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چکیده
قاعده درأ از قواعد رایج و برگرفته از نص و دارای کاربرد وسیع در مجازاتهای اسالمی اعم از حدود ،قصاص و
تعزیرات است و نیز از قواعد مورد اتفاق بین مذاهب فقهی به شمار میآید که ماده  121و  121ق.م.ا نیز به آن پرداخته
است .اگرچه مشهور فقهاء مفاد قاعده را در شبهات موضوعیه جاری میدانند ،ولی بنا بر تسلم و قبول این قاعده که
متخذ از عین روایات است شبهه اطالق داشته و شامل شبهه حكمیه نیز میشود .شبهه در حقوق کیفری نیز گاهی در
عنصر قانونی یعنی خود حكم قانونگذار است و گاهی شبهه در عنصر معنوی و گاهی شبهه در عنصر مادی میباشد که
همان شبهه در تحقق جرم است ،شمول قاعده در این موارد نیز پذیرفته شده است ،شبهه جدید دیگری در فقه مطرح
می شود و آن شبهه در احراز توبه است ،که اگر شبهه در احراز توبه نیز وجود داشته باشد ،حدّ برداشته میشود .به نظر،
شبهه در مرحله اجرا نیز مؤثر بوده و باعث توقف اجرای حكم میشود؛ یعنی اجرای حكم در شرایطی که عدالت
اجتماعی به طور کامل اجرا نمیشود ،محل شبهه است .پس در کنار شبهات موضوعیه و حكمیه ،شبهه خطا و اکراه،
شبهه قاضی و متهم ،شبهه توبه ،شبهه در اجرای حكم نی ز وجود دارد ،که آیا به مصلحت هست یا خیر؟ که شق جدیدی
از شبهات در قاعده درأ است .در این نوشتار به بررسی شمول شبهه ،در فقه اسالمی و حقوق کیفری ایران پرداخته می-
شود.
کلیدواژهها :شبهه ،حدّ ،درأ ،مصلحت ،توبه.
مقدمه
یكی از مشهورترین قواعد فقه جزایی «قاعده درأ» است که در کتب قواعد فقه از آن بحث شده ،اما هنوز جای بحث
و کار دارد و به نظر حق مطلب ادا نشده است .این قاعده که از مسلمات فقه محسوب میگردد ،که ظاهر قول فقهای
امامیه و حتی اهلسنّت پذیرش این قاعده و تسالم بر آن است( .سبزواری1111 ،ق ،ج ،21ص222؛ عوده1712 ،ش،
ج ،1ص )251این قاعده یكى از دالیلى است که با تمسك به آن مىتوان ادعا نمود که در نظام کیفرى اسالم نفس
مجازات چندان مطلوب نیست ،بلكه تنها به عنوان ضرورت بدان توسل جسته مىشود.
این قاعده از نظر حقوقدانان اسالمی از قواعد تفسیری است و با قاعدهی تفسیر مضیّق (اکتفاء به قدر متیقن) در
حقوق جزای عرفی ،از جهاتی هم سویی داشته و نشان از سیاست کیفری اسالم دارد ،که در آن اصل بر برائت است و با
کوچكترین شبهه ،حدود الهی دفع میشود .بنا بر نظر برخی از فقهاء میتوان این قاعده را در غیر از حدود ،یعنی
قصاص و تعزیرات ن یز جاری و ساری دانست .اما نكته مهم در مفاد قاعده ،مفهوم «شبهات» است که بسیاری از فقهای
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اهلسنت (عوده1712 ،ش ،ج ،1ص )221-251آن را به صورت عام ،شامل هر نوع عامل و انگیزه تردید برانگیز در
اجرای حدود دانسته اند و آن را به مراحل اثبات جرم و خصوصیات و حاالت متهم تعمیم دادهاند و شبهه خالفی بودن
مسئله را نیز افزوده و به قصاص نیز تسرّی دادهاند.
در حالی که در فقه امامیه عمدتاً شبهات به موارد جهل به موضوع اختصاص یافته است؛ مانند اینکه کسی ادعا کند که
مثالً نمیدانسته محتوای این ظرف ،شراب است ،امّا بهنظر این قاعده در شبهات حكمیه مانند اینكه اگر کسی مرتكب
جرمی شود که حدّ الهی بر آن مترتب میشود و سپس ادعا کند که نمیدانستم این کار جرم است ،جاری و ساری
است و حدّ از این شخص دفع میشود .حال این پرسش مطرح میشود که آیا دامنه شمول قاعده ،شبهات دیگر مانند
شبهه مصلحت در مرحله اجراء یا شبهه توبه را نیز در بر میگیرد؟
در این تحقیق به تبیین و بررسی شمول «شبهه» در قاعده درأ از دیدگاه فقه اسالمی و حقوق کیفری ایران با نگاهی
جدید و طرح شبهات جدیدی ،چون شبهه توبه و شبهه مصلحت پرداخته میشود.
 -1بررسی و تحلیل واژگان
در ابتدا الزم است به بررسی واژگان کلیدی این نوشتار یعنی ،شبهه ،حدّ و درأ پرداخته شود:
 -1-1شبهه
نكته مهم در مفاد قاعده ،مفهوم شبهه است ،شُبهه از «شَبَه» گرفته شده و در لغت به معنای «التباس» (جوهری،
1111ق ،ج ،2ص« ،)2272پوشیدگی کار و مانند آن» (سیاح1725 ،ش ،ج ،2ص )296آمده است .از این جهت ،برخی
آن را «تلبیس الحالل بالحرام ،و الحق بالباطل» معنا کرده اند( .السماویالیمانیی1119 ،ق ،ج ،2ص .)55در زبان فارسی
نیز تلبیس به معنای «آمیختن و پنهان داشتن مكر و عیب از کسی» و «پوشیدن حقیقت و اظهار در خالف ماهیت چیزی»
است (دهخدا1717 ،ش ،ج ،1ص .)2112بنابراین ،آن گاه که یقین به حرام یا حالل بودن چیزی نرود و حالل وحرام به
هم در آمیزد چندان که نتوان یكی را ازدیگری تشخیص داد ،شبهه عارض میشود .در قرآن کریم نیز آیه کریمه« :منه
آیاتٌ محكماتٌ هن ام الكتاب و اخر متشابهات» (آلعمران ) 1/به همین معنا آمده است .آیات محكمات ،تفسیر و مفهوم
روشنی دارند ،ولی در آیات متشابه معنا و مرا د حقیقی خداوند متعال چنان دشوار و مبهم است که نفس آدمی آرام نمی-
گیرد و همواره در پی کشف حقیقت میکوشد.
التباس و اشتباه ،معنای نخست و حقیقی شبهه است که همه لغویان بدان اشاره کردهاند .به همین جهت ،برخی در مقام
تعریف شبهه در بیان شرع ،آن را حدّ وسط میان حالل و حرام تلقی کردهاند و مستند خویش را روایتی از پیامبر اکرم
(ص) ذکر میکنند که فرمودند« :الحالل بین والحرام بیّن و بینهما مشتبهات الیعلمها کثیر من الناس( ».زرکشی1115 ،ق،
ج ،2ص )226برخی نیز در تعریف شبهه گفتهاند« :هی ما یشبه الثابت و لیس بثابت» (زحیلی1119 ،ق ،ج ،5ص.)62

با توجه به مجموع مطالب پیش گفته ،شبهه به معنای در هم آمیختگی و پوشیدن حقیقت است؛ به طوری که آدمی نتواند
آن را دریابد .در زبان شرعی نیز شبهه به این معنا بسیار نزدیك است؛ هم در آیات قرآن بدین معنا به کار رفته است ،و
هم در روایات .در برخی از روا یات توصیه شده است که در شبهات باید توقف کرد ،زیرا سبب سقوط آدمی در مهلكه
میشود.
فقها در تعریف شبهه اختالف عقیده دارند .مثالً شهید اول با پیش کشیدن «ظن» ،شبهه را امارهای میداند که برای
مرتكب ،موجب گمان به حلیت عمل شده و در نتیجه به عملی دستزده است که در واقع حرام است( .مكی ،بیتا،
ج ،1ص )71اما شهید ثانی با توسعه دایره شبهه ،وهم به حلیت عمل ممنوع را نیز شبهه میداند( .عاملی ،بیتا ،ج،2
ص )771دلیل شهید ثانی عموم حدیث «تدرؤا الحدود بالشبهات» است .ظاهر عبارت مرحوم آیت اهلل خویی این
است که شبهه ،اعتقاد و یقین به مجاز بودن عملی است که در واقع حرام است و ناشی از جهل حكمی تقصیری
نیست ،بلكه از جهل قصوری یا تقصیری در مقدمات ناشی شده است( .خویی1792 ،ق ،ج ،1ص  )129جالب
اینجاست که با وجود این همه اختالف ،صاحب ریاض معنایی را برای شبهه مطرح میسازد و برای آن ادعای اجماع
میکند « :و ضابطها ما اوجب ظن االباحة بال خالفٍ اجده و لعلّه المفهوم منه عرفاً و لغة» (طباطبایی1122 ،ق ،ج،17
ص )112ضابطه شبهه چیزی است که باعث گمان به حلیت عمل [که در واقع ممنوع است] شود .مخالفی را در این
مورد نیافتم و شاید آنچه در عرف و لغت از این واژه فهمیده میشود ،همین معناست .باید توجه داشت که این
اختالف میان فقها در تعریف شبهه امری طبیعی است .در واقع چون در مورد دایره شبههای که موجب سقوط حد
میشود میان فقها اختالف عقیده وجود دارد ،هر فقیهی سعی کرده است با توجه به دایره مورد پذیرش خویش ،شبهه
را تعریف کند و ضابطه آن را مشخص نماید .اما مشكلی که در این میان وجود دارد این است که اگر خواسته باشیم
شبهه را با توجه به موارد کاربرد قاعده درأ تعریف کنیم ،تعریف آن نه «توهم الفاعل او المفعول ان ذلك الفعل سائغٌ
له» است و نه «ما اوجب ظن االباحة» و نه «الجهل عن قصور او تقصیر فی المقدّمات مع اعتقاد الحلّیة حال الوطی».
توضیح اینکه فقها در مواردی به قاعدة درأ استناد کرده و به سقوط حد رأی دادهاند که در آنها شبهه به هیچ یك از
معانی مذکور نیست .مثالً در مورد قذف که به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است ،این بحث وجود دارد:
آیا نسبت دادن دو عمل فوق فقط باید با لفظ صورت بگیرد و در نتیجه کسی که به وسیلهای غیر از الفاظ ،همچون
عكس و نقاشی و مجسمه و نوشته ،زنا یا لواط را به کسی نسبت داده ،مرتكب جرم قذف نشده است؟ برخی از فقهاء
(فاضللنكرانی1715 ،ش ،ج ،1ص ) 525با پیش کشیدن قاعدة درأ ،مصداق متیقن قذف را نسبت دادن به وسیلة لفظ
میدانند .بدیهی است در اینجا کسی که به وسیله نوشته و نقاشی و ...زنا یا لواط را به کسی نسبت میدهد ،وهم یا
ظن یا اعتقاد به اباحه عمل ندارد ،بلكه میداند که مرتكب فعل حرام میشود .نیز اگر خنثای مشكل مرتد شود و
ندانیم که وی ز ن است تا مجازات او حبس و ضرب باشد یا مرد است تا مجازات او قتل باشد ،گفته شده به استناد
قاعدة درأ میتوان مجازات قتل را از او منتفی دانست( .نجفی1726 ،ش ،ج ،11ص )212بدیهی است شبهه در این
مورد هم به معانی یاد شده نیست.

تعاریف فوق و امثال آن مشكل دیگری نیز دارند .بنابراین تعاریف ،محل عروض شبهه خصوص شخص متهم است
و قاعدة درأ در مورد شبهه نزد قاضی جاری نمیشود .چون شبهه تنها در مورد متهم به معنای «آنچه باعث وهم یا
گمان یا اعتقاد به اباحه عمل ممنوع شود» می باشد .در حالی که برخی از فقها معتقدند شبهه اعم از آنكه برای قاضی
حاصل شود یا برای متهم ،باعث سقوط حد میشود( .همان ،ص 191؛ اردبیلی1117 ،ق ،ص .)69میدانیم که شبهه
نزد قاضی به معنای مذکور نیست .در دو مثال پیشین ،قاضی چون نمیداند خنثای مرتد ،مرد است یا زن یا نمیداند
قذف از نظر اسالم نسبت دادن زنا یا لواط با خصوص لفظ است یا اعم از لفظ ،نمیتواند مجازات مناسب را اعمال
کند .بنابراین به نظر می رسد ،قاضی در مقام قضاوت موظف به احراز جرم است تا بتواند حكم بر آن مترتب کند و
اگر به هر دلیل نتواند آن را احراز کند ،نمی تواند حكم را بر مصداق مشكوک صادر نماید نه به خاطر قاعده درأ ،پس
ظاهر قاعده مربوط به شبهه در جانب متهم است .بنا به آنچه گذشت ،به نظر میرسد معنای اصطالحی شبهه همان
معنای لغوی آن است .به عبارت دیگر ،شبه ه در قاعدة درأ از معنای لغوی خود دور نشده است .شبهه ،یعنی التباس و
روشن نبودن واقعیت ،گاه باعث ظن به اباحه میشود و گاه نمیشود.
 -2-1حدّ
اما بررسی واژه حدّ ،این واژه که جمع آن حدود است ،در ادبیات عرب دستکم در دو معنا حدّ به کار رفته است؛
یكی «مرز و انتها» و دیگری «منع»( .ر.ک :جوهری1111 ،ق ،ج ،2ص122؛ فراهیدی1119 ،ق ،ج ،7ص )19برای
مثال« ،حدود» زمین به معنای مرزهای آن و واژهی «محدود» به معنای ممنوع است .امّا آنچه امروزه در لسان فقهاء و
در کتب فقهی ،مصطلح و مرسوم است این است که حدّ ،مجازاتی است که نوع و میزان آن را شرع معین و مقدر
کرده استّ مانند حدّ زنا ،شرب خمر ،سرقت و نظایر آن .اینك این پرسش مطرح میشود «حدود» جمع واژة «حد»
است و حد گاه وصف مجازات معیّن شرعی و گاه وصف جرمی است که مجازات معیّن شرعی دارد .روشن است
که مراد از «حدّ» در این قاعده ،مجازات حدی است و نه جرم حدی .بدیهی است آنچه در اثر شبهه دفع و ساقط
میشود و آنچه وضع و دفعش به دست قاضی است ،مجازات حدّی است.
 -3-1درأ
واژة «درأ» که در این قاعده به کار رفته مصدر «تدرأ»« ،ادرؤوا» و الفاظ مشابه دیگر است ،در لغت به معنای «دفع
کردن»« ،ساقط کردن» و «تعطیل کردن» آمده است( .فراهیدی1119 ،ق ،ج ،7ص21؛ جوهری1111 ،ق ،ج ،1ص)16
و در قرآن کریم در همین معنا به کار رفتهاست .چنانکه در قرآن آمده است« :و یدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع
شهدت باهلل إنّه لمن الكذبین»(نور) 6 /؛ آن زن چهار بار به خدا سوگند خورد که آن مرد دروغ میگوید ،حدّ از او
برداشته میشود .بنابراین ،منظور از درأ حد ،دفع کردن و ساقط کردن و عدم اجرای آن است .چنانکه در برخی از
روایات مسئله به جای «ادرؤوا الحدود» «ادفعوا»آمده و بسیاری از فقها قاعده را با عبارت«الحدود تسقط بالشبهات»
آوردهاند.
 -2مستندات قاعده درأ در فقه امامیه و اهلسنّت

در فقه شیعی نظر مشهور ،قبول این قاعده و استناد به آن در موارد مختلف باب حدود و قصاص و حتی تعزیرات
است .حتی صاحب ریاض دلیل قاعده مشهور نبوی (ص) را نص متواتر خوانده است (خوئی1792 ،ق ،ج،1
ص ) 126و صاحب مستند نقض حكم مبرم را با فاعده از فقها نقل کرده است (نراقی ،بیتا ،ج ،2ص )261مهم ترین
دلیل ،حدیثی است که مشهور فقیهان امامیه و اهلسنت به نقل از حضرت محمد (ص) بیان کردهاند .شیخ صدوق به
نقل از پیامبر (ص) آورده است« :ادرؤوا الحدود بالشبهات» (صدوق1112 ،ق ،ج ،1ص11؛ حرّعاملی1112 ،ق ،ج،16
ص )772که به صور گوناگون در منابع حدیثی اهلسنّت و امامیه نقل شدهاست ،که در ادامه به ذکر آن میپردازیم:
فقهای اهلسنت این حدیث را با عبارات مختلف از پیامبر اکرم (ص) و با ذکر سلسله روات بیان کردهاند.
«ترمذى» روایت را به این صورت نقل کردهاست« :ادرئوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم ،فان کان له مخرج فخلوا
سبیله؛ فان االمام ان یخطئ فى العفو خیر من ان یخطئ فى العقوبه»؛ تا جایى که مىتوانید حدود را از مسلمانان دفع کنید
[و اگر راهى براى مجازات نكردن یافتید مجازات نكنید]؛ چه آن که اگر امام در عفو و بخشش اشتباه کند [و کسانى را
عفو کند که مستحق نبوده اند] بهتر از آن است که در مجازات اشتباه نماید [و کسانى را به ناحق مجازات کند](.ترمذی،
 ،1791ج ،2ص.)176
ابن حزم اندلسی نیز (المحلّی اآلثار ،ج ،12صص ) 21-59روایات مختلفی از قول رسول خدا (ص) نقل کرده است که
برخی از آنها عبارتند از« :عن رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله :ادفعوا الحدود ما وجدتم مدفعا» (ابنماجه1717 ،ق ،ج،2
ص)651
عن ابن عمر قال« :ادفعوا الحدود بالشبهات ».عن عمر بن خطاب و ابن مسعود« :ادرءوا عن عباد اهلل الحدود فیما شبه
علیكم ».وی پس از نقل احادیث میگوید که در هیچ حدیثی کلمه «ادرؤوا» را ندیدم ،در حالی که ترمذی این حدیث را
با همین واژه از قول رسول خدا (ص) آورده است.
اکثر فقهای اهل سنت پس از بیان این حدیث ،معتقدند که پس از رحلت پیامبر گرامی اسالم ،صحابه به آن عمل کرده اند
تا جایی که عمربن خطاب گفته بود «ألن اعطل الحدود بالشبهات احب الّی من ان اقمیها بالشبهات( ».عوده1112 ،ق،
ج ،1صص  .)775-771ابوحنیفه و اصحابش ،مالكیان وشافعیان به صورت مسلم و قطعی این حدیث را پذیرفته ،به آن
فتوا داده و از آن به عنوان یك دلیل مهم بهره جستهاند .در حالی که برخی دیگر از فقهای اهلسنت ،اصوالً درء حد به
شبهه را با احادیثی دیگر از جمله حدیث مروی از رسول اهلل (ص) که فرمودند« :ان دماء کم و اموالكم و اعراضكم و
ابشار کم علیكم حرام» ،مغایر دانستهاند (ابنحزم ،بیتا ،ج ،12صص.)56-51
فقهای اهلسنت به رغم نقل این حدیث به مقتضای آن عمل نكردهاند و حتی شبهه را تنها در شبهات قوی موجب
سقوط حدود دانسته اند .سیوطی در توضیح این مطلب از این مثال استفاده کرده است :اگر کسی نبیذ آشامیده باشد حد
بر او اجرا میشود و فتوای ابوحنیفه بر حلیت شرب نبیذ ،شبهه محسوب نمیشود (ابننجیم1117 ،ق ،ص )276به هر
حال ،هر چند برای مناقشه در سند احادیث مروی از طرق اهلسنت در زمینه «درء الحد بالشبهه» مجال واسعی وجود

دارد لكن فقهای مذاهب اربعه در جمع ،مضمون این روایات را مسلم و قطعی تلقی کردهاند و مفاد این احادیث را امری
قطعی و ثابت در شریعت تلقی کردهاند( .ر.ک :ابنهمام1779 ،ق ،ج ،1ص)111-179
شیخ صدوق حدیث مذکو ر را به صورت مرسله از پیامبر اکرم (ص) نقل کرد ،درحالی که اصوالً مراسیل معتبر نیستند.
برخی دیگر نیز آن را به لسان واحد نقل کردهاند .روایت مرسله مشمول حجیت خبر واحد نمیشود ،زیرا فاقد سلسله
سند است .به همین جهت ،برخی از فقها مانند مرحوم آیت اهلل العظمی خوئی (ر.ک :خوئی1792 ،ق ،ج ،1صص
121و )111آن را معتبر نمیدانند ،اما به نظر عدهای دیگر از فقها ،یك دسته از مراسیل از جمله مراسیل شیخ صدوق در
حكم مسانیدند ،زیرا در هنگام نقل نمیگوید« :روی عن  ،»...بلكه میگوید« :قال  .»...این تعبیر ،به معنای حذف سلسله
سند رعایت اختصار است (موسویبجنوردی1712 ،ق ،ج ،1صص .)69-66در توجیه پذیرش این حدیث گفته شده
است ،که در حجیت خبر واحد هر چند غیر از مسند بودن روایت ،موثوق الصدور بودن نیز الزم است ،ولی احراز ثقه
بودن روات گاه از عدالت وثاقت آنها به دست میآید و گاه در عمل اصحاب و بزرگان و بهویژه متقدمان .پس از آن
جهت که همه فقها به قاعده« :ادرؤوا الحدود بالشبهات» عمل و به روایت استناد کردهاند و برآن اساس فتوا دادهاند،
شهرت عملی پیدا کرده است .بنابر این ،روایت مذکور معتبر است تا جایی که مرحوم صاحب ریاض میگوید« :و االولی
التمسك بعصمة الدم الّا فی موضع الیقین عمالً بالنص المتواتر بدفع الحد بالشبهات» (همان ،ج ،1ص.)69
پذیرش این استدالل ،درصورتیاست که شهرت روایی و عملی را جبرانکننده ضعف سند بدانیم.
غیر از این حدیث ،احادیث دیگری میتواند دلیل این قاعده باشد ،تا جایی که برخی از فقها همچون مرحوم خوئی که
حدیث نخست را نپذیرفتند ،به استناد این روایات اعمال قاعده دفع شبهه در حدود را به صورت محدود پذیرفتند.
امام صادق (ع) فرمودند « :اگر کسی اسالم آورد و به آن اعتراف کند سپس شراب بنوشد ،زنا کند و ربا خورد درحالی که
حالل و حرام برای او روشن نشده چ نانچه جاهل است ،حد بر او جاری نخواهم کرد؛ مگر اینكه بینه اقامه شود که
سوره ای را که در آن زنا ،شراب و رباخواری وجود دارد ،خوانده است .و در صورت جهل ،در آغاز او را به این احكام
ارشاد می کنم .چنانچه پس از آن مرتكب گناه شد ،براو حدّ یا تعزیر جاری خواهم کرد( ».حرّعاملی1112 ،ق ،ج،16
ص)727
از محمد بن مسلم روایت شده است که گفت :از حضرت باقر (ع) سؤال کردم« :مردی را به اسالم دعوت کردیم ،قبول
کرد و سپس شراب نوشید ،زنا کرد و ربا خورد در حالی که حالل و حرام را نمیدانست .آیا با اینکه جاهل است ،حد
بر او جاری کنم؟ فرمود :نه ،مگر اینكه بیّنهای اقامه شود که حرمت این امور را اقرار کرده است (یعنی از حرمت این
موارد اطالع داشته است)( ».همان ،ص)721
از جمعبندی روایات این نتیجه به دست میآید که حدیث «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ،هر دو نوع شبهات :حكمیه و
موضوعیه را در بر میگیرد( .موسویبجنوردی1712 ،ش ،ج ،1ص.)91

 -3حقیقت قاعده درأ
پس از بحث در مورد مستندات قاعده درأ در فقه مقارن اعم از امامیه و اهلسنّت ،باید این مطلب روشن شود که آیا
این قاعده مطلب جدیدی را بیان می کند یا در واقع بیان دیگری از اصل عدم و اصولی همانند آن است.
ممكن است به ذهن چنین خطور کند که قاعدة درأ مطلب جدیدی را بیان نمیکند ،زیرا حكم به مجازات (حد) در
صورتی صادر می شود که موضوع ،یعنی وجود جرم حدی ،احراز شود و تا وجود جرم احراز نشود ،طبعاً به مجازات
حكم داده نمیشود و در صورتی که در تحقق جرم شك و شبههای باشد ،اصل عدم اقتضا میکند جرمی محقق نشده
باشد و در نتیجه حكم به مجازات داده نمیشود .مثالً در مورد زن بدون شوهری که حامله شده ولی اقرار به زنا نكرده
است و شهودی به زنا شهادت ندادهاند ،حد زنا جاری نمیشود .زیرا حد زنا در صورتی جاری میشود که زنا ثابت
شود ،اما با این احتمال که حامله شدن ممكن است به سبب امری غیر از نزدیكی ،مثل جذب شدن نطفه به رحم زن ،یا
به علت وطی به شبهه یا از روی اکراه و اجبار صورت گرفته باشد ،زنا ثابت نمیشود .حال میتوان اجرا نكردن حد را
مستند به قاعدة درأ (مكارمشیرازی1116 ،ق ،ج ،1ص )191و یا مستند به «عدم ثبوت موضوع» خویی1792 ،ق ،ج،1
ص )116دانست .همچنین فقها در مورد زنی که خود را به جای همسر مردی در آورد و مرد از روی ناآگاهی با او
نزدیكی کند ،به سقوط حد زنا از مرد نظر دادهاند .حال مستند این عقیده را برخی قاعدة درأ (طباطبایی1122 ،ق،
ص )116و برخی عدم ثبوت موضوع حد (مبانی تكملة المنهاج ،ص  )129میدانند .کلمات و عبارات برخی از فقها نیز
موهم همین معناست که بود و نبود قاعدة درأ تأثیری در احكام ندارد( .کریمیجهرمی1112 ،ق ،ج ،1ص  21ـ .)25
وجود اصول و قواعد دیگر در موارد جریان قاعده درأ که مقتضی عدم ثبوت حدند ،باعث شده که برخی «مطابقت قاعدة
درأ با ظواهر ادله» را مستند شرعی این قاعده در شبهات موضوعیّه بدانند (بجنوردی1712 ،ش ،ص )151و شاید به
همین جهت است که برخی بحث و بررسی پیرامون مستند این قاعده را لغو و قاعده را بینیاز از اثبات میشمارند.
(سبزواری1111 ،ق ،ج ،21ص  226ـ  )229علیرغم آنچه گذشت ،میتوان گفت قاعده درأ میتواند مطلب جدیدی را
بیان کند .در توضیح این نكته می گوییم :موارد جریان قاعدة درأ بر دو قسم است .گاه دلیل یا اصلی شرعی اقتضای
سقوط حد را دارد ،مانند مثالهایی که گذشت ،و گاه دلیل یا اصل مقتضی ثبوت حد است .اگر در این موارد قاعدة درأ
جاری و حد برداشته شود ،قاعدة درأ پیام تازه و یا به تعبیری کاربرد جدیدی دارد .میتوان مثالهایی را برای این بحث
آورد .مثالً در مورد شبهه قاضی می توان این فرض را مطرح کرد که کسی شراب نوشیده است ولی ادعای اکراه دارد ،اما
شاهد و دلیلی بر ادعایش نمی آورد و قاضی نیز به دروغ بودن ادعایش علم ندارد و در عین حال نمیداند راست
می گوید یا دروغ .در اینجا اصل اختیاری بودن اعمال (کریمیجهرمی1112 ،ق ،ج ،2ص765؛ خوانساری1791 ،ق ،ج،2
ص  ) 15اقتضای آن دارد که حد شرب مسكر بر مرد جاری شود .اما اگر قاعدة درأ جاری شود ،حد برداشته میشود.
در باب شبهة متهم نیز گاه اصول و یا ادلة شرعی اقتضای مجازات دارند ،در حالی که قاعدة درأ مقتضی سقوط آن است.
مثالً کسی مایعی دارد که قبالً شراب بوده ،ولی نمیداند که اکنون تبدیل به سرکه شده است یا خیر؛ او آن مایع را
مینوشد و سپس روشن می شود که کماکان شراب بوده است .مثال دیگر این است که کسی با زنی نزدیكی کند ،در

حالی که نمی داند عقد نكاحی که میان خود و آن زن جاری کرده صحیح است یا خیر و سپس روشن شود که عقد باطل
بوده است .در این دو مورد ،استصحاب خمر بودن یا استصحاب حرمت وطی این زن ،مقتضی ثبوت حد شرب مسكر و
حد زناست ،اما برخی به استناد قاعدة درأ ،حدود فوق را ساقط میدانند( .مكارمشیرازی1116 ،ق ،ج ،1ص  )71نتیجه
آن که در مواردی اصول و ادلة شرعی اقتضای ثبوت حد دارند .اگر در این موارد قاعدة درأ جاری شود و حد را بر دارد،
باب جدیدی را به روی ما می گشاید .به همین سبب الزم است بررسی و روشن شود که آیا قاعدة درأ میتواند چنین
نقشی را ایفا کند یا خیر .اصوالً اهمیت قاعدة درأ نیز به خاطر همین موارد است .اما از نظر آیت اهلل خوئی در اکثر موارد
ثبوت حد ،شبهه وجود دارد (و اگر بنا بر درأ حد به هر شبهه ای باشد ،دیگر حدی برای اجرا باقی نخواهد ماند) .ایشان
در تعلیل این حكم که اگر مرتد ادعای اکراه کند ولی بر صحت ادعایش قرینهای وجود نداشته باشد ادعایش پذیرفته
نمیشود ،مینویسد :این نظر خالف نظر گروهی است که با تمسك به قاعده درأ معتقدند حد با احتمال صدق مدعی
اکراه ساقط میشود .لیكن دانستی که این کبری (قاعده درأ) ثابت نشد بلكه روایت مرسلهای است که شیخ صدوق(قدس
سره) آن را روایت کرده است و گذشت که شبهه ای در امثال این مورد نیست .زیرا بیان کردیم که اگر مراد از شبهه،
شبهه واقعی باشد ،در اکثر مواردی که حد ثابت شده است شبهه وجود دارد) و دیگر حدی نباید اجرا شود و اگر مراد
شبهه واقعی و ظاهری است ،چنین شبهه ای در اینجا وجود ندارد؛ زیرا آنچه موجب ارتداد است وجود دارد و مانع که
همان اکراه در بیان کلمات کفرآمیز باشد (به وسیله اصل ساقط است) در نتیجه حد باید اجرا شود( .خویی1792 ،ق ،ص
 726ـ )729
 -4قلمرو «شبهه» در قاعده درأ از دیدگاه فقه مقارن
اکنون باید بررسی شود ،شبهه چیست و قلمرو آن در قاعده درأ چیست؟ و چگونه به وسیله شبهه جلوی اجرای حدود
گرفته میشود؟ و چه اختالفی در مكتبهای حقوقی اسالم در این باره وجود دارد؟ شبهه همانطور که گذشت عبارت
است از خطا و اشتباهی که در اثر ناآگا هی به حكم ،یا موضوع حكم و مشتبه شدن حالل و حرام ،و توهّم حلیّت و
جواز و غیره برای مكلف پیش میآید.
نكته مهم در مفاد قاعده درأ مفهوم «شبهات» است و قلمرو شمول آن ،که بسیاری از فقهای اهلسنت آن را به صورت
عام ،شامل هر نوع عامل و انگیزه تردید برانگیز در اجرای حدود دانستهاند و آن را مراحل اثبات جرم و خصوصیات و
حاالت متهم تعمیم داده اند و شبهه خالفی بودن مسئله را نیز افزوده و به قصاص نیز تسری دادهاند( .ابننجیم1117 ،ق،
ص .) 271در حالی که در فقه امامیه عمدتاً شبهات به موارد جهل به حكم اختصاص یافته است و موارد شبهات ادله
دعوا مانند شهادت بر غایب و شهادت تبرعی خارج از موضوع قاعده تلقی شدهاست( .ر.ک :خویی1792 ،ق ،ج،1
ص ) 119زیرا شبهه در چنین مواردی خود به معنی عدم ثبوت اتهام و جرم است و نداشتن دلیل کافی بر وقوع جرم
خود دلیل نفی حدّ به شمار میآید و نیازی به قاعده «تدرؤوا الحدود بالشبهات» ندارد( .ر.ک :خویی1792 ،ق ،ج،1
ص119؛ نراقی ،بیتا ،ج ،2ص .) 512مانند حدوث فسق در شهود پس از ادای شهادت و حكم که برخی تصور کردهاند،

عدم تأثیر فسق طاری نیست و اصل عدم تأثیر و استصحاب حكم کافی است؛ مگر آنکه فسق طاری موجب شبهه در
عدالت سابق شود که در این صورت نیز بطالن شهادت ،ارتباطی به قاعده نخواهد داشت( .همان) همچنین در موارد نفی
حد از مجنون و نظایر آن نمی توان به قاعده تمسك کرد زیرا بدون قاعده ،دلیل خاص بر نفی حد وجود دارد( .همان،
ص)111
بهنظر شبهه در قاعده درأ ،عام است و شامل شبهات حكمیه ،مفهومیه و موضوعیه است .ولی در قاعده دیگر به این
کلیت نیست ،زیرا گاهی شارع مقدس اسالم جهل به حكم شرع را به عنوان شبهه پذیرفته است؛ یعنی متهم میتواند به
استناد اینكه به حكم شرع جاهل بوده یا نسبت به وجوب و حرمت امری شبهه داشته است ،به استناد عذر عقالیی از
خود دفاع کند و خواستار دفع مجازات از خویش گردد .ولی در حقوق موضوعه ،جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری
تلقی نشده است .هر چند اخیرا گامهایی برای انعطاف این فرض قانونی در برخی کشورها برداشته شده است (استفانی،
1711ش ،ج ،1صص  ،)571-571ولی این میزان محدودیتهای وارد بر این فرض ،موجب نشده است که فعالً بتوان
گفت قاضی می تواند به استناد آن ،قاعده تفسیر شك به نفع متهم را اعمال کند .پس اثر این قاعده در مسائل حكمی این
است که قاضی کیفری ،مكلف است در تفسیر و برداشت خود از متون جزایی ،تردید و شك را به نفع متهم تفسیر کند و
نه بیشتر .به نظر قاعده درأ تعبیر ضابطهمند از معذور بودن جاهل و معاف بودن او از حد است و نفی حد در موارد جهل
به دو صورت بیان شده است نخست به عنوان معذور بودن جاهل و دوم معذور بودن به دلیل مشتبه بودن امر بر متهم.
در موارد مختلفی از فقه و اصول ،به مناسبات درباره این دو نوع شبهه ،و احكام مختلفی که بر آنها بار میشود ،سخن
رفته است .آن بحثها ،با آنچه درباره شبهه در حقوق جزا مطرح است تفاوت دارد.
در ادامه به موضوع اصلی این تحقیق خواهیم پرداخت که شبهه در فقه امامیه و اهلسنت در چه مواردی تحقّق مییابد تا
موجب سقوط حدّی از حدود گردد.
 -1-4شبهه در فقه امامیه
مهمترین موارد شبهه در فقه امامیه شامل شبهات موضوعیه و حكمیه ،شبهه خطا و اکراه ،شبهه قاضی و متهم ،شبهه
مصلحت و توبه ،به عنوان دو شق جدید از شبهات در ادامه ذکر میشود.
 -1-1-4شبهه حکمیه
منظور از شبهه حكمیه آن است که حكم کلی چیزی مورد تردید باشد .جهل به حكم یا ناشی از فقدان نص معتبر
است یا اجمال نص و یا تعارض نصوص ،مثالً ،به علت فقدان نص معتبر در ممنوعیت عملی– مانند استعمال دخانیات–
تردید میشود .در این مورد شبهه حكمیه است؛ یعنی در حقیقت نمی دانیم که آیا حكم این عمل نزد شارع حرمت است

یا جواز و اباحه .لذا در مواردی حاکم ،در جرم بودن عمل ارتكابی متّهم ،تردید میکند .همچنین در خصوص موضوع
بحث ،شبهه حكمیه آن است که شخصی جاهل به حرمت و ممنوعیت اعمال از ناحیه قانونگذار اسالمی باشد و به
گمان اینکه عمل مزبور حالل است ،مرتكب آن شود؛ مثالً ،نمیداند که نوشیدن فقاع (آبجو) حرام است یا خیر و در
اثر جهل به حرمت ،آن را مینوشد و یا اینکه نمی داند که ازدواج با زن مطلّقه ،در ایام عدّه حرام است و با او ازدواج
میکند و یا اینکه نمیداند که ازدواج با خواهر زن سابق که در ایام عدّه است ،ممنوع میباشد و با او ازدواج میکند .در
تمام این موارد ،مرتكب عمل ،جهل به حكم حرمت و ممنوعیت عمل دارد( .محققداماد1769 ،ش ،صص )55-52پس
هر گاه کسی به جهت ناآگاهی از قانون و حكم حرمت چیزی ،آن چیز را مرتكب شود ،عمل او مشتبه بر شبهه حكمی
است ،مثل این که؛ کسی از قانون زنا و نوشیدن شراب اگاهی ندارد و نمیداند که برای این دو عمل ،کیفری نیز مقرّر
شده است ،هرگاه مرتكب آنها شود ،همین شبهه باعث سقوط حدّ از وی میشود و این را شبهه حكمیه میگویند ،زیرا
شك و شبهه در مورد اصل وجود قانون و حكم است.
 -2-1-4شبهه موضوعیه
این است که کسی فرضاً می داند که زنا و شرب خمر حرام و جرم است و کیفر دارد ،اما ،موضوع برای او مشتبه شده
است ،یعنی تصور میکند فالن زن همسر اوست ،یا تصور میکند فالن مایع ،آب است ،یا یكی از مشروبات غیر الكلی
است ،با آن زن نزدیكی میکند ،و آن مایع را مینوشد ،و سپس کاشف به عمل میآید که آن زن ،بیگانه است ،و آن مایع،
مشروب الكلی است .این را شبهه موضوعیه میگویند ،و این شبهه نیز جلوی حدّ را میگیرد .در مورد جهل به قانون نیز
فرقی نمیکند که این ناآگاهی به دلیل جهل تقصیری باشد ،یا جهل قصوری
 -1-2-1-4جهل تقصیری
جهل تقصیری بدین معنی است که شخص میتواند از قانون آگاهی یابد ،ولی تقصیر میکند و به دنبال آگاهی نمی-
رود .در عین حال ،کیفر حدّ ،در صورتی از جاهل مقصّر برداشته میشود که غیر ملتفت باشد ،یعنی توجه ندارد و
احتمال نمیدهد عملی را که می خواهد انجام دهد ،جرم باشد .ولی اگر جهل مقصّر ملتفت باشد بدین معنی که او
احتمال میدهد عملی را که میخواهد انجام بدهد ،جرم است و از طرفی میتواند بپرسد و از ماهیت آن آگاهی پیدا
کند ،ولی بیپروا و بدون پرسش ،دست به ارتكاب میزند ،و سپس معلوم میشود مرتكب جرم شده است ،جهل
چنین کسی عذر تلّقی نمیشود ،و در حقوق اسالمی چنین فردی را معذور نمیشناسند ،و بنابراین ،جاهل مقصّر
ملتفت ،مجرم و در خور کیفر است( .فیض1765 ،ش ،ص.)167
 -2-2-1-4جهل قصوری

جهل قصوری بدین معنی است که شخص در شرایطی است که به هیچوجه نمیتواند دسترسی و آگاهی به قانون
پیدا کند ،مثل اینکه در جایی دور افتاده زندگی می کند که رابطه با مراکز علمی و دینی و مطّلع ندارد ،و نمیتواند
داشته باشد .شاید جاهل قاصر در این عصر وجود نداشته باشد ،زیرا وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو و تلویزیون
چنان دنیا را به هم مربوط ساخته که کوچكترین خبر و حادثهای در یك گوشه جهان بالفاصله و با سرعت هرچه
تمامتر در تمام جهان پخش میشود .به هر حال «شبهه مقصر غیر ملتفت» و «جاهل قاصر» موجب سقوط حدّ
خواهد بود .حضرت امام خمینی(ره) در «تحریرالوسیله» در اینباره چنین میگوید« :زنا تحقق نمییابد ،با وجود
شبهه ،چه شبهه موضوعی باشد ،و چه شبهه حكمی» (موسویخمینی1791 ،ق ،ج ،2ص.)155
 -3-1-4شبهه مصلحت
در ادامه بررسی شمول «شبهه» در قاعده «درأ» به بررسی شبهه مصلحت به عنوان شبهه جدید در این بحث می-
پردازیم ،نخست باید به بررسی مصلحت در لغت و اصطالح پرداخت .مصلحت در لغت ،از ریشه «صَلَحَ» و جمع آن
مصالح به معنی نیكی هاست؛ یعنی آنچه موجب آسایش و سود باشد .مصالح معاش و معاد به معنی چیزهایی است که
خیر و مصلحت دنیا و اخرت با آن توأم است( .دهخدا1717 ،ش ،ج ،12ص)16511
واژه مصلحت در کتب لغت ،ب ا تعابیر نزدیك به هم تعریف شده است و در بیشتر این تعاریف عنصر «نقیض افساد و
ضد فساد» به چشم میخورد و به معنای سود و در برابر مفسده به کار برده میشود .در «لسان العرب» به معنای خیر،
منفعت و ضدّ فساد معنی شده (ابنمنظور1116 ،ق ،ج ،2ص )511و به معنای بهبود بخشیدن و شایستگی نیز آمده است.
مفهوم خیر ،صالح و منفعت که از واژه مصلحت فهمیده میشود ،میتواند همه خواستهها و آرزوهای انسان را پوشش
دهد؛ هر چند در مصادیق آن اختالف و اشتباه وجود دارد.
در زبان فارسی معادلهای متفاوتی–که دارای ریشه معنایی واحدی هستند– برای مصلحت ارائه شده که عبارتند از:
خیر ،خوشایند ،لذت ،عالقه ،سود ،نعمت ،حكمت و علت .در این میان شاید بتوان–به تعبیر غزالی در «المستصفی»-
«منفعت» را نزدیكترین معادل برای «مصلحت» از حیث لغوی ارزیابی نمود( .غزالی ،بیتا ،ج ،1ص.)262-261
با نگاهی اجمالی به تعاریف واژه مصلحت در کتابهای اصولی ،میتوان نتیجه گرفت که بین معنای لغوی و
اصطالحی آن تفاوت زیادی وجود ندارد اگرچه در این بعد مصلحت با تفاسیر و زوایای متفاوتی مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته است ولی جوهره واژه مصالح ،یك چیز است؛ هرچه به نفع انسان باشد مصلحت ،و هرچه به زیان او و
باعث فساد در امور آدمی باشد ،مفسده نامیده میشود .برهمین اساس غزالی مینویسد :مصلحت در لغت عبارت است از
جلب منفعت یا دفع زیان و در اصطالح عبارت است از تأمین اهداف و مقاصد شریعت ،پس هرچه اهداف شارع را
تأمین کند مصلحت شمره میشود و هر چیزی که باعث تفویت مقاصد و اهداف شارع گردد ،مفسده است .تشریع
احكام و مقررات شرعی بر اساس مصالح و مفاسد است؛ یعنی وضع مقررات شرعی برای تأمین و حفظ مصالح بندگان

و دفع مفاسد بوده است .مهم ترین مصالحی که شارع در تشریع احكام در نظر داشته پنج امر است :حفظ دین ،نفس،
عقل ،نسل و مال( .همان) که به نظر این تقسیم بندی حصری نیست و برخی مصلحت حفظ نظام و امنیت عمومی و
همچنین حفظ عِرض و حیثیت افراد را نیز به آن اضافه کردهاند( .ر.ک :گرجی1715 ،ش ،ج  ،1ص)56
گروهی از اصولیون نیز به پیروی از غزالی گفتهاند :مصلحت ،در اصل معنی خود ،عبارت است از جلب نفع ،و دفع
ضرر ،و در اصطالح شرعی ،مصلحت ،عبارت است از پاسداری از مقاصد و آرمانهای شرعی ،و نگهداری از ارزشهای
اسالمی؛ ارزشهای اسالمی که قانون گذاری اسالم ،آنها را برای همه امت ،بلكه برای همه انسانها خواسته ،و حفظ و
حراست از آنها را وجهه قانون گذاری خود قرار داده است ،پنج چیز است :دین عقل ،نفس ،ناموس و مال .هر چیزی که
این اصول را در بر داشته باشد ،مصلحت است ،و هر چیزی که با آنها برخورد و معارضه داشته باشد ،مفسده است ،و
دفع مفسده ،نیز مصلحت است( .فیض1765 ،ش ،ص)257
مهمترین مقاصد شرع حفظ پنج رکن اشاره شده در زندگی بشر است که رعایت و حفظ این مقاصد از ضروریات
دین اسالم است .با جمع بندی نظرات مطرح شده در باب تعریف اصطالحی مصلحت میتوان گفت :مصلحت از دید
اسالم عبارت است از هرکاری که به سود و صالح مادی و یا معنوی فرد و جامعه باشد .خالصه سخن اینکه مصلحت
هم در جعل و هم اجرای احكام شرعی باآلخص حدود ،مورد استفاده قرار میگیرد.
با فرض وجوب اجراى حدود الهى در زمان غیبت و کفایت ادلّه دال بر این مطلب و روایات مربوط از حیث سند و
داللت ،اجراى حدود شرایطى دارد که عدم وجود یا تعدیل زمینههاى ارتكاب جرم در جامعه را مىتوان از جمله این
شرایط دانست ،که روایت عدم حدّ در صورت سرقت در عام المجاعة و عدم اجراى حد زنا در صورت اضطرار به
ارتكاب آن براى رفع عطش و تزویج مجرمى که محكوم به حدّ شده ،از ناحیه بیتالمال به خوبى داللت بر این مطلب
مىکنند ،واِ الّ در صورتى که زمینه ارتكاب جرم در جامعه فراوان باشد و براى رفع این زمینهها اقدامى جدى صورت
نگیرد ،اجراى حدّ در چنین صورتى با توجه به وجود روایات فوق و روایاتى از این قبیل قابل شبهه خواهد بود که در
این صورت بر اساس روایات دال بر عدم اجراى حد در صورت شبهه اجراى حدّ قابل تردید خواهد بود؛ زیرا وجود
مصلحت اجراى حد مردّد است .علت این امر این است که هدف اقامه حدود که دفاع از مصلحت عمومى جامعه و دفع
فساد و انتشار فجور و طغیان بین مردم است ،قابل دستیابى نیست .همچنین در صورت تزاحم بین مصلحت اجراى
حدود ،خصوصاً اعدا م حدى و مصلحت مزاحم دیگر ،در صورتى که مصلحت مباین ،بیش از مصلحت اجراى اعدام
حدى باشد ،اعدام حدى اجرا نخواهد شد .روایات عدم اجراى حدود در سرزمین دشمن ،عدم اجراى حدود در حرم،
عدم اجراى حد نسبت به مردى که بدنش دچار زخمهاى مختلفى بوده ،همگى داللت بر این مطلب مىکند .به عالوه
صاحب ریاض نیز همانگونه که گذشت این مسئله را مورد دقتنظر قرار دادهاست .با توجه به موارد فوق ،در صورتى
که به سبب تبلیغات شدید نسبت به اجراى حدود و وحشیانه قلمداد کردن آن ،وضعیتى پیش آید که قوانین جزایى
اسالم در اذهان جهانیان به عنوان قوان ین خشن و قرون وسطایى مطرح گردند و به موجب آن مجامع بینالمللى و

سازمانهاى دروغین منادى طرف دارى از حقوق بشر با محكومیت حكومت اسالمى ،آن را تحت فشارهاى سیاسى و
اقتصادى بین المللى قرار دهند که خود چه بسا در بلند مدت ،موجباب شكست یا ایجاد مشكالت جدى براى حكومت
فراهم آورد و از طرف دیگر به سبب اجراى این قوانین و تبلیغات دشمنان ،عده قابل توجّهى از مسلمانان به دشمن پناه
برند و درست همان مطلبى واقع شود که على(ع) طبق روایت به سبب خوف وقوع آن ،حد را جارى نمىساخت-و چه
بسا در آن جا تغییر دین دهند چنان که آمارهاى غیررسمى حكایت از این واقعه تلخ مىکند-و در نتیجه این مسائل،
اصل نظام مورد تهدید جدى واقع شود ،در این صورت بقاى مصلحت مجازاتهاى شدید حدّى و خصوصاً اعدام حدى
مورد تردید و شبهه قرار خواهد گرفت و مصلحت جدیدى مغایر با مصلحت اجراى حدود جایگزین آن خواهد شد؛
یعنى بنا بر صحت مطلب فوق ،حكم تغییر خواهد کرد ،نه اینکه نسخ شود و بر این اساس ،مصلحت بقاى نظام اسالمى
بر تمامى مصلحتهاى دیگر مقدم است ،لذا مجازات هاى حدّى شدید ،خصوصاً اعدام قابل اجرا نخواهد بود ،حتى اگر
مجازاتهاى حدى را از نظر احكام متغیّر بدانیم باز هم با توجه به موارد فوق به سبب تغییر مصلحت اجراى حد،
مصلحت دیگرى جایگزین آن مى شود و مجازات جدیدى با عنوان حكم اولى جدید که به سبب حدوث مصلحت
جدید به وجود آمده است جعل و اجرا مىگردد ،حتى مجازاتهاى جدید با عنوان ثانوى قابل اجرا است ،لذا مىتوان در
اجراى مجازات اعدام حدّى قائل به امكان تجدید نظر شد و مجازاتهاى شدید حدى را تعدیل نمود و مجازاتهاى
مناسب دیگرى را جای گزین ساخت تا این که زمینه مناسبى براى اجراى مجدد این مجازاتهاى حدّى ،خصوصاً اعدام
حدى در آینده فراهم گردد(.رستمینجفآبادی1792 ،ش ،ص.)162-161
فقیه معاصری در این مورد بیان میدارد« :اجرای مجازات رجم در بعضی از شرایط و زمانها ممكن نمیباشد و دارای
مفاسد عظیمی میگردد» (مكارمشیرازی1116 ،ق ،ج ،1ص )717-711و لذا پیشنهاد مینماید که به جای رجم از سایر
مجازاتها استفاده گردد و در نهایت چنین بیان میدارد «و لعلّ االمر فی عصرنا الّذی کثر فیه الدعایات المضادة لالسالم
من هذا القبیل فان اجراء حدّ الرجم کثیراًمّا یوجب بعض ذلك تحت عنوان حقوق البشر و شبهه» (همان.)711 ،
حتّی از فقیهی دیگر نقل گردیدهاست که اجرای چنین حكمی نه تنها به مصلحت نیست ،بلكه در وضعیت فعلی
اجرای آن حرام است ،زیرا اجرای هر حكمی که موجب وهن اسالم گردد حرام میباشد( .سلطانیطباطبایی1711 ،ش،
ص  119-11به نقل از مجله نامهمفید)
از طرف دیگر ،زمان و مكان در اجرای حدود نقش تعیین کنندهای دارند ،بنابراین در صورت تزاحم مصلحت اجرای حدّ
با مصلحت مهم تر نظیر حفظ نظام اسالمی ،ممكن است حدّ به طور موقت تعطیل یا به کیفیت دیگری اجرا شود .این
امر را میتوان به عنوان یك قاعدة کلّی دانست و در کلیه مجازاتها جاری نمود.
یكی از فقهای متأخر پس از پاسخ شبهات پیرامون رجم ،که قابل تعمیم به سایر حدود نیز میباشد ،میگوید« :مخفی
نماند آنچه پیرامون رجم گفته شده به لحاظ حكم اوّلی آن است؛ ولی اگر شرایطی پدیدار گشت و در پی آن اجرای
حكم رجم محذوری مانند موهون شدن چهره اسالم و تنفّر عمومی نسبت به دین و احكام آن به دنبال داشت به ناچار

باید از اجرای آن حكم مطابق روایات باب  11از ابواب مقدمات الحدود وسائلالشیعه خودداری شود  ...بعید نیست از
تعلیل ذیل روایت فهمیده شود در هر موردی اگر اجرای حدّی موجب محذوری شود که بر خالف مصالح اسالم و
مسلمانان است باید متوقّف شود .ولی این به معنای نسخ حكم رجم در شریعت و مرحله قانونگذاری و تشریع حكم
نیست ،بلكه به معنای به فعلیّت نرسیدن آن حكم در مرحله اجرا به لحاظ شرایط اجتماعی و رعایت مصالح برتر و
ترجیح اهم بر مهم در موارد تزاحم بین مالکات احكام شریعت و احتمال تأثیر شرایط در نرسیدن آن حكم به فعلیت
است»( .منتظری1761 ،ش ،ص )151لذا باید توجه داشت که در صورت تزاحم بین این مالکات ،مصلحت حفظ اسالم
بر مصالح دیگر برتری دارد .این امر را میتوان به عنوان یك قاعدة کلّی دانست و در کلیه مجازاتها جاری نمود.
از مباحث مطرح شده باید گفت که بهنظر امروزه در مورد حدود چنانچه به نظر فقیه جامعالشرایط اجرای حكمی در
جامعه به دلیل عدم آمادگی فكری عموم مردم موجب سستی در اعتقاد و اصل اسالم شود ،در این صورت حفظ اسالم
ا هم است و اجرای حكم باید تا استحكام عقاید مسكوت بماند .مضافاً اینکه قاعده «تدرؤوا الحدود بالشبهات» درباره
این مسئله جاری است و شبهه در یك شرط از شرایط تحقق جرم و گناه ،و همچنین شبهه مصلحت ،اجراى حدود
متوقف مىشود.
-4-1-4شبههتوبه
کلمه توبه از ماده «توب» به معنای رجوع یعنی بازگشت است .در «معجم مقائیس اللغة» آمده است« :توب ،التاء و
الواو و الباء کلمه واحده تدلّ الی رجوع ،یقال تاب م ن ذنبه ،أی رجع عنه ،یتوب الی اهلل توبه و متاباً» (راغب اصفهانی،
1792ق ،ج ،1ص )751در «لسان العرب» ذیل معنای توبه چنین معنا آمده است« :التوبه الرجوع من الذنب» (ابنمنظور،
1116ق ،ج ،1ص )277و در «المفردات» این چنین آمده است« :التوبه فی الشرع ترک الذنب لقبخخ و الندم علی ما فرط
منه» (راغب اصفهانی1792 ،ق ،ج ،1ص )12در کتاب «مجمع الفائدة و البرهان» آمده« :التوبه هی النّدامة و العزم علی
عدم الفعل لكون الذنب قبیحاً ممنوعاً و امتثاالً ألمر اهلل و لم یكن غیر ذلك مقصوداً» (مقدساردبیلی1719 ،ش ،ج،11
ص )721در قرآن کریم اصطالحاً توبه به دو صورت بیان شده است:
 -1توبه و بازگشت بنده به سوی خداوند ،مثل «یا ایّها الذین آمنوا توبوا الی اهلل توبه نصوحاً» (تحریم )6 ،که منظور از
توبه انسان ،همان بازگشت و ندامت از اعمال خالف گذشته است.
 -2توبه و بازگشتی که مربوط به خداوند متعال است ،مثل « ...علم اهلل أنّكم کنتم تختانون انفسكم فتاب علیكم و عفا
عنكم» (بقره ) 161 ،که مقصود از توبه خداوند ،پذیرفتن توبه انسان است که از گذشته سیاه و تاریك خویش ،نادم و
پشیمان شده و از انحراف و جهل بازگشته است.
بنابراین در قرآن کریم ،هر کجا که از توبه انسان بحث میشود منظور ندامت و پشیمانی از گناه و معاصی گذشته است و
هر کجا سخن از توبه خداوند است ،مقصود پذیرفتن توبه انسان و بازگشت به معرفت و رحمت اوست.

در آیات و روایات زیادی از توبه به عنوان مسقط مجازات و در قوانین موضوعه به عنوان یكی از معاذیر قانونی معافیت
از مجازات صحبت به میان آمده است .هم در متون شرعی و هم در قوانین ،وقتی که صحبت از توبه میشود فرض بر
این است که جرمی ارتكاب شده و فردی دارای مسئولیت کیفری ،جرمی را ب ا تمام ارکان و شرایط مقرره ،مرتكب گشته
است ولی پارهای از مصالح اجتماعی و فردی ایجاب میکند که از مجرم رفع مجازات شود.
یكى از موارد شبهه که موجب حذف مجازات مى گردد ،عارض شدن شبهه توبه است .یعنى احراز قطعى توبه هم مورد
نیاز نیست ،بلكه همین مقدار که شبهه توبه وجود داشته باشد در اسقاط مجازات کافى است و این در حالى است که
قاعدتاً مىتوان در برابر مجرم به استصحاب عدم توبه استناد کرد؛ ولى بدان تمسك جسته نمىشود ،بلكه به قاعده «درأ»
عمل مىشود ،مگر آن که عدم توبه وى احراز گردد ،که این وجه بارز نظام کیفری اسالم و پویایی آن است .به هر حال،
قاعدة درأ در شبهه توبه نیز جای استناد دارد و میتوان شبهه در این قاعده را به شبهه توبه نیز تسرّی داد.
 -5-1-4شبهه قاضی
می توان از برخی روایات که مربوط به شبهه قاضی و درباره حدود خاصی است ،الغای خصوصیت کرد و حكم آنها را
به سایر موارد تسرّی داد .حال اگر شبهه بر قاضی عارض شود ،نمیتواند حكم به اجرای حد بدهد؛ زیرا قاضی باید
بدون شك و تردید دعوای کیفری را ثابت کند و سپس رأی دهد .در این فرض ،زمانی قاضی می تواند رأی دهد که
علم (عادی) به وقوع فعل از جانب متهم داشته باشد .در غیر این صورت؛ یعنی اگر علم-که همان ظن متأخم به یقین
است -برای او ایجاد نشود ،مورد از موارد شبهه تلقی می شود .در این مورد ،حتی مطلق ظن -نه ظن معتبر شرعی-نیز
داخل در شبهه است .در شبهات حكمیه ،اثبات اعتقاد به جواز یا حلیت عمل از طرف متهم هم موجب دفع حد می
شود ،چرا که شارع مقدس جهل به حكم شرعی را در برخی موارد رافع مسئولیت قلمداد کرده است .قاعده تفسیر شك
به نفع متهم در حقوق موضوعه ،در امور حكمی صرفا در تفسیر محدود متون جزایی اعمال می شود .ولی ادعای جهل
به قانون ،رافع مسئولیت نیست؛ هر چند که به نظر می رسد اگر متهم بتواند اشتباه خود را در درک حكم قانون اثبات
کند ،بتوان مجازات را از او دفع کرد.
در شبهات موضوعیه ،قلمرو و داللت هر دو قاعده یكسان است .قاعده درء عام است و به دلیل عموم «الحدود» که
شامل هر نوع عقوبتی می شود-مگر قرینه خالف آن را داشته باشیم که در اینجا چنین قرینهای نیست-قصاص و
تعزیرات را نیز در بر میگیرد .قاعده تفسیر شك به نفع متهم نیز عام است و هر نوع کیفری را شامل میشود.
بر اساس قانون مجازات اسالمی ،در مورد همه جرایم در صورتی که شبهه برطرف نشود ،قاعده درء جاری خواهد بود.
ماده  121این قانون بیان میکند« :هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن یا هریك از شرایط مسئولیت کیفری مورد
شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود ،حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد ».همچنین

ماده  121این قانون نیز میگوید« :در جرایم موجب حد به استثنای محاربه ،افساد فیاالرض ،سرقت و قذف ،به صرف
وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل ،حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد».
بر این اساس در مورد شبهة قاضی نیز قانونگذار در مواردی به سقوط حد نظر داده است .مثالً مادّة  227قانون مجازات
اسالمی مقرر میدارد« :هرگاه متهم به زنا ،مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد ،ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته
میشود مگر آنکه خالف آن با حجت شرعی الزم اثبات شود ».در نهایت باید به مادّة  191قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب  1716اشاره کرد که در مورد متهمی که اقرار به ارتكاب جرمی
نموده است ،به دادگاه اجازة مبادرت به صدور رای میدهد ،به شرط اینكه« :اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شك و
شبههای نباشد و قراین و امارات نیز مؤید این معنی باشند».
خالصه اینکه قانونگذار در قانون جدید مجازات اسالمی به جای پراکندهگویی که در قانون سابق بود ،به قانونگذاری
قاعدة درأ در یك مادّة مستقل نمود .استناد به قاعدة درأ در آرای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور و نیز هیأت عمومی
دیوان عالی کشور بسیار به چشم می خورد .مطالعة آرای محاکم و شعب دیوان عالی کشور ،نشان میدهد که قضات به
قاعده درأ استناد نمودهاند و با وجودی که ظواهر پرونده حاکی از مجرم بودن متهم مینمود ،به اندک شبههای حد را
ساقط دانستهاند.
 -6-1-4شبهه متهم
روایاتی وارد شده که مستفاد آنها این است :حدود وقتی ثابت و اجرا میشود که مرتكب جرم «علم به حرمت عمل»
داشته باشد و تا هنگامی که چنین عملی موجود نباشد و مرتكب جاهل به حرمت عملش باشد ،مستحق عقوبت حدّ
نخواهد بود .بنابراین قاعدة درأ در زمینهی شبهة متهم نیز است .در زمینة شبهة متهم ،تبصرة  1مادّة  62قانون حدود و
قصاص مصوب  ،1721جهل تقصیری بسیط را عذر محسوب نمیکرد ،اما این تبصره در قانون مجازات اسالمی 1711
حذف گردید .اکنون میتوان گفت که این جهل عذر محسوب میشود ،به ویژه اینكه قانونگذار در مواد متعددی ثبوت
حد زنا و شرب مسكر و سرقت را منوط به علم مرتكب به حكم و موضوع دانسته است .مواد  122 ،25 ،21 ،27و 196
از آن جملهاند.
 -7-1-4شبهه خطا و شبهه اکراه
مطلبی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا قاعده مورد بحث ،شبهه خطا و اکراه را هم در بر میگیرد یا خیر؟
یعنی اگر در عمد و خطا شبهه حاصل شد ،با توجه به اینکه حكم جرایم عمدی با جرایم شبه عمد و خطایی تفاوت
دارد ،آیا میتوان از قاعدهی مزبور استفاده کرد؟ همچنین آیا در صورت شبهه اکراه و عدم اختیار نیز قاعده مزبور جاری

میشود یا خیر؟ با توجه به عمومیت قاعده و عدم وجود دلیل مخصوص ،به نظر میآید که چنانچه شبهه حاصل شود که
عمل ارتكابی از ناحیه متهم ،عمد بوده یا شبه عمد و خطا ،بر اساس قاعده مزبور ،شبه عمد و خطا را اختیار نموده ،حد
جرم عمدی را ساقط میکنیم .هم چنین در مورد اکراه و اختیار ،چنانچه شبهه اکراه باشد با توجه به عمومیت قاعده می-
توان گفت که شامل شبهه اکراه نیز شده و در نتیجه ،کیفر عمل ارتكابی منتفی میشود( .محققداماد1769 ،ش ،ص-59
)56
 -2-4شبهه در فقه اهلسنت
بسیاری از فقهای اهلسنّت شبهه را به صورت عام ،شامل هر نوع عامل و انگیزه تردید بر انگیز در اجرای حدود دانسته-
اند و آن را به مراحل اثبات جرم و خصوصیات و حاالت متهم تعمیم دادهاند و شبهه خالفی بودن مسئله را نیز افزوده و
به قصاص نیز تسرّی دادهاند( .ابننجیم1117 ،ق ،ص)271
فقهای اهلسنت به روش خاصی شبهه را تقسیمبندی نمودهاند که نزد فقهای شیعه این نوع تقسیمبندی به کار نرفته
است( .جزیری ،بیتا ،ج ،5ص66؛ عوده1112 ،ق ،ج ،1ص )211از جمله ،فقهای حنفی شبهه را به دو نوع ،شافعیه به
سه نوع و برخی از حقوقدانان اهلسنت به چهار نوع تقسیم کردهاند .در اینجا جهت اطالع ،به یكی از نوشتههای
حقوقدانان اهلسنت در مورد تقسیمات شبهه ،به اختصار اشاره میشود .محمد ابوزهره ،یكی از حقوقدانان اهلسنت،
شبهاتی را که موجب سقوط مجازات میشود به شرح زیر به چهار دسته تقسیم میکند:
 -1شبهه در رکن جرم؛ رکن جرم عبارت است از تحریم قانونگذار اسالمی نسبت به یك عمل معین که برای آن
مجازات در نظر گرفته است .پس اگر اصل تحریم مورد تردید باشد ،این تردید شبهه در رکن جرم است .این شبهه،
مشابه شبهه حكمیه در فقه امامیه است.
 -2شبهات مربوط به جهل نافی قصد مجرمانه
 -7شبهات مربوط به مرحله اثبات جرم
 -1شبهات مربوط به تطبیق نصوص قانونی بر موارد و مصادیق (محققداماد1769 ،ش ،صص51-55؛ ر.ک :ابوزهره،
بیتا ،ص)221
تمام مذاهب اهلسنت نیز مانند شیعه «قاعده درأ» را پذیرفته و بدان پایبند هستند .مذهب ظاهری ،این قاعده را قبول
ندارد ،و معتقد است شبهه ،حدّ را از میان نمیبرد .در مذاهب مختلف اهلسنت اگرچه این قاعده پذیرفته شده است،
ولی در مصادیق شبهه اختالفاتی وجود دارد (عوده1112 ،ق ،ج ،1ص )211که اینك نمونههایی از آن را بیان میکنیم:

یكی از مصادیق شبهه که بدان اشاره شده این است که :کسی زنی را در بستر خود بیابد ،و به گمان اینکه همسر اوست
با او نزدیكی کند ،در این فرع عالوه بر شیعه ،مالك و شافعی ،و احمدبن حنبل نیز آن را از مصادیق شبهه و موجب
سقوط حدّ میدانند ،ولی ابوحنیفه ،آن را شبهه نمیشناسد ،و می گوید :گاه ،امكان دارد در آن بستر کسان دیگری چون
خویشاوندان آن زن ،یا زنان دیدار کننده او میخوابیدهاند بنابراین نمیتواند شبهه باشد.
در جای دیگر از قول ایشان گفته شده که «هر گاه کسی ،زنی از محارم خود را (با اطالع از حرمت) به عقد خود در
آورد ،و با او نزدیكی کند ،نزدیكی به شبهه است که به جهت وجود عقد پیدا شده ،و موجب سقوط حدّ است.
در این فرع شیعه ،آن را از مصادیق شبهه نمی داند ،و مالك و شافعی و احمد نیز دارای همین عقیده هستند ،و گفتهاند:
مادام که جانی از حرمت آن آگاهی دارد ،شبهه محسوب نمیشود و موجب سقوط حدّ نخواهد گردید.
خالصه این که وجود عقد نكاح در هر جا باشد ،از نظر احناف شبهه محسوب میشود( .عوده1112 ،ق ،ج ،1ص )211و
در این صورت ولو این که علم به تحریم نیز باشد ،شبهه است و ساقط کننده حدّ ،مثل اینکه کسی پنجمین زن را به عقد
خود در آورد و با او مجامعت کند ،یا زن شوهر دار بگیرد ،یا با زن در عدّه ازدواج کند ،یا زن سه طالقه را به نكاح خود
در آورد و نزدیكی تحقّق یابد ،از نظر ابوحنیفه چون عقد تحقّق یافته شبهه موجب سقوط حدّ است!
شیعه و مالكیه و شافعیه و حنبلیه هیچکدام وجود عقد را موجب شبهه نمیداند .در مورد سرقت ،ابوحنیفه اموال بی
اهمیّت یا اموالی را که در اصل مباح بوده است را شبهه می داند ،که موجب سفوط حدّ است ،مثل دزدی آب ،دزدی
شكار و دزدی خاک و گل و گچ و شیر و امثال آنها ،همچنین کاه و بته و نی و هیزم و هر چیز کم ارزش دیگر( .همان،
ص )211در حالیکه سایر مذاهب و شیعه هر مالی ،اعم از ارزش دار و کم ارزش و مباحاالصل ،یا غیر آن را هر گاه به
حدّ نصاب ربع دینار برسد ،موجب قطع میدانند .در ادامه این بحث نظر فقهای شافعی و حنفی بیان میگردد:
 -1-2-4شبهه در فقه شافعی
فقهای شافعی شبهه را به اقسامی تقسیم کردهاند .از نظر شافعیه شبهه سه قسم است:
الف) شبهه در محل :اگر مردی با همسر حائض یا روزهدار خود جماع نماید ،شبهه در محل به وجود میآید .در اینجا
حق زوج این است که با زوجه مباشرت داشته باشد ،اما در هنگام حیض یا در وقت روزه این حق از او سلب میشود.
ولی از آنجا که در هر صورت محل ارتكاب جرم در اختیار و ملك این همسر است شبهه ایجاد میشود و همین شبهه
سبب جریان «قاعده درء» میگردد.
ب) شبهه در فاعل :اگر مردی به گمان اینكه فالن زن همسر اوست با او نزدیكی نماید و سپس معلوم شود که زنی
بیگانه بوده است ،در اینجا شبهه در فاعل به وجود می آید؛ زیرا اساس شبهه ظن و اعتقاد فاعل است؛ چون اعتقاد او بر
این بوده است که کار حرامی را انجام نمیدهد .بر اساس این نظریه حد از این شخص ساقط میشود.

ج) شبهه در جهت :در جایی که بیان فقها دربارة موردی اختالف در حلیت و حرمت باشد ،این شبهه به وجود میآید.
مثالً اگر عدهای از فقها نكاح متعه را جایز و عدهای حرام می دانند و شخصی زنی را به عنوان نكاح متعه به عقد خود در
آورد« ،شبهه در جهت» ایجاد میشود و حد زنا از این شخص برداشته میشود؛ اگر چه این شخص خود اعتقاد به
حرمت این فعل داشته باشد؛ زیرا مادامی که فقیهان در حلیت و حرمت اختالف دارند ،نظر این شخص اثری ندارد.
(عوده1112 ،ق ،ج ،1ص)212
 -2-2-4شبهه در فقه حنفی
از نظر احناف شبهه بر سه قسم است:
الف) شبهه در فعل :این شبهه درباره کسی اجرا میشود که حلیت و حرمت بر او مشتبه شده است .مثال این مورد مردی
است که همسر خود را سه بار طالق داده است و در عده طالق سوم به گمان اینكه به او حالل است با او نزدیكی
می کند .در ایجاد این شبهه شخص مجرم باید اعتقاد حلیت داشته باشد و دلیلی بر تحریم هم اصالً وجود نداشته باشد.
اما اگر دلیلی بر تحریم وجود داشته باشد یا اینكه فرد اعتقاد به حلیت نداشته باشد ،شبهه ثابت نمیشود .این شبهه
موسوم به شبهه اشتباه یا شبهه مشابهت است.
ب) شبهه در محل :سرقت بر طبق قانون شریعت و به موجب آیه «السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما» منع گردیده است
و شخصی که مرتكب این جرم می گردد ،در صورت فراهم آمدن شرایط دست او قطع می گردد .اکنون اگر پدری مالی را
از پسر خود ربود ،با توجه به اینكه پیامبر اکرم (ص) فرموده است «انت و مالك لِاَبیكَ؛ تو و مال تو از آنِ پدرت هستید»
و در صورتی که آیه قرآن و این حدیث را در کنار هم بگذاریم ،شبهه و شك پیدا میکنیم که آیا میتوان به پدر اطالق
سارق نمود یا خیر .در اینجا این شبهه موجب دفع حد از پدر میشود
ج) شبهه عقد :ابوحنیفه نوعی از شبهه را مطرح کرده و آن را «شبهه عقد» خوانده است .این نوع از شبهه در تحقیقات
بعضی از دانشمندان جمهور به عنوان «شبهه صورت» مطرح گردیده است.
شبهة عقد ،شبههای است که در اثر «عقد» به وجود میآید ،و این در موردی است که مرد «عاقد» به حرمت عمل آگاه
است و «عقد» نیز به اتفاق فقها حرام است .سایر فقهاء ،و حتی پیروان و شاگردان ابوحنیفه مانند ابویوسف ،با نظر او در
این قضیه مخالفاند( .همان ،ص)217
این نوع از «شبهه» در نزد فقهای شیعه کامالً مردود است و به طور کلی هر گاه که مرتكب علم و یقین به حرمت عمل
دارد ،به اعتقاد فقهای شیعه ،اساساً «شبهه» تحقق پیدا نمیکند؛ مگر آنكه در حال عقد آگاهی به حرمت نداشته باشد و
بعداً حرمت بر او معلوم گردد که این مورد ،مصداق شبهه خواهد بود.
 -5تقسیمبندی شبهه در حقوق کیفری
اقسام شبهه را میتوان به شكل دیگری که با موازین حقوق جزای عرفی مأنوستر باشد بیان نمود .این تقسیمبندی از
لحاظ عملی مفیدتر و کارآیی بیشتری دارد .میدانیم که در حقوق جزای عرفی برای جرم ،سه عنصر برشمردهاند :عنصر

قانونی ،عنصر معنوی و عنصر مادی .با فقدان یكی از این عناصر سهگانه ،جرم محقق نخواهد شد .ممكن است شبهه در
یكی از عناصر سهگانه حاصل شود که در اینجا هریك را جداگانه مورد بررسی قرار میدهیم:
 -1-5شبهه در عنصر قانونی
منظور از شبهه در عنصر قانونی ،تردید در این است که آیا قانونگذار اسالمی برای فالن عمل ،مجازات مقرر داشته است
یا خیر؟ مانند این که اگر شخصی در ایام عدّه بائن زن خود ،با خواهر زنش ازدواج کند آیا این عمل حرام و نامشروع
است و در نتیجه ،زنا شمرده میشود یا اینکه حالل و مشروع است؟ و مانند اینکه آیا استعمال دخانیات در ماه رمضان
حرام است یا نه؟ و یا این که آیا ازدواج زن مطلقه به طالق بائن ،در ایام عدّه ،زنای محصنه محسوب میشود و مستلزم
رجم است یا زنای غیر محصنه بوده ،مستلزم مجازات شالق است؟ در این قبیل موارد تردید حاصل میشود که آیا عمل
ارتكابی ،حرام بوده و مستلزم مجازات است یا خیر؟ در حقیقت در اینجا شبهه در حكم فعل است .به عبارت دیگر،
تردید در عنصر قانونی جرم ،همان شبهه حكمیه در فقه است که پیرامون شمول قاعده نسبت به اینگونه شبهه بحث
شده است.
 -2-5شبهه در عنصر معنوی
مقصو د از عنصر معنوی ،قصد مجرمانه داشتن است و مقصود از شبهه در عنصر معنوی این است که قصد مجرمانه
داشتن از ناحیه متهم مورد تردید باشد .به منظور تحقق عنصر معنوی ،یعنی قصد مجرمانه داشتن .باید اوالً احراز شود که
مرتكب در انجام عمل ،قصد و اراده داشته است ،ثانیاً احراز شود که مرتكب از ممنوعیت عمل ارتكابی آگاهی داشته
است .در صورتی که در اصل وجود قصد و اراده از طرف متّهم در انجام عمل ارتكابی تردید وجود داشته باشد،
مجازات ساقط می شود؛ زیرا کیفر مخصوص اشخاص ملتفت و متوجه است و کسانی که بدون توجه و از روی غفلت
عملی را که در واقع ممنوع است انجام می دهند قابل کیفر نیستند؛ اما اگر اصل قصد و اراده درباره متهم محقّق بوده ،ولی
توجه نداشته که عمل مزبور جرم بوده است ،در اینجا در واقع ،جهل به قانون و حكم مطرح میشود که خود بر دو قسم
است :جهل به اصل حكم یا جهل به موضوع حكم .در واقع ،همان بحث گذشته پیرامون شبهات حكمیه و موضوعیه از
ناحیه متهم مطرح می شود؛ یعنی در صورت جهل به موضوع ،مطلقاً معاف است و در صورت جهل به حكم ،اگر جهل
متهم قصوری باشد معاف است و در صورت تقصیری بودن ،جهل او عذر محسوب نمیشود.
از آنچه گفتیم روشن شد که شبهه در عنصر معنوی جرم ،به اشكال مختلف سبب سقوط مجازات میشود .یكی شبهه در
عنصر معنوی از حیث جهل به موضوع حكم .دیگری از جهت جهل به حكم و سوم هم از نظر قصد و عمد در جرایمی
که احكام آن از حیث عمد و غیر عمد تفاوت میکند.

 -3-5شبهه در عنصر مادی
منظور مواردی است که به علت فقدان ادله اثبات دعوی ،وقوع عمل مجرمانه از ناحیه متهم اثبات نشده و در نتیجه ،برای
حاکم تردید حاصل می شود که آیا این عمل منتسب به متهم است یا خیر؟ مثل مواردی که شهود برای اثبات انتساب
عمل زنا به کسی کافی نباشند یا اینکه چهار شاهد برای شهادت بر ارتكاب زنا از سوی متهم حاضر باشند؛ اما عدالت
آنها محرز نشود .در این موارد در واقع ،عنصر مادی جرم مورد تردید است.
به نظر میرسد با توجه به صدق شبهه در این موارد و عمومیت قاعده درأ و دالیل ان ،متهم از کیفر تبرئه میشود.
مضافاً بر اینکه مجازات به منظور معلول جرم است و وقتی در علّت (جرم) و انتساب آن به کسی تردید باشد ،منطقی
نیست که معلول (مجازات) منجّز و قطعی تلقی گردد .در واقع در اینجا شبهه موضوعیه برای حاکم مطرخ میشود که آیا
مجرم همین متهم است یا کسی دیگر؛ که در این موارد با حصول شبهه باید حكم به تبرئه متهم بدهد .در خاتمه ،به یك
مصداق فقهی اشاره میکنیم:
در خصوص این مسئله که اگر زنی متهم به زنا باشد و چهار نفر هم شهادت بر ارتكاب زنا از سوی او بدهند ،ولی آن
زن مدعی شود که باکره است و جهار نفر زن هم شهادت بر باکره بودن او دهند ،نظر محقق حلی بر رفع مجازات حدّ از
این زن است؛ (حلّی1769 ،ق ،ج ،1ص )151کما اینکه تعداد دیگری از فقها نیز مثل صاحب جواهر در جواهر الكالم،
شیخ طوسی در المبسوط ،شهید ثانی (عاملی ،بیتا ،ج ،2ص )717طباطبائی (طباطبایی1122 ،ق ،ج ،2ص )112و امام
خمینی (ره) در تحریرالوسیله به استناد قاعده درأ ،حدّ زنا را از این زن منتفی میدانند.
نتیجه گیری
از مجموع آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که قاعده درأ هم در شبهات موضوعیه و هم حكمیه جاری و ساری
است و همچنین شبهه قاضی و متهم ،شبهه خطا و اکراه و شبهه در عناصر سهگانه جرم نیز وجود دارد؛ که قابل تسرّی به
مجازاتهای غیر حدّی نیز است .اما در این تحقیق به شبهات دیگری نیز پرداخته شد و یكی از آن شبهات اینکه آیا
فردی که جرم حدّی انجام داده ،آیا مصلحت است بر او حدّ زده شود یا خیر؟ یا قاعده درأ در مرحله اجراء نیز تأثیر
گذاشته و شمول آن شبهه اجرای حكم در شرایط کنونی را در بر میگیرد و همچنین مصلحت اقتضاء میکند ،که حدّ
جاری نشود؛ چون آنچه که فقهاء بر آن پای فشرده و به آن اهتمام خاص داشتهاند ،مقدم دانستن مصلحت حفظ اسالم و
اصل شریعت بر مصلحت اجرای احكام فرعی است؛ بهگونه ای که فقیهان ،هنگام تزاحم اهم و مهم ،بر تقدم اهم بر مهم،
حكم کرده و از این رو احكام حكومتی را مقدم بر سایر احكام دانستهاند .از این رو حفظ اسالم از «اوجب واجبات»
است ،و از هر چیزی که موجب وهن اسالم شود ،باید خودداری کرد .بیشك مصلحتاندیشی در چارچوب شریعت

برای حفظ نظام اسالمی است و نظاماسالمی برای اجرای احكام الهی است و نبود آن موجب هرج و مرج و اختالل امر
مسلمین و وجود آن موجب اجرای احكام الهی و برقراری نظم میباشد و مرجع اولیّه و اصلی «تشخیص مصلحت»،
ولیّفقیه است .براساس مباحث و شواهد ارائه شده میتوان گفت در صورتی که اجرای کیفر به مصلحت نباشد حاکم
اسالمی میتواند از اجرای آن با تمسك به قاعده «درأ» جلوگیری نماید .این امر را میتوان به عنوان یك قاعدة کلّی
دانست و در کلیه مجازاتها جاری نمود .عالوه بر این ،به شبهه دیگری نیز پرداخته شد ،و آن شبهه در توبه بود ،که با
تردید در احراز آن نیز میتوان به قاعده درأ استناد کرده و حدّ را دفع نمود .این شبهات را میتوان به حدود اعم از حق-
اهلل و حقالناس ،قصاص ،تعزیرات و حتّی کفارات نیز تسرّی دارد.
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