عمد يا سوءقصد يت ين صورت اراده به سوء نياست و در ا يدعامل باشد جرم عم

لذا جرائم  .شود يده مينام يجزائ يراده خطاا رده باشدكن ينيب شيجه آن را اراده و پينت يفعل مورد اراده عامل بوده ول
ل جرائم وقوع جرم متوقف بر وجود ين قبيت است و در ايآن سوء ن يه عنصر معنوكشوند  يگفته م يبه جرائم يدعم

  .ت استينؤت و ثبوت آن فرع بر اثبات سيسوء ن
ه وصول به آن قابل مجازات شناخته شده ك يت را به اراده معطوف به مقصوديحقوق جزا سوء ن ياز علما يبرخ

با وجود . ه صاحب اراده و علم باشدكجه مجرم شناخته شود ينتلت و بايسوء ن يتواند دارا يم يسكاند و  ردهكف يتعر
نامند  يزه ميا انگي يه آن را داعكاراده  كا محريه سبب كنياب عمل قابل مجازات جرم است بدون توجه به اكاراده ارت
ساده و  ،ت به موارد عام و خاصيسوء ن. زان آن مؤثر باشديو من مجازات ييتواند در تع يزه جرم ميو فقط انگ ،چه باشد

ز ينجا پرهير آن در اكه از ذكشود  يم ميها تقس يبند ر طبقهين و ساين و نامعي، معيو اتفاق) يقطع( ، جازميشه قبليبا اند
  .ميينما يم

ن نوع يدر ا يعنصر معنو. جه آن را نخواسته باشدينت يرده ولكه عامل عمل را اراده كاست  يجرم يرعمديجرم غ
ه ك يا اموريار و كا عدم مهارت در ي ياالتبم ي، بياطياحت ياز ب يجرائم ناش. شود يده ميت خطا ناميسوءن يجرائم به جا

  .رنديگ يم رعمد قراريدر جرائم غكه  است اي عمال مجرمانهرده اكف يتعراز اين قبيل موارد جرم را  ين معنوكقانون ر
سالم نيز قصد ارتكاب جرم تصريح و جرائم غيرعمدي و عمدي يعني جرمي كه با قصد مجرمانه در حقوق جزائي ا

ايد گناهى نيست اما آنچه قلوبتان قصد كرده  در آنچه اشتباه كرده« 21:فرمايد مي. پذيرد تفكيك شده است صورت مي
  .»گناه است

  
  شخصي بودن مجازات 

جرم آن را ه قانون كشود  يب عملكه مرتكنيائي ندارد مگر اين اصل به اين معني است كه كسي مسؤوليت جنا
هاي حقوقي مختلف پذيرفته  اين قاعده بطور عام در نظام. لذا كسي به گناه ديگري مجازات نخواهد شد. شدابشناخته 

ار هر كس مرتكب ك« 23:فرمايد و مي. »هيچ كس بار گناه ديگرى را بر دوش نكشد« 22:فرمايد قرآن كريم مي. شده است

 

 

 .»َو لَْيَس َعلَْيكُْم ُجناٌح فيما أَْخطَأُْتْم بِِه َو لِكْن ما َتَعمََّدْت قُلُوُبكُْم«. 5سورة احزاب، آيه  - 21
 » َو ال َتزُِر وازَِرةٌ وِْزَر أُْخرى«. 18سورة فاطر، آيه  - 22
  .» َمْن َيْعَملْ ُسوءاً ُيْجَز بِه«. 123سوره نساء، آيه  - 23
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 ر خودشاست و هر كه بد كند ب شخود رى كند، بعمل صالحهر كس « 24:فرمايد و مي. »بدى شود جزايش را ببيند،
  .باشد ها در اسالم مي اين آيات به معني تأييد اصل شخصي بودن مجازات. »است

يعني عمالً عاقله . شود ديه بر عاقله است مبحثي كه در حقوق جزائي اسالم كه ظاهراً متناقض با اين اصل ديده مي
در اعراب قبل از . بايد خونبهاي ناشي از فعل مجرم را بر عهده بگيرد كه در تعريف آن بين فقها اختالفاتي نيز هست مي

اسالم رسم بر اين بود كه نزديكترين خويشاوند يا خويشاوندان قاتل بار مسؤوليت را بر عهده داشت و اين موضوع پس از 
معاني . اند امه يافت و لذا فقها اعم از عامه و خاصه به تعلق ديه در قتل خطاء بر عاقله فتوا دادهاسالم نيز به نحوي اد

ولي از نظر كلي از واژة عاقله كساني مد نظر هستند كه مفهوم  25اند متعددي براي عاقله در لغت و اصطالح ذكر كرده
قها از عاقله عصبه است كه اقارب از سمت پدر و ورثة قول مشهور ف. رسانند توانائي جلوگيري از ارتكاب جرم را مي

باشد و در صورتي كه مجرم يا عاقله معسر باشد بر امام  مذكر مجرم براساس االقرب فاالقرب به ترتيب طبقات ارث مي
  . ظاهر است تا ديه را بپردازد

ست و چنانچه به آن خواهيم پرداخت اين قاعده هرچند نص قرآني ندارد و در حيطة تفسير موسع از احكام جزائي ا
توان از اين بابت دريافت كه همانطور  بايد از تفسير موسع احكام جزائي خودداري نمود ولي عقلي بودن اين اجماع را مي

اي است كه حال شده  برند الزم است بدهي را هم به ارث برند و ديه چون بدهي كه افراد از يكديگر دارايي ارث مي
شوند نيز اين  علّت اينكه عصبه شامل ورثة مذكر مي. ل از زمان فوت منتظر ماند و در زمان بايد پرداخت شودنبايد تا قب

است كه عاقله كه مذكر هستند قدرت عقال مجرم در ارتكاب جرم را دارند لذا اناث عصبه نيستند چون توانائي عقال و 
شود عمالً اقارب مذكر به حسب اقرب بودنشان بر خود الزم وقتي اين بار جزائي بر عاقله حمل . منع مجرم را ندارند

  . خواهند دانست كه از ارتكاب جرم مانع شوند كه اين امر خود روشي براي كنترل جامعه در ارتكاب به جرم است
  

  تناسب جرم و جزاء 
ب با فعل جرم ز اصولي كه مد نظر حقوق معاصر است تناسب جرم و مجازات است يعني بايد مجازات متناسا ييك

در برخي از قوانين جزائي در كشورهاي مختلف اين موضوع حتي به اين شكل نيز مطرح شده كه برخي جرائم را . باشد
دهند و استدالل  مثالً عقوبت قتل را اعدام نمي. دهند و عمالً تفريط در اين كار است جزاي به مثل و متناسب به آن نمي

دام كرد بلكه بايد او را از لحاظ رواني تحت مراقبت قرار داد تا ديگر مرتكب اين جرم كنند كه نبايد فرد مجرم را اع مي
گردد كه اوالً جرأت افراد در تجرّي  رسد ولي موجب مي هرچند اين گزاره از لحاظ مستمع قابل قبول به نظر مي. نشود

م بسيار پسنديده است ولي آيا در عمل هم به ارتكاب جرم افزايش يابد و ثانياً گرچه از لحاظ نظري اصالح و تأديب مجر
توان اين كار يعني اصالح مجرم را انجام داد اگر بشود كه بسيار پسنديده است ولي چه تضميني خواهد بود كه  مي

از اين جهت است كه . مرتكب كه ترسش از ارتكاب هم ريخته شده دچار تجري نشود و در آينده مرتكب جرم نشود
. جامعه مضر باشد تواند به حال فرد چه مظلوم و چه ظالم و دن و هم تفريط در جزاء دادن هر دو ميهم افراط در جزاء دا

  . رسد تا افراط و تفريط در عقوبت تر مي لذا متناسب بودن مجازات با جرم به نظر عاقالنه
و مجرم توسط مجني در اسالم تساوي عقوبت با جرم مد نظر قرار گرفته و ترغيب عفو را در آن قرار داده كه عف

 

 

  .»َمْن َعِملَ صاِلحاً فَِلَنفِْسِه َو َمْن أَساَء فََعلَْيها«. 46سورة فصلت، آيه  - 24
 . ، تهران1381ذكر اهللا احمدي، نهاد عاقله در حقوق كيفري اسالم، نشر ميزان، : نگاه كنيد به - 25
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كند  عليه به دليل ايجاد حال ندامت در جاني و مالحظه رحم و مروت مجني عليه چون جاني را خجل و شرمنده مي
از طرفي چون اصل عقوبت را نيز در نظر عموم . تواند در جلوگيري از ارتكاب آتي او به جرم مشابه بسيار مؤثر باشد مي

گردد و ترس افراد از عقوبت را همچنان برقرار  گر افراد جامعه به ارتكاب جرم نميكند موجب راحت خيال دي منتفي نمي
در و  26».اش بر او تعدى كنيد به همان اندازه تعدى. پس هر كس بر شما تعدى كند«: فرمايد ميقرآن كريم  .دارد مي

كار نيكى انجام دهد ده برابر به هر كس « 28:فرمايد و مي 27».جزاي هر بدي بدي است همانند آن«: فرمايد سورة شوري مي
هر « 29:فرمايد و مي. »او پاداش دهند، و هر كه كار بدى انجام دهد تنها همانند آن كيفر بيند، تا ستمى بر آنها نرفته باشد

كس كه كار نيكى به جاى آرد، بهتر از آن را پاداش يابد و هر كه مرتكب گناهى شود، پس آنان كه مرتكب گناه 
و » .هر كس كار بدى بكند جز همانند عملش كيفر نيابد« 30:فرمايد مي و» .ه اندازه عملشان مجازات نشوندشوند جز ب مى
و اگر صبر كنيد، صابران را صبر . اند كنيد، چنان عقوبت كنيد كه شما را عقوبت كرده اگر عقوبت مى« 31:فرمايد مي

يشان محزون مباش و از مكرشان دلتنگى منماى، زيرا صبر كن، كه صبر تو جز به توفيق خدا نيست و بر ا. نيكوتر است
   ».كنند پرهيزند و نيكى مى خدا با كسانى است كه مى

  
  ترغيب به عفو

در حقوق متعارف ترغيب به عفو جايگاهي ندارد ولي در حقوق جزاء اسالمي ترغيب به عفو و گذشت بسيار مورد 
ها  الخطا بودن وي بر اين موضوع واقف است كه بسياري از خطازيرا اسالم با توجه به فطرت بشر و جايز . توجه است

ناشي از سرشت انسان است كه حتي در اكثر موارد عقل هم جلودار آن نيست و هرگاه قواي غضبيه و شهويه در انسان 
بايد راهي  لذا. كند كه نبايد كند و وقتي كه اين قوا فروكش كرد فاعل آن شرمنده از آن خواهد بود غليان كند آن مي

  . براي اين نوع مصاديق از قبل مهيا كرد و بهترين روش در اين موارد ترغيب به عفو مجني عليه است
در بسياري از موارد مرتبط با حدود و قصاص و ديات و تعزيرات عليرغم حفظ حقوق مظلوم معذلك عفو نيز 

. جزاى هر بدى بديى است همانند آن .گيرند نتقام مىو آنان كه چون ستمى به آنها رسد ا« 32:فرمايد مي. توصيه شده است
بر كسانى كه پس از ستمى  .پس كسى كه عفو كند و آشتى ورزد مزدش با خداست، زيرا او ستمكاران را دوست ندارد

ر كنند و به ناحق د مالمت در خور كسانى است كه به مردم ستم مى. گيرند، مالمتى نيست كه بر آنها رفته باشد انتقام مى
و آن كه صبر كند و از خطا درگذرد، اين از كارهاى  .براى آنهاست عذابى دردآور. كنند روى زمين سركشى مى

 

 

 .»َعلَْيكُْم  ا اْعَتدىَعلَْيكُْم فَاْعَتُدوا َعلَْيِه بِِمثْلِ َم  فََمنِ اْعَتدى« .194سورة بقره، آيه  - 26
 .»َو َجزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمثْلُها فََمْن َعفا َو أَْصلََح فَأَْجُرُه َعلَى اللَِّه« :40سورة شوري، آية  - 27
  »الَّ ِمثْلَها َو ُهْم ال ُيظْلَُمونَإِ  َمْن جاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثاِلها َو َمْن جاَء بِالسَّيِّئَِة فَال ُيْجزى«. 160سورة انعام، آية  - 28
  .»وا َيْعَملُونَجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َخْيٌر ِمْنها َو َمْن جاَء بِالسَّيِّئَِة فَال ُيْجَزى الَّذيَن َعِملُوا السَّيِّئاِت إِالَّ ما كاُن َمْن«. 84سوره قصص، آيه  - 29
 .»إِالَّ ِمثْلَها  ال ُيْجزىَمْن َعِملَ َسيِّئَةً فَ«. 40سورة غافر، آيه  - 30
َو اْصبِْر َو ما َصْبُرَك إِالَّ بِاللَِّه َو ال َتْحَزنْ . َو إِنْ عاقَْبُتْم فَعاِقُبوا بِِمثْلِ ما ُعوِقْبُتْم بِِه َو لَِئْن َصَبْرُتْم لَُهَو َخْيٌر ِللصَّابِريَن« .126-128سورة نحل، آيات  - 31

  »إِنَّ اللََّه َمَع الَّذيَن اتَّقَْوا َو الَّذيَن ُهْم ُمْحِسُنونَ. قٍ ِممَّا َيْمكُُرونََضْي  َعلَْيهِْم َو ال َتُك يف
اللَِّه إِنَُّه ال ُيِحبُّ  َو َجزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمثْلُها فََمْن َعفا َو أَْصلََح فَأَْجُرُه َعلَى. َو الَّذيَن إِذا أَصاَبُهُم الَْبْغُي ُهْم َيْنَتِصُرونَ« .39-44سورة شورا، آيات  -  32

إِنََّما السَّبيلُ َعلَى الَّذيَن َيظِْلُمونَ النَّاَس َو َيْبُغونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ أُولِئَك لَُهْم َعذاٌب . َو لََمنِ اْنَتَصَر َبْعَد ظُلِْمِه فَأُولِئَك ما َعلَْيهِْم ِمْن َسبيلٍ. الظَّاِلمَني
 » َو َمْن ُيْضِللِ اللَُّه فَما لَُه ِمْن َوِليٍّ ِمْن َبْعِده. َصَبَر َو غَفََر إِنَّ ذِلَك لَِمْن َعْزمِ الْأُُمورِ َو لََمْن. أَليٌم
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آنان «: فرمايد و در سورة رعد مي. ».هر كس را كه خدا گمراه كند از آن پس هيچ دوستى نخواهد داشت .پسنديده است
و در نهان و آشكار از آنچه روزيشان كرده بوديم انفاق  كه براي خشنودي پروردگار خويش صبر كردند و نماز گزاردند

پاسخ «: و خطاب به رسول اكرم ص است كه فرمود 33.»كنند سراي آخرت برايشان است كردند و بدي را به نيكي دفع مي
ين به بندگان الرحمن كساني هستند كه در روي زم«: و فرمود 34.»تريم بدي آنها را به خوبي بده و ما به سخن آنان آگاه

اينان به سبب «: فرمايد و باز مي 35.»روند و چون جاهالن آنان را مخاطب سازند به ماليمت سخن گويند فروتني راه مي
   36».زدايند شوند، اينان بدي را به نيكي مي اند دوبار پاداش داده مي صبري كه كرده

  
   رفع مسئوليت

باشد  يتيفكياو به  يركو ف يت بدنيد وضعيرد باكجازات ه قانون جرم شناخته مكرا  يب عملكه بتوان مرتكنيا يبرا
عوامل رافع . توان او را مسئول شناخت ياز اجزاء مستلزمه باشد نم يكيت داشته باشد و هرگاه فاقد يعامل يه توانائك

حالت ه در كقابل مجازات است  ير وقتيه در مورد اخكشود  يم يا ادواري ي، جنون اعم از دائمكيودكت شامل يمسئول
بر مجنون : ه فرمودكب او موقوف ماند يد تعقيوانه شود باياب جرم دكاز ارت بعداگر  يب عمل شده باشد، حتكقه مرتااف

بطور طبيعي در نام دارد و  38سميمنامبوله سك يا مصنوعي يعيطب يها ر خوابيه جنون نظيحاالت شب. 37ستين يحرج
. نخواهند داشت يت جزائيل فقدان اراده مسئوليگردد به دل يعارض م زميپنوتيدر اثر هافتد يا  برخي افراد اتفاق مي

ر مواد يل و ساكاز مصرف ال يناش ياريو ناهوش يمستجهل و  ياز طرف. نسيان هم از اين موارد است و هوشي خواب، بي
مرتكب نين همچو  سلب اراده و شعور از شخص نموده باشد يلكه به كاست  يفركيت يرافع مسئول يرزا در صورتيتخد

  .نكرده باشديا تخدير خود را براي ارتكاب عمل مست 
 عامل مؤثر شود و ةاراددر ه كد ياز تهد يناش يل فشار روحيا به دليو  يخارج يل عامل ماديچه به دلو اكراه اجبار 
اين دست به خطا و حجر و مواردي از  .ت محسوب گردديتواند از عوامل رافع مسئول يشاند مكاب جرم بكاو را به ارت

دهند ولي چون اضطرار را به  تمام اين موارد در اصل مفهوم اضطرار مي. شوند عنوان عوامل رافع مسؤوليت ذكر مي
  .شويم كنند در اينجا نيز همين تفكيك را قائل مي صورت جدا ذكر مي

  
  ار راضط

حقوق وضعي به آن پرداخته شده تواند تلقي شود كه كمتر در  عقالً اضطرار نيز يكي از عوامل رافع مسؤوليت مي
بيني شده و بسياري از مواردي كه ارتكاب جرم ناشي از فعل مضطر بوده منجر به درأ حدود و رفع  است ولي در فقه پيش

البتّه در اين موارد . اين موضوع از آياتي كه در مورد مأكوالت نازل شده قابل استنباط است. گردد مسؤوليت وي مي
 

 

َعالنَِيةً َو َيْدَرُؤنَ بِالَْحَسَنِة السَّيِّئَةَ أُولِئَك لَُهْم َو الَِّذيَن َصَبُروا اْبِتغاَء َوْجِه َربِّهِْم َو أَقاُموا الصَّالةَ َو أَْنفَقُوا ِممَّا َرَزقْناُهْم ِسرا َو  :22سورة رعد، آيه  - 33
 .ُعقَْبى الدَّارِ

  .اْدفَْع بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن السَّيِّئَةَ َنْحُن أَْعلَُم بِما َيِصفُونَ :96سورة مؤمنون، آية  - 34
  .ى الْأَْرضِ َهْوناً َو إِذا خاطََبُهُم الْجاِهلُونَ قالُوا َسالماًَو ِعباُد الرَّْحمنِ الَِّذيَن َيْمُشونَ َعلَ ،63سورة فرقان، آية  -35
 .أُولِئَك ُيْؤَتْونَ أَْجَرُهْم َمرََّتْينِ بِما َصَبُروا َو َيْدَرُؤنَ بِالَْحَسَنِة السَّيِّئَةَ ،54سورة قصص، آية  36
 . 181-182: صص 1: القرآن ج فقه - 37

38 - Somnambulism 
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در سورة بقره . هاي نقض حدود الهي در زمان اضطرار است طي و از حد نگذراندن از محدوديترعايت نيت عدم تخ
ميلي جويد و از حد نگذراند گناهي بر او نيست كه خداوند آمرزنده و  پس كسي كه ناچار شود هرگاه كه بي «: فرمايد مي

آنكه قصد گناه داشته باشد پس  ماند بيپس كسي كه ناچار در مخمصه «: فرمايد رة مائده مير سود 39».بخشنده است
گرچه اين مخمصه به معني قحطي و گرسنگي است ولي استعمال آن در موارد  40».خداوند آمرزنده و بخشنده است

پس به تحقيق به تفصيل چيزهايي را كه بر شما »  :فرمايد در آية ديگري مي. باشد مشابه نيز قابل تفسير و تأويل و تعميم مي
   41».ست را بيان كرده است مگر آنگاه كه ناچار گرديدحرام شده ا

  
  حالت ضرورت

ه كاست  يشود حالت ضرورت است و آن هنگام يه عمل فرد جرم شناخته نمكگر از موارد علل موجهه يد يكي
و ه نجات اكند يب يم ياندن مادر او را در وضعيهنگام زا يبيمثالً طب. ب جرم شودكمرت يگرينجات د يست برايفرد با

 كپزش ين ممنوع است ولين حالت گرچه سقط جنيدرا. باشد يم كودكردن كبه فنا  يه منتهكاست  يمتوقف بر عمل
از لحاظ  يلكبطور. سازند يز مطرح ميرا ن يحالت ضرورت مالحظات يعنين مورد يحقوق در ا يالبته علما. ستيمجرم ن

ز ينع ح يمسن يز شده و در اسالم و آئيالت ضرورت تجوجرائم در ح ياب بعضكم ارتيونان قديدر حقوق روم و  يخيتار
ن باب مطرح است از باب يه در اك يا مالحظه يرفته است وليز آن را پذيد نيز شده و حقوق جديقاعدة ضرورت تجو

 اياز جان  يمتركا مال فدا شده ارزش ياگر جان . شده است يا مال نگهداريا مال فدا شده با جان ين جان يب ياس عقليق
 يطيبه نفع اجتماع واقع شده مضافاً قابل مجازات نبودن جرم در حالت ضرورت شامل شرا يشده باشد عمل يمال نگهدار

ان يگر، تناسب ميا وسائل ديله يدر اجتناب از جرم بوس يقابل احتراز بودن خطر و عدم توانائ ريالوقوع و غ بير قرينظ
  .گردد يز ميد نشو يده ميه از آن اجتناب ورزك يشدت جرم و خطر

  
  مسؤوليت در جهل به حكم 

جهل به حكم رفع تكليف «در ارتباط با عوامل رافع مسؤوليت بايد اين موضوع را اضافه نمود كه عبارت حقوقي 
كاربرد فراواني در حقوق داخلي دارد و بر اين اساس چنانچه مجرم علّت جرم خود را جهل به حكم اعالم  »كند نمي

اين اصل براي اين است كه جهل به حكم مستمسك مجرم . نمايد دانستن قانون، رفع تقصير وي نمي نمايد اين قصور در
قرار نگيرد و مشوق افراد جامعه باشد تا از قوانين موضوعه اطالع يابند ولي از سوي ديگر باعث شده تا حقوق افرادي كه 

قوقي مزبور را بايد به رفع تكليف در جهل به حكم لذا عبارت ح. اند ضايع گردد واقعاً به قوانين مربوطه جهل داشته
يا موضوعه و احكام فطري  وضعييعني بايد تمييزي بين احكام . و عدم رفع آن در جهل به حكم فطري تغيير داد وضعي

كند مثالً ظلم و ستم و اجحاف و  احكام فطري داللت بر جرائمي دارند كه وجدان هركس به آن اعتراف مي. قائل شد
شناسد  تجاوز و بسياري موارد ديگر را هركس به عنوان جرم و خطا ميتعدي و كردن حقوق ديگران و سرقت و ضايع 

 

 

مشابه اين آيه در سورة انعام، آية . فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر باغٍ َو ال عاٍد فَال إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم .115و سورة نحل، آية  173ية سورة بقره، آ - 39
 . نيز نازل شده است 145

  .إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌمفََمنِ اْضطُرَّ ِفي َمْخَمَصٍة غَْيَر ُمَتجانٍِف ِلإِثْمٍ فَ ،3سورة مائده آية  - 40
  .َو قَْد فَصَّلَ لَكُْم ما َحرََّم َعلَْيكُْم إِالَّ َما اْضطُرِْرُتْم إِلَْيِه ،119سورة انعام، آية  - 41
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دانند مثالً براي ساختن انبار در پاركينگ منزل خود نيازمند مجوز شهرداري هستند و يا در  ولي بسيارند كساني كه نمي
يا  وضعيندارند و اين احكام اخير همگي در زمرة احكام اي از شهر را  روز مشخّص با اتومبيل حقّ ورود به منطقه

  . توان نام برد هاي بسياري از اين دو گروه احكام مي مثال. موضوعه هستند
احكام فطري برمبناي قواعد عقلي كلّي هستند و اختصاص به مذهب، قانون يا كشور خاص ندارند و زمان و مكان در 

تواند براي ارتفاع تكليف  لذا مجرم نمي. روند آنهاست و در همه جا بكار مي آن تأثير چنداني ندارد و وجدان مصدق
تواند بگويد كه من  يعني بطور مثال نمي. متمسك شود» قبح عقاب بالبيان «تواند به قاعدة  خود را به تجاهل وادارد و نمي

. ضوعه اين موضوع متفاوت استو مو وضعيولي در احكام . دانستم سرقت يا ظلم يا تجاوز اعمال زشتي هستند نمي
دانستم كه در بين ساعات مشخّص نبايد با اتومبيل  تواند استدالل كند كه من در اين شهر يا كشور غريبم و نمي مجرم مي

قبح  «قاعدة . كند متمسك شده و از خود دفاع مشروع مي» قبح عقاب بالبيان «لذا به قاعدة . وارد محدودة مركزي شهر شد
تواند منجر به نفي حق و يا  باشد و قواعد عقلي اساس تمييز حق هستند و نفي آنها مي يك قاعدة عقلي مي» انعقاب بالبي

  . اصوالً قضاء گردد و لذا معقول نيست كه فردي را نسبت به خطايي كه از آن مطلع نبوده مجازات كرد
د كه جهل به حكم فطري رفع تكليف توان استنباط نمو در مورد احكام فطري دستور قرآن كريم صريح است و مي

در . كند كه حكم به مجرم ابالغ شده باشد وقتي جهل به حكم رفع تكليف نمي وضعينمايد ولي در مورد احكام  نمي
و خدا معامله را حالل و ربا را حرام «: فرمايد شود كه مي سورة بقره در مورد ممنوعيت ربا اين مصداق به وضوح ديده مي

سي كه موعظه خدا به او رسيد باز ايستاد پس براي اوست چيزهاي گذشته و امر او با خداست و آنان كرده است پس ك
در اين آيه تنبيه براي كساني خواهد بود كه ابالغ . 42»كه بدان كار باز گردند اهل جهنّمند و طوالني در آن خواهند بود

كه اگر پيام خداوند به آنها نرسيده پس مرتكب گناهي نيز  حكم و تفهيم تشريع اتّفاق افتاده باشد و معني آن بر اين است
  .اند نشده

  
  دفاع مشروع

در دفاع . رفته شده استيج جهان پذيرا ياتب حقوقكه ميلكباً در يه تقركدفاع مشروع از موارد علل موجهه است 
ان به توسل به كعدم ام ر تجانس دفاع با تجاوز و خطر وينظ يط خاصيماع شراتصورت اج ه دركشود  يح ميمشروع تصر

جاد تجاوز و يبودن خود فرد در ا كدر رفع تجاوز و خطر و عدم محر يدولت ير مداخله قوايا عدم تأثيو  يومتكح يقوا
در برابر  يگريا ديتن خود و  يا آزاديو  يگريا ديا مال خود يا ناموس يا عرض يدر مقام دفاع از نفس  يخطر اگر فرد

ن يدر ا. ب و مجازات نخواهد بوديه جرم باشد قابل تعقكانجام دهد  يالوقوع عمل بيخطر قر ايو  يهرگونه تجاوز فعل
ه كباشد  يتيا در موقعيرده باشد ك كمك يه او ناتوان از دفاع بوده و تقاضاكز است يجا يگريدفاع از د يراستا وقت

  .ان استمداد نداشته باشدكام
 يز برايع شده و در اسالم نيونان بوده و در فقه اسالم به صراحت تشريم در حقوق روم و يدفاع مشروع از قد يمبنا 

حقوق در درجات مختلف دفاع را به نفع  ياز علما ياريبس. ن شده استيو تقن حيتشر يدرجات مختلف حاالت انسان
روع را حق سرون دفاع مشيس. را عمل مهاجم مخل نظم اجتماع استيز .اند ردهكاعالم  ياجتماع دانسته و آن را ضرور

 

 

فَلَُه ما َسلََف َو أَْمُرُه إِلَى اللَِّه َو َمْن عاَد فَأُولِئَك أَْصحاُب النَّارِ   هىَو أََحلَّ اللَُّه الَْبْيَع َو َحرََّم الرِّبا فََمْن جاَءُه َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنَت .275سورة بقره، آيه  - 42
 .ُهْم ِفيها خاِلُدونَ
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ن يو بنابرا ين نفيا يحق است و دفاع نف يحمله نف: سدينو يافراد دانسته و هگل در رسالة فلسفه حقوق خود م يعيطب
فه يه وظكه دفاع مشروع نه تنها حق بلكن گذاشته و معتقدند يحقوق پا فراتر از ا يگر از علمايد يبرخ. اثبات حق است

  .است
ترديد خداوند بر پيروزي آنان  ه پيكار داده شد آنگاه كه به آنها ستم كنند و بيبه آنان اجاز«: فرمايد قرآن مي

جنگند بجنگيد و تعدي نكنيد كه خدا تعدي  و در راه خدا با كساني كه با شما مي«: فرمايد در سورة بقره مي   43».تواناست
پردازند و همچنين اين آيه اجازة  جنگ مياين آيه دستور دفاع است در مقابل آنان كه به  44 ».كنندگان را دوست ندارد

جنگ يعني بيش از آنكه » تعدي در ميانه«يعني تجاوز و شروع جنگ و چه » تعدي از ابتدا«تعدي را نيز سلب فرموده چه 
الزم است به دشمن آسيب زده شود يا ادامه جنگ پس از آنكه ايشان تسليم گشتند يا به اسيران آنها يا غيرنظاميان آنها 

همچنان كه مشركان همگي به جنگ با شما برخاستند، همگي به «: حكم دفاع در اين آيه نيز آمده است. تجاوز شود
ماه حرام در مقابل ماه حرام قرار «: فرمايد اين آيه شريفه نيز جواز به دفاع و مقابله به مثل مي 45».جنگ با ايشان برخيزيد

كسي كه به شما تجاوز كرد بر او همانند آنچه بر شما تجاوز كرده  ها قصاص است پس حرمت) هتك(دارد و در برابر 
شود كه اگر مال  از اين آيه استنباط مي 46».مقابله به مثل كنيد و از خدا بترسيد و بدانيد كه خداوند با پرهيزگاران است

همچنين اين آيه بر قصاص  تواند مالش را پس بگيرد يا تعدي به مثل نمايد كه تقاص نام دارد و كسي را غضب كردند مي
يابد و مشمول  به مفهوم تالفي و مقابله به مثل در برابر عمل جاني نيز داللت دارد و بر دفاع در جنگ نيز مصداق مي

  47».شود تقاص نيز مي
 البالغه حضرت امير ع به معقل بن قيس رياحي هنگامي كه او را با سه هزار تن در مقدمة سپاه خود به شام در نهج

جنگ مكن مگر با آن كه با . از خدايي بترس كه از ديدار او ناچاري، و جز آستانش پاياني نداري«: فرمايد فرستد مي مي
كينة آنان شما را واندارد كه جنگ را آغاز كنيد پيش از آن كه به راه راستشان بخوانيد و درِ عذر را به ... تو بجنگد

  48».رويشان فراز كنيد
  

  وكالت باطلمعاونت در جرم با 
ترغيب، تهديد و يا تطميع كسي را مصمم به  ،لذا اگر براثر تحريك. معاونت و همكاري در ارتكاب جرم جرم است

ارتكاب جرم كند يا با دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم گردد و يا هركس با علم و اطالع وسايل ارتكاب جرم 
قصد مرتكب ارائه نمايد و يا عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهيل كند مشمول را تهيه كند يا طريق ارتكاب آن را با علم به 

شود مگر عمل مرتكب اصلي جرم باشد و معاون قصد مجرمانه  معاونت در جرم محقق نمي. معاونت در جرم شده است
  . داشته باشد و قصد او با مرتكب اصلي وحدت داشته باشد

 

 

 .َنْصرِِهْم لَقَِديٌر  أُِذنَ ِللَِّذيَن ُيقاَتلُونَ بِأَنَُّهْم ظُِلُموا َو إِنَّ اللََّه َعلى ،39سورة حج، آية  - 43
   .اِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه الَِّذيَن ُيقاِتلُوَنكُْم َو ال َتْعَتُدوا إِنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَنَو ق، 190سورة بقره، آية  - 44
 .َو قاِتلُوا الُْمْشرِِكَني كَافَّةً كَما ُيقاِتلُوَنكُْم كَافَّةً ،36سورة توبه، آية  - 45
َعلَْيكُْم َو اتَّقُوا اللََّه َو   َعلَْيكُْم فَاْعَتُدوا َعلَْيِه بِِمثْلِ َما اْعَتدى  رِ الَْحرامِ َو الُْحُرماُت ِقصاٌص فََمنِ اْعَتدىالشَّْهُر الَْحراُم بِالشَّْه ،194سورة بقره، آية  - 46

  .اْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَِّقَني
 . 70 – 73ميزان صص نشر ) حقوقي و جزايي( آيات االحكام) 1380( نگاه كنيد به ابوالقاسم گرجي - 47
 . 279، ص 1378، ترجمه جعفر شهيدي، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ پانزدهم، 12البالغه، نامة  نهج - 48
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وكالت از ديدگاه بدبينانة آن شغلي . در احقاق حق و حتّي تحريف حق استوكالت يكي از مباحث و ابزارهاي مهم 
نمايد موكل خود را در دادگاه محق كند چه حق با موكل  الزّحمه از موكل خود سعي مي است كه وكيل با دريافت حقّ

. فرمايد را نفي ميبار است و قرآن كريم اين نوع وكالت  اين نحوه نگرش به وكالت بسيار اسف. وي باشد و چه نباشد
در «: فرمايد مي. نمايد فرمايد و از ياري در گناه و تجاوز منع مي قرآن كريم دستور معاونت و ياري در نيكي و تقوا مي

نيكوكاري و پرهيزگاري همكاري كنيد و در گناه و تجاوز همكاري نكنيد و از خدا بترسيد كه او عقوبت سخت كننده 
ش براي تفوق باطل بر حق، معاونت در جرم است و لذا براي اينكه روند جريان محاكم وكالت باطل يعني تال 49.»است

يعني وكيل بايد فقط درصدد . رو به صالح و فالح باشد بايد معاون در جرم در عقوبت مجرم سهيم و شريك گردد
ود دارد كه بسياري از البتّه موارد استثناء بر اين موضوع نيز وج. احقاق حقّ محق باشد نه احقاق حقّ موكل خود

  .باشد اختالفات، ناشي از تفسير متفاوت قانون توسط طرفين دعوي و وكالي آنها مي
هركس در كار نيكي ميانجي شود او را از آن نصيبي است و هركس در كار بدي «: در قرآن كريم آمده است
وكالت كه نوعي شفاعت و ميانجيگري است  50 .»اي است و خدا نگهبان بر هر چيزي است ميانجي شود او را از آن بهره
الزّحمه دريافت  گيرد و بر اين اساس بايد چنانچه در احقاق حق كوشيد، از موكل خود حقّ نيز مشمول اين آيه قرار مي

زيرا اگر . دارد ولي اگر در محق كردن باطل كوشيد بايد به جرم معاونت در جرم، بخشي از مجازات را به عهده گيرد
ارائه نمايد و يا عالماً و عامداً  جرممعمل را با علم به  تبرئة اوجرم را تهيه كند يا طريق تبرئة معلم و اطالع وسايل با  وكيل
  .جرم را تسهيل كند مشمول معاونت در جرم شده استم تبرئة

فساد اين مسلّم است اعمال اين روش، وكالت را به سمت قضاوت عادالنه و ياري صادقانة وكيل خواهد كشانيد و 
جزاي معاونت در جرم و انتساب و تحميل آن به وكيل در اين باب از آن سو اهميت دارد كه . شغل را تقليل خواهد داد

   .شود را مانع مياز فرصت جويي مجرمان در ضايع نمودن حقوق ديگران از طريق بكارگيري وكال 
  

  تعدد و تكرار جرم
 يدر ارتباط با تعدد جرم اعم از اعتبار. ام تعدد جرم استكاحاب جرائم متعدد توسط شخص واحد مشمول كارت

حال  ه دركشود  يها مطرح م ها جمع مجازات نظام يدر برخ. مطرح است يحقوق يها در نظام يات مختلفينظر يا واقعي
 يه ظالمانه و افراط در مجازات است و اصوالً گاهين نظرين ايده مخالفيها به عق ج است جمع مجازاتيمتر راكحاضر 

م كهاست و فقط مجازات اَشَد مورد ح گر اصل بر عدم جمع مجازاتيوه ديدر ش. ستندير نيپذ اوقات عمالً مجازات جمع
ه كن است يه در اين رويال اكاش. رنديگ يم قرار نمكدارند مورد ح يتر فيه مجازات خفكجرائم  ةيشود و بق يواقع م

 يبرا. ب نخواهد بوديه جرائم قابل تعقيب گردد بقيقابل تعق يدتر بوده به علتيمجازات است شد يه داراك يگر جرما
 يم واقع شوند ولكمورد ح يابكاز جرائم ارت يكد هريه باكدارند  يمقرر م يحقوق يها از نظام يضه بعضين نقيرفع ا

اللت ده اگر تعدد جرم كشورها مطرح است ك يمورد در بعض نيز در اياصالحات ن يبعض. فقط مجازات اشد اجرا گردد
ه معموالً كد ين نماييتع يثر مجازات مقرر قانونكش از حدايب يمجازات را تا حد د دادگاه مجاز است تاينما ياركبر بزه

  .ستين يها جارز قاعده تعدد در آنيجرائم ن يبرخ. م آنيثر مجازات بعالوه نكباشد مثالً حدا يز ميف شده نين حد تعريا
 

 

  .َشِديُد الِْعقابِ َو ال َتعاَوُنوا َعلَى الْإِثْمِ َو الُْعْدواِن َو اتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه  َتعاَوُنوا َعلَى الْبِرِّ َو التَّقْوى .2سورة مائده آيه  - 49
   .ٍء ُمِقيتاً كُلِّ َشْي  انَ اللَُّه َعلىَمْن َيْشفَْع َشفاَعةً َحَسَنةً َيكُْن لَُه َنِصيٌب ِمْنها َو َمْن َيْشفَْع َشفاَعةً َسيِّئَةً َيكُْن لَُه ِكفْلٌ ِمْنها َو ك. 85سورة نساء آية  - 50
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ه هنوز آثار عمل مجرمانه به قوت ك يم تا زمانكت حيشود از زمان قطع يوم مكاب جرم محكبخاطر ارت يسك يوقت
 يدتريرار جرم شده و معموالً مستوجب مجازات شدكگردد مشمول عنوان ت يگريب جرم دكاست مرت يخود باق

جامعه  ياب جرم مصرّ بوده و براكب در ارتكه مرتكدانند  ين الزم ميا يمجازات را برا ديحقوق تشد يعلما. گردد يم
رار جرم كتحقق ت يبرا. در قبال عمل او اتخاذ گردد يدتريالعمل شد سكدارد، و لذا الزم است ع كخطرنا يحالت
د محقق گردد يبا يمختلف حقوق يها هم بسته به نظام يگريشروط د. است يمتهم ضرور يت قبليومكافتن محيت يقطع
  .ابديرار جرم تحقق كتا ت

جرم بسيط از . شوند بندي مي در شرع جرائم به حسب كيفيت ارتكاب جاني به دو نوع جرايم بسيط و اعتيادي طبقه
در مقابل جرائم اعتيادي جرائمي هستند كه از تكرار فعل . آيد چه جرم آني و چه مستمر باشد فعل واحد به وجود مي

جرايم اعتيادي از . شود ل جرم نيست ولي اعتياد به ارتكاب آن جرم محسوب مييعني خود فع. آيند واحد به وجود مي
شود و  شود كه اگر نص اعتياد به فعل را شرط مجازات بداند جرم اعتيادي تلقي مي نص تحريم كنندة فعل استنباط مي

هاي اعتيادي از مجازات  جرم هاي اسالمي در بسياري از مجازات. باشد اگر مجرد وقوع فعل را كافي بداند جرم بسيط مي
تري در مراحل مختلف اعتياد به ارتكاب جرم برخوردارند كه اين موضوع خصوصيات روانشناسي مجرم را مد  سنگين

. توان دريافت و از اين لحاظ حكمت تربيت افراد مصر در ارتكاب جرم را با تشديد مجازات آنها مي. نظر قرار داده است
در فقه مورد توجه قرار  51بندي ن موضوع متفاوت از جرائم آني و مستمر است كه اين طبقهالزم به ذكر است كه اي

تكرار جرم در مبحث فقهي تجرّي . نگرفته ولي از تعميم تعريف جرم و خصوصيات آن استدالالً قابل برداشت است
عقوبت . گيرد مد نظر قرار مي گردد گيرد كه در تشديد مجازات متجرّي كه دچار تكرار در جرم مي مورد بحث قرار مي

   .متجرّي در حدود بسيار مشخص است كه به آن خواهيم پرداخت
  
  فايده اجتماعي مجازات -هزينه

متر كر ياخ يها نهياد است هرچند هزيار زيجرم بس ياجتماع يها نهياقدامات مجرمانه هز يفرد يها نهيبرخالف هز
اثر  كسيتاً باال بردن ريو نها ينانيش نااطميجرم از سمت افزا ياجتماع يها نهيهز ياز لحاظ اقتصاد. رديگ يمدنظر قرار م

اقتصاد  يقيباالخص بخش حق ياقتصاد يها انيبر بن يديار شديها اثرات بس ينانينااطم. دهد يخود را در اقتصاد نشان م
متوسط  يبه معنا يگذار هيسرما كسيابد نرخ ريش يافزا ينانيهر وقت نااطم. دارند يگذار هيد و سرمايتول يعني

ن يرا پائ يگذار هيسرما يتاً نرخ خالص بازدهيافته و نهايش يافزا يگذار هيهر واحد سرما ينشده برا ينيب شيپ يها نهيهز
ود از سمت كاقتصاد دچار ر كسيد با باالرفتن نرخ رنافت يدر جامعه اتفاق م هادگاه هر وقت جرمين دياز ا. آورد يم

 ياهش رفاه اقتصادكه حاصل آن كنده شده يدر آ يديت توليش ظرفيو در اثر آن عدم افزا يگذار هيسرما يتقاضا
  .جامعه خواهد بود

شود و افراد با  يسته مكش يبراحت ياجتماع يگردد و تابوها يافراد م يوع جرم سبب تجرّيش ياز لحاظ اجتماع
ل اجتماع را ناآرام و آبستن حادثه و جرم كن موضوع يند و ايه اقدام به جرم نماكابند ي يدن اقدامات مجرمانه جرأت ميد

 

 

د كه در زمان محدود حادث شود و جرم مستمر جرمي است كه قابل تجديد يا استمرار باشد آي جرم آني از فعل يا ترك فعلي به وجود مي - 51
و نوع اخير به جرايم متجدد و مداوم تقسيم . گيرد يابد را در بر مي شود يا استمرار مي و وقوع آن همة زماني را كه جرم در آن تجديد مي

 .يابد اني است و در مداوم جرم بدون دخالت ارادة جاني استمرار ميشود كه در متجدد استمرار جرم منوط به ارادة مكرر ج مي



18 

  .ندك يز مخدوش ميرا ن يت اجتماعيجتاً امنيد و نتينما يم
ن يپائ. وع اقدامات مجرمانه استيگر از عوارض شيديكافراد جامعه و عدم اعتماد به  يرأ يسست ياز لحاظ اخالق

گردد  يم... و مه قراردادها يضمانت و ب يها نهيدها و هزقراردا يارك مكمح يها نهيش هزيآمدن درجة اعتماد سبب افزا
اعتماد تعامل انسانها را در و ات يرفتن اخالق نيب ه ازكهرچند  .برد يجرم را در اقتصاد باال م يها نهين سو هزيه از اك

ر در جرم يدرگم بر افراد ياب جرم هم به صورت مستقكاز ارت يناش يها گر تنشيد ياز سو. شاندك يجامعه به صعوبت م
  .دينما يف ميانسانها را تضع يه آرامش زندگانكشود  يدر جامعه م يروح يها م منجر به تنشيرمستقيو هم به صورت غ

ن يو ا. العمل باشد حيصح يديتول يتر از واحدها نيمتخلف پائ يديتول يواحدها يها نهيشوند هز يها سبب م جرم
د يمتخلف پد يرا برا يبهتر يط رقابتيد شده عمالً شرايا خدمت توليو  االكتمام شده  ين آوردن بهايموضوع با پائ

لذا . شاندك يستگكاو را به ورش يد و حتيالعمل تفوق جو حيه صحدننكديتواند بر تول يآورد و در صحنة رقابت م يم
 يصورت ضمن متخلف به يسه با واحدهاينند به صورت پنهان در مقاك يرا دنبال م يقانون يها هيه روك ييواحدها

ز يالعمل ن حيصح ينگاههابه افراد و كگردد  يه سبب مكشود بل يم يه ظلم تلقكنيا ين مسئله سوايشوند و ا يمجازات م
  .آورند يز از قانون رويخود به تخلف و جرم و گر يبقا يبرا

بر  ينيسنگ يها نهيهز يرتق و فتق منازعات حقوق يالت الزم براكيو تش ي، حل و فصل، داوريياز لحاظ قضا
ص دارد و ين امر تخصيبه ا ياديز يها نهيدر جهان هز ياسيس يها ه قابل توجه هستند و در نظامكشود  يل مياجتماع تحم
م بر آحاد افراد يرمستقيا غيم و يها عمالً به صورت مستق نهين هزيو ا .گردد يمنيز شتر يشتر و بيش جرم بيمسلماً با افزا
  .دشو يل ميجامعه تحم
 يها گردد خود فرصت يل ميتحم يه و افراد در ارتباط با ويعل يل وقوع جرم بر مجنيه به دلك 52يفرصت يها نهيهز

  .انجامد يم نيز يند نمودن رشد اقتصادكتاً به ين امر نهايا. گردد يبرده و سبب اتالف منابع م نيرشد اقتصاد را از ب
د يآ يشگام بوجود مين باالخص مجرمان پينه مجرمرد مجرماكل عمليه به دلكها  نهين هزيدر مقابل مجموع ا

لذا . ز استيار ناچيند بسك يل ميه عمل مجرم بر اجتماع تحمك يا نهيدر مقابل هز يابكمجازات مجرم در حد جرم ارت
از  رد تا الاقل ترسكن مجازات را مقرر يا يا گونه د بهيلذا با. ن امروزه استيش از حد مقرر در قوانيتاوان تخلف مجرم ب

ار خودخواه و خودپرست است يچون بشر بس يياز سو. ده مجازات مجرم شودياب جرم سبب انتفاع اجتماع از فاكارت
ه در شرع كبر اساس آنچه  يهات بدنيلذا تنب .باشد يگر ميتر از مجازات د كدردنا فردعموم افراد لطمه به بدن  يبرا
جرم و  يها نهيسه هزيلذا با مقا. اب جرم گرددكجامعه از ارت تواند سبب اصالح نفوس و ترس افراد يافته مير يتقر
نه جرم و ياز تفاضل هز يناشمثبت ده يتواند سبب خالص فا يم يشرع يهيتنب ياستهاياتخاذ س يرات شرعيزتع يها دهيفا
  .گردد يبوده و مجازات مجرم سبب اصالح جامعه نم يده منفين فاينصورت اير ايدرغ .ده مجازات شوديفا

  .نجات دادو انبوه جرم جرم انبوه  يردن چند مجرم جامعه را از بالك يه با قربانكشود  يوه سبب مين شيخاذ اات
  

  ترجيح خطا در عفو بر خطا در كيفر
شود ترجيح دادن  يكي از موارد ظريف در تشريع فقه اسالمي كه به عنوان يكي از اصول مقرر در شريعت تلقي مي

اخذ شده كه ) ص(اين اصل از فرمايش رسول اكرم . م عفو نسبت به خطاء در كيفر استخطاء و اشتباه در صدور حك
 

 

52 - Opportunity cost 
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توانيد از مسلمانان دور كنيد، پس اگر راه گريز و دوري از اجراي حد براي مجرم يافتيد  حدود را هر اندازه مي«: 53فرمود
  ».ت از اينكه در مجازات خطا نمايدچون اگر پيشوا و امام مسلمين در عفو و بخشش خطا كند، بهتر اس .رهايش كنيد

اين اصل عمالً قاضي را در شرايطي قرار داده كه اگر صالح دانست خود را به تجاهل و خطا اندازد و اقدام به 
اين اصل عمومي است و دربارة تمام جرائم حدود، . صدور رأي برائت از عقوبت مجرم دهد بدون اينكه ضامن باشد

اين اصل هنگاميكه مدعي حاكم باشد كاربرد بسياري در تسامح و تساهل . ليت انطباق داردتعزيرات، قصاص و ديات قاب
در اجراي حكم دارد ولي وقتي حق از آن شاكي و مدعي عليه خصوصي باشد اين كاربرد حكَمي مشخص آن به دليل 

باشد ولي در  طرفين مي چون در اين حالت قاضي موظف به رعايت عدل بين. رود لزوم رعايت قسط و عدل از بين مي
  . اين حالت هم اگر در عفو خطا كند هنوز بهتر از اين است كه در عقوبت خطا كند

  
  يتأميناقدامات  مجازات و
ه بر مجرم كدانند  يم قانون و از طرف اجتماع مكبه ح يالعمل سكف مجازات آن را عيحقوق در تعر يعلما

ن ارعاب يه او و همچنيمجرم مجازات شود تا موجب تنب يخالقه از لحاظ اكن است يشود و هدف آن ا يل ميتحم
ها از لحاظ شدت و ضعف و نوع  مجازات. ت افراد جامعه شوديسبب اصالح و ترب يتيگران گردد و از لحاظ تربيد

و  يسالب آزاد يها ، و مجازاتيبدن يها ت اعم از مجازاتيو از لحاظ ماه يو تبع يليمك، تيمجازات اعم از اصل
 يها در نظام) يا نسبيثابت و (ي نقد يها ننده حق و مجازاتك سلب يها و مجازات يننده آزادكمحدود يها اتمجاز
مثال در  يبرا. اند دهينگرد ينيب شياز آنها پ يشوند و برخ ياستعمال م يدارند و برخ يف متنوعيمختلف تعار يحقوق

ا يممنوع و  يو گاه اسالم يراسالميغ يشورهاكقوق ه در حكح شده يتصر يبدن يها از مجازات ياريحقوق اسالم بس
 يمختلف مورد بحث است و نظرات متضاد يشورهاكحقوق در  ين علماين موضوع در بيصحت ا. اغماض شده است

  .باشد يباره م نيا در
سالم با ا يدارد و دستورات جزائ ياديز و تنبهي يهيو تنب ياثرات اصالح يه بدنيتنب زدگاه اسالم در استفاده ايد

ه مشاهده كانطور مه. بر آن مترتب است ياريبس يتين شده و اثرات تربيتدو ياز نفس انسان ياء الهيتوجه به شناخت اول
از  .شدبا ينادر مشاذ و ده يپد يكبه عنوان  يشود دزد يه دست سارق به جرم سرقت قطع مك يشورهائكه در كشده 

دة يپد محو كردنا چند فرد از جامعه در مقابل منفعت ي يكست د يكنه از دست دادن انگشتان يهز يلحاظ بررس
نة يشتر از هزيار بين مجازات بسيا يده اجتماعيفا -نهيهز يدگاه محاسباتياز لحاظ د يعني. است يار اقتصاديبس يدزد

اي فرد ناشي كه عبارت از تفاوت منافع ايجاد شده براي اجتماع و هزينه ايجاد شده برده يآن است و خالص فا ياجتماع
  .ار بزرگ خواهد بوديبسو مثبت باشد  از اين نوع تنبيه مي

ت و اصالح يا تربيردن و كبه منظور محدود  ينيدارد اقدامات تأم يتيو ترب يه اهداف اخالقكمتفاوت از مجازات 

 

 

اجلامع الصحيح و  .»العفو خري من خيطيئي يف العقوبه یخيطئي ف ناحلدود عن املسلمني مااستطعتم فان كان له خمرج فخلوا سبيله فان االمام ا ادرء« - 53
اين حديث از در باب  .١٤٢٤، ح ٣٣، ص ٤ق، ج ١٣٨٢ود، شركة مصطفى الباىب احللىب و اوالده، مصر، هو السنن الترمذى، ترمذى، كتاب احلد

، قواعد فقهيهمحمد بجنوردي موسوي،  .عمل فقها و شهرت عملي جبران ضعف سند را نموده استلحاظ روائي فقهاي جعفري معتقدند كه 
 اوكه  كند نقل مي ،612 و 611صص  ،13ق، ج 1422نشر اسالمي،  همؤسس قم، مسائل،طباطبايي، رياض ال به نقل از علي ،1372ميعاد، تهران، 

  .است متواتر دانستهحديث مزبور را 
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 يرا برا يطيه شراك يننده به نحوكمحدود يهستند و گاه يتيو ترب يدرمان يگاه ينين اقدامات تأميا. رود يار مكمجرم ب
ا ير آنها در اثر مصرف مواد مخدر يا مشاعيدر آنها هست  يالت مستمر رواناكشاه اگر كسازد  يا ميمه كافراد خطرنا

ن يدر قوان. ت بسر برند و از تعامل با اجتماع دور باشنديمدت الزم در محدود يشده برا يل دچار اختالل موقتكال
ار كت اطفال بزهياصالح و ترب يها انونكا يها و  مارستانيار اعم از تكن يا يبرا ييها انونك يمختلف حقوق يها نظام

  .شود يدرنظر گرفته م
مهم در تشريع مجازات برقراري و تقنين مجازات سخت و پيچيده نمودن فرآيندهاي اثبات و  هاي شيوهيكي از 

تاً توسل به شبهات براي عفو مجرم هم هدف تحذير از و نهاي ترساندن از مجازاتبا  جرمتحذير از . نهايتاً عفو مجرم است
براي . جرم و هم هدف اصالح فرد و جامعه و هم هدف عدالت را با مالحظة خصوصيات فطري بشر يكجا در بر دارد

اين مباحث در بخش حدود، تعزيرات، قصاص و ديات در متون . نمائيم ها اشاره مي تشريح اين فرآيند به برخي مجازات
  .قدري به آنها خواهيم پرداختتفصيل كافي دارد و در اينجا فقهي 

  
  قاعده درأ

يكي از موارد مهم و مطرح در تشريع فقه اسالمي اجمال عمدي برخي از احكام است كه عالوه بر تحذير افراد 
توان به  تباط ميدر اين ار. ماند مصداق مي جامعه از ارتكاب آن اثبات جرم معلّق به محال شده و اجراي كيفر عمالً بي

اين قاعده 54 .قاعدة درأْ اشاره كرد كه خود شارع تعليم فرموده كه با استفاده از شبهات از اجراي حدود جلوگيري كنيد
با سختگيري تشريعي با ايجاد  وياز يك س. گذارد يكي از ظريفترين وجوه حكمت را در تشريع و اجرا به نمايش مي

طيف وسيع شبهات   .نمايد از سوي ديگر با اجازة ضم شبهه اجراي حكم را معلق مينمايد و  ترس تحذير از خالف مي
رادع در معلق ساختن حدود آنقدر زياد و كافي است كه بتوان اجراي حد را با ضم آنها موقوف نمود و مجرم را بري از 

  . خالف دانست
جهل، ناآگاهي، ابهام، التباس يا مجاز را شبهه به معني مماثلت دو يا چند چيز است كه مفاهيمي چون شك، ظن، 

بندي و قاعدة درأ را براي هر دو گروه آن  فقها شبهات را به حكميه و موضوعيه طبقه. نمايد در مقابل حقيقت القاء مي
و باب شبهات آنقدر . در حكميه فاعل جاهل به حكم است و در موضوعيه شبهه در تحقق فعل است. اند مجري دانسته

  .توان از آن براي درأ حد استفاده نمود كه به خوبي ميوسيع است 
 

 

العين،  ،فراهيدي، خليل بن احمد: نگاه كنيد به .است »تعطيل كردن«و » دفع كردن«و  »ساقط كردن«به معني  »ادرئوا«، »تدرأ«مصدر  »درأ« - 54
نام اين قاعده براساس فرمايش . ق1407الصحاح، بيروت، دارالعلم للماليين،  ،جوهري، اسماعيل بن حماد: و همچنين. ق1409قم، دارالهجرة، 

: ص  4: الفقيه ج  اليحضره من» َو قَالَ َرُسولُ اللَِّه ص اْدَرُءوا الُْحُدوَد بِالشُُّبَهات«. است كه فرمود حدود را با شبهات مانع شويد) ص( رسول اكرم
 )ص( حضرتشروايت ديگرى در . شود دور كنيد، در اجراي حد، شفاعت و كفات و سوگند پذيرفته نمي حدود را با شبهات يعني. 5146 ،74

سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد قزويىن، دارالفكر . حدود را تا راه دفع دارد، دفع كنيديعني » ادفعوا احلدود ما وجدمت له مدفعاً«: كه فرمودرسيده 
ادرئوا احلدود « :رمودكند كه آن حضرت ف  نقل مي) ع( در المقنع از حضرت عليشيخ صدوق و نيز  .٨٥٠، ص ٤تا، ج  عة و النشر، ىبللطبا

خطاب به مالك اشتر ) ع( علي .119ق، چاپ دوم، ص  1408قواعد الفقهية، حسن موسوى بجنوردى، انتشارات اسماعيليان، قم،  .»بالشبهات
 .»ن الناس عقد كلّ حقد، و اقطع عنك سبب كل وتر، و اقبل العذر، و ادرء احلدود بالشبهات و تغاب عن كل ما اليصلح لكو اطلق ع« :دننويس مي

يسقط احلّد . شود اى كه در حق مدعى آن ممكن باشد، ساقط مى حد با ادعاى شبهه: نويسد آيت اهللا خميني مي. مجلسي، محمدباقر، بحاراالنوار
 .413، ص 2ج  ،هسيد روح اللّه موسوى خمينى، تحرير الوسيلآيت اهللا  .يكون شبهة بالنظر اىل املّدعى بدعوى كل ما يصلح ان
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توان  اين روش آنچنان منطبق با درك فطرت انسان و قواي حاكم بر اوست كه زيباتر از اين تمهيد روشي را نمي
 زيرا قوايي كه محرّك اعمال بشر هستند همواره در شرايط معمول رواني. براي دور كردن افراد جامعه از جرم پيدا كرد

و اگر تقنيني اين موضوع را ناديده بگيرد عمالً موجبات ظلم را . توانند انسان را به بزهكاري بكشانند بر او مسلطند و مي
نوع بر اين اساس است كه . فراهم كرده و اگر بكلي از آن صرف نظر كند موجبات تشييع جرم را فراهم ساخته است

ات و يات و اخالقيمجرم و روح يبدن يو متناسب با قوا ياص نفس بشرد منطبق با خوياالصول با يمجازات علتقنين و 
  . ندكت يبتواند مجرم را متنبه و ترب يتيترب يباشد تا از لحاظ روانشناساو صفات 

اين قاعده را قبول دارند و در بسياري از مذاهب اهل سنّت حتي  55اكثر قريب به اتفاق فقهاي همة مذاهب اسالمي
  . گيرد ات نيز تسرّي داده شده است و اين قاعده تعزيرات را نيز در بر ميمعني حدود به تعزير

  
  تفسير قوانين جزائي

در تفسير مضيق منطوق صريح قانون . بطور كلي دو نوع تفسير مضيق و موسع در ارتباط با قوانين جزائي مطرح است
از منطوق مجاز نيست لذا تعميم قانون به موارد در اين حالت برداشت مفهوم بيش . باشد محدودكننده تفسير قانون مي

عطف به ماسبق نشدن . باشد مشابه و استفاده از قياس در تسرّي قانون به ديگر موارد مطرح نشده در نص قانون محدود مي
ين جزايي تفسير مضيق قوانبوده و اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها از نتايج  تفسير مضيق قوانين جزاييو  قوانين جزايي

اگر قاضي ركن  تاد ناصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها قوانين جزايي توسعه و تعميم نياببر اساس اين است كه براي 
كه در قانون به صراحت را قانوني جرم را در قانون نيافت، نتواند مواد قانوني را تفسير و يا از قياس استفاده كند و عملي 

 . را جرم بشناسد نيستجرم 

ها جرم  را با قياس با ساير جرمه نيامدهر آنچه در متن قانون كه دهد  وسعت ميقاضي به  عموستفسير ر مقابل د
هردو نوع تفسير از . گذارد تا مفهوم قانون را به فراتر از منطوق آن تعميم دهد تفسير موسع دست مفسر را باز مي .بشمارد

ع تا تفسير مبتني بر يك ديدگاه فلسفي جامع نباشد تعميم جرم به ساير معايب و محاسني برخوردارند ولي در نوع موس
اين ويژگي عمالً باعث شده تا زمينة تفسير موسع . تواند به تفاسير متفاوت منتهي شود موارد غيرمطروحه در نص قانون مي

باشد زمينة  سنّت و عقل و اجماع مي در حقوق مبتني بر فقه اسالمي فضيلت خاصي بيابد زيرا منابع فقه كه مبتني بر قرآن و
تواند باب تفسير به رأي را  هرچند اين وسعت مي. اي را براي تفسير نصوص جزائي بوجود آورده است بسيط و گسترده

باز و دست مفسر را در حمل الفاظ بر معاني ظنيه عقليه باز گذارد ولي طرح اصولي نظير حسن و قبح عقلي و اجماع عقال 
قوانين  موسعتفسير برخي از . كند ا و روية قضائي موانعي است كه تا حد بسياري از اين امر جلوگيري ميو سيرة آنه

چون قانون جزا و باشد نداشته  باشد كه قانون نقص تواند صحيح وقتي ميمضيق تفسير كنند و معتقدند كه  دفاع ميجزائي 
 به اين دليل، قياس را. گريزند ان از كيفر و اجراي عدالت ميلذا مجرم نمايدتواند كليه اعمال خالف را پيش بيني  نمي

در صورتي كه . داده شود ستابهام در آن اقانون پيش بيني نشده و يا  طبق آن كيفر مناسب به عملي كه در تا مطرح
رم بداند و شود قاضي هر فعلي را با طرح قياس به جرم ج باعث ميجزايي  قوانين موسع در تفسير اختيار به قاضي اعطاي

در امور  .تفاوتهاي مهمي وجود دارد حقوقيمسلم است بين قوانين جزايي و كه آنچه  .افراد جامعه را دچار مخاطره نمايد
 

 

، شرح فتح القدير، املطبعة )احلنفى مهامحممدبن عبدالواحدبن ( ابن مهام: نگاه كنيد به .دانند ظاهريه حديث مربوط به درأ را از رسول اكرم نمي - 55
 .۱۳۹ص  ۴جلد ، ۱۳۱۶الكربى االمريّية، ق
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قانوني بودن جرائم و نظير اصل  يلوصو ا. كيفري عالوه بر امور مالي؛ جان، شرف، حيثيت و نيز آزادي افراد مطرح است
كه قاضي بتواند از محدوده نظر قانونگذار فراتر رفته و دايره شود  ميمانع از آن درأ بيان و  عقاب بال قبح ةمجازاتها و قاعد

بوسيلة با  دهد تا ميبه حكومتها اجازه  تفسير موسع .نظر قانونگذار تعميم دهدتر از  وسيعجزا را به مواردي قانون شمول 
تفسير مضيق لذا بطور كلي . ه استشدانون صريحاً قيد نقدر اي براي مخالفان خود ايجاد كنند كه  عناوين مجرمانهآن 
و  تچه در ماهي نفع متهم باشدبه كه است جايز  عموسدر مواردي تفسير و  مواردي است كه قانون به نفع متهم نباشد براي
نظر عالم ادر صدد تفسير بر آمده و خود بايد ار ذگنباشد قانو بهميا مجزا مجمل و در صورتي كه قانون  .شكلدر چه 
  .كند

  
  توسعة فقهي قواعد جزائي بيش از نص قرآن

شود و همانطور كه  نمايند تفسير موسع نص قرآن تلقي مي مواردي كه فقها چه شيعه و چه سنّي از تعميم حدود مي
د حجيت توان در قواعد جزائي سنّت نمي. ذكر آن رفت به طور كلي بايد از تفسير موسع در قواعد جزائي خودداري نمود

داشته باشد زيرا وقتي شارع مقدس جرائم ديگر بيش از جرائم مربوط به حدود اربعه را در نص كتاب نياورده نه از نقص 
بلكه عمداً از ذكر و تعيين حدود براي آنها خودداري فرموده . كتاب و نه از عدم اطالع شارع در هنگام تقنين بوده است

  . است
حدود متفاوت و بيش از تعدادي است كه در قرآن براي آنها حد ذكر شده است مسلماً  در فقه خاصه و عامه تعداد

عدم ذكر جرائم و سكوت شارع دربارة جرائمي بيش از آن بي حكمت نبوده وگرنه شارع مقدس آنها را نيز در زمرة 
  .فرمود حدود در كتاب انشاء مي
جز قرار گيرد كه  بايد مد نظراست كه  قرآن نصدر حيطة حقوق جزا و مشخصاً در حدود در حقوق اسالمي 
موسع از آن نبايد به تفسير و نص دليلي است كه مدلول آن كامالً روشن و آشكار است؛  ورود،  احتمال معنا در آن نمي
در اين ارتباط بايد به اين موضوع توجه نمود كه سنّت دليلي نيست كه مدلول آن روشن باشد و . سادگي صورت پذيرد

نقدر اخبار و احاديث و روايات غلط و متناقص و مجعول نقل شده كه سنّت را نه تنها ظنّي الصدور بلكه ظنّي الدالله آ
  .لذا با استفاده از سنّت عمالً نبايد از قواعد جزائي اسالمي تفسير موسع نمود. كرده است

ير موسع در احكام كيفري خودداري بايد از تفسآنچه كه مورد اجماع و قبول حقوقدانان جزاست اين است كه 
اين موضوع در باب توسعة حدود به مواردي بيش از نص كتاب و يا تعميم تعزيرات براساس سنّت اهميت بسزائي . نمود
لذا . توان قواعد كيفري كه در قرآن نيست را با تفسير از سنّت با استفاده از مفهوم آيات موسعاً تفسير نمود يعني نمي. دارد

شود مبتني بر تفسير  هايي كه در فقه در باب حدود و تعزيرات و قصاص و ديات از آنان نام برده مي بسياري از مجازات
  . موسع آيات هستند كه بايد مورد تجديد نظر و بازبيني قرار داده شود

خود بايد ار ذگننوباشد قا بهميا مجزا مجمل و در صورتي كه قانون همانطور كه در تفسير قواعد جزائي ذكر شد 
لذا تنها كساني كه مجاز به تفسير قوانين جزائي اسالم هستند نبي اكرم ص و امام ع و اولي االمر . تفسير كند نص قانون را

به عبارت ديگر تعميم حدود در قرآن به مواردي بيش از آنچه كه در قرآن آمده فقط در اختيار اين گروه است  .باشند مي
تفسير يا تعميم مجازات با استنباط از سنّت اشكال نتيجتاً  ،ن دسترسي به امام ع يا اولي االمر نيستو در زمان غيبت چو

به عبارت ديگر نبايد براساس اينكه رسول خدا ص يا امام ع در صدر اسالم اقدام به جزاء دادن مجرمي . كند پيدا مي
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اين امر از جهتي . س آن استنباط اقدام به مجازات افراد نموداند قاعدة جزائي استنباط نمود و در زمان حاضر بر اسا فرموده
به دليل آن است كه شرايط زمان و مكان تغيير يافته و شدت يا ضعف مجازات در مواردي بيش از نص كتاب در آن 
. زمان مناسب اين زمان نيست و به واسطة همين حكمت بوده است كه شارع مقدس آن را در قرآن تصريح نفرموده

بينيم كه براي جرم واحد و مجرم يكسان و  زيرا مي. دهد رسي مجازاتها دربارة جرمهاي يكسان نيز اين امر را نشان ميبر
اين . اند شرايط مساوي در زمانهاي مختلف بر طبق اخبار وارده حضرات پيامبر ص و امام ع جزاي متفاوتي مقرر داشته

اين اختالفات جزائي را منكر شد و در مباحث حدود و قصاص و توان وجود  موارد آنقدر زياد است كه الاقل نمي
به قدري گسترده  اين اختالفات. توان بوضوح اين اختالف و تفسير جزائي را مشاهده نمود تعزيرات و ديات در فقه مي

معين جزا  اند كه جرائمي كه داراي قدر بندي كرده است كه فقها فصل تعزيرات در حقوق جزاي اسالمي را اينگونه طبقه
ها در ديات به مقادير گوناگوني مطرح شده كه همة آنها مورد  اند يا جزاي برخي از جرم باشند تعزيرات ناميده شده نمي

ولي بايد گفت كه اشكال اساسي در اين است كه ذكر شد يعني جزا در زمانها و حاالت مختلف . اجماع ايشان نيز هست
اند اعمال  يا امام ع نوع جزائي را كه به مصلحت فرد و جامعه تشخيص داده يكسان نبوده و در آن زمان پيامبر ص

   .اند و لزومي نيست تا همان جزاء در زمانهاي ديگر با استنباط فقهي از سنّت آن بزرگواران تقنين و اعمال گردد فرموده
  

  ارجاع جزاء فراتر از نص قرآن به شورا 
ب قرآن سندي اليتغير خواهد بود و حكم افعال در ازمنه و امكنه مختلف شارع مقدس با علم به اينكه تقريرات كتا

را فقط در نص كتاب تقرير فرمود كه كلي و اليتغير هستند  موارديتواند باشد لذا  و شرايط آنها در همة موارد ثابت نمي
ضي از قواعد جزائي نظير حدود بر اين اساس حكمت بالغة شارع بر آن قرار گرفت تا بع. يابند و در طول زمان تغيير نمي

اربعه را در قرآن ذكر و مجازات الزمه براي آنها را قيد نمايد و باقي را عمداً ذكر نفرمود تا در هر زماني نسبت به آنها با 
   .مالحظات خاص آن زمان تعيين گردند

آن حضرت با ارتباطي كه با زيرا . در زماني كه پيامبر حيات داشتند تكليف مسلمين متفاوت از زمانهاي ديگر بود
گرفت هرچند با ديگران  مركز صدور وحي داشت دربارة هر موضوعي در ارتباط با نحوة ادارة جامعه شخصاً تصميم مي

در كار با آنها مشورت كن پس آنگاه كه عزم كردي پس به خدا توكل « 56 :فرمايد قرآن كريم مي. فرمود نيز مشورت مي
در . »امرشان شورا بين آنهاست« 57:اداره امور جامعه مشمول اين آيه قرار گرفت كه فرمودولي براي بعد از خود . »كن

ارتباط با اين مطلب بايد گفت كه احكامي كه در كتاب قرآن مشخصاً در ارتباط با احكام جزائي مطرح نگرديد شامل 
د منطبق با سنّت باشد و همچنين كند كه امور مسلمين بعد از حضرت نباي اين آيه مشخص نمي. آيه اخير الذكر است

شود اين است كه بايد مؤمنين در امور خود  آنچه از اين آيه دريافت مي. دارد كه بايد مطابق سنّت پيامبر باشد تصريح نمي
به عبارت ديگر مفهومي چون قرارداد اجتماعي را در . گيري دربارة آن با خودشان است به مشورت بپردازند و تصميم

  . مسائل و اداره امور جامعة خود به دنبال داردتقنين و حل 
  

   اجراء قواعد جزائي اسالمي
 

 

  .»فََتَوكَّلْ َعلَى اللَّه فَإِذا َعَزْمَت َو شاوِْرُهْم ِفي الْأَْمرِ«. 159، آيه آل عمرانسورة  - 56
  .»َو أَْمُرُهْم ُشوَرٰی َبْيَنُهْم«. 38 سورة شورا، آيه - 57
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ن موارد يا. دهند شود كه مأموران حكومتي براي اجراي قانون انجام مي مي يشامل موارد يامر قانون و امرآمر قانون
 يلكبه طور يدر متون حقوق ستند مثالً انجام قصاصيم قانون هستند جرم نكچون به ح يشوند ول يم يعتاً جرم تلقيطب
را در  ين مبحث مالحظات خاصيا. انجام شود فاقد اعالن جرم خواهد بود يه به امر آمر قانونك يه عملكرفته شده يپذ

 يحقوق يها هيالقاعده طبق رو ين حال عليا ند و دركخود صادر  يبه رأ يد دستوريشا يمثال آمر قانون يبرا. فقه دارد
ل كدر اسالم . شود يد نميمأمور اسالم همواره تأئ يفه براين وظيه اك يصورت در .انجام آن استج مأمور موظف به يرا

م عقل زاست و با توجه به تال يو هم شرع يت هم عقلين مسؤوليمأمور مسؤول هستند و ا غيرافراد انسانها اعم از مأمور و 
م كز همان حيند شرع نكم كه عقل حكرا آنچه يرد زيگ ينم ت در تضاد عقل در مقابل شرع قرارين مسؤوليو شرع ا

ن مسئله عمالً مأمور را در انجام اوامر يو ا .59ديمسؤولنگهبان و همه شما : ديفرما يه مكت منقول است يدر روا .58ندك
ر نموده و انطباق آن با شرع و عقل را بسنجد تا از بابت كتش فيات مأموريد درباره جزئيسازد و او با يمحوله مسؤول م

  .روا نگردد يگريظلم به د ياعمال و
فه خاص باشد و ثالثاً يآن وظ يومت براكاً مأمور در استخدام حيد آمر مقام صالح باشد و ثانيبا يدر امر آمر قانون

توان  يمثالً م. نظر گرفت ن ارتباط دريتوان در ا يرا م يصور مختلف. آن باشد يب برحسب قانون ملزم به اجراكمرت
ه كند ك يم يردست خود امريبه ز ياز مقامات دولت يه شخصك ين معنيتصور نمود بد يرا بدون امر قانونامرآمر قانون 

 يه براكاند  دهين عقياز حقوقدانان جزا بر ا ين حالت برخيا فه مأمور است دريا خالف وظيآن خالف قانون  ياجرا
ن يا ت شود و دريورانه رعاكوركد ين اطاعت بايند و اكه امر قانون را اطاعت كمأمور ملزم است  يت نظم اداريرعا

ه كرا  يه امركد ينما يه بررسكدر اسالم مأمور موظف است . ست و فقط عمل آمر جرم استيحالت عمل مأمور جرم ن
مافوق خود اقدام  يرقانونيلذا اگر به امر غ. ديص داد اجرا نمايتشخ يا نه و هرگاه آن را قانونياست  يرده قانونكافت يدر
ه اگر كب ين ترتيبه ا. نندكش يم يزييقابل تم يها موضوع را به حالت ين موضوع برخير ايدر تفس. رد مجرم استك
 يرقانونيگر غيو در حالت د .د آن را انجام دهد و اگر انجام دهد مجرم استيه ظاهر باشد مأمور نبايبودن امر يرقانونيغ

متداول  يجزائ يها هياز رو يارير در بسير اخيتفس. ستيانجام داد مجرم نباشد و چنانچه مأمور آن را  يه ظاهر نميبودن امر
. رديگ يمدنظر قرار م يقضائ يها يدگيمتر در رسكز ييخاص تم يها يژگيل ويدر عمل به دل يرفته شده است وليز پذين

ند كمثال اگر مأمور ثابت  يبرا. مينمائ يز مينجا پرهيا ر آن دركه از ذكاد است يار زين ارتباط بسيدر ا يمالحظات جزائ
ت يال امر داشته واقع شده مشمول معافمتثم به او را داشته و اجبار در اكّت تحيه صالحك يس وياب او به امر رئكه ارتك

  .گردد يدر مجازات م ياتخفيفز مشمول تين نياز قوان يدر برخ. شود ياز مجازات م
يبت مسئلة مهمي مطرح است و آن اين است كه هر فردي در باب اين موضوع در احكام جزائي اسالم در زمان غ

مجاز به عقوبت رساندن مجرم در ارتباط با حدود و تعزيرات و قصاص و ديات براساس آنچه در شريعت اسالم آمده 
بر همين اساس است كه وقتي صالحيت حكم و تحكم در زمان غيبت دچار اشكال است نتيجتاً امتثال امر . است نيست

  .ز به همان اشكال دچار استمأمور ني
 

 

  .ع و عقل نزد متكلمينقاعده تالزم شر .حكم به العقل الشرع وكلما حكم بهالشرع،  كل ما حكم به العقل حكم به - 58
» و اعدلوا«أَبِي َعْبِد اللَِّه ع قَالَ اتَّقُوا اللََّه َو اْعِدلُوا فَإِنَّكُْم َتِعيُبونَ َعلَى قَْومٍ لَا َيْعِدلُونَ بيان  .الكايف - ٣٦ح . ٣٨ -٣٩: صفحات ٧٢: حباراألنوار ج - 59

على قوم ال   فإنكم تعيبون«َي َعنِ النَّبِيِّ ص كُلُّكُْم َراعٍ َو كُلُّكُْم َمْسئُولٌ َعْن َرِعيَِّتِه أي يف أهاليكم و معامليكم و كل من لكم عليهم الوالية َو ُروِ
 .بني الناس من أمراء اجلور فال ينبغي لكم أن تفعلوا ما تلومون غريكم عليه» يعدلون
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پيامبر اسالم ص در ابتداي بعثت و زماني كه در مكّه اقامت داشت و هنوز به مدينه تشريف نبرده بود هدف اصلي 
من تنها براي تكميل فضائل « 60:از حضرتش نقل است كه. بعثت خود را تكميل فضائل و خصائل اخالقي اعالم فرمود

ولي وقتي . آورد فقط وظايف اعتقادي و تبعيت از پيامبر بر او بود كسي كه اسالم ميدر مكه . »ام اخالقي مبعوث شده
به . باشد حضرتش ص به مدينه مهاجرت كرد در مدينه حكومت تشكيل شد و الزمة حكومت هم اطاعت افراد جامعه مي

ادي هم به اسالم نداشتند شد و بسياري بودند كه اعتق شد تبعة حكومت مي عبارت ديگر در آن زمان هركس مسلمان مي
پذيرفتن تابعيت حكومت به معناي الزام به قبول قلبي اعتقادات اسالمي . ولي اسالم آوردند و تابع حكومت شده بودند

در اين صورت بود كه حكومت با تبعة خود . نبود و فقط تبعة حكومت موظف بود كه اختالل در نظم جامعه ايجاد نكند
مفهوم ارتداد در آن دوران اين بود كه كسي كه از صميم قلب ايمان آورد و نه اسالم و . تو اعتقادات وي كاري نداش

بعد برگشت او را بايد نصيحت كنند تا برگردد و اگر دوباره به همين حالت برگشت باز بايد براي بار دوم او را نصيحت 
الم منطبق با حكومت بود و نه به مفهوم در آن زمان مفهوم اس. كنند و اگر براي بار سوم تكرار شد حكمش قتل است

گردد يعني از تبعيت حكومت  كرد كه از اسالم برمي يعني در آن زمان در مدينه اگر فردي اعالم مي. اعتقاد به اسالم
. شود ها نيز واقع مي اين موضوع در همة حكومت. كرد نه اسالم و حكومت بود كه او را مجازات مي. اعراض كرده است

اين مسئله چه در حكومتهاي . يگر حكومتها نيز هرگاه فردي به حكومتش خيانت كند مستوجب مجازات استيعني در د
استبدادي و چه در حكومتهاي دموكراسي هر دو وجود دارد منتها در حكومتهاي استبدادي ديكتاتور فرد را عقوبت 

قوبت رسانيدن نه اين است كه وظيفة هر فردي و اين به ع. كند كند و در حكومتهاي دموكراسي قانون اين كار را مي مي
يعني هر فردي مجاز به . باشد بلكه اين وظيفه به اجتماع سپرده شده كه حكومت نمايندگي اجتماع را به عهده دارد

در اين صورت حتي اگر حكم اعدام داشت اگر گريخت كسي حق ندارد او را بكشد و اين حق . مجازات مرتد نيست
تواند اين  جامعه نيست كه هركسي حق داشته باشد اين حكم را جاري كند و فقط حكومت است كه ميمتعلق به فرد آن 

تواند به ديگري  مي -حتي در قصاص هم خود وارث بايد قصاص كند چون حق متعلق به اوست . حكم را اجرا نمايد
ه دهند كه كسي كه مستحق اعدام وكالت دهد ولي حق متعلق به اوست و افراد ديگر هم حقي ندارند كه به خود اجاز

اين موضوع . دهد گيرد و به خود او مي كند در اصل حق او را مي و اگر حكومت هم اين كار را مي. است را قصاص كنند
دفاع بر فرد واجب است ولي در همين دفاع هم به فرد اجازه داده نشده . در دفاع اعم از جنگي يا شخصي هم متبلور است

اگر اين دسترسي وجود نداشت آنگاه . ه مأمور حكومت اسالمي داشت خود نبايد اقدام به دفاع نمايدكه اگر دسترسي ب
هاي حقوقي امروزي هم گنجانده شده كه دفاع بايد توسط مأمور  اين قاعده در نظام. حق دارد از خودش دفاع كند

كه حكومت متعلق به مردم است و  دليل آن اين است. حكومت صورت گيرد و اگر دسترسي نداشت خودش دفاع نمايد
توانند اقدام به دفاع نمايند كه امكان دسترسي به مأمور رسمي دولت  همة مردم مأمور حكومت هستند ولي وقتي مي

پس در ارتباط با اسالم اگر زمان اقامت رسول خدا در مدينه بود مخالفت با اسالم مفهوم ارتداد  61.وجود نداشته باشد
  . ر و نه در زمان ديگرداشت و نه جاي ديگ

اكثريت . با توجه به اين موضوع بايد گفت كه اجراي احكام جزائي اسالم در دوران غيبت همانند صدر اسالم نيست
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 حدود اجراءدر شيخ الطائفه . فقهاي شيعه نيز بر اين باورند كه در دوران غيبت اجراي احكام جزائي اسالم متولي ندارد
 شرع كه يجان حد مثال اگر چيست؟ غيبت زمان در حدود تكليف شود گفته اگر كه«: اردد ابراز مي 62غيبت زمان در

 حدود داده دستور شرع كه آنطور اگر و گردد منسوخ دين احكام كه آيد يم الزم نشود، اجرا او باره در دانسته، واجب
 ظاهر امام اگر. ماند خواهد يباق آن مستحق گردن در حدود: گوئيم مي كند؟ يم اجرا را آن يكس چه شود، يجار بايد

 عدم گناه باشند، مرده روز آن اگر و ميسازد، يجار را حد آنها اقرار و شهود اقامه با امام باشند، زنده هم افراد آن و گردد
 و شود، غائب كه كردند مجبور را او و انداختند خطر معرض در را زمان امام جان كه است يكسان گردن در حد، اجراء
 يمانع اگر و است، واجب مانع شدن برطرف و تمكن صورت در حدود اجراء زيرا. نيست دين احكام نسخ موجب اين

 موانع شدن برطرف و امكان با: كه است، دين احكام نسخ موجب حدود تعطيل صورتي در و گردد، مي ساقط شود ايجاد
  ».نگردد جاري
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