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بررسي فقهي و حقوقي قاعده عطف بماسبقنشدن قوانين
با تأکيد بر مقوله قصاص


احمد مرادخاني ،سيدمسيح حسيني ، سيدمحمدمهدي احمدي ،عليرضا عسگري
(تاريخ دريافت1314/12/22 :؛ تاريخ پذيرش)1315/11/15 :

چكيده
مقوله عطف بما سبق نشدن قوانين و سيطره ي شموليت اين قاعده ،خصوصاً در بحث قصاص ،حائز اهميت و محل تأملل مليباشلد .شليوه ي
عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعي ،مبني بر عدم اعمال قاعده ي موصوف ميباشد که نتيجتاً ،موجب بي عدالتي در در فرآيند کيفلري را
به بار خواهد آورد مداقَه در متن رأي وحدت رويه شماره «1335/11/25 –45ماده  3قانون راجع به مجازات اسالمي مصوب مهرماه  1331کله
مجازات و اقدامات تأميني را برطبق قانوني قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قلوانين واحکلام الهلي از جملله راجلع بله
قصاص ميباشد که در صدر اسالم تشريع شده اند » . . .در سال  1331مقنن کيفري در ماده  11قانون مجازات اسالمي قاعده عطف بما سلبق
نشدن قوانين را تنها ناظر بر «مقررات ونظامات دولتي» دانست و نتيجتاً قاعده مذکور در حقوق ايران بطلور محلدود پذيرفتله شلد .للذا قلوانين
شرعي چون حدود ،قصاص ،ديات از مقررات و نظامات دولتي خروج موضوعي پيدا کرد .و نهايتاً اين موضوع پذيرفته شد که تنها کيفر تعزيلرات
تحت شمول قاعده عطف بما سبق نشدن قوانين قرار ميگيرد .حاکي از آن است که مجازات قصاص از قلمرو و شموليت قاعده عطف بما سلبق
نشدن خارج دانسته شده است .لذا مقاله حاضر در صدد آن است که با ذکر اهم ادله فقهي و حقوقي به توجيه عطف بملا سلبق نشلدن مجلازات
قصاص بپردازد.

کليدواژگان
قاعده عطف بماسبقنشدن ،قصاص ،اصل برائت ،جرمزدايي و بازدارندگي.
 نويسنده مسئول :استاديار فقه و مباني حقوق اسالمي ،واحد قم دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ايران.
رايانامهah_moradkhani@yahoo :
 سيدمسيح حسيني:دانشجوي مقطع دکتري فقه و مباني حقوق اسالمي ،واحدقم دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ايران.
 سيدمحمدمهدي احمدي:استاديارگروه فقه ومباني حقوق اسالمي ،واحدقم دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ايران.
 استاديارگروه فقه و مباني حقوق اسالمي ،واحدقم دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ايران.
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مقدمه
بنابر اصل کلي ،اين مهم پذيرفته شده است که هر فعلي ميبايست بر اساس قانون حاکم برر زمران
وقوع آن مورد بررسي قرار گيرد چرا که هدف هر قانوني آن است که نظم عمرومي زمران ورود را
برقرار سازد اما در بروي موارد مقنن بر والف اصل موصوف ،حکم کرده است؛ بردين شرر کره،
در مواردي که قانون متأور فعلي را که در زمان سابق محقق شده است را جرم ندانسته و يرا اينکره
مجازات فعل موصوف را تخفيف داده است و يا قانوني را که به نحوي مساعدتر به حرال مرتکر
باشد را نسبت به فعل گذشته تسري داده است؛ که در اصطال به امر مبحوث عنه «عطف بما سبق
شدن قانون» اطالق ميشود .در مقابل ،قاعده اي که قانون هر زمان را نسبت به آينرده قابرل اعمرال
ميداند ،قاعده « عطف بما سبق نشدن قانون » ناميده ميشود .مدلول قاعدهي مذکور ،بر ايرن معنرا
داللت ميکند که ،اگر رفتاري به موج

قانون کيفري زمان ارتکاب قابل مجازات نباشد ،نميتروان

به استناد قانون جديدي که الزم االجراء گرديده اسرت بره آن وصرف مجرمانره داده وآن را مرورد
مجازات قرار داد ،زيرا رفتار مزبور در تاريخ وقوعاش قابل مجازات نبوده وتعيين مجازات براي آن
نقض اصل قانوني بودن جرم ومجازات است مضافاً اينکه قانون عطف بره ماسربق نشردن از لروازم
قانوني بودن جرم و مجازات است که طبق آن هيچ عملي جرم محسوب نميشود مگر اينکه هنگام
وقوع آن در قانون به عنوان جرم لحاظ شده و براي آن مجازات واص تعيرين شرده باشرد کره در
حقوق ايران با توجه به اصول  63و  931قانون اساسي اين قاعده به طور مطلق پذيرفته شده است.
مع الوصف تا سال  9631قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانين کيفري به طور مطلق در حقروق
ايران پذيرفته شده بود زيرا ماده  3قانون راجع به مجازات اسالمي مصروب مهرر مراه  9639مقررر
نموده بودکه؛ «مجازات واقدامات تأميني و تربيتي بايد به موج

قانوني باشد که قبل از وقوع جرم

مقرر شده باشد » . . . .لذا به واسطه اطالق کلمه مجازات کليه مجازاتها اعرم ازحردود ،قصراص،
ديات و تعزيرات را در بر ميگرفت .اما در سرال  9631هيئرت عمرومي ديوانعرالي کشرور در ر ي
وحدت رويه  9631/91/51– 51مقرر نمود که« :ماده  3قانون راجع به مجرازات اسرالمي مصروب
مهرماه  9639که مجازات و اقدامات تأميني را برطبق قانوني قرار داده که قبل از وقوع جررم وعرع
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شده باشد منصرف از قوانين واحکام الهي از جمله راجع به قصاص ميباشرد کره در صردر اسرالم
تشريع شده اند » . . .بنابراين به موج

ر ي وحدت رويه مذکور قاعده عطف به مرا سربق نشردن

قوانين کيفري منصرف از احکام الهي(حردود و قصراص و ديرات) اسرت .در سرال  9631مقرنن
کيفري در ماده  99قانون مجازات اسالمي قاعده عطف بما سربق نشردن قروانين را تنهرا نرا ر برر
«مقررات ونظامات دولتي» دانست و نتيجتاً قاعده مذکور در حقوق ايران بطور محدود پذيرفته شد.
لذا قوانين شرعي چون حدود ،قصاص ،ديات از مقررات و نظامات دولتي وررو موعروعي پيردا
کرد .و نهايتاً اين موعوع پذيرفته شد که تنها کيفر تعزيرات تحت شمول قاعرده عطرف بمرا سربق
نشدن قوانين قرار ميگيرد .با اين حال نحوه عمل مقنن درارتباط با قوانين کيفري علي الخصروص
قوانين شرعي(احکام شرعي) توالي فاسدي را متعاقباً ايجاد وواهد نمود؛ از اين نظر که عدم کاربرد
اين قاعده ،در بروي از قوانين ،از جمله قصاص ،مشکالت عديده اي در فرآينرد عردالت کيفرري،
موج

عدم رعايت دادرسي عادالنه و منصفانه ميشود .لذا در راستاي تبيرين چرايري عردم امکران

اعمال قاعرده موصروف علري الخصروص در مبح قصراص ،پرسر

اساسري کره نگارنرده در پري

پاسخگويي به آن است عبارت است از اينکه ادله که عطف بماسبق نشدن مجازات قصاص را رقرم
ميزند کدام است؟ نتيجتاً مقاله حاعر با ذکر ادله فقهي و حقوقي در صدد آن است کره ،آيرا عردم
کاربرد قاعده در بروي از احکام الهي مانند قصاص قابل توجيه است يا ويرر؟ و در صرورت عردم
توجيه ،داليل و راهکارهاي آن چيست؟ لذا با اين مقدمه به بررسي و رفع ابهامات موجود وواهيم
پرداوت .پي

از ورود به مبحث ادله و منابع فقهي و حقوقي قاعده عطف بما سربق نشردن برر آن

شديم که اوالً تعريف لغوي ،اصطالحي و قانوني قصاص را روشن نموده و سپس به بيران ادلره ي
م بته حق قصاص از کتاب و سنت بپردازيم.
 .9البته بديهي است که ،با توجه به ر ي وحدت رويه مذکور « ،رسيدگي به اتهام قتل عمدي که تاريخ وقوع آن قبل از
تصوي

قانون مجازات اسالمي باشد تابع مقررات قانون مذکور مي باشد و نه قانون مجازات عمومي» (نظريه مشورتي

. )31/5/55 – 3/5593
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تعريف قصاص
قصاص در لغت به معناي مجازات ،عقاب ،سزا ،جبران ،تالفي و رفتار با فاعل م ل آنچه او مرتک
شده ،يا معامله به م ل ،آمده است( .دهخدا ،51 ،9653 ،ص 693- 693؛ ابن منظور9113 ،م،1 ،
ص  )531در اصطال فقهي ،قصاص پيگيري و دنبرال نمرودن اثرر جنايرت اسرت .بگونره اي کره
قصاص کننده عين عمل جاني را نسبت به او انجام دهد( .نجفي ،55 ،9631 ،ص3؛ شرهيد ثراني،
بي تا ،91 ،ص99؛ الشرباصي ،9635 ،صص  ) 51 - 93به عبارت ديگرر ،قصراص انجرام عملري
است که فاعل آن را انجام داده است( .جرجاني9113 ،م ،ص  )933مقنن کيفري در ماده  93قرانون
مجازات اسالمي قصاص را اينگونه تعريف نموده است:
« قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس ،اعضاء و منافع است» . . .
حق قصاص از منظر آيات ،روايات و قاعده فقهي
 .0آيات

در دين مقدس اسالم اصل قصاص با شرايطي مرورد پرذيرش و تأييرد قررار گرفتره اسرت و فقهرا
موج

قصاص نفس را سرل

حيرات يرا اوررا رو از بردن مجنري عليره و مرر

وي دانسرته

اند(وويي ،بي تا ،5 ،ص 6؛ حسريني شريرازي ،بري ترا ،ص95؛ ومينري ،بري ترا ،5 ،ص 113؛
بهنسي9131 ،م ،ص  ) 931و همچنين از ديدگاه بروري از حقروق دانران (الهرام؛ برهراني،9616 ،
ص )15زمان تحقق کامل حق قصاص ،زمان فوت و تحقق مر

مجني عليه است .در قرآن کرريم،

آيات زيادي وجود دارد که نا ر به اصل قصاص است .دسته اي از آيات به اصل «مقابله بره م رل»
به طور کلي داللت دارند کهيکي از مصاديق آن مقابله به م ل در امور کيفري و جنرايي اسرت .ايرن
آيات عبارت اند از:
 .9و جزاء سيه سيهٌ م ل ها( .شوري« )51 ،کيفر بدي ،بدي است ،به مانند آن» .
 .5وان عاقبتم فعاقبوا بم ل ما عوقبتم به(نحل« )953 ،اگر کيفر ميدهيد بره ماننرد آنچره بردان
کيفر شده ايد کيفر دهيد» .
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 . . . .6فمن اعتدي عليکم فاعتدوا عليه بم ل ما اعتدي عليکم(بقره . . .« )915 ،پس هرکره بره
جور و ستمکاري به شما دست درازي کند او را به مقاومت از پاي در آوريد به قدر سرتمي
که به شما رسيده است» .
شيخ طوسي در تفسير التبيان در ذيل آيه  51شوري ميفرمايد« :احتمال دارد که مراد از اين آيره
همان حکم قصاص باشد که در آيه  53سوره مائده آمده است لذا مجني عليه مريتوانرد برا جراني
همان کندکه با او کرده است بدون زياده روي(» .شيخ طوسي ،بي تا ،1 ،ص . )15
صاح

جواهر نيز آيات فوق الذکر را به عنوان آياتي که بالعموم داللت بر حکم قصاص دارند

اشاره ميکند( .نجفي ،59 ،9631 ،ص. )3
دسته دوم آياتي هستند که مستقالً و به طور مشخص نا ر به قصاص اعرم از قصراص نفرس و
قصاص عضو هستند .مهمترين اين آيات عبارتند از:
 .9ولکم في القصاص حياه يا اولي الباب لعلکم تتقون بقره « )931 ،اي وردمنردان شرما را در
قصاص زندگاني نهفته است باشد که تقوا پيشه کنيد» .
 .5يا ايها الذين امنوا کت

عليکم في القصاص في القتلي الحر بالحر( ...بقره« )933 ،اي کساني

که ايمان آورده ايد درباره کشتگان بر شما (حق قصاص) مقرر شد آزاد عوض آزاد.» . . .
 .6و ال تقتلوا النفس التي حرم اهلل اال بالحق و( . . .اسراء« )66 ،نفسي را که وردا حررام کررده
است جز به حق نکشيد و» . . .
 .5و کتبنا عليهم فيها النفس برالنفس و العرين برالعين . . .و الجررو قصراصٌ(مائرده« )51 ،در
تورات مقرر کرديم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم . . .و زورمهرا قصراص
دارند» .
 .2روايات

عالوه بر آيات فوق الذکر که به نحو صريح و عمني داللت بر وجود حکم قصراص و مشرروعيت
آن در دين اسالم دارند روايات زيادي نيز از معصومين(ع) در رابطره برا مشرروعيت قصراص نقرل
گرديده است که مهمترين آنها عبارتند از:
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 .9صحيفه عبداهلل سنان از امام صادق(ع) :
 . . .من قتل مومناً متعمداً قيد منه « .اگر کسري مرممني را از روي عمرد بره قترل برسراند از او
قصاص ميشود(» .حرعاملي ،91 ،9633 ،ص )63
 .5حديث نبوي که ميفرمايد:
 . . . .6من قتل له قتيالً فهو مخيرٌ بين النظرين :اما يفدي و امرا ان يقترل « . . .ولري دم مقترول
مخير بين دو نظر و امر است :يا ديه بگيرد و يا اينکه قاتل را به قتل برساند(» .بيهقي ،بي تا،
 ،3ص . )15
 .9قاعده فقهي هدر نشدن خون مسلمان

در آموزههاي ديني ،وون مسلمان جايگاه برجسته اي را به وود اوتصاص داده است؛ به گونره اي
که در منابع فقهي از قاعده اي به نام تعطيل ناپذيري يا هدر نرفتن وون مسرلمان سرخن بره ميران
آمده است (حاجي ده آبادي ،9619 ،ص 536؛ لطفي ،9616 ،ص )615در روايرات نيرز بره قاعرده
فقهي هدرنشدن وون مسلمان 9بر ميووريم ،براي نمونره امرام صرادق (ع) در پاسرخ بره پرسر
درباره شهادت زنان  -که مطر شده بود آيا اين گواهي در حدود نيز پذيرفته مريشرود – فرمرود:
گواهي زنان تنها در جرم قتل پذيرفتني ميباشد آنگاه به سخني از امرام علري (ع) اسرتناد کررد کره
فرموده است :اليبطل دم امرء مسلم؛ وون هيچ مسرلماني هردر داده شردني نيسرت( .حرر عراملي،
9116م ،51 ،ص )963بدين سان ،در آموزههاي ديني با وجرود محردوديت شرهادت زنران ،ايرن
شهادت در جرم قتل ،به دليل پيوند با موعوع پر اهميت وون مسلمان مورد پرذيرش اسرالم قررار
گرفته است و در اثبات اين بزه ميشود بدان استناد کرد.

 .9از اين قاعده به «اليبطل دم امرء مسلم» تعبيرمي شود در بروي موارد به جاي واژه «اليبطل» واژه هاي«اليهدر» يا «اليطلَ»
به کار رفته است.

بررسي فقهي و حقوقي قاعده عطف بماسبقشدن قوانين با تأکيد بر مقوله قصاص 11  .................................................

ادله و منابع فقهي قاعده عطف بماسبقنشدن
.0کتاب

الف) « ال تنکحوا ما نکح آابئکم من النساء إال ما قد سلف انه کان فاحشة و مقتا و ساء سبيال»( ،نساء)53/
يعني با زناني که پدران شما باآنها ازدوا کرده اند ،ازدوا نکنيد مگر آنهايي که درگذشته (قبل از
نزول اين حکم) انجام شده است .به دستور آيه ازدوا با نامادري (همسر پدر) ممنوع و الزمه ي
آن ،مماوذه ي کساني است که چنين کاري انجام بدهند .ولي با توجه به تعبير «إال ما قد سلف
»گوياي ابتالي بروي مردم جاهلي به آن کار بسيار زشت در گذشته ،ونا ر است به بخش

و

گناهان گذشته؛ ورفع حرمت تکليفي در گذشته ومحکوم به حرام نبودن آثار به جا مانده از آن ها؛
م ال حرامزاده نبودن فرزند حاصل از آنها اشاره دارد ( .عميد زنجاني ،ص )533؛ قانون عطف به
گذشته نمي شود –يعني گذشته را ميبخشد – ونمي توان با وعع قانون جديد از کار گذشته نهي
کرد؛ ليکن ازامر بقادار نهي ميکند؛ بدين معنا که اگر عمل گذشته از جهت بقا آثاري داشته باشد
قانون جديد ميتواند از بقاي آثار آن نهي کند و به ديگر سخن در مرحله ي بقا است ناپذير است؛
يعني هرجا را که آثاري از جهت بقا دارد يا ممتد است قطع ميکند ،از اين رو پيامبر اعظم (ص)
چنين ازدوا هايي را لغو کرد و به حرمت وبطالن آنها در مرحله ي بقا حکم داد (قمي،9633 ،
 ،9ص. )965
ب) «حرمت عليکم . . .و ان جتمعوا بني االتتني إال ما قد سلف» (نساء  )56/است نا در آيه بدين
معناست که اگر در جاهليت ازدوا با دو وواهر ،رخ داده باشد ،اکنون دو حالت دارد:
 )9اگر اثر آن باقي است ،بايد از جهت بقا قطع گردد.
 )5اثري از آن باقي نيست يعني بقائاً دامنه دار نيست ،بلکه مربروط بره گذشرته اسرت .در ايرن
صورت ،از آنجا که قانون بر گذشته عطف نمي شود ،اگر در جاهليت يکي ازاين محرمرات
رخ داده است و اکنون اين افراد مسلمان شده انرد ،هرم حکرم تکليفري برر پايره ي قرانون
االسالم يج

ما قبله ،بخش

ومغفرت الهري دربراره ي آن هاسرت و هرم حکرم وعرعي،

حالل زاده بودن همه فرزنداني است که از راه يکي از اين محرمات به جا مانده انرد ،چرون
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اگر حکم به حرام زادگي ايرن فرزنردان شرود ،اداره ي چنرين جامعره اي مشرکل اسرت و
تشکيل جامعه ي ديني ميسر نيست( .جوادي آملي ،93 ،9633 ،ص)535
) « حل اهلل البيع و حرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فرانتهي فلره مرا سرلف" (بقرره)531/
وداي سبحان در اين آيه ،بيع را حالل و مشکل گشا شناساند و رباوواري را حرام ومشرکل سراز.
حکم وععي مال ربوي ،طبق نظام جاهلي ،صحت تملک آن بود؛ ولري پرس از اسرالم يرا پرس از
صدور حکم ربا ،ربا ووار مالک هيچ مقدار از مال ربوي نيست .حکم تکليفي ربراوواران پري

از

دو زمان مذکور با وداوند است (طباطبايي ،5 ،9636 ،ص. )531
در صدر اسالم ،پي

از نزول حکم ربا بروي از مسلمانان ربا ووار بودند .با نزول آيه " فله مرا

سلف " کيفر رباوواري درباره ي اين دسته از مسلمانان منتفي شد .اصرطال « قاعرده عطرف بمرا
سبق نشدن » برگرفته از فرمان قرآني " فله ما سلف " است ،البته معني اين سخن ايرن نيسرت کره
اگر ربا ووران مطالباتي از افراد داشتند بعد از نزول آيه ميتوانستند چيزي بي

از سرمايه ي ورود

از آنها بگيرند ،بلکه منظور اين است سودهايي که قبال گرفته اند براي آنهرا مبرا اسرت ( .مکرارم
شيرازي ،5 ،9636 ،ص )535بر اين اسراس ،پرذيرش ديرن مبرين اسرالم ،تفضرالً سرب
تخلفات پي

جبرران

از آن ميشود و تنها اصل مال وود را مالک است.

د) «قل للذين کفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قرد سرلف وإن يعرودوا فقرد مضرت سرنت االولرين
"(انفال  ) 63/به کساني که کافر شده اند بگو :چنانچه از کفر و مخالفت برگردنرد (ايمران آورنرد)
گذشته ي آنان بخشيده وواهد شد .اهر اين آيه بيان کننده اين حقيقت است که ورو از کفرر و
گراي

به دين اسالم موج

عفو وطاهاي گذشته ميگردد .در نتيجه آيه مذکور داللت برر قاعرده

ي عطف بما سبق نشدن دارد.

« .9اي أيها الذين ءامنوا اتقوا هللا و ذروا ما بقي من الراب»( بقره)533 /
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 .2سنّت معصومين (ع)

رفتار و گفتار معصومين (ع) بر سرايت نکردن قوانين و احکام کيفري اسالمي به زمان قبل از ابرال
آنها حکايت ميکند:
مشي و رفتار پيامبر (ص)  ،به عنوان اولين دريافت کننده و ابال کننده احکام کيفرري اسرالم و
حاکم اسالمي ،داللت ميکند که پيامبر اسالم (ص) رفتارهاي ممنوع مسبوق برر نرزول نصروص و
احکام اسالم را مورد مجازات قرار نداده است ( .فتحي بهشي ،9511 ،ص)51
الف) مهمترين حدي ي که با اندکي اوتالف مورد استفاده ي بسياري از علماء قرار گرفته است،
«حديث رفع» ميباشد .طبق اين حديث ،پيامبر (ص) فرمودند :عن ابي عبرداهلل عليرع السرالم قرال،
قال رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله« :رفع عن امتي تسعه . . . :و ما اليعلمون( » . . . ،صدوق،9636 ،
 ،5ص 593؛ مجلسي،9516 ،

 ،5ص  . )531در اين که مقصرود از رفرع و برداشرته شردن در

حديث مذکور چيست؟ احتماالتي وجود دارد ،شايد مقصود رفرع مماورذه و عقراب باشرد ،و هرم
احتمال ميرود نسبت به بعضي اصل آن ،و يا تأثير يا حکم تکليفي آن باشد.
ب) در حديث نبوي آمده است " :الناس في سعة ما ال يعلمون " يعني مردم نسبت به آنچه که
نمي دانند در گشايشند؛ وفق مدلول حديث مزبور اگر مردم نسبت به آنچه که قبل از تشريع انجرام
گرفته است مماوذه شوند ،گشايشي درکار مردم وجود ندارد بلکه تحمل تکليفي است که مرردم را
بر آن طاقتي نيست ،زيرا از وجود حکم مطلع نبوده اند ( .گرجي ،9635 ،ص )533
) در حدي ي از معصوم (ع) آمده است " :کل شي ء مطلق حتي يرد فيه نهري " (حرر عراملي،
9593ق،

 ،53ص935؛ کليني،9113 ،

 ،9ص  )555 - 565يعني هر چيز رواست تا زماني کره

نهي در مورد آن وارد شود .اين حديث داللت براباحه رفتارهائي ميکند که قبل از نرزول و وجرود
نص انجام ميگيرد و چون کس

معرفت نسبت به حکم اشياء قبل از تنصيص به آن ممکن نيست،

مسموليتي نيز متوجه مردم نخواهد بود( .محمدي ،9636 ،ص)616
 .9سيره

سيره پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع) ميتواند دليل بر صحت قاعده عطف بمرا سربق نشردن در
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باب قصاص باشد( .مصرطفوي9593 ،ق ،ص . )59بروري از فقهيران ،سريره پيرامبر (ص) دربراره
قصاص را به دليل شرايط واص صدر اسالم ميدانند و معتقدند که در دوران جاهليرت و پري

از

اسالم جنگها و نزاعهاي قومي و قبيله اي فراوان صورت گرفته و اگر قبايل عرب پرس از مسرلمان
شدن نسبت به آن قتلها و حتي نسبت به غزوهها که مسلمانان زيادي به دسرت کفرار بره شرهادت
رسيدند و قاتالن را قصاص ميکردند ترس و نگراني ايجاد ميکرد و گراي

به ديرن اسرالم را برا

وطر جدي مواجه نموده و باعث تشديد اوتالفات قومي و قبيله اي ميگرديرد و بره نراامني دامرن
ميزد و اين کار با هدف کلي دين اسالم در تضاد کامل قرار داشت.
در سيره ي پيامبر(ص) ديده يا شنيده نشده است که کسري را نسربت بره دوران کفرر قصراص
نمايند( .مکارم شيرازي9551 ،ق ،5 ،ص )936بروي از فقهرا (فاعرل لنکرانري ،9 ،9593 ،ص
 )531معتقدند که در صدر اسالم شرايط واص حاکم بوده ،قصاص مورد عفو و گذشرت پيرامبر را
نبايد به زمان و مکان ديگر تعميم داد.
اصل برائت

اصل برائت به اين معنا است که چنانچه حکم و تکليفي اعم از وجوب يا حرمت به مکلف نرسيده
باشد و مکلف به واسطه ي عدم وصول اين تکليف مرتک

حرام يا ترک واج

شود از مسئوليت

کيفري مبرا وواهد بود .صرف وجود حکم واقعي و يا حجت عقلي بر درک تکراليف ،بره تنهرايي
براي تنجز تکليف و مشروعيت مجازات کافي نيست؛ چرا که در غير اين صورت ،اوالً ،نيرازي بره
بع ت انبياء نبود و ثانياً ،حسن و قبح عقلي چيزي غير از حرمرت و وجروب شررعي اسرت .اصرل
برائت نه تنها حکم بر شک به جرم بودن يا نبودن رفتار است بلکه در اثبات جررم عليره مرتهم نيرز
جاري است.
اصل اباحه

اباحه از ريشه بَو و بُور  ،به معني اجازه دادن است و مبا هم که از اباحه مشتق شده در معراني
ا هار ،اعالن و اطالق استعمال شده است( .محقق داماد ،5 ،9633 ،ص  ) 511وقتري مريگروييم
اصل اولي در اشيا و افعال مبا بودن آنهاست .يعني هر فعل و ترک فعلي به اباحره اصرلي ،ابتردائاً
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مبا است ،پس مادامي که دليلي بر حرمت داللرت کنرد وارد نشرده اسرت مسرئوليت و مجرازات
متوجّه فاعل ويا تارک آن نخواهد بود.
يکي از حقوقدانان در اين وصوص ميگويد « :اصل حظر به معناي منع ،متضاد اباحره اسرت و
به اين معني است که تا دليل شرعي بر جواز ارتکاب يرک فعرل وجرود نداشرته باشرد بايرد از آن
اجتناب نمود؛ بنابراين اصل اباحه هم که مقابل آن است ،عبارت است از اينکه تا دليلي بر حرمرت
ارتکاب يک فعل وجود نداشته باشد ،ميتوان آن را انجام داد» (عوده 9596 ،ه .ق ،9 ،ص. )993
فقهاي مذه

شافعي معتقدند تا زماني که دليل بر حرمت چيزي وارد نشده است اصل ،اباحره

است و بيشتر فقهاي مذه

حنفي نيز اين قاعده را پذيرفته اند( .همران) مشرهور در ميران فقهراي

اماميه آن است که اصل اباحه بر افعال بندگان ،مادامي که ممنوعيت آن وارد نشده اسرت بره حکرم
عقل و شرع جاري است( .محقق داماد ،همان)
قاعده قبح عقاب بال بيان

مفاد قاعده اجماالً آن است که مادام که عملي توسط شرع نهي نشرده و آن نهري بره مکلرف ابرال
نشده ،چنانچه شخصي مرتک
شرع واج

گردد مجازات او عقالً قبيح و زشت است و مادام که عملي توسرط

نشده و امر شارع به مکلف ابال نشده ،چنانچه شخصري تررک کنرد ،مجرازات او برر

ترک فعل مزبور عقالً قبيح و زشت است .ممکن است در نظر آيد که مراد از بيران در ايرن قاعرده،
تشريع اصلي است؛ هرچند به مکلف واصل نشده باشد .در نتيجه ،چنانچه مرحلره وعرع ،جعرل و
تشريع قانون منقضي شده باشد ،مجازات شخص مرتک

قبحي نخواهد داشرت .ايرن برداشرت برا

نظريه اک ر فقيهان اماميه منطبق نيست .به نظر آنان تنجز تکليف شرعي متوقف بروصول به مکلرف
است؛ چرا که مجازات شخصي که بر تشريع قانون آگاهي نداشته باشد عقالً زشت و قبريح اسرت.
(محقق داماد ،9636 ،ص  )91از اينرو بيان به کار رفته در قاعده را بر بيان واصل تفسير کرده اند و
براين حکم عقلي از ميان روايات و احاديث واصله از سوي پيشوايان ديني شرواهدي اقامره نمروده
اند .از جمله آنکه محمد بن مسلم گويد:
از اما باقر (ع) پرسيدم :مردي را به اسالم ووانده ايم و او پذيرفته اسرت .پرس از آن ،مرتکر
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شرب ومر ،زنا و ربا وواري شده است .به واطر آنکه احکام اسالمي براي او بيان نشده است ،آيا
حد بر او جاري ميشود؟
امام (ع) در پاسخ فرمود :وير ،مگر آنکه اثبات شود که ميدانسته ايرن اعمرال حررام انرد (حرر
عاملي 9593 ،ق،

 ،93ص . ) 655

ادله حقوقي قاعده عطف بما سبق نشدن در باب قصاص
بررسي آيات قرآن کريم و روايات معصومين و اصول و قواعد فقهري و حقروقي اينگونره اسرتفاده
ميشود که مجازات قصاص نبايد عطف بما سبق شود.
 .0اصل قانوني بودن جرايم ومجازات

اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها به معناي آن است که اعمال مجرمانه و شرايط و مجازاتها بايد
در قانون مشخص شود و قضات حق ندارند عملي را که در قانون جررم نيسرت ،جررم بداننرد يرا
شرايطي را که براي جرايم پي

بيني شده است ،رعايت نکند يا مجازاتي غير از مجازاتهاي قرانوني

را اعمال کنند و اصل تفکيک قوا در اينجا هور پيداميکند؛ قاعي فقط مجري قانون است و والق
آن نميباشد .اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها داراي ارزش ذاتي و طبيعي است زيررا تضرميني
براي حقوق افراد ميباشد و مردم با شناوت اعمال مشروع و نامشروع رفترار مناسربي را پري

رو

ميگيرند و به واطر اعمالي که جرم نيست مماورذه نمري شروند و حتري مجرمران نيرز مجرازاتي
شديدتر از آنچه در قانون است تحمل نمي کنند .از همه مهمتر اين اصل عمانتگر آزاديهاي مردم
است زيرا مردم آزادند هر عمل مشروعي را انجام دهند و اصل هم بر مشروعيت اعمال است مگرر
موارد است نايي که ممنوع شده است .و از آنجا که قاعده عطف بما سبق نشدن يکي از نترايج اصرل
 .رجل دعوانه ايل مجله االسالم فاقّر ،مث شرب اخلمر و زين و اکل الراب ومل يبني له شيئي من احلالل و احلرام اقيم عليه اذا جهله؟ قال ال ،اال ان
يقوم عليه بينّه انه قد کان اقّر بتحرميها
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قانوني بودن جرم ومجازات است (سبزواري نرااد ،9 ،9616 ،ص955؛ براهري ،9615 ،ص951؛
ساکي ،9 ،9616 ،ص951؛ شامبياتي ،5 ،9615 ،ص )31و اگر ا لذا قصاص نيرز مسرت نا از ايرن
قاعده عطف بما سبق نشدن نمي باشد.
 .2حفظ حقوق و آزاديهاي اشخاص

هدف اصلي و اوليه قاعده عطف به ما سبق نشدن اين است که حقوق و آزاديهاي اساسري افرراد
حفظ گردد .زيرا اگر اصل قانوني بودن جرمها و مجازاتها مقرر شود ولي قاعده عطف بمرا سربق
نشدن پي

بيني نشده باشد اصل فوق نيز اثر وود را از دست ميدهد( .آقايي جنت مکران،9616 ،

 ،9ص)955
 .9تفسير مضيق قوانين کيفري

پي

از ر ي وحدت رويه شماره  ) 31/91/51 ( 51بروورد مقنن در ارتباط با مجرازات قصراص،

مبني بر عطف بما سبق نشدن آن بود .و با عنايت به اينکه در قانون مجرازات تفسرير قروانين بايرد
مضيق باشد واز آنجايي که اصل در تفسير قوانين جزايي آن است که مضيق و محردود بره منطروق
صريح قانون باشد لذا در تفسير مضيق قوانين جزايي در مواردي که حکم عمرل ارتکرابي صرريحاً
پي

بيني نشده باشد قاعي مکلف است که از متهم رفع اتهرام کنرد و او را آزاد سرازد( .صرانعي،

 ،9 ،9635ص )991بنابراين استفاده از مالزمات عقلي و اصول زيربناي حکرم ،مفراهيم موافرق و
مخالف و ساير قرائن ديگر ممنوع است( .سبزواري نااد ،9 ،9616 ،ص )953در نتيجره مجرازات
قصاص نبايد عطف بما سبق شود.
 .1اجراي عدالت قضايي

قاعده عطف بما سبق نشدن حامي اجراي عدالت ،و ناديده انگاشتن اين مهم نقض عدالت قضرايي
را در پي وواهد داشت .چرا که اجراي عدالت مفيد اين امر ميباشد که ،اثر قانون نسربت بره آتيره
باشد لذا عمل مخالف آن محکوم به بطرالن وواهرد برود .عقرل سرليم نيرز ،تأييردي برر ايرن امرر
ميباشدچرا که هيچ عقل و منطقي پذيراي اين امر نمي باشد که افراد بر اساس نقض قوانيني مورد
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مجازات قرار گيرندکه در زمان وقوع فعل مجرمانه فاقد وجه و اعتبار بوده است .در اين صورت با
اعمال قاعده ي عطف بما سبق شدن در وصوص قصاص  -با توجه بره ر ي وحردت رويره_ بره
عدالت قضايي ودشه وارد ميشود.
 .5جرم زدايي

نق

اساسي قانون پي

گيري از وقوع جرم در آينده است ،طبيعتاً قانون چنرين اثرري نمري توانرد

نسبت به امور گذشته داشته باشد ،در مورد امور گذشته ،ما در مقابرل عمرل واقرع شرده هسرتيم و
مسئله ي پي

گيري توسط قانون مطر نيست پس قانون بايد نسبت به امور آينده اجررا شرود نره

گذشته.
 .1بازدارندگي

يکي از اهداف عمده ي مجازاتها آن است که ترس از مجازات موج

شود که افراد از ارتکراب

اعمالي که مستحق مجازات است وودداري نمايند .اين ارعاب هميشه متوجه آينده اسرت و ربطري
به گذشته ندارد و اصوالً بي معنا است که قانون بخواهد نسبت به گذشرته جنبره ي ارعراب داشرته
باشد .بنابراين هرگاه قانوني کيفري بخواهد عطف بما سبق شود اين جنبه ي بازدارندگي کره يکري
از پايههاي اساسي حقوق جزا و قوانين کيفري از بين وواهد رفت ،بدين طريق ما عمرالً موجبرات
تضعيف حقوق جزا را فراهم کرده ايم( .واموشي ،9631 ،ص)613
من حيث المجموع ،توجه به داليل مذکور ،مبين مردود انگاشتن مسئله عطف بما سربق نشردن
وصوصاً در باب قصاص ميباشد ،چرا که پر واعح ميباشد که ،فلسفهي ايجاد قوانين حمايرت از
حقوق اشخاص و تأمين امنيت آنها ميباشد .به همين جهت نبايد برا اعمرال سرليقه اي بره تفسرير
ديدگاه مقنن پرداوت؛ همچنانکه ادله فقهي گوياي اين مطل

بوده است .ادله ي حقوقي نيز همين

وعع را تأييد مينمايد .داليل غير قابل انکار و انفکاک ناپذير ،از اصولي که وواستار حفظ حقروق
اشخاص ميباشد؛ داليل قانوني چون ،اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها ،حمايت از حقوق متهم
بنا بر اصل تفسير مضيق و به نفع متهم و . . .جميع داليل ممکداً از اين قاعده حمايت نموده و نافي
هرگونه بروورد سليقه اي با چنين قاعدهاي ميباشند .لذا نبايد محو چنين تفاسيري از قوانين شد و
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براساس رسالت حمايت از حقوق اشخاص ،سخن به ميان آورده و از تخصيص اين قاعده احترراز
نمود.
نتيجه
اصوالً هر فعلي ميبايست بر اساس قانون حاکم بر زمان وقوع آن مورد بررسي قرار گيرد چررا کره
هدف هر قانوني آن است که نظم عمومي زمان وود را برقرار سازد .اين امرر تحرت عنروان قاعرده
عطف بماسبق نشدن قوانين مقبول واقع شده است .تا سال  9631قاعده عطف به مرا سربق نشردن
قوانين کيفري به طور مطلق در حقوق ايران پذيرفته شده بود زيرا ماده  3قانون راجع بره مجرازات
اسالمي مصوب مهر ماه  9639مقرر نموده بودکه؛ «مجرازات واقردامات ترأميني و تربيتري بايرد بره
موج

قانوني باشد که قبل از وقوع جرم مقررر شرده باشرد » . . . .لرذا بره واسرطه اطرالق کلمره

مجازات کليه مجازاتها اعم ازحدود ،قصاص ،ديات و تعزيرات را در بر ميگرفرت .امرا در سرال
 9631در ر ي وحدت رويه  9631/91/51 – 51هيئت عمومي ديوانعالي کشور ،قائل به عطرف بره
ما سبق شدن قوانين و احکام الهي از جمله قصاص شده است .در سال  9631مقنن کيفري در ماده
 99قانون مجازات اسالمي قاعده عطف بما سبق نشدن قوانين را تنها نا ر برر «مقرررات ونظامرات
دولتي» دانست و نتيجتاً قاعده مذکور در حقوق ايران بطور محدود پذيرفته شد .لذا قروانين شررعي
چون حدود ،قصاص ،ديات از مقررات و نظامات دولتي ورو موعوعي پيدا کررد .و نهايتراً ايرن
موعوع پذيرفته شد که تنها کيفر تعزيرات تحت شمول قاعده عطف بما سبق نشردن قروانين قررار
ميگيرد .عليرغم پذيرش قاعده موصروف ،مراده  91قرانون مجرازات اسرالمي مصروب 9615/5/9
مواردي همچون قصاص را از سيطره ي حاکميت قاعده مذکور وار نموده است .در مقاله حاعر
ذکر ادله فقهي چون کتاب ،سنت معصومين ،قبح عقاب بالبيان و . . .و ادلره حقروقي چرون اصرل
قانونيبودن جرايم و مجازاتها ،تفسير مضيق و . . . .مبين اين موعروع اسرت کره وررو مجرازات
قصاص ازقلمرو قاعده عطف بما سبق نشدن بالوجه ميباشد.
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منابع و مآخذ
قرآن کريم
 .9آقايي جنت مکان ،حسين ،9616 ،حقوق کيفري عمومي ،9 ،چاپ چهارم ،انتشارات جاودانره
جنگل.
 .5ابن منظور ،محمدبن مکرم 9513 ،ه .ق ،لسان العررب ،چراپ اول ،بيرروت ،دارالحيراء الترراث
العربي.
 .6الهام ،غالم حسين؛ برهاني ،محسن ،9616 ،در آمدي بر حقوق جزاي عمومي ،5 ،تهران ،نشر
ميزان.
 .5باهري ،محمد ،9615 ،حقوق جزاي عمومي ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات نشر نگاه معاصر.
 .1بهنسي ،احمد فتحي9131 ،م ،القصاص فيالفقه االسالمي ،قاهره ،مکتبه االنجلو المصريه.
 .3بيهقي ،علي ،بي تا ،سنن البيهقي،

 ،3بيروت ،دار صار.

 .3جرجاني ،الشريف عليبن محمد9113 ،م ،التعريفات ،بيروت ،دارالکت

العلميه.

 .3جوادي آملي ،9633 ،تسنيم(تفسير قرآن کريم)  ،93 ،نشر اسراء.
 .1حاجي ده آبادي ،احمد ،9619 ،قواعد فقه جزايي ،چاپ سوم ،قم ،پاوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .91حر عاملي ،محمدبن حسن ،9593 ،وسايل الشعيه ،چاپ سوم ،قم ،آل البيت.
 .99حسيني شيرازي ،سيد محمد ،بيتا ،الفقه کتاب القصاص ،قم ،دارالقرآن الحکيم.
 .95واموشي ،سيدمهدي ،9631 ،بررسي فقهي و حقوقي اصل قانوني بودن جررايم و مجرازاتهرا،
چاپ اول ،تهران ،انتشارات اميرکبير.
 .96وميني ،رو ا ،. . .بيتا ،تحريرالوسيله ،5 ،تهران ،ممسسهي مطبوعاتي اسماعيليان.
 .95وويي ،ابوالقاسم ،9615 ،مباني تکلمه المنها  ،5 ،نجف االشرف متبعه االداب.
 .91دهخدا ،علي اکبر ،9635 ،لغتنامهي دهخدا ،51 ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
 .93ساکي ،محمدرعا ،9615 ،حقوق جزاي عمومي ،9 ،چاپ دوم ،تهران ،جاودانه جنگل.
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 .93سبزواري نااد ،حجت ،9615 ،حقروق جرزاي عمرومي،

 ،9چراپ دوم ،انتشرارات جاودانره

جنگل.
 .93شامبياتي ،هوشنگ ،9615 ،حقوق جزاي عمومي ،5 ،چاپ چهارم ،تهران ،انتشاراتمجد.
 .91الشرباصي ،احمد ،9635 ،القصاص في االسالم ،مصر ،قاهره ،دارالکتاب العربي.
 .51شهيد ثاني ،زين الدين عاملي ،بي تا ،شر لعمه ،91 ،لبنان ،بيروت ،دارالعالم االسالمي.
 .59شيخ طوسي ،محمد حسن ،بي تا ،التبيان ،1 ،لبنان ،بيروت ،داراالحياء التراث العربي.
 .55صانعي ،پرويز ،9635 ،حقوقجزاي عمومي ،9 ،چاپششم ،تهران ،انتشاراتگنجدان .
 .56صدوق ،محمد بن علي(ابن بابويه)  ،9636 ،الخصال ،تهران ،علميه االسالميه.
 .55طباطبايي ،سيدمحمدحسين ،9636 ،الميزان في تفسير القرآن(ترجمه سريدمحمد براقر موسروي
همداني)  ،5 ،انتشارات محمدي.
 .51عميدزنجاني ،عباسعلي ،9619 ،قواعد فقه ،5 ،چاپ پنجم ،انتشارات سمت.
 .53عوده ،عبدالقادر ،9596 ،التشرريع الجنرايي االسرالمي مقارنراً بالقرانون الوعرعي ،9 ،بيرروت،
دارالکتاب العربي.
 .53فاعل موحد لنکراني ،محمد ،9593 ،القواعد الفقهيه ،9 ،قم ،مرکز فقهي ائمه اطهار.
 .53فتحي بهشري ،احمرد ،9511 ،السياسره الجنايره فري الشررعيه االسرالميه ،چراپ سروم ،قراهره،
دارالشروق.
 .51القمي ،علي بن ابراهيم ،9633 ،تفسير قمي ،قم ،دارالکتاب.
 .61کليني رازي ،محمد ،بي تا ،اصول کافي،

 ،9ترجمه و شر ؛ مصطفوي ،جواد ،تهران دفتر نشر

فرهنگ اهل بيت.
 .69کليني ،محمدبن يعقوب9519 ،ق ،فروع کافي ،بيروت ،دارصع
 .65گرجي ،ابوالقاسم ،9635 ،مقاالت حقوقي،

و دارالتعارف.

 ،9چراپ دوم ،تهرران ،ممسسره انتشرارت چراپ

دانشگاه تهران.
 .66لطفي ،اسدا ،9616 ،. . .قواعد فقه جزايي ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات ورسندي.
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 .65مجلسي ،محمد باقر ،9516 ،بحاراالنوار ،چاپ سوم ،بيروت ،داراالحياء التراث العربي.
 .61محقق داماد ،سيد مصطفي ،9631 ،قواعد فقه ،5 ،تهران ،مرکز نشر اسالمي.
 .63محقق داماد ،مصطفي ،9633 ،دايره المعارف بزر

اسالمي.

 .63محمدي ،ابوالحسن ،9636 ،قواعد فقه ،چاپ هفتم ،انتشارات يلدا.
 .63مصطفوي ،سيد کا م9593 ،ق ،ماده قاعده فقهيه ،چاپ سوم ،قم ،ممسسه النشر االسالمي.
 .61مکارم شيرازي ،ناصر ،9636 ،تفسير نمونه ،5 ،چاپ هفتم ،دارالکت

االسالميه.

 .51مکارم شيرازي ،ناصر ،9551 ،القواعد الفقهيه ،5 ،چاپ سوم ،قم ،مدرسه االماماميرالمممنين.
 .59نجفي ،محمد حسن ،9631 ،جواهر الکالم ،51 ،تهران ،چاپخانه ي اسالميه.

