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Abstract
The principle of the prohibition of double punishment is one of the accepted
principles of criminal law, according to which every crime should only be
punished once. This rule is accepted by Islam and it is imperative to abide. In
the aftermath of the Islamic Revolution, this rule has not been accepted if the
original punishment was not religious; however, the Islamic Penal Code,
adopted in 1392, only accepts this rule in non-legal sanctions. The result of
this approach is that the offender, in addition to the primary punishment, must
tolerate the religious punishment that is not compatible with the rational
principles and the spirit that governs the Islamic law. In this research, by
examining the bases of Guardian Council's views on this issue, the fatawa of
contemporary imitation and analysis of relevant researches, the Guardian
Council's approach to non-acceptance of this rule has been criticized in the
sanctity of Shari'ah and, moreover, Adoption of this rule in all punishments
has been based on the principle of non-refoulement to the judiciary. Since the
famous jurisprudents believe that if the presence of a judge in a lack of
authority is in vain and without authority, the reference to him is permissible
and his vote is valid, and since in the criminal matters the presence of the
offender in the court of law and his punishment are usually It is beyond his
discretion that he should consider the verdict of the judge concerned and avoid
double punishment for the offender.
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استادیار فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری،
سبزوار ،ایران.

محمود حائری

استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.

حسین خدایار

استادیار فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان،
ایران.

قاعدۀ منع مجازات مضاعف یکی از اصول عقلی پذیرفتهشدۀ حقوق کیفری است که بر پایۀ آن ،مجرم را
برای ارتکاب یک جرم ،تنها یکبار میتوان مجازات کرد .این قاعده به اصل عدالت ریشه میبرد و فینفسه
مورد پذیرش اسالم بوده و الزماالتباع است .در قوانین پس از انقالب اسالمی ،چنانچه مجازاتی که ابتدا بر
مجرم تحمیل شده ،به گونهای متفاوت از آنچه در شرع برای جرم ارتکابی او تعیین شده ،باشد ،قاعدۀ منع
غیرمنصوص شرعی این قاعده را پذیرفته است .نتیجۀ این رویکرد این است که مجرم افزون بر مجازات
غیرشرعی نخستین ،باید مجازات شرعی را نیز تحمل کند که با اصل عدالت و روح حاکم بر شریعت اسالم
سازگار نیست .در این پژوهش ،با بررسی مبانی نظرات شورای نگهبان در این زمینه ،فتاوای مراجع تقلید
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مقدّمه
اصل منع محاکمه و مجازات مضاعف از اصول عقلی پذیرفتهشده در حقوق کیفری امروز
است .مبنای قاعدۀ مذکور این است که هر کس قوانین کیفری را در قالب جرم نقض کند،
اوالً نباید بدون مجازات بماند و ثانیاً نباید بیش از یکبار مجازات شود .نظم عمومی جامعه،
حقوق و امنیت قضایی شهروندان اقتضا دارد که پروندۀ کیفری مجرم با یکبار محاکمه و
تحمل مجازات بسته شود و با تجدید آن ضرری متوجه وی نگردد.
معموالً در حقوق داخلی یک کشور ،مجالی برای محاکمۀ مجدد وجود ندارد ،بلکه در
تالقی صالحیتهای دو یا چند نظام حقوقی است که با اعمال صالحیت یک نظام و محاکمۀ
متهم و اعمال مجازات ،نظام حقوقی دیگری نیز همچنان خویش را بر اساس قواعد صالحیت
صالح دانسته و ممکن است مطابق قوانین خود به محاکمۀ مجدد بپردازد .اگرچه وجود
صالحیتهای مختلف موجب میشود امکان فرار مجرمان از حیطۀ عدالت کیفری کاهش
یابد ،همزمان در بسیاری از موارد به علت تعارض صالحیتها احتمال محاکمۀ مجدد توسط
دو یا چند نظام حقوقی که خود را صالح میدانند افزایش مییابد .در این حالت است که
قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد مورد توجه قرار میگیرد.
در حقوق ایران و در اصالحات قانون مجازات عمومی در سال  ،1352جلوههایی از این
قاعده در بندهای مادۀ  3جدید منعکس شده بود .اما پس از پیروزی انقالب اسالمی ،قانون
راجع به مجازات اسالمی مصوب  1361که جایگزین قانون مجازات عمومی گردید ،تمام
قواعد منع محاکمۀ مجدد در قانون مجازات عمومی را حذف کرد .متعاقباً در سال  1370نیز
که قانون جدید تصویب و جایگزین قانون مصوب  61گردید ،همین رویه ادامه یافت.
در قانون مجازات اسالمی مصوب  ،1392مقنن با تغییر مختصری در رویۀ خود ،در بند
«ب» مادۀ  7و نیز در بند «الف» مادۀ  ،8در جرایم تعزیری به صورت محدود قاعدۀ مذکور را
پذیرفت .بر اساس این بندها ،تنها در صورتی که جرم ارتکابی تعزیری باشد و متهم در محل
ال یا بعضاً دربارۀ
وقوع جرم محاکمه و تبرئه شده باشد و یا در صورت محکومیت ،مجازات ک ً
او اجرا شده باشد ،محاکمه و مجازات مجدد وی ممنوع میشود .این در حالی است که
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تبصرۀ  2مادۀ  115نیز منظور از تعزیرات در این دو مقرره را تعزیرات غیرمنصوص شرعی
دانسته است.
پس از انقالب اسالمی همواره اصل منع محاکمۀ مجدد در قوانین ایران مورد پذیرش
قرار نگرفته و تنها در قانون مجازات جدید (مصوب  ،)1392تعزیرات غیرمنصوص شرعی با
جمع شرایط مذکور در مواد  7و  ،8مشمول این قاعده هستند .نتیجۀ چنین رویکردی این
است که اگر فردی مرتکب جرایم غیرتعزیری ،اعم از جرایم مستوجب حد ،قصاص ،دیه و
حتی تعزیر منصوص شرعی شود و در دادگاههای غیرایرانی به مجازات محکوم و متحمل
آن شود و سپس به ایران بازگردد ،مجدداً میتوان وی را تعقیب و محاکمه نمود و دوباره
مجازات شرعی را بر وی اعمال کرد .آیا در چنین وضعیتی که فرد مورد نظر ،عالوه بر
مجازات شرعی که مستحق آن بوده ،مجازات دادگاه غیراسالمی را نیز تحمل کرده است،
این مجازات مضاعف با روح حاکم بر احکام شرع و نیز اصول عقلی سازگار است؟ چرا
قاعدۀ منع مجازات مضاعف در قوانین پس از انقالب اسالمی مورد پذیرش قرار نگرفته و
چرا در قانون مجازات اسالمی مصوب  1392تنها در مجازاتهای غیرمنصوص شرعی
پذیرفته شده است؟ آیا میتوان این قاعده را از مجازاتهای غیرمنصوص شرعی به سایر
مجازاتها (اعم از حدود ،قصاص ،دیات و تعزیرات منصوص شرعی) تعمیم داد؟ برای پاسخ
به این پرسشها ،در ادامه ابتدا به تبیین مفهوم این قاعده میپردازیم؛ سپس رویکرد شورای
نگهبان و مراجع تقلید معاصر را در مورد این قاعده واکاوی میکنیم .آنگاه ضمن نقد مبنای
عدم پذیرش قاعدۀ منع مجازات مضاعف در فقه و اثبات عدم مغایرت این قاعده با شرع ،به
تبیین کیفیت مواجهه با مجازاتهای مختلف شرعی در این مسئله میپردازیم.

 .1مفهوم قاعدة منع مجازات مضاعف
بر اساس قاعدۀ منع مجازات مضاعف ،هیچ کس را نمیتوان برای ارتکاب جرمی واحد،
دوبار محاکمه و مجازات نمود .از این قاعده در نظام حقوقی کامنال با عنوان اصل Double

 jeopardyو در نظام حقوقی رومی ژرمنی ،با عنوان قاعدۀ  ne bis in idemیاد میشود؛ با
این تفاوت که در کامنال ،مجازات مجدد در همان سیستم قضایی ممنوع است؛ اما در نظام
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حقوقی رومی ژرمنی ،مجازات مضاعف در تمام سیستمهای قضایی ممنوع است
(میرمحمدصادقی .)47 :1387 ،این قاعده هم در معاهدات و اسناد بینالمللی ،از جمله
اساسنامۀ دادگاههای کیفری موقت و دائمی بینالمللی و هم در حقوق داخلی منعکس شده
است .به عنوان نمونه ،بند  7مادۀ  14میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران پیش از انقالب
اسالمی بدان پیوسته مقرر داشته است« :هیچ کس را نمیتوان برای جرمی که به علت اتهام
آن ،به موجب حکم قطعی صادره طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر کشوری ،محکوم یا
تبرئه شده است ،مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد» .همچنین ،مطابق مادۀ  113-9قانون
مجازات فرانسه« ،در موارد پیشبینیشده در مواد  113-6و  113-7هیچ گونه تعقیبی علیه
شخصی که به طور موجه علیه او در کشور خارجی برای همان جرم حکم قطعی صادر شده
و در صورت محکومیت ،کیفر اجرا شده یا مشمول مرور زمان واقع شده باشد ،نمیتواند
صورت گیرد».
برابر موازین اسالمی ،فردی را که به تحمل مجازات حدی محکوم شده نباید بیش از
مقدار تعیینشده حد زد و در صورتی که مجری حد بیش از مقدار تعیینشده مجازات کند،
ال رعایت شود و چنانچه مجری قصاص
ضامن است .همچنین در قصاص نیز باید برابری کام ً
(اعم از مجنیعلیه و یا ولی دم یا هر فرد دیگر) صدمۀ اضافهای وارد کند ،حسب مورد ضامن
قصاص یا دیه خواهد بود (عاملی .)93 :10 ،1410 ،بنابراین ،با تکیه بر وحدت مالک میتوان
استدالل کرد که بر فرض اینکه مجازات نخستین شرعی باشد ،محاکمه و مجازات مجدد در
شرع پذیرفته نیست .برابر روایات ،خداوند سبحان در آخرت نیز همین سنت را پی خواهد
گرفت و برای فردی که برای گناهش در دنیا مورد عقوبت قرار گرفته عقوبت اخروی
دیگری در نظر نمیگیرد؛ چراکه بر اساس روایتی از پیامبر اسالم صلواتاهللعلیهوآله ،فَاللَّهُ أَعْدَلُ
ن أَنْ ی َثنِّی عَلَی عَ ْبدِهِ الْعُقُوبَۀَ (محدثنوری .)36 :18 ،1408 ،بنابراین ،به نظر میرسد قاعدۀ
مِ ْ
منع مجازات ،عالوه بر اینکه در نظامهای حقوقی مختلف پذیرفته شده و با اصول عقلی
سازگار است ،فینفسه با موازین شرعی نیز منافاتی ندارد.
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 .2رويکرد شورای نگهبان نسبت به قاعده
اگرچه شورای نگهبان در حذف قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد که پیش از آن در قانون مجازات
عمومی آمده بود نقشی نداشت و متن مصوبۀ مجلس در سال  1361در هنگام ارسال به شورای
نگهبان ،فاقد هرگونه پذیرش این قاعده بود ،در تصویب قانون مجازات اسالمی در سال
 1370جلوههایی از این قاعده را خالف شرع تشخیص داده بود (مهرپور243-228 :1371 ،؛
به نقل از قپانچی و صفری.)8-22 :1394 ،
در مصوبۀ نخستین قانون مجازات اخیر (مصوب  ،)92مجلس شورای اسالمی در مواد 7
و  8با شرایطی قاعدۀ مذکور را در تعزیرات پذیرفته بود؛ مادۀ  7مقرر میداشت ...« :هر یک
از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود ،در صورتی که در ایران یافت و یا به
ایران اعاده گردد ،طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد مشروط
بر اینکه  -2 ...در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد ،متهم در محل وقوع
ال یا بعضاً دربارۀ او اجراء
جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت ،مجازات ک ً
نشده باشد» .در مادۀ  8نیز مقرر میداشت« :هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه
شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و
در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد ،طبق قوانین جزایی جمهوری اسالمی ایران به جرم
او رسیدگی میشود ،مشروط بر اینکه -1 :متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم،
ال یا بعضاً دربارۀ او اجراء نشده
محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت ،مجازات ک ً
باشد -2 .رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران و
قانون محل وقوع ،جرم باشد».
اما شورای نگهبان در بررسی بند ( )2مادۀ  7و بند ( )1مادۀ  8معتقد بود که در تعزیرات
شرعی ،اجرای بخشی از مجازات نمیتواند مانع محاکمه و مجازات مرتکب طبق قوانین ایران
شود؛ زیرا مجازات مجرم باید به میزان جرم ارتکابی بوده و تمام مجازات تعیینشده در شرع
در مورد وی اعمال شود .این اشکال در جایی که تمام مجازات در مورد مرتکب اجراء شده
است ،لکن آن میزان مجازات متناسب با تعزیرات شرعی نبوده یا کمتر از حداقل آن بوده نیز
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وجود دارد .همچنین مشروط شدن به عدم تبرئه در محاکم خارجی نیز خالف موازین شرعی
است؛ چراکه ممکن است جرم ا رتکابی چنین شخصی طبق قوانین ایران قابلیت تبرئه شدن
نداشته و قابل مجازات باشد .در مورد بند ( )2مادۀ  8نیز معتقد بود که برای اجرای تعزیرات
شرعی نیازی نیست که رفتار ارتکابی طبق قوانین کشور خارجی نیز جرم شناخته شده باشد،
بلکه همین که آن رفتار طبق شرع و قانون ایران قابل مجازات باشد کافی است .اما در مورد
تعزیرات حکومتی (غیرمنصوص) تعیین تکلیف به دست حاکم است و حکم مقرر در بند
( ) 2این ماده نسبت به این تعزیرات فاقد اشکال است .بنابراین ،شورای نگهبان در نامۀ مورخ
 88/10/29خود ،اطالق بند ( )2مادۀ ( )7و اطالق بندهای ( )1و ( )2مادۀ ( )8نسبت به مواردی
را که شامل تعزیرات منصوص شرعی میشوند خالف موازین شرع شناخت( .توکلپور و
مسعودیان و کوهی اصفهانی.)26-28 :1397 ،
بدین ترتیب ،اگرچه قانون مجازات اخیر با برداشتن یک گام به جلو ،این قاعده را در
حوزۀ تعزیرات پذیرفته بو د ،شورای نگهبان شمول قاعده را تنها در تعزیرات غیرمنصوص
شرعی مشروع دانست و با این استدالل که در محاکم خارجی مجازات شرعی اعمال نشده
این مواد را خالف موازین شرعی تشخیص داد .مجلس نیز در اصالحات خویش ،در تبصرۀ
 2مادۀ  ،115اطالق این مواد را منحصر به تعزیرات غیرمنصوص نمود.
بررسی نظرهای شورای نگهبان حاکی از آن است که این شورا محرماتی را که در
روایات برای آنها تعزیر قرار داده شده است ،چه میزان آن معین باشد و چه به طور مطلق به
تعزیر حکم شده باشد ،تعزیر منصوص شرعی میداند (ساریخانی و توکلپور.)11 :1395 ،
مشروح مذاکرات شورای نگهبان نشان میدهد که اعضای شورا برای جلوگیری از عدم
اجراء یا تغییر در تعزیراتی که سابقۀ شرعی دارند ،موضوع «تعزیرات منصوص شرعی» را به
قانون مجازات اسالمی وارد کرده و آن را از شمول برخی نهادهای این قانون مستثنی
ساختهاند (توکلپور و مسعودیان و کوهی اصفهانی .)26-28 :1397 ،بنابراین ،این شورا با
جرایم تعزیری منصوص ،همانند حدود و سایر مجازاتهای شرعی رفتار میکند و قاعدۀ منع
مجازات مضاعف را در همۀ مجازاتهای شرعی (اعم از حدود ،قصاص ،دیات و تعزیرات
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منصوص شرعی) نمیپذیرد .بدین ترتیب ،از آن رو که این مجازاتها در محاکم خارجی
به اجراء در نمیآیند ،باید در محاکم داخلی مجدداً و به نحو شرعی اجراء گردند.

 .3رويکرد مراجع تقليد معاصر نسبت به قاعده
در استفتائاتی که یکی از پژوهشگران از فقها و مراجع تقلید معاصر (از جمله آیاتعظام
بهجت ،نوری همدانی ،فاضل لنکرانی ،صافی گلپایگانی ،موسوی اردبیلی و مکارم شیرازی)
انجام داده است ،ایشان باالتفاق معتقدند در صورتی که محاکمه و مجازات ابتدایی غیرشرعی
بوده باشد ،باید محاکمه و مجازات به صورت شرعی تجدید گردد .اگرچه پشتوانۀ این
رویکرد به تفصیل بیان نشده ،بر پایۀ اشاراتی که در استفتائات وجود دارد ،عدم پذیرش قاعدۀ
منع مجازات مضاعف ،به دلیل واجدالشرایط نبودن قضات و عدم صالحیت محاکم و نیز
بیاعتباری احکام ایشان است .البته این فقها ،در مطلق تعزیرات ،اعمال مجدد مجازات را ،بنا
به قاعدۀ «التعزیر بما یراه الحاکم» منوط به نظر حاکم شرع دانستهاند .بنابراین ،مراجع تقلید
معاصر با شورای نگهبان ،در بیاعتباری احکام محاکم بیگانه در حدود ،قصاص و دیات
هم نظرند؛ با این تفاوت که حاکم شرع را برخالف شورای نگهبان ،در مطلق تعزیرات (هم
تعزیرات منصوص و هم غیرمنصوص) مبسوطالید میدانند (توجهی و قربانی.)157 :1388 ،

 .4نقد رويکرد شورای نگهبان در عدم پذيرش قاعده در تعزيرات منصوص
شرعی
مطابق آنچه گفته شد ،نظر شورای نگهبان در محدود کردن اختیار حاکم شرع در تعزیرات
منصوص ،مخالف فتاوای تمام مراجع تقلید است .این شورا در تعزیرات منصوص ،یعنی
تعزیراتی که سابقۀ شرعی اعم از مقدر و غیرمقدر دارند ،به حاکم اختیار محاسبۀ مجازات و
یا چشمپوشی از مجازات مضاعف را نداده است.
تعزیرات به عنوان قسیم سایر مجازاتهای شرعی یعنی حدود ،قصاص و دیات،
ویژگیهای منحصر به خود را دارد .ویژگی مهم نظام تعزیرات این است که تماماً در اختیار
حاکم اسالمی است و وی با در نظر گرفتن «کیفیت»« ،نوع جرم»« ،زمان»« ،مکان» و «سایر
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خصوصیات» ،مجازات الزم را تعیین و اجراء میکند .این ویژگی تعزیرات رمز جاودانگی
دین اسالم است که با اعطای این اختیارات به حاکم اسالمی و قضات ،میتوان نیازهای هر
زمان را برطرف ساخت (مکارم شیرازی .)67 :1383 ،نتیجۀ این ویژگی تعزیرات ،امکان
تناسب پذیری مجازات تعزیری با جرم و شخصیت افراد و امکان در نظر داشتن عناصر
پیرامونی جرم است (انصاری و دیگران .)17 :1386 ،لذا ،مجازاتهای تعزیری با
مجازاتهای حدی که با تغییر زمان و مکان به هیچ وجه قابل تغییر نیستند متفاوت بوده و در
اختیار حاکم اسالمی هستند .بنابراین ،اقدام شورای نگهبان در همسنگ پنداشتن تعزیرات
منصوص با مجازاتهای حدی خالف سیاست کیفری اسالم است .البته برخی از فقها
تعزیرات مقدر (نه منصوص) را مانند مجازاتهای حدی دانستهاند (تبریزی8 :1417 ،؛
فاضللنکرانی .) 9 :1422 ،اما در هر صورت تعمیم این رویکرد به تعزیرات غیرمقدر توسط
شورای نگهبان سابقهای در فقه نداشته و خالف فلسفۀ تعزیرات به نظر میآید.
به نظر میرسد همان گونه که در فتاوای مراجع تقلید هم آمده است ،مطلق تعزیرات (اعم
از منصوص و غیرمنصوص) میبایست در اختیار حاکم اسالمی قرار بگیرد تا وی بتواند با
رعایت شرایط فرد و جامعه ،نسبت به تعیین میزان ،نوع و نحوۀ اجرای آن اقدام کند
(ساریخانی و توکلپور .)11 :1395 ،بنابراین ،ایراد وارده بر مصوبۀ نخست مجلس شورای
اسالمی درست نیست و میتوان در مطلق تعزیرات به حاکم اسالمی اجازه داد تا نسبت به
عدم مجازات مضاعف مجرمین بنا بر مصالح تصمیم صحیح را اتخاذ کند.

1

 . 1برای نقد تفکیک جرایم مستوجب تعزیر به منصوص و غیرمنصوص نگاه کنید به :محسن برهانی و مریم نادری فرد
(« ،)1394تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی» ،فصلنامۀ پژوهش حقوق کیفری ،سال سوم ،شمارۀ
دهم ،صص89 -112 .؛ همچنین نگاه کنید به :محمد رمضانی و رحیم نوبهار و سیدمحمدرضا آیتی (« ،)1397تعزیرات
منصوص از احکام ابدی تا احکام قضایی و حکومتی» ،دوفصلنامۀ فقه و حقوق اسالمی ،سال دهم ،شمارۀ هجدهم،
صص.155-182 .
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 .5مبنای عدم پذيرش قاعدة منع محاکمة مجدّد در فقه
نقطۀ اتفاق مراجع تقلید و شورای نگهبان ،عدم پذیرش قاعدۀ منع مجازات مضاعف در
حدود ،قصاص و دیات است .بررسی مبانی نظرات این شورا نشان میدهد که علت نپذیرفتن
این قاعده ،شرعی نبودن نوع و میزان مجازات اجراءشده است (توکلپور و مسعودیان و
کوهی اصفهانی .)26-28 :1397 ،بررسی متن پاسخ مراجع تقلید به استفتائات نشانگر آن
است که ایشان نیز به علت شرعی نبودن مجازات نخستین و به دلیل واجدالشرایط نبودن
قضات و عدم صالحیت محاکم خارجی و بیاعتباری احکام آنها اعمال مجازات مجدد را
ضروری دانستهاند (توجهی و قربانی .)157 :1388 ،در ذیل به تبیین این گزارۀ شرعی
میپردازیم.

1

 .1-5حکم تکليفی رجوع به قاضی طاغوت
دلیل اصلی بیاعتباری احکام قاضی فاقد صالحیت آیۀ  60سورۀ نساء است 2.از نص صریح
این آیه میتوان دریافت که رجوع به محکمۀ شرع از واجباتی است که چشمپوشی از آن،
ضاللت و گمراهی را به همراه دارد .بنابراین ،حکم رجوع به طاغوت به لحاظ تکلیفی حرام
و بنا به نظر مشهور فقهای امامیه از گناهان کبیره است (به عنوان نمونه ،ر.ک :محقق حلی،
61 :4 ،1408؛ علامه حلی242 :2 ،1420 ،؛ مجاهد طباطبایی ،بیتا710 :؛ بحرانی:1 ،1423 ،
257؛ انصاری60 :1415 ،؛ نجفی32 :40 ،1404 ،؛ طوسی302 :1400 ،؛ طباطبایی حائری،
25 :15 ،1418؛ فاضل لنکرانی.)22 :1420 ،
در آیات و روایات ،عنوان طاغوت هم برای یک فرد به کار رفته و هم برای مجموعهای
از افراد؛ کعب بن اشرف یهودی (طبرسی ،)185 :5 ،1372 ،خلفای سهگانه (کلینی،1429 ،
 .1برای پاسخ به اشکال موضوعیت داشتن و تغییرنابردار بودن مجازاتهای شرعی در این رابطه ،نگاه کنید به :حسین

خدایار و رحیم نوبهار (« ،)1397امکانسنجی کاربست نهادهای جزایی نوپیدا در حدود» ،دوفصلنامۀ پژوهشهای حقوق
جزا و جرمشناسی ،شمارۀ دوازدهم ،صص .183-206
« .2أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِ َل إِلَیک وَ مَا أُنْزِ َل مِنْ َقبْلِک یرِیدُونَ أَنْیتَحَاکمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ َقدْأُمِرُوا
أَنْیکفُرُوا بِهِ وَ یرِیدُ الشَّیطَانُ أَنْیضِلَّهُمْ ضَالَالً بَعِیداً».
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 ،)407 :2دستگاه خالفت بنیامیه (طبرسی )296 :2 ،1403 ،و بنیعباس (مجلسی)313 :50 ،
از مصادیق طاغوت در منابع دینی هستند .افزون بر بیان این مصادیق در آیات و روایات،
برخی دیگر از روایات به ارائۀ مالکهایی برای تعیین طاغوت پرداختهاند .بر اساس روایت
ن رَفَعَ رَایۀَ ضَلَالَۀٍ فَصَاحِ ُبهَا طَاغُوت» (کلینی ،)296 :8 ،1407 ،طاغوت هم خود گمراه است
«مَ ْ
و هم به دنبال گمراهی خلق از صراط مستقیم است .راه هدایت و صراط مستقیم ،راه اهلل و
دنبالۀ آن راه اهلبیت علیهمالسالم است .اهلبیت علیهمالسالم سنگ محک عیار طاغوت و مالک
تشخیص طواغیت هستند .مطابق روایت «کلُّ حَاکمٍ یحْکمُ بِغَیرِ قَوْلِنَا أَهْلَالْبَیتِ فَهُوَ طَاغُوت»
(ابنحیون )530 :2 ،1385 ،هر حاکمی که به قولی جز سخن اهلبیت علیهمالسالم حکم کند
طاغوت است .حق و حقیقت با اهلبیت

علیهمالسالم

سنجیده میشود« :فَالْحَقُ مَا رَضِی ُتمُوه»

ن یحْکمُ
ن ی َتحَاکمُ إِلَیهِ مِمَّ ْ
(طبرسی)494 :2 ،1403 ،؛ بنابر «أَنَّ الْمَعْنِی بِهِ {طاغوت} کلُّ مَ ْ
بِغَیرِ الْحَق» (مجلسی )75 :9 ،1410 ،طریق طاغوت راه مقابل راه اهلبیت علیهمالسالم است .لذا
بر پایۀ «إِیاکمْ وَ الْوَلَائِجَ فَإِنَّ کلَّ وَلِیجَۀٍ دُونَنَا فَهِی طَاغُوت أَوْ قَالَ نِدٌّ» (عیاشی )83 :2 ،هر
تکیهگاه و معتمدی جز اهلبیت علیهمالسالم طاغوت محسوب میگردد.
بنابراین ،در آیۀ  60سورۀ نساء ،طاغوت را باید هر فرد یا دستگاه حکومتی دانست که بر
اساس احکام الهی و آموزههای اهل بیت علیهم السالم حکم نمیکند و طریق و راهی غیر از
ایشان انتخاب نموده و از این طریق موجبات گمراهی مردم را فراهم آورده است .منصب
قضاوت از مناصبی است که از سوی خداوند ثابت و ویژۀ پیامبرصلیاللهعلیهوآله است و از سوی
ایشان به ائمۀ معصومین علیهمالسالم رسیده است .بنابراین ،هیچ کس بالذات والیت قضایی ندارد
و این والیت فقط از طریق وصایت و نصب (خاص و عام) از جانب پیامبر و امام ایجاد
می شود ،خود پیامبر و امام نیز منصوب از جانب خداوند هستند .بنابراین ،کسی که بدون
شایستگی عهدهدار منصب قضاوت میشود طاغوت بوده و تحاکم به او بر اساس این آیه
حرام است.
عالوه بر این آیه ،روایات زیادی از ائمۀ معصومین علیهمالسالم در نهی از ترافع به طاغوت
نقل شده است ،از جمله مقبولۀ عمر بن حنظله از امام صادق علیهالسالم که در ابتدای آن آمده
ن أَوْ مِیرَاثٍ فَ َتحَاکمَا إِلَی
ن أَصْحَابِنَا بَی َنهُمَا مُنَازَعَۀ فِی دَی ٍ
ن مِ ْ
ن رَجُلَی ِ
است« :سَأَلْتُ أَبَاعَ ْبدِ اللَّهِ عَ ْ
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ن تَحَاکمَ إِلَیهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکمَ إِلَی
السُّلْطَانِ أَوْ إِلَی الْ ُقضَاۀِ أَیحِلُّ ذَلِک قَالَ مَ ْ
الطَّاغُوتِ وَ مَایحْکمُ لَهُ فَإِنَّمَا یأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کانَ حَقاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْأَمَرَ
اللَّهُ أَنْیک َفرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یرِیدُونَ أَنْیتَحاکمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْأُمِرُوا أَنْیک ُفرُوا بِهِ»
(طوسی.)219 :6 ،
 .2-5حکم وضعی رجوع به قاضی طاغوت
اثر وضعی حرمت رجوع به قاضی طاغوت عدم نفوذ حکم اوست .بدین معنا که به علت عدم
مشروعیت محکمه و عدم صالحیت حاکم ،اثری بر حکم وی مترتب نیست و رأی وی در
منازعات بیاعتبار است .مشهورترین روایتی که در مورد اثر وضعی حکم حاکم طاغوت
سخن گفته مقبولۀ عمر بن حنظله است .بر اساس این روایت ،آنچه از رأی طاغوت عاید
انسان میگردد حرام است« :وَ مَا یحْکمُ لَهُ فَإِنَّمَا یأْخُذُ سُحْتاً»؛ حتی اگر مأخوذ واقعاً حق وی
نیز ب اشد« :وَ إِنْ کانَ حَقاً ثَابِتاً» ؛ چراکه مبنای این اخذ حکم طاغوت بوده است« :لِأَنَّهُ أَخَذَهُ
بِحُکمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْأَمَرَ اللَّهُ أَنْیک َفرَ بِهِ» .بنابراین ،حکم قاضی فاقد صالحیت بیاعتبار است؛
لذا باید محاکمه به نحو مشروع تجدید و رأی قاضی ذیصالح اجراء گردد.
در این روایت ،راوی در مقام سؤال ،از منازعه میان دو نفر از شیعیان در دین یا میراث
ن أَوْ مِیرَاثٍ فَ َتحَاکمَا إِلَی السُّلْطَانِ أَوْ
ن أَصْحَابِنَا بَی َنهُمَا مُنَازَعَۀ فِی دَی ٍ
ن مِ ْ
پرسیده است« :رَجُلَی ِ
إِلَی الْ ُقضَاۀِ أَیحِلُّ ذَلِک؟» مفاد این روایت مختص به امور مالی نیست؛ گرچه سؤال راوی به
ذکر «دین یا میراث» محدود شده است ،خود او با آوردن واژۀ «السُّلْطَانِ» در عبارت «فَ َتحَاکمَا
إِلَی السُّلْطَانِ أَوْ إِلَی الْ ُقضَاۀِ» نشان میدهد که مورد سؤال وی در دین و میراث تمثیلی است؛
چراکه حل اینگونه اختالفات با سلطان نیست .کار قاضی قضاوت است و کار سلطان
سلطنت و حکومت؛ بنابراین ،نه تنها سؤال روایت محدود به دین و میراث نبوده بلکه محدود
به امور مالی نیز نیست و همۀ نزاعهای اجتماعی و سیاسی را شامل میشود (موسویخمینی،
89 :1423؛ مصباحیزدی.)103 :1378 ،
گذشته از این دلیل ،عبارت «لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکمِ الطَّاغُوتِ» ،در مقام بیان چرایی این حکم
وضعی است .علت عدم تأثیر حکم طاغوت و حرمت اخذ و تصرف در مال مورد نظر این
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است که حاکمْ طاغوت است «وَ قَدْأَمَرَ اللَّهُ أَنْیک َفرَ بِهِ» .بر اساس ظواهر موجود ،علت منع
تحاکم به طاغوت این است که این عمل موجب اعتالی کلمۀ طاغوت و تأیید ادعای حقانیت
آنها می گردد .این علت در امور غیرمالی نیز وجود دارد؛ بنابراین ،حکم قاضی طاغوت در
تمام امور مالی و غیرمالی بیتأثیر است .پاسخهایی که امام صادقعلیهالسالم به این سؤال دادهاند
ن تَحَاکمَ إِلَیهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ ،اطالق حَقٍّ
نیز از عموم و اطالق برخوردار است .عبارت «مَ ْ
أَوْ بَاطِلٍ» تمام امور و شؤون مورد اختالف (اعم از امور مالی و غیرمالی) را دربرمیگیرد.
با توضیحات باال مشخص شد که تحاکم به طاغوت حرام است و به علت عدم شایستگی
طاغوت ،هیچ اثری بر حکم وی مترتب نخواهد بود؛ بنابراین ،اگر در مسئلهای (چه امور مالی
و چه غیرمالی) طاغوت به صدور رأی پرداخت ،این صدور رأی ،بی اعتبار بوده و میبایست
رسیدگی به نحو شرعی و به وسیلۀ مرجع ذیصالح تجدید گردد.
 .3-5استثناء حرمت رجوع طاغوت و عدم تأثير رأی وی
اکنون که حرمت مراجعه به قضات طاغوت و عدم تأثیر احکام آنان و لزوم تجدید محاکمه
به نحو شرعی مشخص گردید ،باید به این سؤال پاسخ داد که آیا این حرمت و عدم تأثیر
حکم مطلق است یا استثنابردار؟ با نگاهی به فقه شیعه در ادوار مختلف روشن میگردد که
نسبت به این سؤال ،دو نوع رویکرد وجود دارد .برخی معتقدند که حرمت مذکور و اثر آن
در عدم نفوذ حکم طاغوت مطلق بوده و در هیچ شرایطی از بین نمیرود .در مقابل ،برخی
دیگر این اطالق را نمیپذیرند و معتقدند در شرایطی خاص ،حرمت رجوع به قضات طاغوت
برداشته شده و میتوان رأی آنها را نافذ دانست.
در این زمینه ،مهمترین وضعیتی که مورد بحث و بررسی قرار گرفته در دسترس نبودن
حاکم عادل و قاضی جامعالشرایط است .آیا در شرایطی که امکان رجوع به قاضی صالح
فراهم نیست ،میتوان برای تحصیل حق به طاغوت مراجعه کرد یا اینکه حرمت و ممنوعیت
ترافع به قضات مطلق بوده و حتی در صورت توقف تحصیل حق به رجوع به طاغوت ،تحریم
و ممنوعیت مذکور برداشته نمیشود؟
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در این زمینه دو قول عمده وجود دارد :عدهای در این حالت قائل به جواز شده و معتقدند
تحریم رجوع برداشته میشود و عدهای دیگر تحریم را مطلق دانسته و معتقدند حتی در
صورت عدم امکان احقاق حق از راه مشروع ،تحریم رجوع همچنان پابرجاست.
 .1-3-5موافقين جواز رجوع
در صورتی که امکان تحصیل حق از طریق مشروع فراهم نباشد ،مشهور فقها قائل به جواز
رجوع به طاغوت هستند .فقهایی همچون علامه حلی ،شهید ثانی ،صاحب جواهر ،شیخ
انصاری ،فیض کاشانی و از معاصرین امام خمینی ،فاضل لنکرانی ،مؤمن ،مکارم شیرازی و
خامنهای قائل به این نظر هستند.
بر اساس این دیدگاه ،زمانی که انسان برای دستیابی به حق خویش ،امکان رجوع به اهل
حق نداشته باشد ،اعم از اینکه حاکم عادل وجود نداشته و یا اینکه وجود دارد اما طرف
مقابل دعوایش به تحاکم به اهل عدل رضایت ندهد ،رجوع به طاغوت مجاز است .بدیهی
است جواز رجوع به طاغوت در این حالت به معنای نفوذ حکم او است .نکتۀ مهم اینکه از
دیدگاه این فقها ،متوقف بودن تحصیل حق به رجوع به طاغوت اعم از آن است که ضرر و
حرجی متوجه صاحب حق باشد یا نباشد .به عبارت روشنتر ،مطابق این دیدگاه حتی در
صورتی که فقدان حاکم عادل ،مستلزم ضرر و حرج نباشد نیز رجوع حرام نخواهد بود .ادلۀ
این دیدگاه به ترتیب زیر است:
یکم :حکم آیۀ  60سورۀ نساء و روایات مربوط منصرف به زمانی است که ترافع به
طاغوت اختیاری بوده و تحصیل حق با مراجعه به حاکم عادل امکانپذیر باشد .فیض کاشانی
معتقد است از عبارت «یرِیدُونَ أَنْیتَحاکمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ» در آیۀ مذکور ،نوعی اختیار در
رجوع به طاغوت برداشت میشود ،در حالی که آیۀ میتوانست بدینگونه باشد« :یتَحاکمُونَ
ال
إِلَی الطَّاغُوتِ» (فیض کاشانی )290 :1 ،1406 ،کیفیت بیان روایات نیز همین گونه است .مث ً
در روایت ابیبصیر از امام صادقعلیهالسالم آمده است« :هر مردی که بین او و برادرش نزاعی
در حقی باشد و او را به سوی یکی از برادرانش (اهل حق) برای قضاوت بخواند و اما ابا
ورزیده و خواهان رجوع به جائرین باشد ،به منزلۀ کسی است که خداوند در مورد او فرموده
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ن قَ ْبلِک یرِیدُونَ
ن یزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیک وَ ما أُنْزِلَ مِ ْ
است :أَلَمْ تَ رَ إِلَی الَّذِی َ
أَنْیتَحاکمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْأُمِرُوا أَنْیک ُفرُوا بِهِ» .برخی فقها از جمله شهید ثانی با استناد به
این روایت معتقدند حرمت ترافع در این روایت ،به حالت اختیار تصریح دارد؛ چراکه در
این حدیث به صراحت تأکید شده که علیرغم حضور اهل حق ،شخص از رفتن نزدشان
رویگردان شده و برای احقاق حق به سوی اهل طاغوت میرود (عاملی335 :13 ،1413 ،؛
انصاری63 :1415 ،؛ آشتیانی91 :1 ،1425 ،؛ طباطبایی یزدی10 :2 ،1414 ،؛ فاضل لنکرانی،
 .)27 :1420مقبولۀ عمر بن حنظله نیز مورد استناد یکی از فقهای معاصر در تأیید این دیدگاه
قرار گرفته است .به قرینۀ سؤال و جواب موجود در مقبوله ...« ،فکیف یصنعان الی آخر»
میتوان دریافت که حکم صدر روایت مربوط به زمانی است که امکان رجوع به اهل حق
واجد شرایط قضا وجود دارد؛ بنابراین در صورت عدم دستیابی به چنین فردی ،حکم صدر
ال اشاره کردیم ،دلیل
روایت برداشته خواهد شد (مؤمن قمی .)30 :1422 ،همان گونه که قب ً
اول این دیدگاه صرفنظر از وجود یا عدم ضرر یا حرج در فرض فقدان قاضی جامعالشرایط
است.
دوم ،گذشته از اینکه سیاق آیه و روایات مربوط به حالت اختیار انصراف دارد ،در
صورتی که عدم ترافع و حرمت آن موجب ایراد ضرر و تحمیل حرج بر مستحق گردد نیز به
طریق اولی حرمت این ترافع برداشته و در این شرایط رجوع مجاز میگردد؛ چراکه قاعدۀ
الضرر و الحرج بر ادلۀ حرمت ترافع به طاغوت حاکم است (آشتیانی91 :1 ،1425 ،؛
انصاری63 :1415 ،؛ طباطبایی یزدی10 :2 ،1414 ،؛ مؤمن قمی30 :1422 ،؛ فاضل لنکرانی،
27 :1420؛ موسوی خمینی ،بیتا405 :2 ،؛ خامنهای ،سؤال 1360؛ مکارم شیرازی:2 ،1427 ،
 .) 217در فرض ایراد ضرر و ترتب حرج حتی برخی از فقها به حکم ادلۀ الضرر و الحرج،
قائل به وجوب ترافع به طاغوت هستند (فاضل هندی320 :2 ،1416 ،؛ طباطبایی حائری،
.)25 :15 ،1418
بنابراین ،از نگاه این گروه از فقها ،در شرایط مذکور رجوع به طاغوت برای احقاق حق
مجاز خواهد بود و الزمۀ این جواز ،نفوذ رأی اوست.
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 .2-3-5مخالفين جواز رجوع
در مقابل نظر فوق ،برخی از فقها حرمت رجوع به طاغوت را مطلق دانسته و معتقدند در همۀ
حال ،این حرمت و عدمنفوذ پابرجاست و در هیچ شرایطی نمیتوان به طاغوت رجوع کرد
و رأی او را نافذ دانست؛ حتی برخی از این گروه ،اضطرار را هم از بینبرندۀ این حرمت
نمیدانند .ادلۀ این گروه از این قرارند:
یکم ،رجوع به طاغوت در هر حال مستلزم تأیید طاغوت و اعانه بر اثم و عدوان است.
محقق سبزواری در کفایهاالحکام ضمن اشکال به شهید ثانی نوشته است :حکم حاکم جائر
بین این دو نفر ،فعل حرام است و ترافع به این جائر مقتضی انجام فعل حرام است و اعانه بر
اثم و عدوان به حساب میآید در حالی که اعانه بر اثم ممنوع و نامشروع است (محقق
سبزواری .)664 :2 ،1423 ،محقق اردبیلی نیز مینویسد :بنابر احتیاط نباید به جواز قائل بود،
مگر اینکه واقعاً حاکم به حق موجود نباشد و حق نیز ثابت و قابل اثبات باشد ،اما اگر حاکم
حق موجود بود ولی دور بود یا نزدیک بود ،اما امکان اثبات حق به دالیلی از جمله عدم
وجود بینه و غیره وجود نداشت و طرف مقابل منکر بود ،نمیتوان به جواز تحاکم به طاغوت
رأی داد؛ چراکه اگر در موارد ذکرشده جواز ترافع را بپذیریم وجود حاکم و نصب او لغو
خواهد بود و اینگونه هر ذی حقی حق پیدا خواهد کرد که حق خود را به هر طریقی که
میخواهد به دست آورد ،در حالی که این امر قابل پذیرش نیست (اردبیلی ،بیتا.)688 :
صاحب جواهر ،میرزای آشتیانی و سیدمحمدکاظم یزدی در پاسخ به این استدالل
نوشتهاند :اوالً ،ترافع عندالضروره اعانه نیست؛ چراکه قصد و غرض اصلی از آن تحصیل حق
است؛ ثانیاً ،در صورتی هم که اعانه باشد ،به دلیل ایجاب ضرورت ،ترافع حرمتی ندارد.
عالوه بر این ،دلیل حرمت اعانه ،قویتر از دلیل حرمت تحاکم به طاغوت در آیات و روایات
نیست ،لذا در حالتی که از این ادله به علت حکومت قاعدۀ الضرر دست کشیدهایم ،ادلۀ
حرمت اعانه بر اثم اولی به رفع ید هستند (نجفی35 :40 ،1404 ،؛ آشتیانی92 :1 ،1425 ،؛
طباطبایی یزدی.)10 :2 ،1414 ،
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دوم ،آیه و روایات مذکور هیچ داللتی بر ادعای مشهور ندارند .مالصالح مازندرانی پس
از نقل قول شهید ثانی و استدالل ایشان به روایت ابوبصیر و اینکه این روایت تصریح به جواز
در هنگام فقدان قاضی جامعالشرایط دارد ،مینویسد :گمان من این است که در این روایت
هیچ داللتی در مورد نظر ایشان نیست ،چه رسد به اینکه صراحت هم داشته باشد؛ لذا نمیتوان
به جواز قائل بود .از این گذشته ،ضرر تسلط ظالم و طاغوت بر دین و دنیای مؤمنین بسیار
بیشتر از ضررهای شخصی افراد است؛ حتی از بعضی اهل ورع نقل شده است که باید با ظلمه
و طواغیت ترک تجارت کرد (مازندرانی .)410 :2 ،1382 ،مجلسی دوم نیز به نظرات قائلین
به جواز اشکال میگیرد و استدالل به عبارت «یرِیدُونَ أَنْیتَحاکمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ» را دارای
اشکال جدی میداند (مجلسی دوم.)274 :24 ،1410 ،
به نظر میرسد این ادعا که آیه و روایات داللتی در ادعای شهید ثانی ندارند پذیرفته
نباشد .شأن نزول آیۀ  60سورۀ نساء در مورد اختالف مردی به ظاهر مسلمان و شخصی
یهودی است .برای حل و فصل این اختالف ،مرد یهودی ،پیامبر اسالمصلواتاهللعلیهوآله را به خاطر
اشتهار به عدالت پیشنهاد میدهد ،اما فرد مسلمان خواستار رجوع به کعب بن اشرف یهودی
میشود (طبرسی102 :3 ،1372 ،؛ طباطبایی391 :4 ،1374 ،؛ مکارم شیرازی.)445 :3 ،1371 ،
بنابراین ،هم شأن نزول و هم ظاهر آیه ،تحاکم در هنگام وجود حاکم عادل را به ذهن متبادر
میکند .سیاق مقبولۀ عمر بن حنظله نیز تحریم تحاکم به طاغوت در شرایط دسترسی به قاضی
جامعالشرایط را ترسیم میکند .بنابراین ،به نظر میرسد که تحریم تحاکم مختص به حالت
حضور حاکم عادل است و نمیتوان قائل شد در صورتی که حاکم عدل در دسترس نیست،
اجازۀ رجوع به طاغوت هم وجود نداشته و اساساً راه احقاق حق بر مدعی بسته باشد .بنابراین،
باید پذیرفت در شرایطی که قاضی حق در اختیار نیست ،تحاکم به طاغوت حرام نبوده و
رأی وی نافذ است.

 .۶موافقت قاعدة منع مجازات مضاعف با قاعدة منع رجوع به طاغوت
موضوع بند  2مادۀ  7قانون مجازات اسالمی «اجرای مجازات» بر اتباع ایرانی است که در
خارج از ایران مرتکب جرم شده و در ایران یافت میشوند و موضوع بند  1مادۀ  8این قانون،
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«اجرای مجازات» بر افراد غیرایرانی است که علیه ایران یا اتباع ایران مرتکب جرمی شده و
ال مورد اشاره قرار گرفت ،شورای نگهبان در بررسی
در ایران یافت میشوند .همانطور که قب ً
این فقرات قانونی ،در هر دو مورد ،با توجه به «اجراء نشدن مجازات شرعی» قائل به تجدید
محاکمه و مجازات است .به بیان دیگر ،در هر دو مورد فوق ،از آنجا که «مجازات شرعی بر
فرد مورد نظر اعمال نشده است» ،شورای نگهبان تکرار محاکمه و مجازات را بر مجرم الزم
دانسته است؛ صرف نظر از اینکه «دین و ملیت» او ،ایرانی مسلمان و غیرمسلمان باشد (موضوع
مادۀ  ،)7یا غیرایرانی مسلمان و غیرمسلمان (موضوع مادۀ .)8
موضوع «قاعدۀ منع رجوع به طاغوت» نیز عدم نفوذ «حکم» و عدم تأثیر «اجرای حکم»
طاغوت است ،صرف نظر از اینکه دین یا ملیت محکومعلیه چه باشد .در واقع ،چون مرجع
صدور و اجرای حکم ،مصداق طاغوت و فاقد صالحیت است ،حکم و اجرای آن باید
تجدید گردد.
اشاره کردیم که شورای نگهبان و مراجع تقلید با توجه به عدم صالحیت قضات و محاکم
و قوانین سایر کشورها ،آراء این دادگاهها را معتبر ندانسته و قائل به تجدید محاکمه هستند.
از طرف دیگر ،بر اساس قاعدۀ منع تحاکم به طاغوت و از نگاه مشهور فقها ،در صورتی که
قاضی صالح در دسترس نبود ،میتوان به طاغوت مراجعه نمود؛ در این صورت حرمت رجوع
و عدم نفوذ حکم وی برداشته میشود و نیاز به تجدید محاکمه نیست .بنابراین ،شخصی که
در کشور غیراسالمی و در حاکمیت قوانین و محاکم آن جرمی مرتکب میشود ،اگرچه
دستگاه قضایی مربوط طاغوت است و حق تحاکم بدان را ندارد و باید برای دفاع از خویش،
به قاضی جامعالشرایط رجوع کند ،از آنجا که معموالً در این کشورها قاضی ذیصالح وجود
ندارد ،بر اساس نظر مشهور میتواند به طاغوت مراجعه و بر اساس رأی وی عمل کند.
گذشته از این ،نکتۀ مهمی که باید در نظر داشت این است که در مباحث جزایی اساساً
تحاکم و رجوع به قاضی با اختیار و انتخاب مجرم نیست .فردی که در حاکمیت طاغوت
جرمی مرتکب شده است ،غالباً بدون اختیار تعقیب ،دستگیر ،محاکمه و اعمال مجازات
میشود و به هیچوجه اختیاری برای حضور نزد طاغوت ندارد و حتی اگر قاضی جامعالشرایط
در دسترس می بود نیز قادر به انتخاب او نبود .بنابراین ،قطعاً این حضور وی نزد طاغوت بر
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اساس مبانی نظر مشهور حرمتی ندارد و مجازات اعمالشده بر او را باید نافذ دانست و به نظر
میرسد هنگام مراجعۀ مجرم به کشور و قرار گرفتن او در سیطرۀ محکمۀ حق ،نباید با استناد
به بیاعتباری رأی محکمۀ طاغوت ،مجدداً مجازات شرعی را بر وی اعمال نمود و موجبات
تحمل مجازات مضاعف ،ضرر و حرج را بر وی فراهم آورد؛ چون او اختیاری در روند
محاکمه و اعمال مجازات نداشته است.
در تأیید این نظر می توان به استفتائی از مقام معظم رهبری به عنوان فقیه حاکم استناد
نمود؛ متن سؤال و جواب از ایشان در این زمینه بدین شرح است:
«سؤال  :1360آیا قاضی منصوب از طرف سلطان جائر ،برای حکم کردن و قضاوت،
مشروعیت دارد تا اطاعت از او واجب باشد؟
جواب :جایز نیست غیر از مجتهد جامعالشرایط ـ چنانچه از طرف کسی که حق نصب دارد
منصوب نشده باشد ـ متصدی امر قضا و فصل خصومات در بین مردم شود و بر مردم هم
جایز نیست به او مراجعه کنند ،و حکم او هم نافذ نمیباشد ،مگر در حال ضرورت».

1

آیت اهلل مکارم شیرازی نیز فتوایی مشابه همین نظر را ابراز کرده است:
«آیا برای مسلمین جایز است که دعاوی خود را بر ضد شخص مسلمانی به محاکم غیراسالمی
ببرند؟
جواب :در روایات معتبره وارد شده است که تقاضای داوری از آنها مانند تقاضای داوری از
جِبت و طاغوت و حرام است؛ بله در صورتی که رجوع به آنها تنها راه احقاق حق باشد،
مانعی ندارد» (مکارم شیرازی .)217 :2 ،1427
همان گونه که مشاهده میگردد مقام معظم رهبری و آیتاهلل مکارم شیرازی ،از مراجع
تقلید معاصر ،رجوع به قاضی ناصالح را ممنوع و حکم وی را غیرنافذ و به پیروی از نظر
مشهور ،حالت اضطرار را استثنای این ممنوعیت و عدم نفوذ دانستهاند .بر این اساس ،نتیجۀ
چنین رویکردی این است که در امور جزایی نیز که محاکمه و اعمال مجازات محکمۀ فاقد
1. http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=122#1360.
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صالحیت خارج از اختیار مجرم است ،باید حکم این دادگاه را نافذ دانسته و از محاکمه و
اعمال مجازات مجدد خودداری نمود.

 .7کيفيّت مطلوب مواجهه با جرايم مختلف در قانون مجازات اسالمی
اگرچه اصل قاعدۀ منع مجازات مضاعف مورد پذیرش حقوقدانان و حقوق داخلی بسیاری
از کشورهاست و منطبق با موازین حقوق بشری است ،در اسناد بینالمللی و منطقهای و قوانین
داخلی کشورها به صورت مطلق پذیرفته نشده است .برخی صاحبنظران ،بیرغبتی دولتها
در پذیرش مطلق این قاعده را به این علت میدانند که اعمال مقررات جزایی مهمترین جلوه
از حاکمیت یک دولت است و دولتها حاضر به صرف نظر کردن از آن نیستند (پوربافرانی،
.)77 :1393
با در نظر داشتن توضیحات فوق ،اگرچه روشن شد که قاعدۀ منع مجازات مجدد با مبانی
ال سازگار و با نظر مشهور فقهای شیعه و فقیه حاکم منطبق است و نباید مجازات
فقهی کام ً
مضاعف را بر مجرم اعمال کرد ،نحوۀ مواجهۀ محکمۀ صالح با همۀ جرایم نباید یکسان باشد
و باید میان انواع مجازاتها تفکیک قائل شد.
 .1-7تعزيرات
همانگونه که اشاره شد ،سیاست کیفری اسالم در قبال جرایم تعزیری این است که بر اساس
قواعد «التعزیر بما یراه الحاکم» و «التعزیر بید الحاکم» ،کمیت و کیفیت اجرای تعزیر را به
حاکم واگذارد تا وی مطابق شرایط و مصالح فرد و جامعه ،نسبت به اجرای آن اقدام کند.
بنابراین ،در زمان کنونی که نظم عمومی جامعه ،حقوق و امنیت قضایی شهروندان و
مالحظات حقوق بشری ،عدم مجازات مجدد را ایجاب میکند ،سزاوار است که قانون
مجازات اسالمی در مطلق تعزیرات ،مجازات تعیینشده توسط محاکم غیراسالمی را کافی
بداند و از محاکمه و تعیین مجازات مجدد برای مجرم چشم بپوشد ،همان گونه که نظر مراجع
تقلید معاصر و رویکرد الیحۀ مجازات اسالمی بر همین منوال بود.
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 .2-7حدود
صرف نظر از اینکه برخی از فقها اساساً اجرای حدود در دوران غیبت توسط فقها را رد کرده
و قائل به تعزیر شدهاند (محقق حلی ،)115 :1 ،1418 ،باید توجه داشت که مجازاتهای
حدی در اسالم عمدتاً برای جرایم منافی عفت در نظر گرفته شدهاند که معموالً حقاللهی
محض هستند و سیاست کیفری اسالم در این جرایم پردهپوشی و کمک به عدم اثبات است؛
ضرورت اثبات این جرایم با تعداد شهود و اقاریر بیشتر (عاملی )14 :28 ،1409 ،و تشویق
مجرمین به توبۀ پنهانی و علنی نکردن گناه (عاملی )28 :1409 ،گواه این ادعاست .به نظر
میرسد این رویکرد دین اسالم به این دلیل است که حریم عفت جامعۀ اسالمی از علنی شدن
و قبحشکنی این گناهان محفوظ بماند؛ لذا به نظر میرسد رسیدگی قضایی مجدد به این
جرایم خالف رویکرد فوق باشد؛ مخصوصاً اینکه در مسئلۀ مورد بحث ،این جرایم در خارج
از سرزمینهای اسالمی و با شرایط فرهنگی ،دینی و اعتقادی متفاوتی انجام گرفته و اساساً
حرمت جامعه و حکومت اسالمی مخدوش نشده است؛ لذا شبهۀ اصلی این است که در
شرایطی که اجرای حدود در زمان غیبت مورد اختالف جدی است و در مورد جرمی که در
خارج از سرزمینهای اسالمی واقع شده و کیان عفت آن را مخدوش نکرده و حتی یکبار
نیز مورد مجازات قرارگرفته و اساساً از لحاظ فرهنگی شرایط ارتکاب جرم متفاوت بوده
است ،اجرای حدود چه ضرورتی دارد؟ به نظر میرسد در رسیدگی به این جرایم با توجه به
سایر مالحظات پیشگفته در مورد ضرورت پذیرش قاعدۀ منع مجازات مجدد ،میتوان با
استناد به ایراد شبهه و قاعدۀ درأ ،حد را از مجرم برداشته و قائل به تعزیر بود و اختیار اجرای
آن را به حاکم سپرد.
بنابراین ،پیشنهاد میگردد نحوۀ مواجهۀ قانون مجازات اسالمی با جرایم حدی ،همانند
تعزیرات غیرمنصوص در مواد  7و  8تنظیم گردد.
 .7-3قصاص و ديات
قصاص و دیات مختص جنایات بوده و از حقوقالناس محسوب میشوند .سؤال اصلی
اینجاست که در صورتی که جانی توسط دادگاه غیراسالمی به دلیل جنبۀ عمومی جرم ،به
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مجازات محکوم ش ده باشد و متعاقباً در محاکم داخلی مجدداً مورد شکایت اولیای دم یا
مجنی علیه برای قصاص یا دیه قرار بگیرد ،تکلیف چیست؟ آیا به عنوان مثال ،قاتل را باید
قصاص نمود؟ آیا تحمیل دو مجازات یعنی قصاص نفس و مجازات محکمۀ غیراسالمی بر
ال در تضاد است .اگر
جانی رواست؟ در حالی که این رویه با فلسفۀ برابری در قصاص کام ً
اجازۀ اجرای قصاص ندهیم ،حق اولیای دم تضییع خواهد شد؛ و اگر قصاص اجراء شود،
قاتل مجازاتی مضاعف را متحمل خواهد شد؛ بنابراین ،پرسش کلیدی این است که بین
تضییع حق اولیای دم و تضییع حق قاتل کدام یک را باید برگزید؟ برای حل این مشکل دو
راه به نظر میرسد :نخست اینکه قاتل محاکمه و قصاص شود اما در عوض بابت تحمل
مجازات نخستین ،به وی غرامت پرداخت گردد؛ دوم اینکه قاتلی را که برای عمل خویش
مجازات نخستین را تحمل کرده تنها به پرداخت دیه محکوم کنیم .در هر دو راه تا حد ممکن
از تضییع حقوق دو طرف جلوگیری شده است؛ حال کدام راه بهتر و عملیاتیتر است؟ روشن
است که در هر دو راه ،جمع بینالحقین وجود دارد و اکنون تنها به دنبال راه بهتریم .به نظر
میرسد با توجه به ادلۀ ابرازی مبنی بر عدم مجازات مضاعف ،و نیز قاعدۀ احتیاط در دماء و
قاعدۀ درأ ،بهتر است راه دوم را انتخاب کنیم .بنابراین ،پیشنهاد میگردد در پروندههای با
موضوع قصاص ،با اخذ دیه از جانی ،حقوق اولیای دم و مجنیعلیه حفظ گردد و به مجازات
اعمالشده توسط دادگاه بیگانه ،به عنوان تعزیر و جنبۀ عمومی جرم اکتفاء گردد.

نتيجه
رجوع به قضات فاقد صالحیت ،رجوع به طاغوت بوده و بر اساس مسلمات دینی ،حرام
است .در صورتی که فردی برای احقاق حق خویش به قاضی طاغوت رجوع کند ،به علت
فقدان صالحیت ،رأی قاضی مورد نظر نافذ نخواهد بود؛ بنابراین ،باید محکمه به نحو مشروع
تجدید شده و رأی مقتضی بر اساس موازین شرعی صادر گردد .با دقت نظر در آراء فقهای
مشهور و نیز نظر مقام معظم رهبری به عنوان فقیه حاکم ،مشخص میشود که در هنگام
ضرورت و در شرایطی که امکان رجوع به قاضی ذیصالح فراهم نباشد ،رجوع به طاغوت
اشکالی نداشته و در نتیجه رأی وی نیز نافذ خواهد بود .از آنجا که در امور کیفری ،حضور
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مجرم نزد قاضی طاغوت بیاختیار و بدون حق انتخاب است ،بر اساس نظر مشهور باید رأی
طاغوت را نافذ دانسته و از اعمال مجازات مجدد به نحو شرعی بر وی اجتناب گردد .بنابراین،
ضمن انتقاد از رویکرد شورای نگهبان در همسنگ پنداشتن تعزیرات منصوص با
مجازاتهای حدی و نیز محدود کردن اختیارات حاکم در تعزیرات منصوص (برخالف
فلسفۀ تعزیرات و سیاست کیفری اسالم و فتاوای مراجع تقلید) ،روشن میگردد که قاعدۀ
منع مجازات مضاعف با مفاد قاعدۀ منع مراجعه به قاضی طاغوت هیچ منافاتی ندارد .در انتها،
پیشنهاد میگردد در حدود و تعزیرات از اعمال مجازات مجدد خودداری شود و در قصاص
و دیات نیز به پرداخت دیه اکتفاء گردد.

 | 134فصلنامه علمی پژوهش حقوق کیفری دوره دهم | شماره  | 38بهار 1401

ORCID
http://orcid.org/0000-0002-0315-408

Sayyed Mohsen Aziz

http://orcid.org/0000-0002-0860-034

Mohammad Sahraee
Ardakani

http://orcid.org/0000-0002-0860-034

Mahmood Haery

http://orcid.org/0000-0002-0860-034

Hussein Khodayar

منابع
الف) فارسی
انصاری ،قدرتاهلل و دیگران1386( .ش) .تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوقجزا ،چاپ دوم،
تهران ،پژوهشکدۀ علوم و فرهنگ اسالمی.
برهانی ،محسن و مریم نادری فرد« .)1394( .تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و
مصادیق قانونی» ،فصلنامۀ پژوهش حقوق کیفری ،سال سوم ،شمارۀ دهم.
پوربافرانی ،حسن« .)1392( .اعمال قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد در جرائم مستوجب
مجازاتهای شرعی» ،پژوهشنامۀ حقوق کیفری ،سال  ،4شمارۀ .1
توجهی ،عبدالعلی؛ قربانی ،مهدی« ،)1388( .منع مجازات مضاعف ،آراء ،مبانی و ادلۀ
موافقان و مخالفان با مطالعۀ تطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید» ،پژوهشنامۀ حقوق
اسالمی.

توکلپور ،محمدهادی و مصطفی مسعودیان و کاظم کوهی اصفهانی1397( .ش) .مبانی
نظرات شورای نگهبان در خصوص قانون مجازات اسالمی 1392برگرفته از مشروح
مذاکرات شورای نگهبان ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات پژوهشکدۀ شورای نگهبان.
خدایار ،حسین و رحیم نوبهار .)1397( .امکانسنجی کاربست نهادهای جزایی نوپیدا در
حدود ،دوفصلنامۀ پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی ،شمارۀ دوازدهم.
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رمضانی ،محمد و رحیم نوبهار و سیدمحمدرضا آیتی« .)1397( .تعزیرات منصوص از احکام
ابدی تا احکام قضایی و حکومتی» ،دوفصلنامۀ فقه و حقوق اسالمی ،سال دهم ،شمارۀ
هجدهم.
ساریخانی ،عادل؛ توکلپور ،محمدهادی« .)1395( .مفهومشناسی تعزیرات منصوص شرعی
با تأکید نظرهای شورای نگهبان» ،فصلنامۀ دانش حقوق عمومی ،سال  ،5شمارۀ .14
طباطبایی ،محمدحسین1374( .ه.ش) .ترجمۀ تفسیرالمیزان ،چاپ پنجم ،قم ،جامعۀ مدرسین
حوزۀ علمیۀ قم ،دفتر انتشارات اسالمی.
قپانچی ،حسام؛ صفری ،صادق« ،)1394( .مبانی فقهی احیای قاعدۀ منع مجازات مجدد در
قانون مجازات اسالمی ،»1392پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،11شمارۀ .1
مصباحیزدی ،محمدتقی1377( .ش) .نگاهی گذرا به نظریۀ والیت فقیه ،چاپ اول ،انتشارات
مؤسسۀ آموزشى و پژوهشى امام خمینى.
مکارمشیرازی ،ناصر1371( .ش) .تفسیر نمونه ،چاپ  ،10جلد  ،2تهران ،دارالکتب اإلسالمیۀ.
مکارمشیرازی ،ناصر1383( .ش) .تعزیر و گسترۀ آن ،قم ،انتشارات مدرسۀ امام علی بن
ابیطالبعلیهالسالم.
مکارمشیرازی ،ناصر1427( .ه.ق) .استفتاءات جدید ،جلد  ،2سؤال  ،669قم ،انتشارات
مدرسۀ امام علی بن ابیطالبعلیهالسالم.
موسوىخمینى ،سیدروحالله1423( .ه.ق) .والیت فقیه ،مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار
امامخمینىقدسسره.
میرمحمدصادقی ،حسین .)1387( .دادگاه بینالمللی کیفری ،چاپ  ،12تهران ،نشر دادگستر.

ب) عربی
قرآن کریم.
آشتیانی ،میرزامحمدحسن بن جعفر1425( .ه.ق) .کتابالقضاء ،چاپ  ،1جلد  ،1قم،
انتشارات زهیر  -کنگرۀ عالمه آشتیانیقدسسره.
ابنحیون ،نعمان بن محمد مغربی1385( .ه.ق) .دعائماإلسالم ،چاپ دوم ،قم ،بینا.
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اصفهانی ،محمدباقر بن محمدتقی1410( .ه.ق) .بحاراألنوار ،چاپ  ،1جلد  ،24بیروت،
مؤسسۀ الطبع و النشر.
انصاری ،مرتضی بن محمدامین1415( .ه.ق) .القضاء و الشهادات ،چاپ  ،1قم ،کنگرۀ جهانی
بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.

بحرانی آلعصفور ،یوسف بن احمد بن ابراهیم1423( .ه.ق) .الدررالنجفیۀ من الملتقطات
الیوسفیۀ ،چاپ  ،1جلد  ،1بیروت ،دارالمصطفی إلحیاء التراث.
تبریزی ،جواد1417( .ه.ق) .اسس الحدود و التعزیرات ،قم ،انتشارات مهر.
طباطباییحائری ،سیدعلی بن محمد1418( .ه.ق) ،ریاضالمسائل (ط-الحدیثۀ) ،چاپ ،1
جلد  ،15قم ،مؤسسۀ آلالبیتعلیهمالسالم.
طباطباییحائری ،سیدمحمدمجاهد( .بیتا) .کتابالمناهل ،چاپ  ،1قم ،مؤسسۀ
آلالبیتعلیهمالسالم.
طباطبایییزدی ،سیدمحمدکاظم1414( .ه.ق) .تکملۀ العروۀالوثقی ،چاپ  ،1جلد  ،2قم،
کتابفروشی داوری.
طبرسی ،احمد بن علی1403( .ه.ق) .اإلحتجاج علی أهلاللجاج ،چاپ  ،1جلد  ،2مشهد،
بینا.
طبرسی ،فضل بن حسن1372( .ه.ش) .مجمعالبیان فی تفسیرالقرآن ،چاپ  ،3تهران،
ناصرخسرو.
طوسی ،محمدبن الحسن1407( .ه.ق) .تهذیباألحکام ،چاپ  ،6جلد  ،6تهران ،بینا.
طوسی ،محمدبن حسن1400( .ه.ق) .النهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوی ،چاپ  ،2بیروت،
دارالکتاب العربی.
عاملى ،حر ،محمدبن حسن1409( .ه.ق) ،وسائلالشیعۀ ،چاپ  ،1قم ،مؤسسۀ
آلالبیتعلیهمالسالم.
عاملی ،شهیدثانی ،زینالدین بن علی1413( ،ه.ق) .مسالکاألفهام إلی تنقیح شرائعاإلسالم،
چاپ  ،1جلد  ،13قم ،مؤسسۀ المعارف اإلسالمیۀ.
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عاملی ،شهیدثانی ،زینالدین بن علی1410( .ه.ق) .الروضۀالبهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ
(المحشی -کالنتر) ،چاپ  ،1جلد  ،10قم ،کتابفروشی داوری.
علامهحلی ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی1413( .ه.ق) .مختلفالشیعۀ فی أحکام الشریعۀ،
چاپ  ،2جلد  ،8قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.

علامهحلی ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی1420( .ه.ق) .تحریراألحکام الشرعیۀ علی مذهب
اإلمامیۀ (ط-الحدیثۀ) ،چاپ  ،1جلد  ،2قم ،مؤسسۀ امامصادقعلیهالسالم.
عیاشی ،محمدبن مسعود1380( .ه.ق) .تفسیرالعیاشی ،جلد  ،2چاپ  ،1تهران.

فاضللنکرانی ،محمد1421( .ه.ق) ،تفصیلالشریعۀ فی شرح تحریرالوسیلۀ – القضا و
الشهادات ،چاپ  ،1قم ،مرکز فقهی ائمۀ اطهارعلیهمالسالم.

فاضللنکرانی ،محمد1422( .ه.ق) .تفصیلالشریعۀ فی شرح تحریرالوسیلۀ – الحدود ،چاپ
 ،1قم ،مرکز فقهی ائمۀ اطهارعلیهمالسالم.
فاضلهندی ،محمد بن حسن1416( .ه.ق) ،کشفاللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام ،چاپ
 ،1جلد  ،2قم ،دفتر انتشارات اسالمی.
فیضکاشانی ،محمدمحسن ابن شاه مرتضی1406( .ه.ق) .الوافی ،چاپ  ،1جلد  ،1قم،
انتشارات کتابخانه آیۀاهلل مرعشی نجفیره.
کلینی ،محمدبن یعقوب1407( .ه.ق) ،الکافی (ط -اإلسالمیۀ) ،چاپ  ،4جلد  ،8تهران.
کلینی ،محمدبن یعقوب1429( .ه.ق) .الکافی ،چاپ  ،1جلد  ،2قم ،دارالحدیث.
مازندرانی ،محمدصالح بن احمدبن شمس1382( .ه.ق) .شرحالکافی ،چاپ  ،1جلد  ،2تهران،
المکتبۀاإلسالمیۀ.
مؤمن قمی ،محمد1422( .ه.ق) .مبانی تحریرالوسیلۀ  -القضاء و الشهادات ،چاپ  ،1تهران،
مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امامخمینیقدسسره.
محقق سبزواری ،محمدباقر بن محمدمؤمن1423( .ه.ق) .کفایۀاألحکام ،چاپ  ،1جلد  ،2قم،
دفتر انتشارات اسالمی.
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محققاردبیلی ،احمدبن محمد( .بیتا) .زبدۀالبیان فی أحکامالقرآن ،چاپ  ،1تهران ،المکتبۀ
الجعفریۀ إلحیاء اآلثارالجعفریۀ.
محققحلی ،جعفربن حسن1408( .ه.ق) .شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،چاپ ،2
جلد  ،4قم ،مؤسسۀ اسماعیلیان.
محققحلی ،جعفربن حسن1418( .ه.ق) .المختصرالنافع فی فقهاإلمامیۀ ،چاپ  ،6جلد  ،2قم،
مؤسسۀ المطبوعات الدینیۀ.
موسویخمینی ،سیدروحالله( .بیتا) .تحریرالوسیلۀ ،چاپ  ،1جلد  ،2قم ،مؤسسۀ مطبوعات
دارالعلم.
نجفی ،صاحبالجواهر ،محمدحسن1404( .ه.ق) .جواهرالکالم فی شرح شرائعاإلسالم،
چاپ  ،7جلد  ،40بیروت ،دارإحیاء التراثالعربی.
نوری ،محدث ،میرزاحسین1408( .ه.ق) .مستدرکالوسائل و مستنبطالمسائل ،چاپ ،1
بیروت ،مؤسسۀ آلالبیتعلیهمالسالم.

پ) پايگاه اينترنتی
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