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واکاوی ادله فقهی عفو و شفاعت در جرائم حدّی
سیّدمرتضی آقائی ،رضا دانشورثانی ،داود داداش نژاد



(تاریخ دریافت8317/03/81 :؛ تاریخ پذیرش)8317/05/25 :

چکیده
عفو و شفاعت ،دو تدبیر قضائی میباشند که درصورت سنجش سودمندی عدم اجرای مجازات ،قاضی میتواند نسبت بهه اعاهاآ هن ها در
عدم اجرای مجازاتهای حدّی اقدام نااید .در این رویکرد ،واکنش جزایی یک امر اجت ادی است و طهی ه قاضهی بهه کوها و ات ها
مؤثرترین تدبیر برای اصالح و درما بزهکارا در ج ت تأمین مصالح م تلا میپهردازد .حهاک بها اسهتفاده از احکهام ثانویهه و عنصهر
مصلحت در موارد تزاح بین مالکات احکام شریعت و احتااآ تأثیر شرایط در نرسید ه حک به فعلیت ،برخی مجازاتها را اجرا نکرده
و برای برخی مجازاتها جایگزین تعیین میکند .لذا ضرورت دارد در اجرای مجازاتها خصوصاً در جرای حدّی ،رعایت اقتضائات زمها ،
مکا و اش اص مدّنظر قرار گیرد که البته حصوآ این امر از طریق تدابیری چو عفهو و شهفاعت نیهز امکها پهذیر اسهت .از ایهن روی
نگارندگا در این مقاله به شیوه توصیفی و تحلیلی به بررسی ادله فق ی عفو و شفاعت و تبیین قلارو ه پرداختهاند.

کلیدواژگان
تعزیر ،حد ،شفاعت ،عفو ،مجازات.

 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق ،دانشگاه آزاد دامغان ،دامغان ،ایران
 نویسنده مسئول :استادیار ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،مشهد ،ایران
رایانامهdaneshvarsani@gmail.com :

 استادیار ،دانشگاه آزاد دامغان ،دامغان ،ایران
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طرح مسأله
در نظام کیفری اسالم از یک سو با توجه به اهداف کیفر که بازگشت مجرم به زندگی شررافتنندانه
و نیز خودداری از تکرار جرم و  ...است و از سوی دیگر با عنایت به مصلحتگرایری کره یکری از
اصول اساسی جهت تدوین مقررات و اتخاذ اسلوب مبارزه با بزهکاری است ،عفرو و شرفاعت بره
عنوان دو تدبیر که میتوانند در بسیاری از موارد اهداف کیفر را ترممین و آنهره مصرلحت اات را
مینناید را رام زند مطرح شده است .پرواضح است که وجود راهحلهای غیرا ایی جهت فصرل
دعاوی و اصالح مجرمین مستلزم وجود زمینههای مناسب آموزشی و پرورشی اسرت و از آنجرا ی
که در نظام اسالمی صرف پاسخگویی کیفری به جرایم کافی به مقصود نبروده ،در صرورت وجرود
مصلحت ،عفو و شفاعت مجرمین میتواند موجه باشد.
مصلحت دین ،نفس ،نسل ،عرض ،امنیت ،عقل و مال از جنله مصراححی هسرتند کره شرری ت
اسالم اهنیت ویژهای برای آنها اا ل است .هرگونه ت دی نسبت به مصاحح یادشده جرم تلقی شرده
و اابل مجازات است .احبته در سیاست جنایی اسالم مجازات آخررین راه اسرت .سر ی اسرالم برر
اصالح زمینهها و محیطهای جرم زا و جایگزینی ف ا ل اخالای بجای رذا ل بوده و ابرل از ااردام
به مجازات به تبلیغ و هدایت مردم میکوشد ،جاهل و ناتوان فکری را مجازات ننیکند و آنجا کره
پای توبه و بازگشت مجرم مطرح یا مصلحتی مهمتر در بین باشد ،براجرای مجازات تمکید نردارد و
عفو و شفاعت از مجرم را نیز غیرمنکن ننیداند.
آنهه شایسته ذکر و توجه است ،این است که با یرک کاحبدشرکافی موضروعی بره ایرن سرلال
پرداخته شود که آیا عفو و شفاعت در عدم اجرای مجازاتهای حدی تمثیر دارد یا خیر؟ این مقاحره
به بررسی سلال مذکور با رویکرد توصیفی– تحلیلی میپردازد و به این پاسخ مریرسرد کره عفرو و
شفاعت میتوانند در مرحله ا ا و عدم اجرای مجازات مدّنظر ارار گیرند.
عفو
یکی از تدابیر ا ا ی در اعنال مجازاتها عفو میباشد .عفو ،اادامی است که بننظور اسقاط تنرام
یا اسنتی از مجازات محکومان صورت میگیرد .براساس فقه اسالمی این حق در ت زیررات بطرور
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مطلق در اختیار حاکم است ،اما در حدودی که حق اهلل هستند حاکم به شرطی مجاز به عفو اسرت
که جرم به وسیله اارار ثابت شده باشد ،خواه مجرم توبه کند یا نکند و عفو وی به مصلحت باشرد
یا مفسدهای بر عدم عفو مترتب باشد.
مفهوم عفو
عفو در حغت عربی به م نای بخشایش ،زدودن ،پاک شدن و گذشت آمده است (بنردریگی،3131 ،
ص )9332در حغت فارسی نیزعفو به م نای بخشودن  ،از گناه کسی در گذشتن ،بخشایش (عنیرد،
 )3339/1 ،3133و گذشت کردن (م ین )9132/9 ،3139 ،آمده است آیاتی که مشتنل بر واژه عفو
یا واژه هایی هستند که بر م نی عفو دالحت می کننرد (ماننرد رحنرت  ،مغفررت و  )...بره روشرنی
گویای موضوع گذشت و بخشش هستند( .سوره آل عنران ،آیه ، 4سروره یوسر  ،آیره 5و سروره
حجر ،آیه )3امام صادق(ع) درت ری

عفو می فرماید :عفو آن است که هرگاه از کسری جرمری یرا

تقصیری نسبت به تو وااع شود پی او نروی و به او اظهار نکنی و از ظاهر و باطن فراموش کنری و
احسان را به او زیاده تر از پیش کنی(گیالنی )134/3 ،3133 ،بنرابراین میتروان گفرت عفرو از نظرر
فقهی ،عبارت است از ترک کیفر و مجازات ،اما در اصطالح حقوای ،به م نای اسقاط مجرازات بره
وسیله ر یس کشور یا امام است(ج فری حنگرودی .)9559/4 ،3133 ،
عفو در سخن فقیهان
برخی از فقها در این زمینه گفتهاند :فقهای امامیه در کتب فقهی در بحر

حردود موضروع عفرو را

مورد عنایت ارار داده و م تقدند چنانهه فردی به ارتکاب جرم حدّی ااررار و پرس از ااررار توبره
کند ،امام و یا حاکم شرع بین اجرای حد و یا عفو مُقِر مخیرر و مخترار اسرت (شرهید اول،3433 ،
ص945؛ شهید ثانی ،بیتا354/2 ،؛ نجفی921/43 ،3134 ،؛ طوسی ،3141 ،ص923؛ فاضل هنردی،
493/34 ،3445؛ خررو ی ،3443 ،ص ،935عالمرره حلرری ،3435 ،ص343؛ امررام خنینرری،3493 ،
.)333/4
فردی مستحق حقی است ،سپس آن را سااط میکند ،مانند اصاص یا حق جبران خسارت (ابن
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عبداحکریم .)339/1 ،3133 ،عفو ،ترک مجازات ،به سبب انجام گناه است (ارطبری ،بریترا.)31/9 ،
عفو ،اسقاط حق از روی احسان و جود است ،در حاحی که اردرت برر انتقرام نیرز دارد (ابرن اریم،
.)195 ،3134
باتوجه به مراتب فوقاحذکر مالحظه میشود ،فقهای عظام هریک از زاویه ای خاص به ت ریر
عفو پرداختهاند .وحی آنهه ظاهر است ،اینکه آن هرا عفرو را بره طرور اجنرال نروعی اسرقاط حرق
دانستهاند.
عفو در سخنان حقوقدانان
حقوادانان در این خصوص به دو دسته تقسیم شدهاند :عده ای از آنان با تمسی بره فقره اسرالمی و
برخی نیز متمثر از حقوق عرفی به این مقوحه پرداختهاند ،که به مهمترین آنها اشاره میشود:
 .3در عفو ،صاحب حق ،حق خود را اسقاط کرده و مطاحبه ننیکنرد ،ماننرد عفرو اوحیرای دم از
ااتل ،عفو مجروح از جارح و عفو مظلوم از ظاحم.
 .9عفو عبارت است از :اسقاط ب ض یا تنام مجازات مترتب بر جرم .این ت ریر  ،هرم شرامل
عفو صادر شده از افراد و هم عفو صرادر شرده از جام ره اسرت (ابرن عبرداحکریم،3133 ،
.)13/1
 .1عفو ،سببی خاص از اسباب سقوط برخی از مجازاتهاست ،مثل عفو مجنیعلیه یا وحی وی
نسبت به جانی و یا عفوی که وحی امر اعنال میدارد (عوده.)334/3 ،3435 ،
 .4عفو ،اسقاط حق مجنیعلیه است به این که از تنام حقش به طور مطلق بگذرد و یا در مقابل
عوضی (ف یالت.)32 ،3443 ،
ب

ی د یگر از حقوادانان باتوجه به اوانین موضوعه و مفاهیم حقوای عفو را به گونه دیگرری

ت ری

ننودن اجررای حکرم

کردهاند :عفو وسیله ای است برای اسقاط دعوی عنومی و یا متوا

(باهری433 ،3134 ،؛ گلدوزیان .)43 ،3133 ،یا گفتهاند :عفو عبارت است از عدم اجرای مجرازات
یا اسنتی از آن درباره محکومی که حسب ااعده ،میبایست مجرازات شرود (بلروری.)39 ،3113 ،
عفو عبارت از بخشایشی است که دارنده ادرت اجتناعی نسبت به مقصری کره بره حکرم اط ری
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الزماالجرا محکوم شده ،ابراز میدارد (علیآبرادی134/9 ،3159 ،؛ ملرک اسرناعیلی.)944 ،3155 ،
عفو یکی از موارد سقوط مجازات و یک وسیله اعالم گذشت و ابرراز رففرت و محبرت اسرت کره
توسط اانونگذار یا ر یس حکومت و دوحت بره منظرور ت ردیل احکرام شردید کیفرری نسربت بره
مقصری که به حکم اط ی الزماالجرا محکوم شده است ،ابراز میگرردد و مجرازات وی را سرااط
مینناید (شیری .)341 ،3139 ،عفو ،اادامی مبتنی بر اغناض و یا مصاحح جام ه و فرد است ،که با
تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد رهبری یا مجلس اانونگرذاری ،بره منظرور مواروف مانردن
ت قیب متهنان و یا بخشودن تنام یا اسرنتی از مجرازات محکومران صرورت مریگیررد (اردبیلری،
/9 ،3133ص .)933به نظر میرسد این ت ری

بهتر و کاملتر از بقیه ت اری

باشد.

مستندات فقهي جواز عفو در حقوق اسالم
آیات و روایات زیادی ،بر جواز و حتی بر استحباب عفو دالحت دارند که در این اسنت به برخری
از آنها اشاره میشود:
 .0آیات

از جنله آیاتی که در ارآن کریم ،دالحت بر جواز عفو میکنند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اح ) آیه  35سوره حجر« :3و ما آسنانها و زمین و هرچه بین آنهاست به جز برای مقصودی
صحیح و حکنتی بزرگ خلق نکردهایم و احبته ایامت (حقیقت است) و خواهد آمد .اکنرون ترو ای
رسول ما از این منکران ،نیکو در گذر (با روی خوش آنها را به حق دعروت کرن و اگرر نپذیرنرد
دحتنگ نباش)».
از آن جا که گرفتاری هنیشگی انسان به سبب نداشتن یک عقیرده صرحیح و خراح

و پایبنرد

نبودن به مبدف و م اد است ،خداوند مت ال پس از شرح احوال ااروامی هنهرون اروم حروط و اروم
ش یب و صاحح که گرفتار آن هنه بال شدند ،به مسمحه توحید و م اد باز میگردد و در ایرن آیره بره
هر دو مورد اشاره میفرماید ،به این نحو که« :ما آسنانها و زمین و آنهه میان آن دو است جرز بره
السماو ِ
ِ
األرض َو َما بَینَ ُه َما إال ِِبحلَ ّق َو َّ
یل».
ات َو
اعةَ آلتِیَةٌ فَاص َف ِح َّ
إن َّ
الس َ
َ
الص َ
َ « .3و َما َخلَقنَا َّ َ َ
فح اجلَم َ
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حق نیافریدیم» .هنهنین ،در مورد توحید و سپس درباره م اد میفرماید« :ساعت موعرود بره طرور
اطع فرا خواهد رسید» و جزای هرکس به او میرسد .به دنبال آن به پیامبرش دستور میدهد که در
برابر حجاجتها ،ت صبها ،مخاحفتها و کارشکنیهای آنها مالینت و محبرت نشران بدهرد و «از
گناهان آنها صرفنظر کند و آنها را مورد عفو ارار دهد».
آیه  33این سوره بنابر عقیده جن ی از مفسران در وااع به منزحه دحیلی بر حزوم گذشت و عفو و
صفح جنیل است و میفرماید« :پروردگار تو ،آفریننده و آگاه است» .خداوند میداند که هنه مردم
یکسان نیستند و او از اسرار درون و طبایع و میزان رشد فکری و احساسات مختلر

آنهرا براخبر

است .نباید از هنه آنها انتظار داشته باشی که یکسان باشند .بلکه باید با روحیه عفو و گذشرت برا
آنها برخورد کنی تا به تدریج تربیت شوند و به راه حق درآیند (مکارم شیرازی.)544 ،3433 ،
ب) آیه  322سوره اعراف« :3ای رسول ما ،طریق عفرو و بخشرش (گذشرت) پریش گیرر و بره
نیکوکاری امر کن و از مردم نادان روی بگردان (که بر تو جز دعوت و اتنام حجت نیست)».
این آیه ،شرایط تبلیغ و رهبری و پیشوایی مردم را به صورتی جاحب و فشرده بیان میکند و برا
آیات گذشته که به مسمحه تبلیغ مشرکان اشاره میکند نیرز تناسرب دارد (سربحانی.)193/9 ،3133 ،
نخست به سه اسنت از وظای

رهبران و مبلغان به صورت خطاب به پیامبر (ص) اشاره میکند و

در آغاز میگوید :در طرز رفتار با مردم سختگیر مباش ،عذرشان را بپذیر و بریش از آنهره اردرت
دارند ،از آنها مخواه و به هر حال نسبت به آنها طریق عفو و اغناض و مدارا ،پیشه کرن (هنران
منبع) .سپس دومین دستور «امر به م روف» و در مرحله سوم ،دستور «تحنرل و بردبراری در برابرر
جاهالن» صادر میکند.
 .1روایات

در مورد جواز عفو ،روایات زیادی وارد شده است (حرعاملی )143-141/33 ،3441 ،که به ب

ی

از مهمترین آنها اشاره میشود:
اح ) روایت صحیحه ضریس کناسی :ضریس کناسی نقل میکند امام باار (ع) فرمرود :بره جرز
« .3خُذِ اح َفوَ وَ فمُر بِاح ُرفِ وَ فعرض عَن احجَاهِلِینَ».

واکاوی ادله فقهي عفو و شفاعت در جرائم حدّی033 ................................................................................... ...............

امام ،کسی ننیتواند از اجرای حدود مربوط به حقاهلل گذشت کند .اما اگر اجررای حردود

شخ

مربوط به نقض حقاحناس باشد ،کسان دیگری غیر از امام نیز مریتواننرد از ااامره آن چشرمپوشری
کنند.
زنجیره سند این روایت تا ضریس کناسی صحیحه است ،وحی شخ
رجال حدی

ضریس کناسری در برین

ناشناخته است ،مگر اینکه این نقض را با بودن ابن محبوب در سلسله سرند روایرت

که از اصحاب اجناع است ،جبران کنیم.
ب) روایت مرسل برای :در مرسل برای از یکری از مصرادیق (ع) نقرل گردیرده کره ح ررت
فرمودند :مردی نزد علی (ع) آمد به سرات اارار کرد .ح رت به او فرمودند :آیرا چیرزی از اررآن
آموختهای؟ عرض کرد :آری ،سوره بقره را آموختهام .ح رت فرمود :پس دست ترو را بره خراطر
سوره بقره به تو بخشیدم .اش

در این میان به پا خاست و گفت[ :یا علی] آیرا اجررای حردی از

حدود احهی را ت طیل میکنی؟ علی (ع) به او فرمود :تو چه میدانی؟ اگر بینهای ااامه میشرد ،امرام
ننی توانست از ااامه حد بگذرد .اما اگر مجرم خود به خطای خرویش اعترراف کررد ،حکرم او در
اختیار امام است؛ اگر بخواهد او را عفو میکند و اگر هم بخواهد میتواند دست او را اطع کند.
ج) روایت حنران از امام باار (ع) :امام براار (ع) فرمرود :پشرینانی از گذشرت (عفرو) بهترر و
آسانتر است تا پشینانی از کیفر.
در شرح این روایت باید گفت که اگر در عفو اشتباهی رخ دهد و ب د مشخ

شرود کره ایرن

عفو مورد نداشته است ،این پشینانی بهتر و آسانتر است از موردی کره سرتنگر مجرازات شرود و
آن گاه مشخ

شود که اگر او مورد عفو ارار میگرفت ،بهتر بود .عبرداحقادر عروده در ایرن زمینره

مینویسد« :از جنله مبادی عام که در شری ت اسالم مقرر گردیده این اسرت کره خطرای در عفرو،
بهتر از خطای در مجازات است .مبنای این اصل سخن رسول خدا (ص) است« .امام اگرر در عفرو
اشتباه کند ،بهتر است از اینکه در مجازات خطا کند .م نای این اصل آن است که حکم به مجازات
صحیح نیست مگر درصورتی که ارتکاب جرم از سوی مجرم ثابت شود و نیز ثابت شود کره نر
تحریمکننده بر جرم منطبق است .پس هرگاه در ارتکاب جرم توسط شخ

و یا در انتخاب نر

تحریمکننده بر ف لی که به متهم نسبت داده میشود ،شک وجود داشته باشد ،عفو آن شخ

ی نی،
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حکم به برا ت او واجب است؛ چون برا ت متهم در حاحت شک از مجرازات بررای اجتنراع بهترر
است و به تحقق عداحت دعوت مینناید .مبدف خطا در عفو ،بر تنام جرایم منطبق میشود ،حرذا برر
جرایم مستوجب حد ،اصاص ،دیه و جرایم ت زیری منطبق میشود» (عوده.)933/9 ،3435 ،
 .3اجماع

فقهای امامیه ،نسبت به اصل جواز عفو از طرف امام نسبت به کسی که مرتکب جرم مستوجب حد
شده است اتفاقنظر دارند .صاحب شرایع مینویسد« :اگر شخصی به موجب حدی ااررار و سرپس
توبه کند ،امام در اجرای حد مخیر است ،چه حد سنگسار باشد و چه شالق» (محقق حلی،3133 ،
.)355صاحب جواهر نیز با تمیید این مطلب در ذیل این عبارت مینویسد« :در مورد رجم مخراحفتی
ندیدم .حتی ابن ادریس در سرا ر بر آن ادعای اجناع کرده اسرت .شراید حکرم نسربت بره دومری
(شالق) نیز این گونه باشد ،اگرچه ابن ادریس در این زمینه مخاحفت کررده اسرت» (نجفری،3134 ،
 .)921/43روشن است که این ادعای اجناع تنها بر اصل جرواز عفرو در حردود ،دالحرت دارد .امرا
فقهای عظام در مورد شرایط این جواز و چگونگی و وس ت آن با یکدیگر اختالف دارند.
ذکر این نکته در این اسنت ضروری است که ماهیت حقاحناسی اصاص و دیه اات ا دارد کره
حق گذشت و یا اجرای مجازات به نحو انحصاری در اختیار وحی دم یا مجنیعلیره باشرد .برا ایرن
حال ،برخی از فقها م تقدند در حقوقاحناس نیز پیامبر (ص) و امام م صوم حرق عفرو دارد .دالیرل
آنها در این زمینه عبارت است از:

ِِ
نی ِمن أن ُف ِسهم »...
 .3آیه  3از سوره احزاب که میفرماید« :النِ ُّ
َِّب أولَی ِِبملؤمن َ
 .9واا ه غدیرخم که در آن رسول خدا (ص) پس از بازگشرت از حجرهاحروداع در روز غردیر،
خطاب به جن یت انبوه مسلنانان که اطراف منبرش در بیابان سوزان حجراز گرردهم آمرده
بودند فرمود« :الس

اول ی ب م م ن انفس م ال ا :بل ی .ا  :م ن نن

م الع ف ل ی م الع» (مجلسری،

.)941/93 ،3134
 .1عقل ،با این استدالل که پیامبر (ص) و امامان م صوم (ع) وحی ن نت بشر هستند و از آنجا
که وحی ن نت هستند ،شکر این ن نت واجب و کفران آن حرام است.
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د – اجناع که از سوی مرحوم شیخ انصاری (ره) نقل شده است.
ایشان میفرماید« :والیت تصرف برای پیامبر (ص) و امامان م صوم (ع) به طور مطلق مورد
اتفاق عنوم علناست» بیشتر فقها ،ضنن بیان احتنالهای مختلر

در م نری آیره م تقدنرد

حتی اگر در دیگر مجازاتهای حق احناسی جواز عفو از سوی امام م صروم را بپرذیریم ،در
مورد عفو از اصاص و دیه به علت وجود دحیل خاص ،اول به جواز عفرو مثرل اجتهراد در
مقابل ن

است (موسوی.)342 ،3134 ،

اختیارقاضي در عفو مجرمان
اختیار قاضي در عفو حدود

به دودسته تقسیم می شوند:
اول :حدودی که حق احنّاس محضاند مانند حد اذف
دوم :حدودی که حق اهلل محضاند ،مانند حد زنا و حد شراب خواری
 .0حدودی که حقالنّاساند

حق گذشتن از حدی که حق احناس محض است مانند حد اذف ،مطلقاً با صاحب حق اسرت چره
ابل از مراف ه و چه ب د از آن ،چه ابل از صدور حکم و چه ب د از آن( .حلبی ،433 ،3441 ،مفید،
)329 ،3434
 .1حدودی که حقاللّهاند

مراد از حدودی که حق احلّه اند ،حدودی است که حق خداوند مت رال بره شرنار مریآینرد .سربب
حدودی که حق احلّهاند گاهی سرپیهی از فرمان خدا است (مانند حرد شرراب خرواری ) و گراهی
سبب آن تجاوز به حقوق مردم است(مانند حد دزدی )( .هاشنی شاهرودی)33 ،3494 ،
الف) قائالن به عدم صحت عفو

غاحب فقهای اهل سنت م تقدند هنه حدود حق اهللاند و هیچ کس حتی امام حق عفو ایرن حردود
را ندارد .یکی از علنای اهل سنت دراین رابطه میگوید :اگر کسی به جهت دیگری غیرر از جهرل
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بر حدود احهی حکم نکند فاسق و کافر است( .عوده )931/3 ،3435 ،مهمترین دحیلی که ارا الن بره
نظریه فوق به آن استناد کرده اند آیات زیر می باشد:
ِ
ك ُه ُم الْ َكافُِرو َن (سوره ما ده ،آیه)49
اّللُ فَأ ُْولَئِ َ
َنزَ ّ
 َوَمن ََّّلْ ََْي ُكم ِبَا أ َِ
ك ُه ُم الظَّالِ ُم َن (سوره ما ده ،آیه)45
اّللُ فَأ ُْولَئِ َ
أنزَ ّ
 َوَمن ََّّلْ ََْي ُكم ِبَا َب) قائالن به صحت عفو

فقهای امامیه دراصل جواز عفو کسی که مرتکب جرم مستوجب حداحهی شده است از سوی امام و
حاکم فی احجنله اتفاق نظر دارند (محقق حلی )312/4 ،3133 ،اما در این مورد اختالف نظر دارنرد
که آیا صحت عفو فقط شامل شخصی میشود که جرم او با اارار ثابت شده یا شامل شخصری کره
جرمش با شهادت شهود ثابت شده نیز می شود؟
فقهای عظام دراین رابطه نظریات زیر را بیان داشتهاند:
برخی از فقهای امامیه م تقدند امام تنها در صورتی حق عفرو مجررم را دارد کره اوالً جررم بره
وسیله اارار ثابت شده باشد نه شهادت ،ثانیاً مجرم پس از اارار توبه کررده باشرد (طوسری،3444 ،
 ،323طرابلسی  )593/9 ،3443نظریه فوق ،مختار مشهور فقهای امامیه میباشد ،حتی برخی بر این
نظر ادعای اجناع کردهاند (نجفی ، 921/43 ،3133 ،موسروی گلپایگرانی )333/3 ،3439 ،بنرابراین
نظریه اگر جرم به وسیله شهادت ثابت شده باشد امام حق عفو ندارد خواه توبه کند یا توبره نکنرد،
هنهنین اگر جرم مجرم به وسیله اارار ثابت شده باشد اما مجرم توبه نکرده باشد امرام حرق عفرو
وی را ندارد .مهنترین دحیل این گروه روایرات مریباشرد(حرر عراملی  )44/93 ،3441کره پرس از
بررسی آنها این نتیجه حاصل شد که م نون این روایات از نظر دالحت بر اینکره آیرا در عفرو الزم
است که جرم با اارار ثابت شده باشد یا خیر؟ و اینکه آیا توبه مجررم الزم اسرت یرا خیرر؟ تقریبراً
یکسان می باشد؛ بنابراین در ذیل تنها به روایتی از امام صادق (ع) اشاره می شود:
امام صادق فرمود هرگاه بینهای ااامه شود امام ننریتوانرد ببخشرد ،اماهرگراه خرود
انسان به زیان خویش اارار کند اختیار با امام است اگر بخواهد ،مریبخشرد و اگرر
نخواهد ننیبخشد( .هنان)43 ،
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به نظر میرسد روایات فوق و روایات دیگری که به آنها استناد شرده اسرت ،عرالوه برر اینکره
ض

سندی دارد از نظر دالحت نیز اخ

از مدعی بوده و ننیتوانند ادعرای ایرن گرروه را ثابرت

کنند ،زیرا هنه این روایات بر جواز عفو در صورت ثبوت جرم با اارار دالحت دارند و هیچکردام از
آنها دالحتی برشرطیت توبه ندارند .صاحب جواهر میفرمایددر هیچیک از این روایرات توبره مقرر،
شرط جواز عفو دانسته نشده است( .نجفی )942/43 ،3133 ،میرزا جواد آاا تبریزی نیز میفرمایرد:
مشهور ،عفو امام را مقید به توبه ننودهاند ،اما این تقید دحیل ندارد( .تبریزی)31 ،3433 ،
گروه دیگر م تقدند اگرجرم به وسیله اارار ثابت شده باشد حاکم شرع مطلقراً حرق عفرو دارد،
خواه مجرم توبه کند و خواه توبه نکند( .مکارم شیرازی)33 ،3131 ،
هنانگونه که در ایراد استدالل به روایاتی که توسط گروه اول ارا ه شده بود اشاره گردید دحیلی
بر شرطیت توبه وجود ندارد؛ زیرا تنها دحیلی که اا الن به اشتراط توبه ارا ه داده بودند روایات بود.
در مورد این روایات نیز گفته شد عالوه بر اینکه از جهت سند ض ی
اخ

میباشند از نظر دالحرت نیرز

از مدعی بوده و ننیتوانند ادعای این گروه را ثابت کنند ،زیرا در هیچ یک از آنها توبه مقرر،

شرط جواز عفو دانسته نشده است( .نجفی )942/43 ،3133 ،بنابراین میگوییم هنه روایات مطلرق
بوده و در آنها اثری از تقیید به مورد توبه وجود ندارد .آیت اهلل خویی در این باره می نویسند ،هرر
چند مشهور جواز عفو را مقید به توبه ننودهاند اما دحیل این تقیید م لوم نیست ،اگر اجناعی باشرد
حرفی نیست اما چنین اجناعی وجود ندارد ،بلکه مقت ای روایاتی که بر جرواز عفرو امرام دالحرت
دارند اعم از توبه و عدم توبه توسط مقر میباشد( .خویی)333/3 ،3443 ،
برخی دیگر م تقدند اگر مجرم ب د از اثبات جرم توبه کند امام مخیر است او را عفو کند یا حد
را اجرا نناید خواه جرم او به وسیله شهادت ثابت شده باشد و خواه به وسیله اارار( .مفید،3434 ،
333؛ حلبی )443 ،3433 ،ابن زهره میگوید :اگر شخصی ب د از ثبوت زنا توبه کند امام حق عفرو
دارد (حلبی )399 ،3433 ،چنانهه مالحظه میشود بر اساس این نظریه پرس از ثبروت جررم ،اگرر
مجرم توبه کند امام حق عفو دارد خواه جرم او به وسیله شهادت ثابت شده باشد خواه بره وسریله
اارار یا به وسیله علم ااضی ،این گروه برای اثبات نظر خود به ادحهای استناد کرده اند کره در ذیرل
پس از ذکر مهمترین آنها به بررسی و نقد آنها پرداخته میشود.
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اح ) ایاس اوحویت :توبه موجب سقوط عذاب اخروی اسرت ،بنرابراین کسری کره در آخررت
مجازات نشود به طریق اوحی در دنیا نیز مجازات نخواهد شد( .حلبی )442 ،3441 ،در رد اسرتدالل
فوق تفسیرهای بسیاری ارا ه شرده اسرت (مرعشری93 ،3135 ،؛ منتظرری )53/3 ،3444 ،بره نظرر
میرسد در ردّ این استدالل کافی است بگوییم این ایاس مع احفارق است ،زیرا مجازات اخروی برر
اساس کفر و فسق است اما عذاب دنیوی بر اساس مصاحح جام ه.
ب) اصل برا ت :دومین دحیل این گروه این است که اگر در اجرای حد بر مجررم تردیرد کنریم
حد سااط می شود (مرعشی )93 ،3135 ،در ردّ ایرن اسرتدالل نیرز مریتروان گفرت اصرل برا رت
درصورتی جاری میشود که دحیلی وجود نداشته باشد ،در حاحی که ما دحیل (روایرت) داریرم مبنری
بر اینکه حاکم شرع تنها در صورتی حق عفو دارد که جرم مجرم با اارار ثابرت شرده باشرد( .حرر
عاملی)954/93 ،3441 ،
ج) عنوم ت لیل در خبر :شیخ مفید به عنوم ت لیل در خبر " :وَ اذا کان االمام احذی مِنَ احْهَرم انَّ
ی ااب عَنِ احلَّهِ کان حَهُ انَّ ینن عنداهلل( "...هنان ،ابواب مقدمات اححدود و احکامهرا اح امره) اسرتناد
کرده و م تقد است امام ب د از اثبات جرم توسط بینه نیز میتوانرد عفرو کنرد؛ امرا در اشرکال ایرن
استدالل باید گفت عنوم این خبر توسط روایات دیگر که عفو را در صورت ایام بینره جرایز ننری
شنارند اابل تخصی

است.

از جنله این روایات ،این روایات میباشد که امیراحنومنین علی (ع) فرمود " :هنگامی که شهود
شهادت بدهند امام حق عفو ندارد ،اما هنگامی که انسان خودش اارار کند این در اختیار امام است.
(هنان)

د) روایت ضریس کناسی :ضریس کناسی از امام باار (ع) نقل می کنرد کره فرمرود« :الی ف ی َع ِن
احلُ ُووِ الت ی ُون ََاالم ا فام ا َمان ان ِم ْن َح ِّق النَّ ا ِ ف ی َح ّو فَ َ ِب ِِبَ ْن ی ف ا َعْن ُو َن االم ا » (هنرران )3 ،در
ْ
جواب این دحیل باید گفت :روایت فوق مطلق بوده و ابل از ایام بینه و ب د از ایرام بینره را شرامل
میشود و در نتیجه به وسیله روایات دیگر تخصی

میخورد .عالوه بر آن ایرن روایرت در صردد

بیان این مطلب است که عفو از اختیارات امام (ع) است و مروارد و جز یرات و چگرونگی صردور

واکاوی ادله فقهي عفو و شفاعت در جرائم حدّی010 ................................................................................... ...............

عفو را روایات دیگر بیان کردهاند که از جنله این جز یات این است کره امرام ب رد از اثبرات بینره
ننیتواند عفو کند.
آخرین نظریه ،نظریهای است که تنها ابن ادریس به آن م تقد است .طبق این نظریه ،حاکم شرع
تنها در صورتی حق عفو دارد که حد موجب هالکت باشد ،مانند رجم ،اما در حردی کره موجرب
مرگ نیست (مانند جلد) حاکم شرع حق عفو ندارد .دحیل ابن ادریس این است که فقها تنها نسربت
به مجازاتی که موجب هالکت است اجناع دارند و نسبت به سایر مجازاتها اجناعی وجود ندارد
(ابن ادریس حلی )444/1 ،3433 ،اما باید گفت اطالق روایاتی که بر صرحت عفرو توسرط حراکم
شرع دالحت دارند بر ردّ فرمایش ابن ادریس کفایت می کند.
با توجه به مطاحب فوق میتوان نظریات مت دد در مورد جواز عفو را چنین خالصه ننود:
اح ) نظریه جواز عفو حد ،در صورت توبه مجرم ،خواه ثبوت جرم به وسیله اارار باشد خرواه
شهادت
ب) نظریه جواز عفو حد ،در صورت توبه ب د از اارار
ج) نظریه جواز عفو حد ،در صورت اارار به صورت مطلق ،خواه مجرم توبه کند ،خرواه توبره
نکند.
د) نظریه جواز عفو حد ،در صورتی که حد موجب هالکت باشد (نظریه ابن ادریس).
به نظر میرسد نظریه اول اابل پذیرش نیست؛ زیرا اوالً روایات تنها شامل مواردی میشود کره
حد با اارار ثابت شده باشد نه با بینه .ثانیاً دالیلی که امر به اجرای حدود میکنند ،بیانگر این مطلب
هستند که ترک حد یا عفو آن پس از ثابت شدن جایز نیست ،مگر اینکه دحیل خاصی وجود داشرته
باشد که در مورد بینه چنین دحیلی وجود ندارد.
نظریه دوم نیز اابل پذیرش نیست؛ زیرا دحیلی بر تقیید صحت عفو در صورت توبه وجودندارد؛
زیرا روایات به صورت مطلق بوده و دالحت بر جواز عفو در صورت ثبوت جرم برا ااررار دارنرد و
هیچیک از آنها دالحتی بر اشتراط توبه ندارند.
نظریه چهارم نیز فااد دحیل موجه بوده و اطالق روایاتی که دالحت بر صحت عفو توسط حراکم
شرع دارند ،برای این نظریه کافی است.
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بنابراین ،نظریه سوم موجه به نظر می رسد؛ ی نی اگر جرم بره وسریله ااررار ثابرت شرده باشرد
حاکم شرع مطلقاً حق عفو دارد؛ خواه مجرم توبه کند و خواه توبه نکند ،زیررا دحیلری برر شررطیّت
توبه وجود ندارد و روایاتی که اا الن به اشتراط توبه به آنها استناد کرردهانرد ،عرالوه برر اینکره از
جهت سند ض ی

می باشند از نظر دالحت نیز اخ

ّ از مدعی بوده و ننیتوانند ادعای ایرن گرروه

را ثابت کنند ،زیرا در هیچ یک از آنها توبه مقر شرط جواز عفو دانسته نشده است.
شفاعت
یکی دیگر از تدابیر ا ا ی در اعنال مجازاتها شفاعت از مجرم می باشد .شفاعت فرآیندی است
که طی آن متهم یا مجرم با بواسطه فردی وجیه و آبرومند درخصوص علرل و آثرار و نترایج جررم
انتسابی و راههای جبران آن با ااضی گفتگو میکند و در صورت حصول موافقت ااضی از متهم یرا
مجرم شفاعت ب نل میآورد.
مفهوم شفاعت
شفاعت در حغت از ریشه شفع به م نای جفت و ارین شدن ،پیوستن و ضرنینه شردن بره چیرزی،
واسطه شدن درکاری و نیز به م نای طلب و جستجو میباشد(ابن منظور35/3 ،3443 ،؛ فراهیردی،
393/9 ،3442؛ راغب .)11/9 ،3439 ،در اصطالح عرف به م نای درخواست چیزی از مقام براالتر
برای فرد پایین تر از خود می باشد ،درشفاعت فردی که مقام باالتری دارد و دارای اوت در امرری
است ،فرد ض ی

را جفت و ارین خود می کند تا از این طریق به او نف ی برسراند ،اعرم ازاینکره

دنیوی باشد یا اخروی (هاشنی شاهرودی ،)335/4 ،3132 ،و در اصطالح فقهی و حقوای این کره
شخ

دارای شخصیت اجتناعی از ااضی دادسرا بخواهد از ت قیب متهّنی که بره اتهرام ارتکراب

جرم حدی تحت ت قیب ارار گرفته خودداری ،یا از ااضی محکنه بخواهرد از محکروم ننرودن او
درگذرد و یا از حاکم شرع بخواهد از اجرای محکومیت شخصی کره مرتکرب جررم حردی شرده
است ،سرباز زده و وی را بخششد( .نوبهار)343 ،3121 ،
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مستندات فقهي
 .0روایات نهي از شفاعت در حد

در بح

از مدارک الش فاعة

احل و به احادیثی از ا نه هدى (ع) جهت اثبات حجّیرت ایرن روایرت

استدالل شده است :در روایت صحیحه ای محند بن ایس از امرام براار (ع) نقرل کررده اسرت :امّ
سلنه هنسر گرامی پیامبر(ص) کنیزی داشت که ماحی را از کسی دزدیده بود .او را نزد پیرامبر(ص)
آوردند ،ام سلنه از پیامبر(ص) شفاعت خواست وحی پیامبر(ص) به وی فرمود:این حدی از حردود
خداوند است و نباید ت ییع شود ،پس پیرامبر(ص) بره اطرع دسرت کنیرز فرمران داد(.8حرعراملی،
 )199/93 ،3441روایت مذکور حاکی از این است که هرگراه جررم حردی واارع گرردد و ضرنن
گزارش جرم به امام یا حاکم نزد ایشان به اثبات برسد دیگر اابرل شرفاعت ننریباشرد و مجرازات
اجرای حد باید اجرا گردد.
إسناعیل بن فبی زیاد سکونی از راویان اهل سنت و از شاگردان امام صادق (ع) است .شواهد و
ارا ن موجود از عامی مذهب برودن وی حکایرت دارنرد .براوجود توثیرق شریخ طوسری و اعتنراد
اندیشنندان شی ی به احادی

سکونی (ال وع 342/3 ،3433 ،و م تبرر 9593/3 ،3443 ،و ت لیقی ة عل

م نه املق ا  ،بیتا )93 ،و ردّ ادحۀ کسانی که او را نکروهش و ت ر ی

ننرودهانرد (م ن الَير رع الفقی ،

 145/4 ،3443و منتهی احنطلب 35/1 ،3439 ،و مساحک )433/35 ،3495 ،بر اساس مبانی اجتهادی
رجاحی ،احادی

نقل شده از او اعتبار یافته و میتوان آنها را به عنوان روایات م تبر باز شناخت.

محند بن على بن اححسین با اسناد خود از سکونى و سکونى با اسناد خود از امام ج فر صادق
(ع) از پدرانش ،از على (ع) نقل میکند که فرمود :هیچ کس در حدی کره نرزد امرام (یاحراکم) بره
اثبات رسیده است شفاعت نکند؛ زیرا چنین حدی در اختیار امام نیسرت .امرا در مرورد حردی کره
هنوز با ارا ه ادحه نزد امام (یاحاکم) به اثبات نرسیده اگر مجرم توبه کرده باشد شفاعت کن؛ نیرز در
مورد غیر حد در صورتیکه کسی که برایش شفاعت میشود از کرده خویش پشرینان شرده باشرد
َِّب أَمةُ فَسرَ ِمن َ فَأَتَى ِِبا النَِِّب فكلّمت أ سلَمةَ فِیها فَ َقا َ البين (ص)َ :ي أَُّ سلِّم  ،ه َذا ح ُّو ِمن ح ُووِ َِّ
ِِ
اّلل َال
َ ُّ
ّ ََ َ
َ َ ُْ َ َ ْ ُ
َ .3و َكا َن ألُ ّ َسلَ َمةَ َزْو ِج النِ ِّ َ َ َ ْ ْ ْ
اّللِ.
ریَّ ُع  ،فَ َقطَ َ َها َر ُس ُ َّ
یُ َ
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نزد امام شفاعت کنید و کسی نباید در حق انسان مسلنان و غیر مسلنان جرز بره اذن وی شرفاعت
کند( 3.حرعاملی)111/93 ،3441 ،
در منابع روایی اهل سنت هم نیز این ابیل روایات با هنین عبارت یا م نون ذکر شده اسرت.
در صحی ح مسلم آمده است که در ارتباط با زنى از ابیله مخزوم که دزدى کرده بود اریش درصردد
برآمدند نزد رسول خدا (ص) شفاعت کنند ،گفتند چره کسرى در ایرن براره برا آن ح ررت (ص)
سخن مى گوید؟ آنگاه خود گفتند چه کسى جز اسامه کره مرورد عالاره رسرول خردا (ص) اسرت
جرفت چنین کارى را دارد؟ پس اسامه با آن ح ررت صرحبت کررد ،آن ح ررت فرمرود :آیرا در
ارتباط با حدى از حدود احهى شفاعت مىکنى؟ آنگاه براى مردم خطبه خوانرد و فرمرود :اى مرردم!
پیشینیان شنا هالک شدند از آن روى که اگر فرد بزرگى از آنان دزدى مىکرد رهایش مىگذاشرتند
و اگر فرد ض یفى دزدى مىکرد بر وى حد جارى مىکردند ،بره خردا سروگند اگرر فاطنره دخترر
محند نیز سرات کرده بود دست او را مىبریدم( 9نیشابوری.)3135 /1 ،3499 ،
طبرانی از عروه بن زبیر نقل ننود که گفت :زبیر سارای را مالاات کررد ،پرس از وی شرفاعت
ننود ،سپس گفت :اخبار سرات تا اینکه نزد امام برسد و گفت :هنگامی که خبر و گزارش سررات
به امام رسید ح نت خداوند بر شفیع و مشفوع حه( 1.جزیرى )39/5 ،3493 ،در سنن ابو داود به سند
خود از عبد اهلل بن عنرو بن عاص از پیامبر (ص) روایت شده که فرمود :حردود را در میران خرود
تقاضاى گذشت کنید و (بدانید) هر حدى که به من رسیده واجب است(4.ابىداود)443/9 ،3931 ،
بنابراین در صدور حدی

مذکور از پیامبر(ص) بین مسلنانان اعم از امامیه و اهل سنت اتفراقنظرر

است و هیچگونه تردیدی در سند و صدور آن وجود

ندارد.

اْل َما َ فَِإنَّ ُ َيَْلِ ُك ُ فَا ْش َف ْع فِیما ََّلْ یَْب لُ ِغ ِْ
اْل َما َ فَِإنَّ ُ َال َيَْلِ ُك ُ فِیما یُ ْش َف ُع فِی ِ و ماَّل یَْب لُ ِغ ِْ
َح ُو ُك ْم ِ َح ّو إِ َذا بَلَ َغ ِْ
َّو َ َو
اْل َما َ إِ َذا َرأَیْ َ الن َ
َ .3ال یَ ْش َف َ َّن أ َ
َ
َ
َ
ا ْش َف ْع فِیما ََّلْ یَْب لُ ِغ ِْ
احلَ ِّو َم َع ُر ُج ِع ال َْم ْش ُف ِع لَ ُ َو َال تَ ْش َف ْع ِ َح ِّق امرى ُم ْسلِم َو َغ ِْْيعِ إَِّال ِبِِ ْذنِِ؛
اْل َما َ ِ َغ ِْْي ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
اّلل لَ ْ َّ
ك ال ذینَ َ ْب لَ ُك ْم أَن َُّه ْم َك انُ ا اذا َس َر َش فیه ْم َّ
الش ریُُ تَ َرُر و ُه َ اذا َس َرشَ فیه ْم ا َّ
ُّ،و ْاَيُ َّ
ان فَاة َم ةُ
اهلَ َ
لر یُ أََ ا ُ و َ
 .9أَیُّ َهاالنَّا ُ ،أََّن َ
اعلَْیه ا ْحلَو َ
بِْن ُ ُُمَ َّمو َس ِرَة لََقطَ ْع تُیَ ُو َها
اْل َما ِ فَ َقا َ  :إِذَا بَلَ َغ ِْ
الزبَ ِْْي َسا ِر اً فَ َش َف َع فِی ِ» فَِقیلَ :ح ََّّت یَْب لُ ِغ ِْ
اّللُ الشَّافِ ُع َواملشفع».
اْل َما َ فَلَ َ َن َّ
 .1و أخرج الطرباين عن عروة بن الزبْي ا « :لَِق َ ُّ
َ
ِ ِ
 .4ت اف ا ْ ِ ِ
ب.
احلُ ُوو ف َیما بَْی نَ ُك ْم ،فَ َما بَلَغَِِن م ْن َح ّو فَ َق ْو َو َج َ
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 .1اجماع

در خصوص روایت الشفاعه فی اححد به اجناع نیز استدالل شده است و گفته اند :مواردی که اجرا
و عدم اجرای حد اختیارش در دست امام است (مانند توبه پس از اارار در زنا ،حرواط و مسراحقه)
که امام مخیّر است که او را ببخشد و یا حد را درباره او اجررا کنرد (طوسری 323 ،3141 ،و شریخ
مفید )333 ،3434 ،میتوان شفاعت کرد ،ی نی می توان از امام خواهش کررد کره او را بخشریده و
حد را درباره او اجرا نکند ،حیکن مطلق فقها گفته اند که ننیتروان در حرد شرفاعت کررد؛ (نجفری،
 )123/43 ،3133وحی از آنجا که امامیّه برای اجناع نقش کاشفیّت اا ل اسرت ،چنانهره بررای رفی
اجناع کنندگان دحیل ظاهری وجود نداشته باشد کش

اط ی می شود که اجناع کنندگان حکرم را

از م صوم تلقّی کردهاند.
به ت بیر دیگر امامیّه اجناع را محقق سنت می دانند اما اگر دحیرل اجنراع کننردگان روایرت هرا
باشد احتنال دارد پس از اطرالع از روایرت هرا اجنراع کررده باشرند ،در اینصرورت ایرن اجنراع
اصطالحی اصوحی نیست بلکه اجناع مدرکی است که مرردود اسرت ،چررا کره در آن صرورت بره
مدرک و مستند مراج ه میکنند .بنابراین باوجود روایت های مذکور استدالل به اجناع برر حجیّرت
الشفاعه فی اححد اعتبار ندارد( .مظفر ، 21/9 ،3133 ،انصاری )334/3 ،3134 ،در منابع اهرل سرنت
هم به اجناع استناد شده است(ماوردی ، 333/34 ،3493 ،ابن رشد.)444/9 ،3132 ،
تبیین قلمرو
 .0نفي مطلق شفاعت

نظر نخست این است که نفی شفاعت در حد در حسان روایات اختصاص به مجازات حد نداشته و
شامل مجازاتهای ت زیزی نیز میباشد .درکتاب اححدود پس از نقل اول شهید در مساحک راجرع بره
ت زیرآمده است :ثنره بح

درباره تنایز حد وت زیر دراحکام مترتب بر حردود ماننرددفع حرد بره

شبهه ،عدم تاثیر سوگند وکفاحت درحدود ،جواز عفو حدی که با اارار و نه باشهادت شرهود ثابرت
شده توسط امام و مانند اینها آشکار می شود .درصورت تنایز برین حرد وت زیرر ،ایرن احکرام برر
ت زیرات مترتب ننیشوند .مع احوص

بهترآن است به جای این که حد شامل ت زیر دانسته شود به
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فحوای احکام راجع به حد تنسک واز حدود احقا خصوصیت شود و احکام مترترب برحردود برر
مطلق مجازاتها جاری شود ،زیرا ظاهر این است که احکرام یراد شرده مربروط بره مطلرق عقوبرات
هستند ،نه فقط مجازاتهایی که ت یین و تقدیر شدهاند( .منتظری)5 ،3444 ،
 .1شفاعت در حدود و تعزیرات

تقریباً در تنام روایات نهی از شفاعت ،بر شفاعت در حد تمکید شده است .آیرا مقصرود از حرد در
این روایات م نای اصطالحی آن در برابر ت زیر است؟ ظاهر این روایات چنین است .ظاهر فتراوی
فقیهان هم هنین را نشان میدهد .با این حال باتوجه به شیوع است نال واژه حرد در م نرای عرام و
مطلق کیفر در عصر صدور این روایتها – به ویژه آنها که از پیامبر (ص) صادر شده – دور نیست
که این روایات هر شفاعت نابهجا و ناموجهی را شامل شود.
برای ت نیم و توس ه حکم شفاعت در حد به ت زیر می توان جدا از این منازعه کره مقصرود از
حدود در روایات تنها حدود اصطالحی است یا ت زیرات را هرم شرامل مریشرود؛ از چشرمانرداز
محتوایی و تحلیلی هم بره مسرمحه پرداخرت و پرسرید :آیرا حردود در مقایسره برا ت زیررات دارای
ویژگیهای خاصی هستند که شفاعت در آنها روا نیست؟ پاسخ مثبت به این پرسش دشوار است؛
زیرا بسیاری از ت زیرات از برخی حدود با اهنیتترند .هرر جررم ت زیرری صررفاً از آن روی کره
ت زیری است از هنه حدود کم اهنیتتر نیست .به عالوه برای داشتن نظامی اثرگذار از مجازاتها
ننیتوان اصل اط یت اجرای کیفر را تنها به جرایم حدی که شنارگان آنها کم است محدود کرد.
نیز اگر راز حرمت شفاعت ،تب یض نابهجا باشد ،حرمت تب یض بره حردود اختصراص نردارد.
تب یض نابهجا در ت زیرات ،به ویژه ت زیرات شرعی هم نارواست .با آنکه نهی در ظاهر بسیاری از
روایات نهی از شفاعت ،مطلق است ،ب ید نیست که به ارینه مورد و محتروای خطبره آن ح ررت
پس از شفاعت اسامه برای زن مخزومی ،مقصود از شفاعت مننوع ،شفاعتهای نابهجا و مبتنی برر
تب یض باشد .پیداست که شفاعتِ نابجا و مبتنی بر تب یض و اهنال در اجرای درست مجرازاتهرا
نه در حدود پذیرفتنی است ،نه در ت زیرات ،شاهد این که در مرسرله دعرا م از پیرامبر (ص) آمرده
است که« :پیامبر (ص) از ت طیل کردن حدود نهی ننود و فرمود :بنیاسرا یل تنها از آن روی هالک

واکاوی ادله فقهي عفو و شفاعت در جرائم حدّی017 ................................................................................... ...............

شدند که حدود را بر افراد فرودست اجرا میکردند ،وحی بر شرریفان اجررا ننریکردنرد( ».مغربری،
)449 ،3135
در مبانی ت مل املنه اج نیز چنین آمده است :پس از اثبات حد به شهادت ،شتاب کردن دراجررای
آن واجب وت ویق آن حرام است ،چنانکه آزادی مجرم باکفاحت کفیل یا بخشش او باشفاعت شفیع
نیز جایز نیست؛ نویسنده درتوضیح عدم جرواز عفرو مجررم حردی باشرفاعت مری نویسرد« :هریچ
مخاحفتی آشکار دراین باره وجود ندارد وروایاتی براین منع دالحت میکنند ،از جنله م تبره سرکونی
که چنین است :هرگز کسی درحدی چون نزد امام برده شود شفاعت نکند ،چرا که امرام ماحرک آن
نیست ،اما درآنهه که به امام نرسیده اگر پشینانی مجرم رادیدی شفاعت کن ،مقت رای ت لیرل کره
دراین روایت آمده این است که عدم جواز شفاعت درحد مخت

به حدودی است که امام اختیرار

عفو آنهارا ندارد ،اما درحدودی که امام اختیار عفو دارد مانند موردی کره حرد برا اارارثابرت شرده
باشدمان ی از شفاعت درآنها وجود ندارد( ».احخو ی)335/3 ،3493 ،
دیدگاه فوق با مبانی استنباط واصول سیاست جنایی اسالم موافق به نظر می رسد ،زیرا اول به
جواز شفاعت چیزی نیست جز اول به جواز عفو مجرم با وساطت شفیع درجایی کره عفرو مجررم
حدی در ب

ی موارد مورد ابول اصحاب می باشد ،پس می بایست چنین عفوی با وساطت شفیع

به طریق اوحی جایز باشد .حذا بنابر اول مشهور در جرایم ت زیری به طور مطلق ودربخشی ازجرایم
حدی (به تشخی
خواهد

حاکم و درصورت وجود مصلحت) اادام به شرفاعت وپرذیرش آن نیرز جرایز

بود.

 .3رابطه عفو و شفاعت

عفو ،اادامی مبتنی بر اغناض و یا مصاحح جام ه و فرد است ،که با تصویب نهادهای حکومتی اعم
از نهاد رهبری یا مجلس اانونگذاری ،بننظور مواوف ماندن ت قیب متهنان و یا بخشودن تنرام یرا
اسنتی از مجازات محکومان صورت می گیرد( .فیض )313 :3135 ،اعطای عفو برحسرب مرجرع
اعطا کننده به عفو عنومی و خصوصی اابل تقسریم اسرت .عفرو عنرومی یکری از مروارد سرقوط
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مجازات و یکی از اسباب برداشرتن محکومیرت جزایری اسرت( 3آخونردی .)391/1 ،3134 ،عفرو
خصوصی تصنینی است که به ابتکار و با پیشنهاد اوه ا ا یه و موافقت عاحی ترین مقرام اجرایری
کشور ،ی نی رهبری گرفته میشود و به موجب آن تنام یا اسنتی از مجازات محکومران بخشروده
ویا به مجازات خفی تری تبدیل میشود( 9اردبیلی 933/9 ،3124 ،؛ زراعت.)33/3 ،3133 ،
شایان ذکر است عفو خصوصی ناظر بر احکام اط ی است و تنها در خصوص "محکومران" و
(نه متهنان) مجراست؛ در حقوق کیفری عفو به عنروان یرک ابرزار در اختیرار حراکم اسرت ترا در
مواردی که مصاحح جام ه یا اشخاص اات ا می کند جهت نادیده گرفتن خطا مجررمین یرا عردم
اجرای مجازات ت یینی از آن استفاده نناید .رابطه موجود بین شفاعت و عفو از این جهت است که
در هردو ،متهم از تحت ت قیب ارار گرفتن و یا اجرای حکنی که علیه وی صادر شده است م اف
می شود و جریان دادرسی یا فرآیند اجرای حکم علیه وی متوا

میگردد ،و هنهنرین در هرر دو

نهاد فقهی -حقوای یک عامل خارج از فرآیند ت قیب متهم و دادرسی زمینه این م افیرت را فرراهم
مینناید؛ حیکن تفاوت بین عفو و شفاعت این است که چون در عفو درخواست از ناحیره مقامرات
رسنی بوده و اانونگذار برای آنها این اختیار را فراهم ننوده است ،نوعاً  -جز در موارد اسرتثنا ی-
عفو مورد ابول مقامات ا ایی ارار میگیرد ،وحی در شفاعت ،وحو اینکه اانون شرفاعت را تجرویز
نناید ،ابول و عدم آن در اختیار مقامات ا ایی خواهد بود.
تفاوت دیگر اینکه در شفاعت درخواست عفو شخصی است (نوعاً یک فرد مورد شفاعت اررار
می گیرد) اما در عفو وحو عفو خصوصی عرده زیرادی از مجررمین مشرنول بخشرودگی اررار مری
بیگنان آنچه بنی اسرا یل به عنوان مجازات در میان خود اجرا مریکردنرد ،دایقراً حردود اسرالمی
نبوده است؛ مقررات جزایی آنان با حدود اسالمی متفاوت بوده است( .نرک :نوبهرار-944 ،3133 ،
 )333اما بر پایه این نقل ،پیامبر (ص) آنها را حدود نامیده است .این نشان مریدهرد کره انگشرت
تمکید در اینگونه نقلها بر مجازات و کیفر است ،نه خصوص حدود اصطالحی.
 .3عفو عنومی که به موجب اانون در جرا م موجب ت زیر اعطا می شود ت قیب و دادرسی را مواوف می کند ،درصورت
صدور حکم محکومیت اجرای مجازات مواوف و آثار محکومیت نیز زا ل می شود (ماده  23ق .م .ا).
 .9عفو خصوصی در حدود موازین اسالمی پس از پیشنهاد ر یس اوه ا ا یه با مقام رهبری است (ماده  23ق .م .ا).
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به هر حال ،چون ابول شفاعت از اختیارات مقامات ا ایی است و آثار شفاعت واتری ننایران
می شود که مقامات ا ایی آن را ابول و مت ااباً مرتکب جرم حدی از مجازات م راف شرود؛ مری
توان شفاعت را نوعی عفو مقامات ا ایی محسوب کرد که زمینه آن را شفاعت فراهم مری ننایرد
(گلدوزیان ،25 ،3134 ،اردبیلی.)933/9 ،3124 ،
 .1زمان اجرای شفاعت

آیا بطور کلی شفاعت در حدود در هرمرحله از مراحل سیر دادرسی مردود میباشد یا اینکره نراظر
به مرحله خاصی است ؟در روایت م تبره سکونی آمده است :اگر حرد بره امرام برسرد هریچ کرس
شفاعت نکند وحی اگر بره امرام نرسرد شرفاعت کرن .مرراد روایرت از اذا بل غ االم ا و م اَّل یبل غ االم ا
چیست ؟ برای بلوغ حد دو م نا محتنل است ؛ م نرای اول مفهروم حغروی بلروغ اسرت کره هنران
"رسیدن" است که در این صورت م نای روایت آن است واتی که امام از اوع جرم مستوجب حدّ
مطلع شود دیگر شفاعت اثری ندارد ،حال چه این جرم عالوه بر اطالع به امام اثبات شده باشد یرا
جدای از اطالع به امام ،در هر صورت با اطالع امام از واوع جرم شفاعت اثری نردارد .م نرای دوم
به نوعی مفهوم اصطالحی بلوغ است و مراد "اثبات حدّ" است ،ی نی از زمانی کره حرد نرزد امرام
ثابت شد دیگر شفاعت تمثیری ندارد ،اما ابل از اثبات حد شفاعت ادرت تمثیر گذاری دارد.
مراد از"بلوغ" هنان اثبات حد می باشد ،زیرا اگر مراد م نای حغوی آن باشرد روایرت بره حغرو
بودن دچار می شود ،زیرا م نای روایت بنابراینکه مراد از "بلوغ"" ،رسیدن" باشرد چنرین میشرود:
"درباره حدی که به امام رسیده و امام از آن مطلع شده شفاعت نکن گرچه هنوز اثبات نشده است
و درباره حدی که به امام نرسیده و امام از آن مطلع نشدهشفاعت کن " ،ایراد این نظریه این اسرت
که اگر موضوع هنوز نزد امام مطرح نشده است پس پیش چه کسی بایرد شرفاعت ننرود؟! حرذا ترا
زمانی که جرم ثابت نشده باشد شفاعت کردن اشکاحی ندارد و احبته ایرن بره م نرای احرزام امرام بره
پذیرش شفاعت نیست(تبریزی.)933 ،3433 ،
فقهای عامه نیز درخصوص شفاعت ابل از بلوغ امر نزد حاکم و ب د از آن تفصریل اا رل شرده
اند :اگر شفاعت پیش از رسیدن امر نزد حاکم به عنرل آیرد محردودیتی وجرود نردارد( ،احرجبری،
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 )959/9 ،3121فقهای حنفی ،شاف ی وظاهری برآنند که مقصود ،بلوغ امر نزد امرام وثبروت حکرم
دعوی نزد اوست (ابن عابدین ،4/4 ،3439 ،احنووی ،25/34 ،3439 ،ابن حزم ،بریترا)34/31 ،پرس
پیش از این مرحله شفاعت مجرم چه در جرایم حدی و چه جرایم غیر حدی جایز است .حنبلیران
وجن ی دیگر از فقها برآنند که صرف بلوغ امر نزد حاکم برای تحریم شفاعت کافی است(.اح ینری،
 )933/91 ،3493وماحکیه رفع امرنزد نا بان امام را نیز برای حرام شدن شفاعت کافی دانسته وگفتره
اند رسیدن امر نزد اوای انتظامی یا هرکس که اا م مقام وحری امراسرت در تحرریم شرفاعت کرافی
است( .احکاندهلوی )144-149/31 ،3494 ،حذا عنوم فقهای اهل سنّت نیرز هنگری دربراره "جررم
حدّی که هنوز نزد امام ثابت نگردیده است ،گرچه خبرر آن جررم بره امرام رسریده و از آن مطلرع
میباشد میتوان شفاعت ننود" اتفاق نظر دارند( .احجزیرری ،2/5 ،3493 ،احخطیرب احشرربینی،3435 ،
 ،429/5احقیروانی ،453/34 ،3494 ،ابن ادامه احنقدسری ،312/2 ،3133 ،عبرد احررحنن احنقدسری،
.)932/34 ،3413
استثنائات
علی رغم مطرح بودن مسئله شفاعت درمنابع و آثار فقهی و مشروعیت آن به تفصیلی که گذشت و
باعنایت به این که اانونگذار اسالمی نهادهایی ماننرد ت لیرق و آزادی مشرروط را کره ابرداعاتی در
سیاست جنایی غربی به شنار مری رونرد برا مبرانی حقروق جزایری اسرالم سرازگار دانسرته حکرن
درخصوص مسئله شفاعت نزد حاکم به نفع مجرم سکوت ننوده است .با این حال باتوجه به اینکه
در موارد اابل توجهی مانند اجرای مجازات بر زن باردار ،شیرده ،بینار جسنی یرا روانری و جنرون
متهم( 8مواد  549 ،543و  541ق .آ .د .ک  )3129اجرای مجازات به تمخیر می افتد و هنهنرین در
 .3یکی از موارد به ت ویق افتادن در اجرای مجازات ماده  543ق .آ .کیفری می باشد که مقررننوده اجرای حکم به
تشخی

دستور ااضی اجرای احکام در دوران بارداری و پس از زاینان حداکثر تا شش ماه و در دوران شیردهی

حداکثر تا رسیدن طفل به سن دوساحگی و اجرای مجازات شالق در ایام حیض و استحاضه می باشد و اما آنهه که
اابل مالحظه و توجه می باشد این است که در اانون مجازات سابق به ت ویق انداختن مجازات احزامی بود در حاحیکه
در اانون جدید این امر به تشخی

ااضی اجرای احکام نهاده شده است.
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مواردی که حد اجرا ننی گردد ازجنله اضطرار ،سال احطی ،اهل کتاب و توبه محکوم در جریران
حکم نیز خال وجود نهاد شفاعت هنهنان موجود میباشد که در ذیل بره بررسری و تطبیرق مروارد
مذکور با اانون مجازات اسالمی جدید میپردازیم:
 .0اضطرار

در روایت آمده است زنی بدحیل اضطرار و نجات از تشنگی شدید مرتکب عنرل زنرا شرد .خلیفره
دوم می خواست حد زنا را بر وی جاری نناید ،اما ح رت علی(ع) پرس از بررسری موضروع برا
اسررتناد برره آیرره شررریفه "فم ن ار طرغْي ِب و الع ا " (بقرره )331/از اجرررای حررد منان ررت ننودنررد
(حرعاملی .)134/93 ،3433 ،در تطبیق روایت مذکور با اانون مجازات جدید مری تروان بره مراده
 933ق.م .ا جدید استناد ننود که اشراره دارد بره اینکره در جررایم مسرتوجب حرد مرتکرب را در
صورتی مسئول می دانند که عالوه بر داشتن علم ،اصرد و شررایط مسرئوحیت کیفرری بره حرمرت
شرعی رفتار ارتکابی آگاه باشد و از جنله شرایط مسئوحیت کیفری نیز اختیار است که در اضرطرار
شخ

به دحیل نداشتن اختیار فااد شرایط مسئوحیت کیفری بوده و حرد در مرورد وی اجررا ننری

گردد.
 .1سال قحطي

روایات مت ددی موجود می باشد که دالحت دارد سرات در عرام احنجاعره (سرال احطری) موجرب
اجرای حد نیست (حرعاملی/93 ،3441 ،ص ،)594ی نی در شرایط خاص زمرانی در اجررای حرد
مصلحتی ننی باشد .حذا برخی از فقهای شی ه م تقدند که در سال احطی چه سارق م طّر باشرد و
چه نباشد مطلقاً حد سرات اجرا ننری گرردد(شرهیداول .)913 ،3433 ،در تطبیرق روایرت مرذکور
میتوان به ماده  933ق .م .ا جدید (بند خ) استناد ننود که یکی از شررایط اجررای حرد سررات را
چنین مقرر ننوده که سرات در زمان احطی صورت نگیرد .بنابراین چنرین نتیجره مری گیرریم کره
سرات در زمان احطی که به علت اضطرار ،خوف از اتالف نفس و  ...صورت گیرد مانع از اجرای
حد سرات است و استثنا ی بر اجرای مجازات حد می باشد.
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 .3شفاعت قبل و بعد از اثبات جرائم حدی

سکونى با سندى م تبر از امام صادق (ع) روایت مىکند که آن ح رت گفت :على (ع) فرمود :اگر
درباره کسى اجراى حد به ثبوت رسید نباید درباره او شفاعت کرد.
زیرا امام صاحب اختیار در حد نیست وحى اگر مورد گناه به امام نرسیده و مجررم نیرز از کررده
خود نادم باشد مىتوان به شفاعت او برخاست و در امور دیگرى به جز حد ،با تقاضاى مشفوع حره
مى تروان شرفاعت ننرود .و شرفاعت در حرق مسرلنان و غیرر مسرلنان ،بردون اذن طررف انجرام
ننىشود(بروجردى .)512/14 ،3492 ،در حقوق نیز در جرا م موجب حد  -به استناد ماده  334ق.
م .ا  – 3129هرگاه متهم ابل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصالح وی برای ااضی محرز شود
حد از او سااط می گردد8؛ و اما درخصوص تمثیر شفاعت ب د از اثبات جرا م حدی بح

شفاعت

ر یس اوه ا ا یه از وحی امر در ماده فوق ننونه ای از مصادیق شفاعت در جررا م حردی میباشرد.
ماده مذکور چنین بیان می دارد با آنکه محاربه از جنله جرا م حدی می باشد ،در صرورتیکه جررم
حدی با اارار ثابت شده باشد در صورت توبه مرتکب حتی پس ازاثبات جرم محاربره دادگراه مری
تواند عفو مجرم را توسط ر یس اوه ا اییه از مقام رهبری تقاضا نناید که این امر از مصادیق بارز
شفاعت در سقوط مجازات در جرایم حدی میباشد.
نتایج
نتایج پژوهش حاضر به شرح زیر است:
 .3در مورد حدودی که حقاحلّهاند ،صحیحتر این است که بگوییم حاکم به شرطی مجاز به عفو
این حدود است که جرم به واسطه اارار ثابت شده باشد ،اما توبه مجرم شرط جرواز عفرو نیسرت،
بلکه در غیر مورد توبه چنانهه عفو مجرم به مصلحت بوده یا مفسدهای بر آن مترتب گرردد حراکم
حق عفو مجرم را دارد ،زیرا روایاتی که دالحت بر جواز عفو دارند تنها مواردی را شامل میشود که
حد با اارار ثابت شده باشد نه با بینه.
 .3ماده 334ق .م .ا  ...اگر جرا م فوق غیر از اذف با اارار ثابت شده باشد در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جررم
دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط ر یس اوه ا ا یه از مقام رهبری درخواست نناید.
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 .9باعنایت به اینکه روایت "الش فاع ف ی احل و" عام است و شرفاعت را در هنره جررایم (حرد و
ت زیر) مننوع میداند ،حیکن چنین استدالحی مخاح

اصل تخفی  ،تسهیل و هنهنرین اصرل تفسریر

م یّق اوانین به نفع متهم است و در موارد مذکور به ححاظ حنایت از حقوق متهم مریبایسرت بره
ادر متیقّن از حدود که هنان حدود اصطالحی میباشد اکتفا ننود؛ حذا باتوجه بره اصرل تخفیر

و

تسهیل و اصل تفسیر م یق اوانین به نفع متهم و مصلحت فرد و جام ه میطلبد که از مبانی فقهی
مربوط به شفاعت بیشتر استفاده شود و اانونگذار به تردوین و جنرع آوری اروانین در یرک اسرم
خاص اادام نناید و عنرل بره ایرن روایرت در مروارد اسرتثنایی آن از اروت و حنایرت بیشرتری
برخوردار گردد.
 .1به رغم اینکه شفاعت با شرایطی در جرا م حدی نهی شده است ،اما نفس شرفاعت ننرودن
برای شفیع حرام نیست و دالحتی بر حرمت آن وجود ندارد و باتوجه به آیرات اررآن درخصروص
نهی از دحسوزی و رففت در اجرای مجازات جرا م حدی میتروان گفرت کره شرفاعت در صرورت
وجود مصلحت ملزمه از مصادیق رففت و دحسوزی نیست که مورد نهی ،و پذیرش آن از مصرادیق
ت طیلی حدود باشد؛ هنهنانکه در روایات اسامه و ام سلنه که پیشتر بیانگردید ،نهی از شرفاعت
به ارشادی بودن نزدیکتر است ترا بره حرمرت ،حرذا صررف عردم پرذیرش شرفاعت آنران و عردم
مجازاتشان با وض ی بودن الشفاعه تطبیق دارد ،بنابراین شفاعت در حد فی نفسه حرام ننی باشد.
پیشنهادها
با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادهای زیر ارا ه میشود:
 .3در اجرای مجازاتهای اسالمی بطور کلی و از آن جنله در اجرای حدود بایرد بره عنراوین
ثانویهای چون "حرج" و "تنفیر از دین" که ارزش و اعتبار آنها در فقه رایج کامالً پذیرفتره
شده است توجه ننود .ننیتوان تنها با تکیه بر منطق وظیفه گرایی بر اجرای مجازاتهرایی
که در متون دینی ذکر شده در هر عصر و زمان و هر موا یتی تمکیرد کررد .گسرترش دامنره
جرم انگاریها و اجرای مجازاتهرا نبایرد بره "بریفایردگی کیفرهرا" بینجامرد یرا "ضررر
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نامت ارف" به محکوم وارد آورد یا مایه "حرج جام ه اسالمی" و یا "بیزاری مردم از دیرن"
شود.
 .9پیشنهاد می گردد در بازنگریهایی که اانونگذار در اانون مجرازات خواهرد داشرت باام ران
نظر به امکان سنجی و ورود شفاعت در حدود ،اوانین جزایی وکیفری را مورد توجه اررار
داده و از شفاعت در موارد و موضوعات بیشتری استفاده نناید .شایان ذکر اسرت مجرمران
حرفهای ،سابقه دار و مرتکبین جرایم خشونتآمیز و خطرناک از شنول تدبیر فروق خرارج
گردند.
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منابع و مآخذ
ارآن کریم
 .3ابن بابویه ،محندبن علی3443( ،ق) ،من الیحضره الفقیه ،ج  ،9ام ،ملسسه نشر اسالمی.
 .9ابن حزم ،ابومحند علی بن احند بن س ید بن حزم اندحسی( ،بیتا) ،المحلی باآلثار ،داراحفکر،
بیروت.
 .1ابن داود حلی3931( ،ق) ،رجال ابن داود ،تهران ،انتشارات دانشگاه.
 .4ابن رشد ،محندبن احند3132( ،ق) ،بدایه المجتهد و نهایه المقتصد ،ام ،شری

احرضی.

 .5ابن عابدین ،محند امین بن عنر3439( ،ق) ،حاشیة ّرد المحتار ،ج  ،4بیروت ،داراحفکر.
 .3ابن ادامه مقدسی ،ابو محند موفق احدین3133( ،ق) ،المغنی ،مکتبه القاهره.

 .3ابن ادامه مقدسی ،شنس احدین ابواحفرج عبداحرحنن بن محند3413( ،ق) ،الشرح الکبیر علی
المقنع ،دارالکتاب العربی النشر و التوزیع.
ّ
 .3ابن ایّم ،احجوزیه3134( ،ق) ،اعالم الموقعین ،جلد ،14مصر ،مطب ه احس اده.
 .2ابن منظور ،محند بن مکرم3443( ،ق) ،لسان العرب ،جلد ،33چاپ ،3بیروت ،دار احیاء التراث
العربي.
 .34اردبیلی ،محندعلی ،)3133( ،حقوق جزای عنومی ،انتشارات میزان ،چاپ اول ،تابستان.
 .33اردبیلی ،محندعلی ،)3124( ،حقوق جزای عنومی ،جلد ،9تهران ،چاپ هفدهم ،نشر میزان.
 .39انصاری ،مرت ی بن محند امین3134( ،ق) ،فرائد االصول ،جلد  ،3ام ،کتاب فروشی مصطفوی.
 .31آخوندی ،محنود ،)3134( ،آیین دادرسی کیفری ،جلد ،1چاپ دوم ،تهران ،سازمان چاپ و
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .34باهری ،محند ،)3134( ،نگرشی بر حقوق جزای عنومی ،انتشارات مجد ،چاپ اول.
 .35بروجردى ،سیدحسین( ،)3492منابع فقه شی ه 13 ،جلد ،انتشارات فرهنگ سبز ،تهران ،اول.
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 .33بلوری ،اکبر ،)3113( ،عفو و بخشودگی ،مجله علنی – حقوای -انتقادی کانون وکال ،شناره،9
سال دهم.
 .33بندریگی ،محند ،)3131( ،فرهنگ جدید عربی-فارسی ،بی جا ،اسالمی.
 .33تبریزی ،میرزا جواد3433( ،ق)ّ ،اسس الحدود و التعزیرات ،چاپ ،3ام.

 .32جزیری ،عبداحرحنن3493( ،ق) ،الفقه علی المذاهب االربعه ،بیروت ،دارالکتاب العربی.
 .94ج فری حنگرودی ،محندج فر ،)3133( ،مبسوط در ترمینوحوژی حقوق ،تهران ،کتابخانه گنج
دانش.
 .93حرّ عاملی ،شیخ محندبن اححسن3441( ،ق) ،وسائل الشیعه ،تهران ،کتاب فروشی اسالمیه.
 .99حلبی ،ابواحصالح3441( ،ق) ،الکافی فی الفقه ،اصفهان ،مکتبه امیرالمؤمنین(ع).
 .91حلبی ،حنزه بن علی3433( ،ق) ،غنیه النزوع ،ام ،مؤسسه الصادق(ع).
 .94حلی ،حسن بن یوس 3435( ،ق) ،کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد ،ام ،دفتر انتشارات
اسالمی.
 .95حلی ،حسن بن یوس 3439( ،ق) ،منتهي المطلب في تحقیق المذهب ،تصحیح :بخش فقه در
جام ه پژوهشهای اسالمی ،مشهد :مجمع البحوث االسالمیه ،چاپ .3
 .93حلی ،محند بن منصور بن احند ،)3433( ،السرائر الحاوی التحریر الفتاوی 1 ،جلد ،جام ه
مدرسین ،ام.
 .93حلی ،نجم احدین ابو احقاسم ج فر بن اححسن3133( ،ش) ،المختصر النافع فی فقه االمامیه ،تهران،
احهام.
 .93حلی ،نجماحدین ج فربن اححسن ،)3443( ،المعتبر في شرح المختصر ،جلد  ،3تصحیح :محند
علی حیدری و سید مهدی شنس احدین ،ام ،موسسه سید احشهدا (ع).
 .92خطیب احشربینی ،شنس احدین محند بن احند ،)3435( ،مغنی المحتاج ،دارالکتب العلمیه،
االوحی.
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 .14احخنینی ،سید روحاهلل3493( ،ق) ،تحریرالوسیلة ،ج  ،9تهران ،ملسسه تنظیم و نشر آثار امام
خنینی.
 .13خویی ،سید ابواحقاسم ،)3493( ،مباني تکمله المنهاج ،چاپ 9و ،3ام 3123 ،ق و جلد ،43
چاپ ،1موسسه احیا آثار امام احخویی.
 .19راغب اصفهانی ،ابواحقاسم اححسین بن محند ،)3435( ،المفردات فی غریب القرآن ،دارالقم،
دمشق ،بیروت.
 .11رجبی ،عبداح زیز ،)3121( ،فقه الملوک و مفتاح الریاح ،الجمهوریه العراقیه ،دیوان االوقا .
 .14زراعت ،عباس ،)3133( ،حقوق جزای عنومی ،جلد ،3تهران ،انتشارات اقنوس.
 .15سبحانی ،ج فر ،)3133( ،فروغ ابدیت ،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی ،چاپ.34
 .13شهید ثانی ،زین احدین بن علی ،)3495( ،مسالك االفهام الي تنقیح شرایع االسالم ،جلد35و ،34ام،
موسسه م ارف اسالمی.
 .13شیخ مفید ،محندبن محندبن ن نان ،)3434( ،المقنعه ،مرکز انتشارات اسالمی جام ه مدرسین
ام.
 .13شیری ،عباس ،)3139( ،سقوط مجازات در حقوق کیفری اسالم و ایران ،انتشارات جهاد
دانشگاهی ،چاپ.3
 .12طرابلسی ،احقاضی عبداح زیز ابن برّاج3443( ،ق) ،المهذب 9 ،جلد دفتر انتشارات اسالمی
وابسته به جام ه مدرسین حوزه علنیه ام ،ایران
 .44طوسی ،ابو ج فر3444( ،ق) ،النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ،دارالکتب العربی ،بیروت ،چاپ دوم
 .43طوسی ،ابو ج فر ،)3433( ،العده في االصول ،چاپ 9و ،3تحقیق محند رضا انصاری.
 .49طوسی ،ابوج فر ،)3141( ،المبسوط ،ج  ،9تهران ،علنیه اسالمیه.
 .41طوسى ،محند بن حسن( ،)3141النهایه ،تهران ،دانشگاه تهران.
 .44عبداحکریم بى آزار شیرازى ،)3133( ،رساحه نوین ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمى ،چاپ
چهارم.
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 .45علی آبادی ،عبداححسین ،)3159( ،حقوق جنایی ،چاپخانه بانک ملی.
 .43عنید ،حسن ،)3133( ،فرهنگ عنید ،تهران ،امیرکبیر.

ً

 .43عوده ،عبداحقادر3435( ،ق) ،التشریع الجنائی االسالمی مقارنا بالقانون الوضعی ،بی جا ،مکتبه
دارالعروبه.
 .43اح ینی  ،بدراحدین ،)3493( ،عمدة القاری شرح صحیح بخاری ،داراحیاء التراث العربی ،بیروت.
 .42فاضل هندی ،محندبن اححسن بن محند االصفهانی3445( ،ق) ،کشف اللثام ،ام ،مکتبۀ آیۀاهلل
مرعشی.
 .54فراهیدی ،خلیل بن احند3442( ،ق) ،العین ،جلد  3و  ،1ام ،دارالهجره.
 .53ف یالت ،جبر محنود3443( ،ق) ،سقوط العقوبات فی الفقه االسالمی ،دارعماد ،الطبعه االولی.
 .59فیض ،علیرضا ،)3135( ،تطبیق در حقوق جزای عنومی اسالم ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
 .51ارطبی ،محندبن احند( ،بیتا) ،الجامع الحکام القرآن ،بیروت ،داراحفکر.

 .54احقیروانی ،ابن ابی زید ،)3494( ،النوادر و الزیادات من غیرها من ّ
االمهات ،دارالغرب االسالمی،
بیروت.
 .55احکاندهلوی  ،محند ذکریا ،)3494( ،اوجزالمسالک الی مؤطا مالک ،دارالقلم ،دمشق.
 .53گلدویان ،ایرج ،)3134( ،بایستههای حقوق جزای عنومی ،جلد9 ،3و ،1تهران ،انتشارات میزان.
 .53گیالنی ،عبداحرزاق ،)3133( ،ترجمه مصباح الشریعه ،تهران ،پیام حق.

ّ
السلطانیه ،دارالحدیث ،القاهره.
 .53ماوردی ،ابواححسن علی بن محند بن حبیب ،)3493( ،االحکام
 .52مجلسی ،محندباار ،)3134( ،بحاراالنوار ،العلمیه االسالمیه ،چاپ دوم.
 .34مرعشی ،حسن ،)3135( ،توبه و نقش آن از دیدگاه حقوق جزای اسالمی ،فصلنامه دیدگاههای
حقوای ،شناره.1
 .33مظفر ،محند رضا ،)3133( ،اصول فقه ،جلد  ،9حکنت.
 .39م ین ،محند ،)3139( ،فرهنگ م ین ،تهران ،زرین.
 .31مغربی ،ن نان بن محند ،)3135( ،دعائم االسالم ،ج ،9ام ،آل احبیت(ع).
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 .34مکارم احشیرازى ،ناصر3131( ،ش) ،تفسیر ننونه ،ج  ،33تهران ،داراحکتب االسالمیه.
 .35مکارم احشیرازى ،ناصر ،انواراحفقاهه3433( ،ق) ،الحدود و تعزیرات ،جلد ،3ام ،مدرسه امام علی
بن ابیطاحب.
 .33مکی اح املی ،محندبن جنالاحدین3433( ،ق) ،القواعد و الفوائد ،ام ،کتاب فروشی مفید.
 .33ملک اسناعیلی ،عزیزاهلل3155( ،ش) ،حقوق جزای عنومی ،انتشارات دانشگاه تهران.
 .33منتظری ،حسین لی ،)3133( ،مجنوعه دیدگاه ها ،بی جا ،بی نا.
 .32منتظری ،حسین لی3444( ،ق) ،الحدود ،ام ،دارالفکر.
 .34موسوی خلخاحی ،سید محند مهدی ،)3134( ،حاکنیت در اسالم ،دفتر انتشارات اسالمی،
چاپ اول.
 .33موسوی گلپایگانی ،سیدمحندرضا ،)3439( ،الدرالمنضود فی احکام الحدود ،دارالقرآن ،ام ،چاپ
اول.
 .39نجفی ،محنّدحسن ،)3134( ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،ج  ،43تهران ،دار الکتب
ّ
اإلسالمیة.
 .31نجفی ،مرت ی و محسنی ،فرید ،)3133( ،حقوق اساسی جنهوری اسالمی ایران ،فردافر،
انتشارات بین احنللی احهدی ،تهران ،چاپ هفتم.
 .34نوبهار ،رحیم  ،)3121( ،شفاعت در حد و ت زیر ،فصلنامه پژوهش حقوق کیفری-341 ،3 ،
.314
 .35نوبهار ،رحیم ،)3133( ،مقررات کیفری ،جرایم و مجازات ها در تورات ،نامه مفید ،شناره،33
سال پنجم ،ص

.333-944

 .33نوبهار ،رحیم ،)3134( ،بررسی ااعده فقهی حرمت تنفیر از دین ،مجله تحقیقات حقوای،
شناره.49
 .33احنووی ،ابوذکریا محی احدین( ،)3439روضة الطالبین ،المکتب االسالمی ،بیروت.
 .33نیشابوری ،مسلم بن اححجاج( ،)3499صحیح مسلم ،چاپ ،3بیروت ،المکتبه العصریه.
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 .32وحید بهبهانی( ،بی تا) ،تعلیقه علي منهج المقال ،بی جا.
 .34هاشنی شاهرودی ،سیدمحنود( ،)3132فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهمااحسالم،
جلد ،4ام ،ملسسه دایره احن ارف فقه اسالمی.
 .33هاشنی شاهرودی ،سیدمحنود ،)3494( ،عفوالحاکم فی العقوبات ،مجله فقه اهل بیت(ع) ،سال
چهارم ،شناره .35

