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 چکيده
شبهه  یبازشناس یِنیع یارهایخأل در مع لیقاعده درأ به دل یو مدل فقه یگوناگون در رابطه با قاعده حقوق هایهیطرح فرض

از رهگذر شبهه  ییفرزدایک یبرا یروشن ودیق 8263 یاست. از قانون مجازات اسالم ختهبرانگی را آراء تعارض و هادارئه، ابهام

فتن مالک و درنظر گر یماهو ای یکارکرد شکل لیاز قب یشبهه موارد یانگاره حقوق یهوممف لی. پس از تحلدآینمی دستبه

ر از نگارندگان آن است که کدام اث دگاهیاز د یمسأله اساس .ردیموردبحث قرار گ دیآن، با تیّنبودن در حج ای بودنیامتنان

 هایبیسآ ت،یدر نها ،یحالت اتخاذ شود تا ضمن انطباق با نصوص شرع نیدر ا دیبا ییاعمال و چه راهبردها دیآثار شبهه با

 هایستهیا باشبهه ب میپژوهش، احراز تعامل مستق نیا جهی. نتابدیکاهش  ییشبهه در نظام قضا یکارکرد قیحاصل از تطب

 خواهد بود. فرهاکی به محورو نگرش هدف فریک کردنِیمانند اصل فرد یکارکرد
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 1399 پاییز، ودومسی، شماره نهمفصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره 

 مقدمه

ریعت تعبیه ش مراحل تقنین، قضاء و اجرای کیفر در کیفرزدا که در راهبردترین مهم تردید،بی

های گذشته مبتنی بر این بوده که: قاعده هرچند استنتاج پژوهش است.دارئه  یِنهاد شبهه ،هشد

(، امّا مدل 8211:396کند)صفری،ای دقیق کیفرزدایی میمستقل به گونه درأ به عنوان یک قاعده

میان قاعده درأ و اصول حقوقی کیفرزدا و چارچوب آن ارائه نشده  و معیار عینی برای تعامل پویا

موجب اتخاذ سیاست اعمال آن، شبهه دارئه وجود دارد ضوابط در  هایی کهابهاماست. به دلیلِ 

 ،«یفرهااصل قطعیت ک»با خدشه بر  که شودمیکیفرزدایانه افراطی غیرهمسو با اهداف شریعت 

 . 8زیر سوال خواهد رفت گذار نیزونقان ن اغراض کلیمتضمّ قواعد

ابزارهای کیفری برای حمایت از  ازست که ا ایسیاست کیفری اسالمی به گونههرچند 

ن های بنیادیدر قبال ارزش ویژهبه ،در بیشتر موارد و کنداستفاده میموجه  مصالحها و ارزش

ذاری گفقیهان قواعدی را پایه این وجود،با  ؛ امّاجامعه، درصدد کاستن از عناوین مجرمانه نیست

مستندات  که سامانه قضایی، با دالیل و شودمیمبادرت  تعیین کیفرکه تنها درصورتی به  اندنموده

رایط را با تمام خصوصیات و شکیفر  ، آنشریعت ،نماید که اوالً احرازای قطعی و بدون هیچ شبهه

های شریعت تمام و کمال در در آموزه 3های کیفرزدایانهههمه تبصر ،و ثانیاً است مقرر داشته آن

یفرها و دهنده دایره کلذا به تعبیر عالمه حلّی، بایسته است ابزارهای گسترش .شوندقانون ذکر 

 (. 84:267ق: ج8482حلّی:)عالمه 2ها محدود یا لغو شودهای سهولت اثبات آنهمچنین، فرآیند

                                                      

تواند ر میهای مؤثر بر کیفاسقاط کیفر را ندارد و برداشت ناصحیح از شبهه حریکو ت أای صالحیت درهر شبهه .8

انون از روح ق، امّا گرچه برحسب ظاهر، مستند به قانون و قاعده فقهی است که منجر به صدور آرا و احکامی شود

گیری یک معیارهای شبهه، افزون بر شکلاین برداشت ناروا و ابهام در  .و غایت شرعی بسی دور مانده است

به « ی مجازاتبازدارندگ»سیاست کیفرزدای معیوب، محذور تعطیلی حدود را در بردارد و تهدید بالفعلی نسبت به 

 آید.شمار می

2  . Depenalization. 

 .صیلهاؤدّیة إلى توسیعها و تحفینبغی إبطال الذرائع الم «ادرءوا الحدود بالشبهات»ولهذا قال: العقوبات مبنیّة على الدفع .2
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ت به شدّ ،گاهیِ و سازوکارها مطرح« چارهآخرین راه»کیفر را به عنوان اعمال دانان، حقوق

ا از این ت انددهی وضع نمودهکیفرتر از اصل برائت را در هنگام تطبیق و اجرای فرآیند عموسّ

 وسعه درتد. نرا به طور چشمگیری کاهش ده اجرای کیفرینابجا به ضمانترهگذر، خطر توسل 

کندی یا  ،شدن کیفرهاه با این قید که موجب تعطیلالبتّ ،تعدیل و زدودن کیفر ،8عوامل مخفّفه

خود  میزاننظام قضایی هر نیز،  3.شودبرآورد میکیفرزدا قانون نشود، سیاست عمومی  شدناثربی

، قادر خواهد بود معیارها و راهبردهای کالن برای دهد تطبیقبودن معیارهای عدالت و علمیبا را 

باید  اییبر اصل کیفرزد متکیبه دادرسان پیشنهاد نماید. راهبردهای « شبهه»خروج از نقطه انزوای 

ق ، کارکرد حفظ حداکثری حقوهاحلّ و فصل پروندهبر  افزونکه  این ویژگی را داشته باشند

 د.ها ایجاد نمایکمتری را میان دادگاه ءت آراو تشتّ اشدب برداشته های دعوا را درطرف یا طرف

ابل ق یبه معنای حالتی است که در خالل آن امر« اشتباه»اسم مصدر از ماده  ،شبهه در لغت

و  و همانندییکسان بودن  نخست،چرخد، می« شَبَه»تمایز یا آشکار نباشد. دو معنی حول ماده

 یِواژه .(82:199ق: ج8484منظور، ابن)امری است پوشیدگیِدیگری اشکال، اختالط، التباس و 

ا تمایز و مانع تشخیص ی شدهپدیده مبهمی که با موضوع مرتبط با خود همراه »توان به:شبهه را می

عادی این معنی مقتضی آن است  یِ، تعریف نمود. الزمه«شودها میآن موضوع از سایر موضوع

 دهد. دیگری را مطابق با واقع تشخیص  امرو وی،   در حکم یا موضوع رخاشتباه  فرد،که برای 

بی یا سل« حکم»در حقیقت ناتوانی قوه سنجش ذهن در ایجاد « شبهه»باید توجه داشت که 

ار جدای از پیچیدگی مفهومی شبهه، تحلیل اعتب .شودمی نیز که شامل تداعی معانی استایجابی 

که به  ، درصدد آن استاین پژوهشیفرها جای تأمل بسیار دارد که شبهه و تأثیرگذاری آن بر ک

                                                      
1  . Mitigation (of Criminal Sentence) 

به جهت آن وضع و مقرر گردیده آن است که شارع حکیم از حقوق  أانداز سیاسی، حکمتی که قاعده دردر بُعد و چشم . 3

در برابر کیفرهای سختی همچون حدود پشتیبانی نموده و به نحوی  های حکومت و مخصوصاًفرد در قبال خطر شدید اتهام

ریزی نماید. حال که حکومت ابزارهای نیرومندی جانبه میان امکانات فرد با ابزارهای در دسترس حکومت پیهمهای موازنه

ه وارد دیگر دست کم، هرگونبرای کشف حقیقت در اختیار دارد، در بعضی موارد شارع، از اعمال این ابزارها منع کرده و در م

 عدم اثبات آن دانسته است. به منزلهای از جرایم تاریکی را نسبت به پاره شبهه و نقطه
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های محوری که تاکنون مغفول مانده یا کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته پاسخ پرسش

ردی شود؟ ارتباط کارکها، عبارتند از تحقق شبهه دارئه با چه شرایطی احراز میدهد. این پرسش

ا درنظرگرفتن شود؟ آیا بچگونه تعریف می« سازی کیفرهااصل فردی»شبهه با قواعد کیفری نظیر 

اهداف مجازات و پس از احراز ارتکاز عقالییِ مبتنی بر اسقاط کیفر، حالت شبهه دارئه به اثبات 

ن بودن قاعده درأ چه تأثیری بر نتایج قاعده مانندِ تلقیی امتنانیرسد؟ و به فرض اثباتِ مؤلفهمی

تهم، کیفیت تحقیق و تفحّص دادرس نسبت به جرم و میزانِ محدودیت ابزارهای اثباتی برائت به م

 مترتّب خواهد شد؟

ت لفه دستیابی به عدالؤم ،شبهات، گاه مترتّب بر کارکردهایِ ی موجود در اعمالهاآسیب

خفیف ت، جریان شبهه دارئه و کند. به عنوان نمونهدر حقوق کیفری ایران را به شدت تهدید می

بلکه  ،اللهی محض نداردحق یبه عنف که جنبه زنایدر مواردی چون زنا یا لواط در قالب  کیفر

که خود هییفق جا کهنیز است، با تشکیک مواجه شده تا آنالناسی آمیخته با خصوصیت حق

 مشکلِ»ه تعبیر به ألاز این مس« فقه القضاء»در-ها ریاست دستگاه قضا را برعهده داشتهسال

الّلهی حق حدود در این موارد برخالف شبهه و خواهان عدم تاثیر کرده« نشدهحل

در واقع، این اشکال ناشی از اختالل در شناخت  .(3:867ق:ج8432اردبیلی،است)موسوی

هایِ فقهی و حقوقی کمابیش به چشم در تألیف های کارکردی شبهه دارئه است کهبایسته

دور ، لزوم صأمنبعث از قاعده در گیریِتهافت آرای محاکم کیفری و جهتالحظه با م خورد.می

 های)موقعیت لیت مرتکبئورأی وحدت رویه در خصوص تأثیرگذاری شبهه بر عدم مس

 شود.احساس می ،بیش از پیش کیفرزدایی شبهه(

اعمال تأثیر که در شریعت اقتضا دارد، به جای این 8قواعد کیفری تسامحی بودن طبیعت

منوط به  و آمره و الزامی یک حکمِ باشد، قانونگذار  3شبهه از قواعد مخیّره یا راهکار پیشنهادی

                                                      

تُعَسِّرُوا، وَسَکِّنُوا یَسِّرُوا وَالَ :»[ و ]عن[أَنَسَ بْنَ مَالِکٍ قَالَ: قَالَ النَّبِی31ُّیُرِیدُ اهللُ أَن یُخَفِّفَ عَنکُمْ وَخُلِقَ اإلِنسَانُ ضَعِیفاً ]النساء:. 8

 (1/889 حرعاملى،«)بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ:»فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ  ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ( وَعَنْ أَبِی1/29؛ البخاری«)وَالَ تُنَفِّرُوا

2  .  Default Rule.  
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دادرس، قاعده درأ را در فرض وجود  چه،شود. به همین دلیل، چنانمفهوم نظم عمومی محسوب 

از موارد تجویز نقض حکم و اعاده دادرسی خواهد بود. به عنوان نمونه، در  ،شبهه اعمال نکند

ای عدم پذیرش درخواست وکیل متهم مبنی بر معرفی متهم به پزشکی قانونی در جهت پرونده

قل، اراده آمیز در عپیدایش موقعیت شبهه سببتشخیص صحت قوای عقلی و حالت روانی متهم، 

ه شدعنه توسط دیوان عالی کشور ب نقض رأی معترضو عدم درک ماهیت جرم و سب

 (.8261:682 مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور،)ر.ک: است

 های محوریِ باال، پس از تحلیل اصطالحبنابراین، پژوهش حاضر، از رهگذر پاسخ به پرسش

این  دازد که با تنقیحپرفقهی و لوازم ذاتی شبهه، به واکاوی راهبردها و آثار مترتب بر آن می

توان انتظار داشت پس از یافتن مفهومِ مناسب شبهه، راهکاری در جهت برآورد موارد، می

های های فقهی و حقوقی وابسته به مدل کیفرزدایانه شبهه دارئه و درنهایت، رفع آسیبمؤلفه

 گفته فراهم آید. قضایی پیش

 «شبهه»شناسی مفهوم -1

 گفته،، افزون بر تعریف پیشدانانهای پژوهشگران معاصر و حقوقو کتاب هاقالهسیر در م

 :شوددهد که به برخی از آنها اشاره میدست میهتعاریف دیگری را در میان ایشان ب

د یا گیرشبهه حالتی است که مرتکب در آن قرار می در تعریف شبهه آورده: هأبوزهر-8

دهد و با وجود آن مرتکب در انجام آن)به طور کلی( رفتار مینسبت به موضوع ارتکاب رخ 

ظر دادرس بر ن ی و مجازات بناتنها باعث برداشتن کیفر حدّ ،که معذوریت ویمعذور بوده و یا این

 است تالش نموده ،وی. (876م:8669)ابوزهره، شودی میتبدیل به عقوبتی کمتر از کیفر حدّیا 

بهه پیوندد در تعریف شها به وقوع میق آنزیر را که شبهه با تحقّ هایلتاح ،تا با این تعریف

ای که به موضوع جنایت تعلق شبهه-بمرتکب در حین انجام رفتار.  شبهه-الف داخل نماید:

ال اساسی اشک. شبهه در شروط و علل معذّره نسبت به مرتکب در ارتکاب رفتار-جگرفته است.

. نپرداخته است ،رسدای که جرم با آن به اثبات مین است که به شبههآ مورداشارهتعریف 
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ای نشده و تنها حالتی عنوان شده که واژه شبهه اشاره به معنایِ به طور ضمنیی حتّهمچنین، 

تعریف  ، از این رو،، ولی نوع این حالت در تعریف ناشناخته بودهشودثیر بر کیفر میأموجب ت

  است. شدن اغیار فاقد شرط اطراد و مانعِ باال

ضابطه در صدق شبهه دارئه چه در شبهه مرحوم معرفت در تعریف خویش بیان نموده است: -3

خواهد همان توهم جانی یا مرتکب در جواز عملی که می ،حکمی و چه در شبهه موضوعی

رای همه افراد و یا از اموری ق توهم از امور واضح بکه متعلّمرتکب شود، خواهد بود به شرط آن

سبت به افراد وجود شبهه ن بنابراین، پذیرشکه پوشیدگی آن نسبت به جانی امکان ندارد، نباشد و 

زدواج داند امجرد اجرای عقد نسبت به زنی که می دلیل،به همین است. و احوال مختلف متفاوت 

 (269ق:8261)معرفت، نخواهد بودبا او بر وی حرام است مثل مادرزن، ربیبه، موجب صدق شبهه 

 یکه در اراده است ای از التباسگونه:شبهه «مسقطات العقوبة الحدیة»تعریف کتاب-2 

ارکان مادی جرم یا ادله شرعی و یا قواعد اثبات جرم برجا گذاشته و  در مرتکب یا خلل و نقص

هد عقوبت حدی به خود خواأ ایجاد شکی شده که حکم یقین را در در سبب

 .(893م: 8616اهیم،رمحمدإب)گرفت

ه امری آید کاست: شبهه در حالتی پدید می ابا الخیل شبهه را این چنین تعریف نموده -4

که ظاهراً مجازاتی را اقتضا دارد با امر دیگری که مانع ترتب اثر یا مجازات است معارضه نماید 

(. همسو با تعریف باال، 49ق:8439،أباالخیلباشد)تر از اجرای حد و در نظر شارع منع ترتب قوی

، بر (921ق:8437،شیبانی)،(8:819ق:ج8429)عودهعبدالقادر برخی از پژوهشگران مانند

کارکرد  بودنیا تنصیصی بودنثمره بحث اصطیادیکه طبعاً  ه گذاشتهبودن قاعده صحّتنصیصی

ن است که کاربرد قاعده تنها در موارد و بودن، اصل آدر صورت اصطیادی آن است که شبهه

 های متیقن به منصه فعلیت برسد.مصداق

شبهه دارئه حد حالتی است که به جهت :است الدین عوض در تعریف خود آوردهمحی-1

تعارض ادله تحریم و نه صرف اختالف فقیهان، حرمت در صورتی ثابت باشد، ولی در صورت 

هود از رجوع مقر یا ش ،مثالًشبهه؛ ینفس شبهه است نه شبهه دیگر ثابت نباشد و مقصود از آن
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 ،شود؛ زیرا کهمودای اقرار یا گواهی در ذات خود شبهه بوده که با آن کیفر حدی ساقط می

 استشبهه یِکردن مقر یا شاهد، شبهها احتمال رجوعامّ ،بودن رجوع در کار استاحتمال دروغ

هه در کیفر حدی شبهه است نه شب أشود. در نتیجه از نظر وی معتبر در درکه حد با آن ساقط نمی

  (. 89م:8671)عوض،دشزیرا در غیر این صورت تمامی حدود، تعطیل خواهند  ،وجود شبهه

 ،لفان چون النبهان تعریف خاصی را برای شبهه ضروری ندانستهؤای دیگر از مدر مقابل عده

ری قناعت گیای لغوی عام یعنی آنچه که با مطالعه پرونده مانع از شکلبلکه شبهه را در همان معن

 ،اشکال عدم تعریف شبهه خصوصاً (.386م:8677اند)نبهان،شود به کار بردهوجدانی قاضی می

دگاه شرع یا میزان اعتبار آن از دی« شبهه»تا گستره  ،بودن قاعده، مشهود است؛ زیرابنابر تنصیصی

ع که نسبت میان شبهات مقتضی رفاینضمنممکن نیست.  آنبردن به محدوده د، پیمعین نشو

ی که از محتویات پرونده برای قاضی حاصل تاز نظر شارع و آن دسته از شبها عنوان حدی

ضعیف در سقوط حد،  هر شبهه ،و شارع لزوماً است شود، عموم و خصوص من وجه بودهمی

گونه که برخی شبهات را که خلل چندانی در قناعت وجدانی قاضی همان است. معتبر ننموده

یابی شک و تردید)ناشی از شکلبه عقیده شاطبی است.  کند، مسقط حد برشمردهایجاد نمی

شبهه( به هر نسبت و درصدی که باشد و به هر موضوعی که تعلق یافته باشد و از هر طریقی که 

 .شمرده شده استو موجب الغا و درأ حد  بودهمتهم اثربخش به نفع  حاصل گردیده باشد،

مُفِیدًا لِلظَّنِّ فِی إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَمَعَ ذَلِکَ فَإِذَا  -هُنَاکَ- فَإِنَّ الدَّلِیل یَقُومُ» بیان داشته:وی رو، یناهب

 «ا فِی مَرْتَبَةِ الْعَفْوِحُکْمُهَا وَدَخَل صَاحِبُهَ -غَلَبَ- إِنْ ضَعُفَتْ عَارَضَتْهُ شُبْهَةٌ وَ

 (.8،378جق:8487)شاطبی،

و  شودمی «نفی» ،مثل عنوان زنا ای که با آن جرمیمیان شبهه نیز دانانحقوقبعضی از 

جرم به  ،که گاه ااند، به این معنتفاوت قائل شده ،شوداز تنفیذ مجازات آن می «مانع»ای که شبهه

ای درکار است که اجرای کیفر را شود، اما شبههی شرعی ثابت میواسطه قرائن و مدارک ظنّ

ف له، ایشان را بر آن داشته تا به طور جداگانه به تعریأکند. همین تفکیک میان دو مسمنتفی می

قوبة المسقطة للعأن الشبهة » بپردازند و بیان دارند: ،های حدی را ساقط کندای که مجازاتشبهه
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ما یعتری أحد أرکان الجریمة، أو دلیل إثباتها من خلل یدرأ عقوبتها -الحدیة هی:

 ،در اثبات جرمی مانند زنا، وجود حجت شرعی ،ترتیبیناه. ب(8،319ق:ج8499)حفناوی،«الحدیة

ا کند، امّیمبنی بر حرمت آن نزد مرتکب، اعتبار پیدا م -یا اصل شرعی اعم از قطع، اماره معتبر و

به  ای که نسبتاثبات مجازات حدی خود موضوع دیگر است، که طبق تعریف باال، هر شبهه

خواه در مرحله انطباق نص و خواه در نتیجه تعارض دلیل  ،رکن شرعی جرم خلل ایجاد کند

همراه رم ای که شبهه با فاعل جتحریم با دلیل اباحه یا در رکن معنوی جرم تاثیر بگذارد به گونه

و در اهلیت او در ارتکاب جرم ایجاد شائبه نماید و یا نسبت به ادله اثبات جرم همچون اقرار  شده

 را خواهد داشت.  کیفر حدی أشود، همین شبهه قابلیت درمتهم، شهادت شهود عارض 

مادی یا  ،قانونی عناصراز  عنصریدادرس که ثبوت  اقناعمؤثر در  تردیدهر  ،رسدبه نظر می

را با خلل جدی مواجه کند و سبب اسقاط کیفر و یا ادله اثبات در جرائم حدی و تعزیزی  روانی

بایست . البته میدارئه است و یا در شرایطی تبدیل مجازات حد به مجازات تعزیری شود شبهه

یا شبهه تنها آکیفیت تأثیر این تردیدها با توجه به سیاست جنایی نظام کیفری تعیین شود، مثالً 

و بدون تعیین هیچ ضابطه خاصی دارد یا تأثیر شبهه به عنوان عاملی در جهت  8کارکرد احتیالی

در اجرای کیفر با توجه  2گرامند شود و یا آنکه مصلحت تقلیلباید قاعده 3تحقق عدالت کیفری

ا از قبیل همجازات به واقعیات عینی جامعه اقتضا دارد که شبهه تنها در زمینه اسقاط شدیدترین

 رجم و اعدام کاربرد داشته باشد.

  شبهه دارئه وقوع در . اعتبارسنجی ترديد دادرس1-1

مامیه تا در میان فقیهان ا« شبهه در شبهه دارئه»دهد که حجیّت کنکاش در فقه کیفری نشان می

ق.م.ا رجوع از شهادت شرعی،  861به عنوان نمونه طبق مفاد ماده  شده است.حدودی مغفول واقع 

شود و اعاده شهادت پس از رجوع آن، اعتبار شهادت میاز اجرای مجازات، موجب سلب  پیش

                                                      
1  . Fraudulence 

2  . Criminal Justice 

3  . Reductionist Approach 
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 )محقّق است شدهدارئه عنوان  مسموع نیست. مستند و مدرک چنین حکم قانونی، تحقق شبهه

رجوع گواهان تا زمان اجرای مجازات نوعی شبهه دارئه در عناوین (. 823 :4 ج :8491 حلی،

مستند به گواهی گواهان و باالتر از آن سبب  ایجاد نموده، که موجب سقوط کیفرِ باالمجرمانه 

اگر دادگاه در رجوع یا عدم رجوع گواهان  . اما،شودنقض رأی دادگاه مبنی بر ثبوت کیفر می

، موجب سلب اعتبار «شانی در رجوع شهود از گواهیشبهه» شک و تردید حاصل نماید، آیا

ح همان حالتی است که در اصطال ،شهادت شده و در سقوط کیفر متهم تأثیرگذار خواهد بود؟ این

 شود.می« شبهه در شبهه دارئه»از آن تعبیر به 

ق و بروز حقدر ت ،که هرگاه شده استالفقه بر این استوار مبنای نگرش فقهایی مانند صاحب

ون پذیر نیست؛ چشبهه، شبهه و تردید حاصل شود، در این حال تمسک به عمومات حدود امکان

 ؛که با شک در مخصص، تمسک به عام جایز است تفاوت دارد هاییحالتبقیه  با این مورد

رو، از این، شودمیتازه  شبهه یک صرف پیشامد احتمال و تردید در پیدایش شبهه، مایه تکوین

 اجرای ص عموماتمخصّ محسوب شده و «دارئه شبهه» خود،به خودی شبهه، وقوع شک در 

یفیت ک یِجنبهاز  ، نوشته است:شدهوی به عنوان تنها فقیهی که در این بحث وارد است.  حدود

اگر میان این دو کیفیت شک  کهگاه حد باید محکم زده شود و گاه با شدت کمتر ،مجازات

مقصود از شبهه، اعم از آن است که دادرس  ،باید کیفر با شدت کمتر اجرا شود و ظاهراً شود،

اگر برای (. 31ق: 8496شیرازی،باشد.)حسینی« شبهه در شبهه»حالتی که  یاداشته  «علم به شبهه»

قاضی در تحقّق شبهه دارئه شک ایجاد شود، در این حال رجوع به عمومات حدود جایز نیست 

فیه با سایر موارد رجوع به عام هنگام شک در مخصص تفاوت دارد؛ زیرا، مجرّد شک نو مانح

شود و شک در شبهه، ذاتاً نوعی شبهه است. پس در حصول شبهه، موجب ایجاد شبهه می

مخصصِ)عموم اجرای کیفر( به مجرد عروض نفس این شک قاضی در وقوع شبهه حاصل 

ها رجوع به عموم عام هنگام شک در مخصص ی که در آنشود، دقیقاً برخالف موارد دیگرمی

 -اگر مخصص منفصل باشد و موجب تغییر عنوان گزاره عام، به عنوانِ ضدش، نشود-موضوعی

منتهی در نقض این نظریه باید . (263ق :8261)معرفت، باشدیا مخصص مفهومیِ مطلق، جایز می
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نتوان ه اگر ک دهدشبهه دارئه به ما نشان می گفت برآیند واکاوی موضوع شبهه نسبت به حصول

برخالف شبهه دارئه فاقد ارزش اثباتی است، دارای ارزش و بار اثباتی بسیار نادر است. به  گفت

 صشود، ولی این مخصّموجب شبهه می گرچه ذاتاً ،رف تردید در تکوین شبههکه صِجهت آن

بوده و توان  تری برخوردارباشد از اعتبار به مراتب نازلنسبت به مخصص ابتدایی که شبهه دارئه 

تخصیص زدن عمومات حدود را ندارد. به تعبیر بهتر مؤدای مفهوم شبهه دارئه، اسقاط کیفر از 

 ،انگارانه کیفری استهمان مواد قانونی جرم، طریق یقین و قطع به خروج از عموم اقامه کیفرها

ای است که اگر تردید در شک در حصول شبهه« دارئهدر شبههشبهه »که مفاد و مدلولدرحالی

عموم  ، همچنان،نمود. پس با حصول این تردیدآن را از عموم عام حد خارج نمی ،شدآن نمی

المعارض ب اً،منتفی و عموم به لحاظ موضوعیعام حاکم بوده و شبهه دارئه به واسطه حصول شبهه، 

 است.باقی مانده و تمسک به آن جایز 

ه به نسبت ای کشبهه تصور است: نخست،گونه قابلرجوع شهود به سهباال، یعنی  شبهه موضوع

شود که چه بسا شاهدان به دروغ چنین گواهی داده و یا در گواهی عارض می دربارهواقع امر 

با عدم  تیح هایی،شهادت خود، مرتکب سهو یا اشتباه و نظایر آن شده باشند که چنین احتمال

که، شبهه در مورد شک در رجوع شهود نیز ممکن است در ذهن دادرس خطور نماید. دوم آن

ین معنا که شک در وقوع رجوع بر طبق موازین شرعی اهب ،حکم بر اثر رجوع گواهان رخ دهد

 هکند و مقتضی تأثیر حکم دادگارخ دهد که اطالق ادله اعتبار دادرسی این شبهه را برطرف می

ن از ای أکه به داللت قاعده در شرعیمنصوصهایو قصاص و تعزیر است، مگر در جرایم حدی

آید که در آن .حالت سومی هم پیش می(483ق:8491)گلپایگانی، شوندحکم مستثنی می

که این حالت مصداق  بدهداحتمال رجوع شهود را  ،دادرس، پس از ادای گواهی شهود، بدواً

 .استشبهه در شبهه 

 دادنامه تجدیدنظر را به جهت عدم تحقیق جرم زنا،کشور در عالیدیوان ،در بُعد کارکرد قضایی

در خصوص فاصله بین محل وقوع بزه و همسر متهمه به جرم زنای محصن را مخدوش و در نقض 

 :است رأی دادگاه آورده
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 ،تصریح شده که متهمه قریب دو ماه زندگی و خانه خود را ترک کردهکه در رأی دادگاه با این»

فرض صحت تمکین به عمل زنا، فاصله بین محل  براما از این حیث جریان را بررسی ننموده که 

 وقوع بزه و همسر متهمه در حدود مسافت شرعی بوده یا خیر؟ در صورتی که طبق فتوای امام ...

حکم احصان ندارد و... طبق قاعده تدرأ الحدود  ،ش دور باشداگر زانیه چهار فرسخ از شوهر

 («78/11/3د.)شودادنامه نقض می)لذا(،  ،بالشبهات، سقوط حد رجم وجود دارد...

باید دادگاه احراز نماید  این است کهشود بر این رأی وارد می انتقادی که (8216:843بازگیر،)

 اکه خود متهمه چنین ادعایی را مطرح نماید، والّکه متهمه سفر بیش از چهار فرسخ رفته یا این

 تواند کیفر رجم را اسقاط نماید.و نمی استله شبهه در شبهه أصرف شک و تردید در این مس

 . شبهه؛ دليل ماهوی يا کارکردی شکلی2-1

کرد شبهه آن است که چگونه باید میان قواعد ماهوی و قواعد در کار دیگر له مهمأمس

امحرم شبهه فرد در تشخیص زن ن اننداگر شبهه در امور ماهوی باشد، م د؟ششکلی تفکیک قائل 

 گرفته در ذهن مرتکب، درصورت یبه عنوان همسر قانونی خویش، تردیدی نیست که شبهه

ر اندکی بر تأثی ،بود، ولی شبهه در امور شکلی، غالباًارزیابی از مسئولیت کیفری مؤثر خواهد 

اه یا مانند شبهه در صالحیت دادگ ،مسئولیت کیفری مرتکب در قبال ارتکاب جرم خواهد داشت

 صورتکه مرتکب جرم زنای حدّی در خارج ایران مانند این .مکان)قلمرو( اجرای قوانین کیفری

ه در خارج از قلمرو حاکمیت ایران که نَ ،ران جرم استکرده، ارتکاب این رفتار صرفاً در ایمی

 پس از مراجعه به ایران و تحت تعقیب قرار گرفتن همین شبهه را ادعا نماید.

 بههش هایحالت در مبنا بودن این بحث برای تمایز أثمره ماهوی یا شکلی بودن قاعده در

ا خطای و ب داشته شبهه کارکردی ماهویکه اگر  ایگونهبه ،های غیرمعتبر استدارئه از شبهه

متفاوت از حالتی  ،الًکام رابطه مستقیم باشد از لحاظ تأثیر در مسئولیت کیفری،دارای ارتکابی فرد 

 گیرد که تنها در صورت انجام عملاین اساس شکل می برو  داردشود که شبهه منشأ شکلی می

جازات قانون م ،متهم قابل تعقیب خواهد بود. مثالً در صورت علم به تمام زوایای حقوقی از سوی
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سرقت پدر یا جد پدری را از اموال فرزند یا نوه قابل پیگرد و مجازات  391 اسالمی در بند ج ماده

ست، اکه متعلق به فرزند یا نوه پسری خود اگر متهم مال را به تصور آن ،حدّی ندانسته است. حال

وی ماهه مال مسروقه متعلق به شخص دیگری است، در صورت معلوم شود ک هابرباید و بعد

ل قاب متهم عدم ارتباطِ شبهه به وجود آمده با خطای موجود در سرقت، و هشبه نمودنِمحسوب

 بودن و انجام رفتار در صورت علم به همه جوانبتعقیب و کیفر خواهد بود، ولی بر مبنای شکلی

تواند اعتقاد بر تعلق مال به فرزند می دلیلاز کیفر به  بودنمصونآن، ربایش مال غیر به تصور 

 شود.دفاع مناسبی محسوب و باعث دفع کیفر 

 که اعمال استای ماهوی قاعده ،قاعده درأ ،اصوالًبرخی از این موضوع، بنابر دیدگاه  فارغ

 ،هن روانی و در نتیجگیرد و شبهه نیز موجب تزلزل در رکآن در فرض بروز شبهه صورت می

د. بنابراین، برخالف سایر عوامل سقوط دعوای عمومی مانند مرور زمان شوعدم تحقق جرم می

یا اعتبار امر مختوم که به دلیل شکلی و بدون اظهار نظر در ماهیت امر، ادامه تحقیق و رسیدگی 

به یک اظهارنظر ماهوی دست  ،واقعدرپذیر نیست، در مقام اعمال قاعده درأ مرجع قضایی امکان

 رو در این مقام وی باید حسبزند. از اینلیت کیفری میئومبنی بر عدم تحقق جرم یا عدم مس

 (.8:897ج:8261خالقی،)مورد اقدام به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت نماید

ی و شکل برداشتی انداننگرانه به شبهه، برخی حقوقماهوی رویکرددر تقابل با این 

هاد عفو ن با ، قاعده درأ تشابهزراعت در  به عنوان نمونه، دکتر. دهندمحور از شبهه ارائه میاثبات

جرمی با تمام شرایط آن به اثبات رسیده لکن مقنن به دالیلی، حکم به ها که در آنو مرور زمان، 

ع فرض بر آن است که وقو نویسد:در این رابطه چنین میو سقوط مجازات دهد، تشکیک نموده 

ار، ذگشود پس قانونجرم یا یکی از شرایط آن، محل تردید است و با دلیل معتبری ثابت نمی

« سقوط مجازات»توان عنوانشود که با این وصف نمیدهد. مالحظه میحکم به عدم ثبوت آن می

تا اینکه  شودتر مینزدیک را برای آن برگزید. از همین روی قاعده درأ به قواعد شکلی و اثباتی

 چه کسی ادعایی علیه دیگری داشته باشدکلیِ اثبات، چنانای ماهوی باشد. براساس قواعدقاعده

ی نتواند عاگر مدّ ،پس .باید آن را اثبات کند و منظور از اثبات، ثابت کردن جزمی و قطعی است
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هرچند قرائن ضعیفی، ادعای او را  ،م دادتوان بر اساس ادعای او حکنمی ،چنین دلیلی ارائه دهد

دهد که عنصر معنوی جرم به صورت کامل تحقق یابد جرم زمانی رخ می ،تأیید نماید. همچنین

و بخشی از عنصر معنوی، علم به ارکان جرم است. پس اگر مرتکب، علم به موضوع یا نتیجه جرم 

شد. ]وجود[ داشته با گمان و ظن ضعیفی هر چند محسوب نمود،توان او را مجرم نداشته باشد نمی

ردید ت نسبت به تحقق شرایط آن، امّا، ،شودجا نیز جرم ثابت میممکن است گفته شود در این

و تردید وجود دارد که آیا مرتکب در مورد همسر نبودن  کندمیفردی، زنا  ،مثالً .وجود دارد

وجیه، این ت رسدبه نظرمی. شودوی ساقط  در نتیجه مجازات از است یا خیر تا وی، آگاهی داشته

بر عنصر مادی، عنصر  افزونا امّ است، گرچه عنصر مادی جرم رخ داده ،زیرا صحیح نیست؛

 (.3:183ج :8263زراعت،رسد. )جا، به اثبات نمیدر این معنوی نیز باید ثابت شود که

یک  به وسایل و کیفیت اعمال هایی که صرفاًرا گزاره« قوانین شکلی»رسد اگر به نظر می

را نیز قواعدی که تأثیر مستقیم بر محکومیت یا سقوط « قوانین ماهوی»حق اشاره داشته باشند و 

مجازات بگذارند، تعریف کنیم؛ در جرائم حدی، قاعده درأ یک ضابطه دو وجهیِ حاکم بر 

، بود، اما در سایر جرائم قواعد شکلی)قابلیت طرح ادعا، ادله اثبات( و نیز قوانین ماهوی خواهد

 .8ممکن است تنها بر قواعد ماهوی تأثیرگذار باشد« شبهه»نهایتاً 

 

 

                                                      

است تأثیرگذار نیست زیرا هرچند باید به حدی از  8که نوعاً روال شکلی« اتهام»به همین خاطر قاعده درأ بر  .8

ق.آ.د.ک.(، تا بر شخصی 891در صحت استناد رفتار مجرمانه)ماده « احتمال منطقی و نوعی»دالیل برسد اما صرف 

وصف متهم بودن صدق کند و شبهه در آن تأثیر خاصی ندارد. پس از ثبوت وصف اتهام و در مرحله اثباتی و در 

ه شبهه کنند کها و احتماالتی که عمدتاً جنبه ماهوی دارند حین دادرسی بروز میحلیل ادله، تردیدمقام تجزیه و ت

در این مرحله کارکرد خود را به نمایش گذاشته و تکلیف هر کدام از این تردیدها را « معیار اثباتی»به عنوان 

 کند.مشخص می
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  «کيفر کردناصل فردی» انطباق موقعيت شبهه بر-3-1

رایط و شو  وضع روانی و اجتماعی بزهکار شناخت دقیقکیفرها، به معنای سازیاصل فردی

گاه  .تاس مجرمانه به منظورگزینش کیفر مناسبگیری پدیده چگونگی ارتکاب و شکل

مالحظاتی نظیر مصالح اجتماعی، اختیار قاضی را در تعیین نوع و میزان مجازات را محدود 

سازد و قاضی در صدور حکم بیش از فاعل)بزهکار(، فعل)بزه( او را در معرض داوری قرار می

، امکان 8فقهی برخی از فقیهان نظیر میرزای قمی(. همسو با فرضیه 2:829ج:8261دهد)اردبیلی،می

یری مجازات تعز درخصوصِ «بما یراه الحاکم» بر تعزیرات که به موجب ضابطه دارد که افزون

ابطه این ض أ،آورد، در کیفرهای حدی نیز به موجب قاعده دررا فراهم می کیفرسازی فردی مجال

 .سازی باشدپیادهقابل 

ده شکیفرهایی که به عنوان حد مقرر « الموسوعة العصریة»عوده در عبدالقادربنابر فرضیه 

یا  گونه نیست که شریعت، کاهشو این رسندنمی، بدون مالحظه شخصیت جانی، به اثبات است

ای که بدون مراعات به گونه ،ی را بر قاضی حرام کرده باشدافزایش و یا تبدیل مجازات حدّ

نین چ أیت وی، ناگزیر از اجرای مجازات معین حدی باشد، بلکه منششرایط بزهکار و شخص

بیر دیگر، تع. بهاست، «ههاسقاط حدود با شبنظام »یعنی  مهم و اعتراضی ناآگاهی از مبدأ بنیادین

و حد نهایی دقیق کیفرهای حدی، تبیین کران  نمودنخواست و مقصود شارع از معین 

 شدّتبه  و رودبدین شکل که قاضی مجاز نیست که از این حدود مقدر شده فراتر  کیفرهاست،

ز ی عدم احراای که ناشی از شبهه و به طور کلّعلل مخففه واقع، .در3(37: 8433)عوده، آن بیافزاید

                                                      

حقیر در جواز اجراى حدود در زمان غیبت،  »تقریر نموده است: . میرزای قمی در جامع الشتات در رابطه با اجرای حدود8

حاکم شرع است.  ةکند به هر چه صالح داند، و آن هم وظیفتوقف و تأمل دارم. بلى حاکم شرع، این جماعت را تعزیر مى

 ضاکه اقت ر، به هر نحوبلى هر گاه حاکم شرع را آن اقتدار نیست، بر دیگران تنبیه ایشان از باب امر به معروف و نهى از منک

 (261: 8ق:ج8482میرزای قمی، «) کند و شرایط آن متحقق شود جایز، بلکه واجب است.باألسهل فاالسهل..

ونحن نرى أن الشبهات التى ندرأ الحد أو القصاص یدخل ضمنها ما تستلزمه » کند:نظر خویش را تبیین میهقطگونه ناین ،وی .3

منا من قبل و أن التعزیر فی هذه الحالة یغنی عن الحد أو القصاص وهو أقل منها. وعلی ذلک ظروف الجانی وشخصیته کما قد

 .«فاننا ال نوافق على القول بأن النص الشرعی على عقوبة مقدرة معناه أن الشریعة تحرم علی القاضی أن ینقص من تلک العقوبة...
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های مجازات»:به تعبیر وی شود.تخفیف مجازات و تبدیل آن به تعزیر می سبب است، شروط حد

ه آمدن شرایط مشخصی کگرچه در حالت پدیداهستند،  عزیراتهمان ت ،جرایم یکلیهاصلی در 

ز شود، همان نهایت کیفر تعیین شده ا نموده است،کیفر تا حدی که شارع تعیین  8موجب تشدید

آید، در غیر این صورت، همان جزای تعزیری که بنابر عقیده ما اصل سوی شارع، به اجرا درمی

 «شود.است، اعمال می

المی اس کیفریهای قوانین وضعی به دو شاخصه نظام وی در تمایز منهج شرعی و چارچوب

 کند:اشاره می

برای حمایت از  محدوده خاصی از رفتارها 3تحدید برای)حدود(  ثابتفرض کیفرهای-8

ه گیری کیفر، باندازههای متهم در تقدیر و توجه به ویژگی-3های تغییرناپذیر آن.جامعه و ارزش

به کیان و هنجارهای  هامکه آن جرکه شریعت مقدس، شخصیت مجرم را به بهانه این ایگونه

است: قاعده درأ، ضامن آن است  دهنموخاطر نشان  ،زده، نادیده نگرفته است. سپس آسیبجامعه 

 مواردی که شبههکردن های متعلّق به شرایط متهم و قربانی جرم هنگام مشخصکه ویژگی

محسوب شده یا به عنوان سبب تجویزکننده تبدیل کیفرهای ثابت به تعزیرات مطرح هستند، با 

 (.42)همان:2دیده اهمیت نگریسته شود

ز با ها جکه کاربست آن هستندتعزیرات  نهایی و مرز حدود و قصاص حد ،ترتیبیناهب

جزای تعزیری کمتر از آن کیفر حدی به اجرا درآید.  بایدو هنگام شبهه  نیستآسمانی جایز نص

که: شورای اجتهاد یا مجلس اعالی مبنی بر ایناست  پیشنهادی مطرح کرده  ،وی در نهایت

جیه برر و توقضایی مجاز نیست که قرار عفو عام یا عفو خاص را به شکل ارتجالی و بدون مُ

بلکه چنین قراری قضایی، با مالحظه اسباب شرعی و تنها به جهت مصلحت اجتماعی اجرا نماید، 

خاذ باید ات سیاسی یا اداری حاکمان جامعه یا حاکمیت و یا احزاب سیاسیشرعی و نه کارکرد

                                                      
1  . Aggrevation. 

2  . Limitation. 

الحدود بالشبهات کفیل بفتح باب یسمح بأن نأخذ الحسابات المتعلقة بظروف الجانی بل والمجنی علیه بعین ...أن مبدأ درء ». 2

 «االهتمام عند تحدید ما یُعَدّ شبهات أو أسبابا تجیز النزول من العقوبات المقدرة الى التعازیر.
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 یسترهدر گ باید باشد،. قرار عفو مادام که دارای مبنا و توجیه شرعی به مصلحت جامعه میشود

؛ دگردند، داخل شوکه باعث منع حدود میبه ویژه در حوزه شبهاتی  ،تخصص فقهی و اجتهادی

ن مقصود تعیی جامعه است و کننده مصالحضابطه عمومی و تأمینحدود با شبهات،  أقاعده در ،زیرا

عفو، کیفرهای  خاطر استبعادی وجود ندارد کهبه همین است که از شبهات در حوزه اجتهاد 

ه که همگی جرایمی کنظر به این .شودل را شام )چه حد و چه تعزیر(تمامی کیفرها و بلکهحدی 

باید شورای عالی قضایی یا  خطرناک و مهم هستند، هایمشود، جربا حد، مجازات می

هم ی به صدور قرار عفو عمومی یا خصوصی مبادرت ورزد، آنخاصّ اجتهاد در شرایطشورای

رای ای که مانع اجاس وجود شبههی را بر اسدر صورتی که اسباب قوی که محدوده کیفرهای حدّ

حد پایانی چون حدود، از نظر شدت  بنابر نظریه عوده(. 98)همان:آنهاست، تضییق نماید.

ها را با شبهات صادر نموده، ولی این بدان معنا نیست که آن أ، شارع فرمان درهستند هامجازات

رای را بزمینه گرداند، بلکه میوجود شبهه در رکنی از ارکان جرم، ارتکاب رفتاری را مباح 

 نماید.اجرای کیفر تعزیری مهیا می

 یبارهدرگونه، بندی مجرمان به هفتبا تقسیمالفقه صاحبگیری مشابه، در یک جهت

ها در قبال هریک از اقسام مجرمان و ارتباط آن با قانون الحدود تدرأ بالشبهات سازی کیفرفردی

کن است افزون بر این هفت مورد، اقسام دیگری از مجرمان نیز وجود داشته مم»اظهار داشته است:

آوردن سوابق هر مرتکب، با توجه به آن مجازات نفیاً و اثباتاً صادر و نیز، دستباشد که پس از به

د صورت، الزم است که شدیشدت و ضعف آن نیز مبتنی بر همین سوابق خواهد بود. در غیر این

ن مجازات برحسب قانون تدرأ الحدود بالشبهات تعیین شود؛ زیرا، این قاعده اعم از بودیا خفیف

 .8(13ق: 8438شیرازی،حسینیها است)اصل کیفرها و شدت آن

                                                      
کرناه بحاجة إلى علماء النفس، و علماء االجتماع، ذ وقد تکون هناک أقسام أخرى للمجرم، حیث أن مثل هذا التصنیف الذی. »8

مضافاً إلى علماء الشریعة، ثمّ استقصاء سوابق کل مجرم ثمّ الحکم بالعقوبة نفیاً أو إثباتاً، شدة أو ضعفاً، فإن أمکن توفیر کل 

ه، فإنه أعم غیرلشبهات( وذلک فهو، وإال فالالزم أن تکون شدة العقاب و خفته مضافاً إلى أصله حسب قانون)الحدود تدرأ با

 «المتبع الشرع على ما ذکره الفقهاءمن أصل الحد أو شدته، و
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 بودن کارکرد شبهه. توجه به مالک امتنانی4-1

امت ی نسبت به ای امتنانقاعده أقاعده در (،31،78ق:ج8482)سبزواری،به عقیده برخی فقها

 ی باهاللّدر جرایم حق ویژه،بهدر مقام اجرا یا تفسیر،  از طرفی به این معنا که اسالمی است،

و در  نباید نتیجه آن امتنان نسبت به متهم )مانند قذف(اسیالنّیا حق )نظیر زنای به عنف(دیدهبزه

نانی این سازوکار امت قید و شرط بدون توجه بهعلیه باشد. افراط بیعین حال، تضییع حق مجنی

 با راهبرد واز سوی دیگر،  و داردی را در پی محذور تعطیلی کیفرهای حدّ یک سو، قاعده، از

از طرف دیگر، شبهه درباره غیرمسلمانان اقتضای الغای کیفر را . نداردمقاصد شریعت همخوانی 

غیرمسلمان با زن مسلمان که  زنای مرد، یعنی82638.ق.م.ا334بند پ ماده باره در ندارد، مثالً

 وکذا یثبت الحدّ بالقتل:»آمده است« اجماعیات فقه الشیعة» زانی است، در کتاب موجب اعدام

والیدرأ عنه الحدّ بالشبهة، والیسقط عنه الحدّ ...والجلد للذمّی إذا زنى بمسلمة،

برداشتن کیفر زنا نبوده و که شبهه دلیلی برای چه آن(4:346ق: ج8486مرعشی،)حسینی«بإسالمه

ثر در جهت ؤای مشدن کند، این ادعا شبههچه کافر ذمی پس از زنا ادعای مسلمانی چنانحتّ

 بود.کیفر تازیانه نخواهد  به برداشتن کیفر اعدام و تبدیل مجازات

 بطالن عقد نکاح وی با زن بهمسلمان االحکام در فرض جهل غیرِی در قواعدحلّ عالمه

 (2:139:ج8482حلّى،عالمه) 3است مسلمان)شبهه حکمیه( را به نوعی مطمح نظر و اشکال دانسته

شود و از می أو ناگزیر از سویی شبهه در موضوع حد زنا وجود دارد و مشمول عموم قاعده در

که -(7:898جق: 8217)طوسی،«اهلل مبنیة على التخفیف و التسهیلحقوق»فقهی دیگر سو، قاعده

کردن حیطه اثباتی کیفرهای دیده است و نتیجه آن محدودالهی بدون بزه از مصادیق آن حدود

آور یقینیا موضوعات کم دارای شهرت فقهیی به احکام محل وفاق یا دستحدّ

                                                      

 .است یبا زن مسلمان که موجب اعدام زان رمسلمانیمرد غ یزنا -پ .8

:ادرءوا الحدود إشکال ینشأ)من( انه شبهة فیسقط الحد لعموم قوله»فخرالمحققین در شرح این اشکال تقریر نموده: .3

المسلمین اما الذمی فال یرخص له و جهله منسوب الى تقصیره و بالشبهات)و من(أن الرخصة و التخفیف انما جاءت فی حق

 (.4،477جق:8217فخرالمحققین،)«تجریه على المسلمین یقتضی تشدید العقوبة علیه
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 1399 پاییز، ودومسی، شماره نهمفصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره 

بر  نیسازوکار قاعده مبت ،زیرا گیرد؛فرض مذکور را دربرنمی( 84:84ق:ج8482ثانى،شهیداست)

ت آن اهتمام شرع بر خون فرد مسلمان و احتیاط تام در امتنان و مسامحه در مورد مسلمانان و علّ

المی، جامعه اس نسبت بها جهل حکمی منتسب به تقصیر غیرمسلمانان و تجرّی وی ، امّاستآن 

 است.مقتضی تشدید کیفر 

شه نیز یست، بلکه قابل مناقبه هر ترتیب، فقها در مواردی که مالک امتنان، نه تنها شفاف ن

قصد »که اند، مثالً، با توجه به اینکه در جرم محاربه نسبت به اینباشد به شبهه تمسّک نمودهمی

گیری جرم معتبر است یا خیر، اختالف دیدگاه فقهی میان فقها وجود دارد، در در شکل« اخافه

 افراد معدودی را بترساند، هر چند که مهاجم مسلحی به دلیل اختالف شخصی، با سالحش،جایی

جواهر رسد اما صاحبامتنان در حق چنین شخصی که شاهر سالح و مهاجم است، بعید به نظر می

به مجرد اختالف فقها و بدون در نظر گرفتن فقدان مالک امتنان در این فرض، در نفی حد محاربه 

تأیید این برداشت باید گفت که به . در (48:196م:ج8618 نجفی،)به شبهه تمسک کرده است

است و اگر  شدهها از تقیید به مالک امتنان برکناررسد با توجه به اطالق نصوص، مفاد آننظر می

دن گمان انحصار و دایرمدارکرمالک امتنان به عنوان حکمت ضابطه شبهات پذیرفته شود، بی

 8.قاعده بر این دلیل، فاقد دلیل است

 

 

 

                                                      
ی داشته باشد و که جنبه تعبدی و امتنانآن. از دیدگاه ما، از حیث دفع آثار محکومیت کیفری به سبب اشتباه مرتکب بیش از 8

های حقوقی نظیر تسامح توان از زیرساختهای عقالنی و انسانی است  و میها و ریشهویژه جامعه اسالمی باشد، واجد جنبه

نیست زم های آن تطبیق داد. لذا البرخاسته از کرامت انسانی در پذیرش اشتباه مرتکب هرچه بیشتر بهره برده و با شاخصه

پذیرش شبهه مرتکب در دفع کیفر را تنها به مسلمانان جامعه اختصاص داده و مقید سازیم و یا حتی در بسیاری از موارد مالک 

 امتنان را برای تطبیق قاعده درء احراز نماییم.
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 انهیفرزدایک ی؛ سازوکار«دارئه شبهه»یمفهوم فقه یبررس

 بردی کيفرزدا از رهگذر حصول شبهه. اصول راه2

در سه دهه اخیر برای توصیف « 3بازگشت کیفرگرایی»و « 8عدالت خشن»نظیر اصطالحاتی 

های کیفری مانند ایاالت متحده آمریکا، حاکی از تحوّل به سوی شدت غیرقابل توجیه پاسخ نظام

گونه رویکردهای (. اینKury, 2011: p.133کیفری و یا عدم تناسب میان جرم و کیفر است)

ها پیوند گرایانه و فراگیر به دامان تودهمعموالً با انواعی از توسل توده 2گیرانهسخت

 تواند( که مجازات عمالً به عنوان صورتی از تالفی اجتماعی ظاهر که می364:8263دارد)هینز،

ت د. زیربنای این اندیشه آن اسگر شود که با جرم انجام شده، تناسب نداردر چهره واکنشی جلوه

توسط  ییفرزدایک(. 291-294مقدم داشت)همان: « عدالت»را باید برهمه چیز از جمله « نظم»که 

 ودییق ای دیق افزودن همچون هاییبا اقدام ،که گاه یی استفرزداینوع ک نیتر، شفافگذارقانون

ضوابط  از مضاعف بر اصل برائت و آثار آن که گاه سبب خروج دیبه عناصر سازنده جرم، تأک

: 8212املو،)شاست دهشبرای آن فرض  یواقعریآثاری غ که شودمی زین یاصل عمل کیاستناد به 

به نوبه  ،یاسالم عتیمقصد شر نیترانسان به عنوان مهم یکرامت ذاتکه (. امّا، با توجه به این291

(، 97: 8267عراقی، زاده و خرّمی)حبیبشود بجایمنشأ سلب و ا واندتیم ،کیفری خود در فقه

« امحتس»که با مالحظه این جنبه،  شود یقاعده درأ تلق یبرا یمتقن مدرک محکم و تواندیم

برخاسته از این بنیان اقتضا دارد که از سویی در هیچ حالتی، عدالت، قربانی نظم اجتماعی نشود 

یافته مرتبط با مسائل اخالقی حذف و در مرحله قضایی از تحمیل و از سوی دیگر، قوانین توسعه

 نظر شود.کیفرهای شدید صرف

گفت که دارئه، بایدشبهه حالتاز  نگارندگان تفسیر از تعیینپس  ،رویکرد جامعدر یک 

ها و یا اثرات متفاوتی بر فرآیند دادرسی شده است که اتّخاذ مشتمل بر راهبردها، مؤلفه این عنوان

این موارد طبعاً، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر کیفر متهم تأثیرگذار خواهد بود. بنابراین، 

 در هنگام تشخیص حالت شبهه دارئه در برخی موارد الزم است. تحلیل راهبردها

                                                      
1. Harsh justice. 

2  . Punitive turn 

3. Get-tough movement. 
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 1399 پاییز، ودومسی، شماره نهمفصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره 

 «الحدود تُحتال لدرئها:»به متهم گناهیتلقين بی.1-2

گویای آن است که در دعاوی  (424،3ق: ج8434بیهقی،)نظیر قضیه ماعز 8فحوای روایاتی

یز وی متهم، به نحوی زمینه گر به جزایی غیر متالزم با دعاوی شخصی، قاضی اجازه دارد با تلقین

. محمدتقی جعفری در رابطه با 3(344-8،341ج :8276پور؛ اسماعیلاز مجازات را فراهم نماید)

باز  تواند متهم را از اقرار صریح به ارتکاب سرقتبر حاکم است که تا مى»کیفر قطع گفته است:

ند آیا ک پرسشمثل این که  .تلقین کندو ه اکه عذرهایى را که محتمل باشد ب این معناهب ،دارد

دانستى؟ تا آنجایى که سارق از اضطرار نداشتى؟ آیا مال در حرز بود؟ آیا حکم سرقت را مى

 اى اعم از موضوعى وشود و توبه کند و حد از او ساقط شود عروض هر شبههخود پشیمان  رفتار

 (.829ق: 8486ی،جعفر«)حکمى در هر یک از ارکان سرقت موجب سقوط حد است

وجوهای متعدد را به ، استفسارها و پرس«2الحدود تُحتال لدرئها» با استناد به ضابطه نیزهمام ابن 

ی، حتی پس از اقرار صریح و ثبوت آن الزم دانسته و تردید در کیفر حدّ برای رفعقصد احتیال 

نموده است مورد این مفهوم را شک در ضروری دین و امر مقطوع شرعی دانسته و خاطر نشان 

                                                      

له لع»، «لعله وقع علیک وأنت نائمة»همدانیه به هنگام اعتراف به زنا همانند  یالقائات حضرت علی خطاب به شراحه .8

همگی به نقش مؤثر شبهه در روال دادرسی  «لَعَلَّ زَوْجَکِ مِنْ عَدُوِّنَا هَذَا أَتَاکِ، فَأَنْتِ تَکْرَهِینَ أَنْ تَدُلِّی عَلَیْهِ»و  «استکرهک

که سنجش و ارزیابی از شرایط و خصوصیات رفتار ارتکابی ها جدای از آنامثال این پرسش. نمایدجرایم حدی، اشعار می

ید آی از طریق ایجاد شبهه و تردید به عنوان مانعی برای اثبات عنوان مجرمانه به حساب مییباشد، به نوعی درصدد کیفرزدا

حتّی . وری استضر ،ظر شرع حتمی و بلکهست که از نا ایاز مجرمان پس از اقرار نکتهو امیرالمؤمنین  اکرمپیامبر هایاستفسار

 ...»:شودرو به خوبی برداشت میبهشود و در روایت روامتداد این سیره در مدت کوتاه خالفت امام حسن نیز مشاهده می

 لَا:یْ یَقُولَلَعَلَّکَ اخْتَلَسْتَ لِکَ:فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ، بِسَرِقَةٍشَهِدْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ وَأُتِیَ بِرَجُلٍ أَقَرَّ :یَقُولُ،سَمِعْتُ سُبَیْعًا أَبَا سَالِمٍ:قَالَ

هنگامی که مردی را پیش او آوردند که  حسن بن علی را دیدم: ابوسالم نقل کرده است( 139، 1ج:  8496، شیبهابیابن)«.8

 .انکار نماید تا بلکه او سرقت را، ایشاید اختالس کرده: اقرار به سرقت کرده بود، فرمود

 ...یجوز تلقین المتهم فیها لئال یظهر الواقع ومع ما ورد بان الحدود تدرأ بالشبهات درء عنه الحدّ...تعالى اما فی حقوق اللّه. 3

هـ( در 412 مفقیهی که به این ضابطه استناد نموده سرخسی)نخستین ، شدسنت انجام فقهی اهل با پژوهشی که در مجامع .2

 «فِی الْحُدُودِ یُحْتَالُ لِلدَّرْءِ، وَلِلْإِسْقَاطِوَ:»کنداست که بیان می( 34/39، 8484المبسوط)
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 انهیفرزدایک ی؛ سازوکار«دارئه شبهه»یمفهوم فقه یبررس

که آیا فالن شبهه صالحیت اسقاط کیفر را خواهد  استاختالف فقیهان تنها در این مطلب  که

های شکلی از جمله در سراسر رویه در نتیجه، .(1:346ق:ج8216،الهمامابن)داشت یا خیر

به  بایدها در جلسات دادرسی، پرسش ،بازجویی و جلسات پرسش و پاسخ از متهم و همچنین

اقرار صریح  پس از ،یصورت تلقینی در جهت نفی و اسقاط مسئولیت کیفری صورت پذیرد. حتّ

نصر مادی بزه از طرف متهم و خبر دادن پذیرش ع» و منجز که بنابر تعریف برخی حقوقدانان:

باشد، الزم است که مقام قضایی با ایجاد تردید نسبت می (7:386:ج8263آخوندی،) «وقوع آن

به رفتار مادی در ذهن متهم، به نحوی مانع تبدیل کیفر تعزیری ناشی از یک اقرار به کیفر حدی 

القاء انصراف از تکرار اقرار به دفعاتی که مثبت عمل  یهای بیشتری براشود. دادرس پرسش

محسوب است از او بکند، یا تحقیقات بیشتری تنها در جهت احراز سالمت دِماغی مُقِر و ایجاد 

شک و شبهه نسبت به اعتبار اقاریر وی بعمل آورد تا مجرای قاعده دراء)تدرأ الحدود بالشبهات( 

 (.8269:291،یمحمودآبادیعزار)«شود ی از عقوبت فراهمیو رها

مدلول روایات حاکی از آن است که برخی از این استفسارها پس از چهار مرتبه اقرار و ثبوت 

(، امّا، پیش از آن و در فواصل اقرارها پیامبر اکرم 824ق:8427جرم صورت گرفته است)األسمر، 

ی اعراض نموده است. این رویه پوشی و عدم قیام حجت و دلیل شرعاز اقرارکننده به جهت پرده

یعنی، تسرّی دامنه ایجاد شبهه به پس از اثبات با ادله قضایی مسئله مهمی است که در سایر جرایم 

 غیرحدّی چنین برخوردی گزارش نشده است. 

 «بالقرائن دفع القضاءَقاعدة الدرء تَ: »ترديد معقولبدون .اثبات بزه 2-2

استفاده از قاعده درأ است که در مرحله اثبات اتهام، مقوله ، زداییهای اثباتیکی از شیوه

ای همراه ساخته و در واقع از اثبات جرم و در نهایت گیرانهآوری را با ضوابط سختدلیل

قوانین کیفری اسالمی (. 8267:22)صادقی،شودمحکومیت به مجازات و اعمال آن نیز اجتناب می

ده اصلی خود شالودو  باو اثبات کیفر  انگاریجرمدر فرآیند  گستردههای احتیاط سامانهبه عنوان 

 بارهانبه درجتحقیق همه براصرار « أقاعده در»و « الخطأ فی العفو خیر من الخطأ فی العقوبة» :یعنی
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 در حیطه سیاست جنایی اسالمی .(17ق:8216التسخیری،)کید داردتأایجاد شبهه  به نوعی و جرم

 و شرایط عاددر ابوسیعی یابی ریشهیابد که در نهایت، مطالعه و جا گسترش میا تا آنهاین احتیاط

ماعی دولت یا نظام اجتوقوع جرم صورت گیرد و در صورتی که تقصیر  علل و اسباباجتماعی و 

ط از مرتکب جرم ساق تواند پاسخ کیفری رامی« شبهه»شود،  احراز دستاندر تأمین نیاز تهی

  .8(1:213:ج 8291تهرانی،)صادقیکند

منوع کیفری معملیه در فقهوفق همین مبنا، صدور حکم کیفر حدّی صرفاً، بر اساس اصول

از  یقانون مجازات اسالم گریدر مواد د قاعده درأ ینبیشیرغم پبهنونگذار با این حال قا است؛

 است کرده وضع را یاصل استصحاب مقررات یبر مبنا 288و 297، 291، 881، 884 جمله مواد

مواردی که با  .(71: 8269نژاد، است )رحیمیتعارض در درأ قاعده مقتضیات با مواردی در که

درنظر گرفتن حالت سابق، مجازاتی بر متهم ثابت شود یا حتّی بار اثبات معکوس و از عهده شاکی 

شود، نیاز به بازنگری دارد؛ زیرا، حالت سابق میی متهم قرار داده یا دادستان برداشته و برعهده

ا توان بدهد و یا حداکثر در حکم قرینه و اماره است و نمیتنها اوضاع و احوال متهم را نشان می

ریعت اقتضا های شرو، بنیاناستنادِ صرف به حالت سابق، مسئولیت کیفری متهم احراز کرد. از این

جا که ( و از آن821ق: 8431دادرسی به صِرف قرائن باشد)ربانی،دارد قاعده درأ مانعی برای 

بودن دارد، لذا بایسته آن است که استصحاب دلیلی برای اثبات حالت سابق نیز جنبه قرینه

 بزهکاری یا احراز مسئولیت کیفری قلمداد نشود.

 

 

                                                      
رقة! أم فی هذه الس -إذا -البد أن یفتش عن علل السرقة هل هی التقصیر من الشعب و الدولة عن کفالة المعوزین؟فال حدّو» .8

سرقة غیرمعذورة، فإنها تطاول  -إذا -المال، فهیالمقدرة أو من بیتإنه یسرق وهو مکفی الحاجة الضروریة من سعیه حسب 

على أموال اآلخرین دون حق، و بطالة عن الحصول على المال الحالل، و خلق جو الالأمن بین المسلمین اآلمنین، فأما حین توجد 

 «شبهة فی سبب السرقة، فعلها لضرورة أم حق أماهیه فال حد إذ تدرء الحدود بالشبهات.
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 «تفسير به نفع متهم»و اصل  1«ضيّقتفسير م»با اصل  أقاعده در .رابطه3-2

مجرمان، اسقاط  تماالً،ی شارع در برخورد با متهمان و احهای راهبردی و اصول مترقّمشیاز خط

در مواجهه  سازوکاریک  به عنوان أ،. قاعده دراستهای دارای اعتبار در موارد شبهه آنانمجازات 

ی شبهه، حتّ بلکه عروض ود،منطبق نش آنانشود که عنوان جرم بر رفتار سبب می نه تنها،با متهمان 

 با وجود احراز ضمنی مجرمیت فرد، موجب اسقاط کیفر خواهد گردید. 

از جهاتی با کارکرد اصل  أها و اصول حقوق جزای عرفی کارکردهای قاعده دراز میان بنیان

ه کاست. مفهوم این اصل آن است که افزون بر آن برابر 3«تفسیر مضیق قانون جزایی به نفع متهم

دهنده جرم یعنی قوانین مربوط به عناصر تشکیل ،نامساعد کیفریتفسیر محدود قوانین »ضی به قا

موجهه  عوامل نظیرکه قوانین مساعد به حال فرد است ف ، مکلّپردازدمی و تعیین میزان مجازات

 کیفری، تضمین عدالت کنندهنتضمیقوانین شکلی  افزون بر این،. کند جرم را به طور وسیع تفسیر

در بته اند. القوانین مساعد به حال متهم شناخته شده ءجز، آزادی فردی و حقوق دفاع متهم کننده

تا حقوق جامعه را تقویت  تفسیر مضیق نموده، را متهم ه حالرویه قضایی قوانین مساعد ب مواردی

 .(8:872:ج8212استفانی،)نماید

 ایدبو  یستتردیدآمیز است، دادگاه از اظهارنظر معاف نکه قانون زمانی در شبهه حکمی، 

د ی حقیقی قانون را پیدا کند، با این حال اگر تردیامعن، به کمک اقدامات معمولی تفسیرنخست 

ذار تواند از هدف مورد تعقیب قانونگقاضی می ،باقی بماند، باید به نفع متهم رأی بدهد. همچنین

 .(8،871همان: ج) الهام بگیرد 2«شناسیغایت»موسوم به  برای تعیین وسعت یک متن از روش

و اصل تفسیر مضیق قانون به نفع متهم در آن است که اصل تفسیر به نفع متهم،  أتمایز قاعده در

قرار  هاییمدر صورت وجود شبهه از نظر انطباق عنصر قانونی بر رفتار متهم، محور اقدا صرفاً

یعنی در اجمال یا ابهام قانون، از انطباق قانونی که وی را ، صورت پذیردگیرد که به نفع متهم می

                                                      
1. Restrictive interpretation 

2. Narrow interpretation in favor of the defendant  

3  . Teleology 

http://barsadic.com/W.aspx?eid=252037
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شبهه در  ها، اعم ازکلیه جنبهکه از  أشود؛ برخالف قاعده درمجرم قلمداد کند، خودداری می

 ،اساس نایکند. بر موضوع عنصر قانونی یا در عنصر مادی و یا معنوی زمینه اقدامات را فراهم می

ارتکاب، دارای شبهه باشد، از  زمانولی متهم در  باشد،طباق قانون مبهم و مجمل نچه انچنان

 یتنها در بخشی از کیفرهای حدّ أقاعده در رسدبه نظر میشود. انطباق قانون بر وی خودداری می

بهه و با احراز ش است نمود یافته ،ای در قصاص و تعزیرات منصوص شرعیتا اندازه در نهایت،و 

 یهضابط یک، به عنوان مضیّقا اصل تفسیر دهد، امّمؤثر، روال دادرسی را به نفع متهم تغییر می

های قانونی، تردیدهای دادگاه مربوط به امور موضوعی یا تردیدهای تفسیر عام در سراسر گزاره

مورد رسیدگی را  پس از های جزایی بر وقایع قانون و یا احتمال شمول یا عدم شمول گزاره

ه این اصل، کنماید. نتیجه آنزدایی میاز غرض قانونگذار به نفع متهم ابهام شدنجستجو و مأیوس

و تنها در صورت وجود شبهه از نظر انطباق عنصر قانونی بر عمل شخص  ردجنبه قضایی صرف دا

 ،است. در مقابل اعمالبل متهم محور اقداماتی قرار گرفته و نسبت به همه نصوص قانونی قا

رد ی در بعضی موادر سه حوزه عنصر قانونی، مادی و روانی بروز یافته و حتّ أکارکرد قاعده در

های عارض شده بر ذهنیت یا ادراک مرتکب نسبت به حرمت با شبهه 8ق.م.ا 387همچون ماده 

دارای جنبه حق ی دّادعاهای متهم جز در چند جرم ح 3381شرعی قابل انطباق بوده و در ماده 

که دادرس تحقیق نموده و ، چنانچه تنها احتمال صدق گفتار وی داده شود و بدون اینالناسی

 شود.گیری نماید، پذیرفته میعملیات دستیابی به واقع امر را پی

 

 

                                                      
 تیمسؤول طیمسؤول است که عالوه بر داشتن علم، قصد و شرا یدر جرائم موجب حد، مرتکب در صورت -387ماده . 8

 آگاه باشد. زین یرفتار ارتکاب یبه حرمت شرع یفریک

ان را در زم یفریک تیاز موانع مسؤول یکیوجود  ایقصد  ایفقدان علم  یدر جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعا -381اده . م3

شکنجه  ایو ارعاب  دیداده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهد یکه احتمال صدق گفتار و یدر صورت دیارتکاب جرم نما

 شود. یم رفتهیو سوگند پذ نهیبه ب ازیمذکور بدون ن یگرفته شده است ادعا
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 . کيفرزدايی با سنجش مقاصد شريعت 4-2

ای اهداف دار عنوان یک ساختارِتی، قواعد کیفری اسالمی به در فقه سنّ است که واقعیت آن

 د.گیر صورتی آن درنگ هایچالشه تا در مسائل و شددغدغه جدی فقها تبیین ن ومشخص 

مقبول فقهی  رهایکهای متنی و عملرف استناد به دلیلفقیهان تمام نیروی فقهی خود را صَ بیشتر

 انگیزه شارع از یافتن هدف له را بدون درنظرگرأتا حکم همان مس اندعملیه نمودهمثل اصول

، در مورد شخصی که در حالت سالمت عقلی مرتکب رفتار مثالً قراردادِ کیفر، استنباط نمایند.

ود باید اجرا ش ،شود، آیا حد همچنانو پس از محکوم شدن به کیفر، مجنون شده مستوجب حد 

و عموم ادله وجوب حد بوده  8عبیدهیا خیر، نوعا کانون رویکرد فقیهان معطوف بر صحیحه ابی

حکم مسئله را  3ای همچون استصحابِ بقای وجوب کیفر حدیو حتی با تمسک به اصول عملیه

 .اندلزوم اعمال کیفر حدی تشخیص داده

 است، پرسش محوری این بدهیمها وسعت ف مجازاتاهدااگر چنین نگرش محدودی را با 

ت ه بوده اسیه و مقصود شارع از اجرای کیفر حدی چنظر از مستندات خاص، قاعده اولکه قطع

که  باشدین ا اتخاذّی شود؟ اگر مبنایدیوانه تحصیل میبر فرد  کیفراعمال چنین غایتی با  آیا و

، بعید نیست که بتوان از تعارض اماره دارندها حجیت ارتکازهای عقالیی درباره اهداف مجازات

 حاب با ارتکاز عقالیی سخن گفت و شبهه حاصل از چنینعبیده و استصشرعی، مثل صحیحه ابی

ل هذا لکن هل مث:»است در ذیل این فرع فقهی اظهار داشته فقیهی. تلقّی نمودثر ؤتعارضی را م

ک بدرء بها؟هذا أمر مشکل، وأشکل منه التمسّالتفکیر و الحسابات یکفی فی ردّ الصحیحة المفتى

                                                      
در باره مردى که حد بر او واجب، ولى اجرا نشده تا دچار اختالل عقلى)جنون( شد، فرمود: اگر او  )علیه السالم(امام باقر .8

در وقتی که سالم بوده و عقلش را از دست نداده بود، حد را بر خودش واجب کرده بود، حد بر او جارى 

 (.31:831ق: ج8496حرعاملى،شود)مى

ر کردن ضعیف بوده و افزون بر این ایراد تغیی-در نزد اکثر اصولیان-انند این مسئلهای مجریان استصحاب در شبهات حکمیه. 3

ردند گموضوع محتمل است چرا که عقل و جنون در اینگونه مسائل که مرتبط با کیفر اعمال است، از حاالت محسوب نمی

 (244: ق8481شیرازی،مکارم.)بلکه از مقومات موضوع بوده والاقل شک در بقای موضوع وجود دارد
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حیحه نتیجه آنکه ارتکاز عقلی توان کنار زدن ص.«المعتبر، واللّه العالمالحدّ بالشبهة مع وجود الدلیل 

نیز اشکالش دوچندان  أمزبور را نداشته و با وجود نص، به کارگیری قاعده در

دیدگاهی در تقابل با دیدگاه  ،دقیقا فقیه معاصری ،اما .(8،121ج:8211،اردبیلیموسوی)باشدمی

و با اشاره به اشکال کیفردادن شخص مجنون  کنار زده استرا  و به طور کلی صحیحه دارد باال

عرفی یا عقالیی و اهداف بنیادین ارتکاز و شرعیکه هیچ ادراکی ندارد، آن را خالف موازین

اند، تهدانسفایده کیفر دیوانه را امری قبیح یا الاقل بیکه  های جهانکیفری در تمام دادگاه

الفقه گرفتن اهداف مجازات، صاحبجهت نادیده. به(66ق: 8499)منتظری، برشمرده است

ر وعلى کل حال فالمسألة غی» و ادامه داده است: دانستهمنقح له، غیرأهای فقها را در این مسعبارت

منقحة فی کلماتهم، وترک العمل بالروایة فی موردها مشکل، کما أن العمل بها مشکل،أما التعدی 

تواند ناشی از ها میهمگی این اشکال(.17،812ق:ج8496شیرازی،)حسینی«لعن موردها فأشک

 .ی و تطبیق آن بر فرد مجنون شکل گرفته استای باشد که در گرداگرد اهداف کیفر حدّشبهه

اد در اجته»نمودن احتمال سقوط کیفر را جواهر که مطرح، اعتقاد صاحبنگارندگاناز دیدگاه 

مجموع  ،نیست؛ زیرا پذیرشقابل  (48:242م:ج8618 نجفی،دانسته است،)« برابر نص و فتوی

یفر نظر شارع از اجرای کروایی را که به طور تلویحی و با تعابیر مختلف بر اهداف مدّ نصوص

 . اطالق قوی روایتآوردر به حساب حجتی در مقابل نص صحیحه مزبو بایدحدی داللت دارند، 

 جنونکه هم شامل فرض ارتکاب رفتار در حال  (31، 32ق: ج8496)حرعاملی، رفع قلم از مجنون

چنانچه با نگرش  .گیردرا در برمی حدپس ازمحکومیت به جنون  عروضشود و هم فرض می

د شارع از کننده مقصونه تأمینگرایانه به این روایات، نتیجه بگیریم که اجرای حدّ بر دیواهدف

شبهه را از  ،دهعبیصحیحه ابیو گیرد ای موثر در اندیشه فقیه شکل میکیفر حدی نیست، شبهه

وجود  به أاردبیلی اشکالی در اعمال قاعده در موسوی اهللو برخالف نظر آیتاندازد اعتبار نمی

 آید. نمی

گیرند و با دیگر ادله در اجتهاد درشمار ادله قرار می مقاصد کیفری شریعت در صورتی

کنند که برای مجتهد یا قانونگذار به شکل نوعی و نه شخصی، موجب یقین شوند ایفای نقش می
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که تنها در این صورت، دارای حجیت ذاتی خواهند بود. رسیدن به قطع در مقاصد شارع امری 

ه ای از تحلیل ادلّبا تکیه بر آمیزه ،درنتیجه(. 8261:19ابهری، نیافتنی نیست)احمدیصعب و دست

ن توان به ایها میمحور به مقاصد مجازاتو مستندات یک حکم کیفری به همراه نگرش هدف

اگر  .ق.م.ا336مثال در خصوص ماده  ،نکته دست یافت که اگر شبهه در هدف مجازات رخ دهد

درباره مردی برای بار  342ر دائم داشته و قبل از دخول مرتکب زنا شود، یا در ماده مردی همس

، 313در ماده 8درباره مجازات حدی نفی بلد برای محاربو یا دوم به حد قوادی محکوم شود 

ارع با ش مقاصد کیفریپس از صدور حکم قطعی مجنون شود، باید پرسید که در هر سه حالت، 

کلی شارع هایپس از مطالعه رهیافت گردد؟بلد مجنون محقق میو نفی 3یدتبع ،تراشیدن سر

توان ، به سختی میعامیا بازدارندگی  گرفتن مجنونعبرتخاص، یعنی همچون بازدارندگی 

ی خود عامل ،ایچنین شبهه شد. از این رو،مجنون متصور  ایکیفر حدی را براین هدف از اجرای 

 نسبت به مجنون خواهد شد.کیفر حدی  سهبرای رفع و اسقاط این 

جا که مجنون در ارتکازات عرفى مانند از آن» باره عنوان نموده:ایندر فقیهی در مقاله خود  

در اذهان مردم مانند کسى است که مرگ بر وى عارض شده و به همین جهت، ...  میّت است،

 دانند، حتىکنند و محاکمه وى را امرى غریب مىدیوانه را محاکمه نمى در تمامى محاکم دنیا،

شود. اگر کسى در زندان و یا دادگاه دیوانه شود، دیگر در موردش قوانین دادگاه اجرا نمى

بنابراین اجراى حدود بر مجنون مشکل است، مگر این که اجماعى بر آن وجود داشته باشد، و 

مل حد ع أداقل در این مسئله شبهه وجود دارد و مطابق قاعده درچنین اجماعى ثابت نیست و ح

شود؛ هر چند در مورد حد زنا و مانند آن که حد آن زدن و تازیانه است نه قتل، به داللت مى

تفصیل میان مجازات جلد با (.93: 8217استادی،)«شویمصحیحه ابو عبیده، قائل به ثبوت حد مى

ا قاعده در صحیحه و ی« فلم یضرب»شود، شاید به دلیل عبارت می اعدام و رجم که منتهی به قتل

 ت. مشخص نیس گاناحتیاط در دماء باشد اما وجه تخصیص زنا از سایر جرایم حدی نزد نگارند

                                                      
1. Belligerent  

2. Exile 
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ع کیفر از فتوای رف به عنوان مدرک أقاعده درکه به  طبق مبنای نویسنده فوق،به هرترتیب، 

 ناین استناد در برداشت، مجرمی که پس از محکومیت مبتال به جنون شده، استناد نموده است

که هدف یا حداقل یکی از -الناسی و قصاصحقدارای جنبه  یابزهدیده دارای کیفرهای حدی 

 لدلی به و در مرحله پس از صدور حکم قطعی به ویژه-اهداف این کیفرها اجرای عدالت است

به اصطالح  که اللّهی محضحق یجنبهدارای  در حدود ،اامّ .تأثیری ندارد، «اصالت بقای حق»

، در جایی که دلیل استکار بزه بازپروری و تطهیرها هدف از آن هستند و 8«دیدهبزهدونجرایم ب»

تی ح شود.کیفر حدی برآورد می یکنندهاسقاطدرأ به عنوان کارکرد  است، اقرار  ،اثبات

ق.م.ا در مواردی که اقرار به جرمی که 872مادهشود، طبق محدودتر  أثیر قاعده درأچه تچنان

و  است ولو در حین اجرای مجازات، نافذ ،از اقرار پسانکار  ،رجم یا قتل است آن مجازات

در این موارد که مجازات رجم  کمدست ،لذا باشد،میناتوان از اعمال حق خود  در عمل،مجنون 

 نماید.و مجازات مزبور را ساقط می استموثر  بدون تردید، أیا قتل با اقرار ثابت شده، قاعده در

 نتيجه

مبهمی است که با موضوع مرتبط با خود همراه و ی شبهه از نظر حقیقت مفهومی، انگاره -8

مانع ایجاد حکم سلبی یا ایجابی در ذهن و اندیشه شخص مشتبِه  اشبه جهت ابهام یا نارسایی

کنی از ثر که ثبوت رؤهر احتمال مشود. تحلیل تطبیقی اصطالح شبهه گویای آن است که می

از حیث رفع کیفر، و نه لزوماً حدی را  جرائمارکان شرعی، مادی یا معنوی و یا ادله اثبات در 

تواند تعبیر به صورت ماهوی اقتضا نماید، می برداشتن حکم تکلیفی حرمت یا نفی عنوان مجرمانه

شبهه دارئه را نخواهد داشت؛ زیرا،  شود.تردید در تحقّق شبهه، آثار و عوارض« شبهه دارئه»به 

هه شب»در که درحالی مات اقامه حدود است،یقین به خروج از عمو رهگذراز مبنای الغای مجازات 

بنابراین، اماره قرار ، یقین جای خود را به شک خواهد داد و حجیتش زایل خواهد شد. «در شبهه

شد؛  یِ توبه نخواهدمرور زمان به منظور احراز توبه ممنوع بوده و باعث اعتبار یافتن شبههدادن 

                                                      
1. Victimless crimes 
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د؛ است که حجیت ندار« شبهه در شبهه»به مرتکب بدون طرح ادعای آن، زیرا، صرف احتمال تو

و شک در تحقق توبه ناشی از شبهه نسبت به دخالت مرور زمان در احراز توبه خواهد بود، نه 

یا عدم  در وقوع قاضی تردیدکه تردید در نفس وقوع توبه از سوی مرتکب باشد. همچنین، این

جازات آن است که قابلیت برداشتن م که اصل باشدمیشبهه دارئه  در تردیدنکاح معاطاتی، وقوع 

 .8زنا را ندارد

دارای  اللهیپس از ثبوت حالت شبهه دارئه، مالک امتنانی بودن اقتضا دارد که در جرایم حق-2

دیده یا دارای جنبه حق الناسی راهبردهایی در نظام کیفری اتخاذ شود که موجب ضرر به بزه

یا قربانی جرم نشود. در این شرایط، مانعی از تحقیق و تفحص دادرس، ولو در جرایم  دیدهزیان

، اعمال قاعده درأ 839در ماده 63 سالمصوب گذار در قانون مجازات قانون .جنسی وجود ندارد

نبه و حدود دارای ج الناسحق بهپذیرفته که این اطالق، پای قاعده را  جرایم را نسبت به مطلقِ

بات های محدودیت در ابزار اثکه عدالت اقتضا دارد برخی از جنبهدرحالیکرده  نیز باز خصوصی

 یا اثر مترتب بر شبهه، از جمله عدم تفحص دادرس یا تلقین برائت به متهم اعمال نشود.

کیفرها، عدم انطباق این مقاصد بر مواردی  مقاصدشارع در محور نگرش هدف با اعمال-4

ه با نبوده، بلک« اجتهاد در برابر نص و فتوی»کیفر ناشی از آن مصداقخاص و احتمال سقوط

حصول ارتکاز مسلم عقالیی مبنی بر اسقاط کیفر، مانعی از به حساب آوردن این وضعیت به 

بب شده س «مقاصد شریعت»و  «أقاعده در»تطابق و هماهنگی میان  درکار نیست.عنوان شبهه دارئه 

های شبهه ،تا عالوه بر تأثیرگذاری در حوزه تفسیر و تطبیق نصوص کیفری که وظیفه فقیه است

دارنده و به عنوان بازرا در برگیرد اصل وجود نص جزایی یا شمول مفهومی و تردیدهای نسبت به 
                                                      

با توجه به محتویات پرونده... در رابطه با زنا، نظر به »گر شده : . نمونه این تردید قاضی در حکم دیوان عالی کشور جلوه8

، فقهای عظام نکاح به الفاظ فارسیاند و حسب نظر برخی از اینکه طرفین از ابتدا قصد ازدواج داشته و اظهار ندامت نموده

د اند، اجرای حد زنا نسبت به هردو، مشکل و مورمورد تصدیق هست، حتی بعضی از بزرگان نکاح معاطاتی را صحیح دانسته

با وجود اینکه مجرد قصد ازدواج، تردید در شبهه دارئه  «گردد.شبهه است والحدود تدرأ بالشبهات لذا رأی صادره نقض می

 (.848: 8216بازگیر،ثری بر اسقاط کیفر ندارد )است و ا
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ن اتهام در لسان فقها مطرح شود. تنها های ناسازگار علیه شخص در مظاها وتأویلاز اجتهاد

شود، سستی در اندیشه فقیهان و آثار ایشان احساس می که نسبت به قاعده قابل اعتنا تشویش خاطر

 باشد که دغدغه به جاییدر حتمیت اجرای نصوص و به اصطالح تعطیلی کیفرهای حدی می

 خواهد بود.

دانند؛ اجتماعی را نیز دارای چنین اثری میافزون بر این برخی از پژوهشگران مصلحت ملزمه 

و رجوع به اسباب بازدارنده دیگر را با  دادهزیرا، تعیین مقصود از شبهه را در حیطه اجتهاد جای 

نه در زمی داناندغدغه حقوق رفع برای اند.مالحظه اصل فردی کردن کیفرها ناممکن ندانسته

حصول شرایط اثبات و اجرای کیفرهای حدی که  خاطر نشان ساختباید  ،نخست کیفرزدایی

 ند حکمدلیل و مست سطحشبهه به ی در شریعت شاق و پیچیده قرار داده شده و با توجه به ارتقا

های حدّی مبنای جعل مجازات حدی، پیشگیری از ارتکاب بزهتوان ادعا نمود قاعدتاً می، کیفری

 کیفرهای حدیآور در اجرای های الزاممصلحتنقش کیفر.  حتمی است و نه سزادهی و اجرای

تواند به عنوان شبهه، سد راه می جامعه اسالمیهای قوی نشأت گرفته از مصلحت هایو احتمال

به لحاظ اعتبار داشتن « اجرای مجازات زنا در مأل عام»کیفرها را فراهم نماید. برای مثال، شرط 

در شرایطی که حاکم شرع احتمال دهد با اعمال چنین  کیفر در قواعد اسالمی شخصی بودناصل 

شود، شرطی کیان خانواده فرد متالشی شده و موجب لطمه به افراد دیگری غیر از محکوم می

 ،مصلحت نبا استناد به ای ،شودی شرط مزبور که در واقع یک کیفر اضافی محسوب میشبهه دارئه

 تحقق خواهد یافت.

گذار با استفاده سنجیده از ظرفیت تعزیری، مانند رویکردی شود قانوندر نهایت، پیشنهاد می

 های تعزیریجرم انگاری سرقتانگاری جرم سرقت حدی دنبال و اقدام به پذیرش که در جرم

های شارع مقدس در جای ساده و مشدد نموده، در سایر جرائم حدی برای آنکه از سویی احتیاط

های دیگر اسقاط کیفرهای حدی به منزله فرار مرتکب از کلیه ضمانتاز سوی خود باقی بماند و 

اجرا تلقی نشود و احیاناً موجب تضییع حقوق بزهدیده نشود، به کیفرگذاری تعزیری در این 

 جرایم مبادرت نماید.
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 منابع

 ( .8263آخوندی، محمود .)اول،تهران،سازمان چاپ و چاپ دادرسی کیفری،شناسای آیین

 نشر اوقاف.

 کمال یوسف الکتاب المصنف فی األحادیث واآلثار ق(.8496.)عبداهلل بن محمد ،بةابن ابی شی ،

 .الریاض، مکتبة الرشد ،الحوت، الطبعة األولى

 ،المجلة العربیة«الشبهات المعتبره فی درء الحدود»ق(. 8439.)عبداهللبنسلیمان أباالخیل ، 
 .26، العدد39المجلد ،للدراسات األمنیة والتدریب

 دارصادر بیروت، ،الثالثةالطبعة ،العربلسان ق(.8484).مکرممنظور، محمد بنابن.  

 دارالفکر، بیروت،القدیرفتح ق(.8216.)عبدالواحدبنمحمد، الهمامابن. 

 العربیدارالفکر ،، القاهرهاالسالمیالجریمة والعقوبه فی الفقه  م(.8669.)زهرة، محمد أبو. 

 سال اول، مطالعات فقه معاصر، «مقاصدکیفری شریعت(. »8261ابهری، محمدعلی.)احمدی ،

 شماره دوم.

 (.8261اردبیلی، محمدعلی.) دهم، تهران، میزان.جلدسوم، چاپ ،حقوق جزای عمومی 

 تابستان،  ،بیتفقه اهلمجله  ،«سقوط مجازات با عارض شدن جنون(.»8217.)استادی،رضا

 .14شماره

 نا.، قم، بی:دراسات فی القضاءالبراهین الواضحات(. 8276پور،محمدعلی.)اسماعیل 

 الجامعة «والتنظیر التأصیل بین تبالشبها الحدود درء» ق(.8427. )حامداألسمر، ابراهیم ،

 . 82، السنة39لیبیا، العدد -زیلتن األسمریة،

 فلسطین، العقوبات وتخفیف إسقاط فی اإلمام صالحیات ق(.8439.)مصطفىاألسمر، نضال،

 جامعه النجاج الوطنیه.

 (.8216بازگیر، یداهلل .)چاپ اول، تهران، علل نقض آرا در شعب دیوان عالی کشور ،

 جاودانه.انتشارات
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 میةالعلدارالکتب،بیروت الثالثة،الطبعة ،السنن الکبرى ق(.8434.)الحسینبنبیهقی، احمد. 

 مجموعه آرای قضایی شعب دیوان (. 8261.)قضاییرویه  مطالعه و استخراج پژوهشکده

 اول.، تهران،مرکز مطبوعات و نشر، چاپکشور)کیفری(عالی

 بیروت،دارالتعارف نظرة فی نظام العقوبات االسالمیة (.8261.)تسخیری،محمدعلی،

  .للمطبوعات

 کرامتموسسه منشورات تهران،، اول،چاپرسائل فقهىق(. 8486.)جعفری، محمدتقی. 

 ،مؤسسه نشر، ، قموسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة ق(.8496.)حسنبنمحمد حرعاملى

 ت.البیآل

 کاوشی در (.»8267عرفان.)عراقی،، درید، خرمیمجابموسوی ،زاده، محمدجعفرحبیب
جزایی و قاعده درأ در اجرای مجازات از منظر فقههای در اعمال بایسته

 .3، شماره33، دورهتطبیقیحقوقهایپژوهش،«موضوعهحقوق

 ،بیروت ،موسوعة استداللیة فی الفقه االسالمی الفقه: ق(.8496.)محمد حسینی شیرازی، 

 .دارالعلوم

 (......................................8486.)القانون -ة استداللیة فی الفقه االسالمیموسوعالفقه:  ق، 

 .مرکز الرسول األعظم) ص( للتحقیق و النشر چاپ دوم، بیروت،

 (..................................8438.)رموسسه المجتبی للتحقیق والنش ،، بیروتکتاب المرورالفقه: ق. 

 واحوط االقوال من احکام الشریعهاجماعیات فقه الشیعه ق(. 8486مرعشی، اسماعیل.)حسینی ،

 جا، موسسه المنار.الثانیه، بیالطبعه

 ،یاإلسالم الشبهات وأثرها فی العقوبة الجنائیة فی الفقه ق(.8499.)منصورمحمد الحفناوی 
 ، مصر، مطبعه االمانه.بالقانون مقارنا

 ،مؤسسه مطالعات و  تهران، ،امسیچاپ، آیین دادرسی کیفری(. 8261.)علی خالقی

 .شهردانشحقوقیهایپژوهش

 .قم، موسسه النشر االسالمی، الطبعه االولی.قاعده الدرء(. 8431) ربانی، محمدحسن ، 
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 فقه ، «تعارض اصل استصحاب با قاعده درء در قانون مجازات اسالمی(.»8269نژاد، اسماعیل.)رحیمی
 ، سال پنجاهم، شماره اول.و مبانی حقوق اسالمی

 ،اول، چاپها و اقدامات تأمینی()مجازات 2حقوق جزای عمومی(. 8263.)عباس زراعت، 

 .تهران، انتشارات جنگل

 فصلنامه، «ی ایرانیفری در قوانین کپوشبزه یواکاو» (.8269.)محمودآبادی، مهدی زارعی 
 .هفدهم شماره ،زمستان، مطالعات حقوق

 (.8481سبحانی،جعفر .)اول، ، چاپاإلسالمیة الغراءفی الشریعة والشهادةنظام القضاء ق

 امام صادق.قم،مؤسسه

 قم، مهذّب األحکام فی بیان الحالل و الحرام ق(.8482.)سبزوارى، عبد األعلى ،

 .دفتر حضرت آیة اهلل،المنارمؤسسه

 عفان.ابن، الطبعه االولی، القاهره، دار الموافقات ق(.8487موسی.)بنشاطبی، عبداهلل 

 (.اصل برائت در نظام8212شاملو، باقر .).های نوین دادرسی، تهران، انتشارات سمت 

 بیروت،دارالمعرفة ،دوم،چاپالمبسوط ق(.8484.)أحمدبنسرخسی، محمداالئمهشمس. 

 قم،مؤسسة ، مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم ق(.8482.)علىبنالدینزینثانى،شهید

 .المعارف اإلسالمیة

 القاهرة ،الحمایة الجنائیة للحق فی أصل البراءة ق(.8437.)الشیبانی، عبدالمنعم سالم شرف، 

 .النهضة العربیةدار

 (.چاپ اول، تهران، انتشارات8267صادقی، ولی اهلل ،)د.مج(. کیفرزدایی در ایران)نظریه و رویه 

 انتشارات  ،قم ،دوم، چاپبالقرآنالفرقان فى تفسیر القرآن .(8291.)محمد تهرانى،صادقى

 .فرهنگ اسالمى

 ،مطالعه تطبیقی شبهه قاعده درء در فقه امامیه حقوق »(. 8211.)رضا زهروی،و  محسن صفری

 .3، شماره26، دورهحقوقفصلنامه، «ایران و انگلستان
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 ن،تهرا ،کشفىتقىمحمد، سیداإلمامیة المبسوط فی فقه ق(.8217) .حسنبنطوسى، محمد 

 .المکتبة المرتضویة

 نا.بی، قم اول،،چاپجلد ششم(-کتاب القضاء)شرح تبصره المتعلمینتا(.عراقى،ضیاءالدین.)بی 

 دفتر  ،قم،األحکام فی معرفة الحالل و الحرام عدقوا ق(.8482.)بن یوسفحلّى،حسنعالمه

 .انتشارات اسالمى

 الولی، ا، الطبعهمقارنا بالقانون الوضعی التشریع الجنائی االسالمی ق(.8424.)عوده،عبدالقادر

 بیروت،مکتبه العصریه.

 ( .......................8433)الطبعةاألولى ،الموسوعة العصریة فی الفقه الجنائی االسالمی ،ق، 

 .دارالشروق،القاهرة

 ،مجلة ادارة القضایا الحکومیة، «الحدود بالشبهات درء»م(. 8671.)الدینمحمدمحیی عوض، 

 .2العشرون، العددوالثانیةالسنة

 اول، قم،مرکز ، چاپالقضاء و الشهادات -الشریعةتفصیل ق(.8439.)لنکرانى،محمدفاضل

 اطهار.فقهی ائمه

 اول، قم،دفتر چاپ، عن قواعد االحکام کشف اللثامق(. 8489حسن.)هندی،محمد بنفاضل

 انتشارات اسالمی.

 چاپ إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد ق(.8217.)فخرالمحققین،محمد بن حسن ،

 اول، قم، موسسه اسماعیلیان. 

 ،موسسه  ، چاپ اول، نجف،کتاب القضاء -أنوار الفقاهة ق(.8433) .حسن کاشف الغطاء 

 الغطاء.کاشف

 ،جهرمى کریمىعلى مقرر: ،الدرالمنضود فی أحکام الحدود ق(.8483) .محمدرضا گلپایگانى، 

 .الکریمالقرآندار قم،

 ( ................................8491،)کتابمیالنی، قم،مولفحسینی،مقرر:علیالشهادات کتابق. 
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 انهیفرزدایک ی؛ سازوکار«دارئه شبهه»یمفهوم فقه یبررس

 عبدالحسین ،الحرامو الحالل مسائل اإلسالم فیشرائع. ق(8491) .حسنبنجعفر حلّى،محقق 

 .مؤسسه اسماعیلیان قم، ،بقالمحمدعلى

 ،ة األصالدار ، الخرطوم،األولى، الطبعةمسقطات العقوبة الحدیةم(. 8616) .محمد محمدإبراهیم

 .اإلعالمیللصحافة والنشر واإلنتاج

 مطبعه مهر. ، قم،القضاءتعلیق و تحقیق عن أمهات مسائل  ق(.8261) .محمدهادى،معرفت 

 فی شرح ارشاد االذهان مجمع الفائدة و البرهان ق(.8499) .محمدبناردبیلى،احمدمقدس ،

 اسالمی.چاپ اول، قم،دفترانتشارات

 چاپ اول، قم، التعزیراتالحدود وکتاب-الفقاهةأنوارق(. 8481) شیرازی،ناصر.مکارم ،

 طالب.ابیبنعلیاالمامانتشارات مدرسه 

 ،دارالفکر.، چاپ اول، تهران، انتشاراتکتاب الحدود ق(.8499.)حسینعلی منتظری 

 موسسة النشر لجامعة چاپ دوم، ،فقه الحدود و التعزیرات (.8211اردبیلی،عبدالکریم.)موسوی

 .المفید

 (......................................8432)چاپ دوم، قم،موسسه النشر لجامعه المفید. القضاءفقه ، ق ، 

 جامع الشتات فی أجوبة السؤاالتق(.8482محمدحسن.)بنقمی، ابوالقاسممیرزای ،

  .مؤسسه کیهان اول،تهران،چاپ

 ،مباحث فی التشریع الجنائی االسالمی)القتل الزنا  م(.8677.)محمدفاروقنبهان
 .االولی،بیروت،دارالقلمالطبعهالسرقة(،

 ،قوچان، عباسجواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم م(.8618.)محمدحسننجفى-

 .دارإحیاء التراث العربی ، بیروت،آخوندىعلى

 قم،موسسه دائره چاپ اول،  ،قراءات فقهیة معاصرة ق(.8432.)محمود شاهرودی،هاشمی
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