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گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ايران.

نقدی بر نظریه اشتراط توبه برای جواز عفو حاکم در صورت
اقرار مرتکب حد

چکیده
یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات در نظام کیفری اسالم ،عفو شدن مجرم است .با توجه به انوع
مجازاتهای اسالمی و دستهبندی مختلف این مجازاتها به مواردی چون قصاص ،دیات و حدود ،نظرات
مختلفی در این خصوص ابراز گردیده است .در پژوهش حاضر که به بررسی عدم لزوم توبه در عفو
مرتکب جرم حدی در صورت اقرار وی میپردازد ،به این سئوال پاسخ میدهیم که در صورت اثبات
جرم حدی با اقرار ،آیا توبه مرتکب نیز برای اینکه مشمول عفو حاکم اسالمی قرار بگیرد ضروریست یا
خیر؟ مشهور فقها در پاسخ به سئوال مزبور ،توبه مرتکب را یکی از ارکان عفو دانستهاند لکن بعضی از
متاخران چنین دیدگاهی را برنتابیدهاند .قانون مجازات اسالمی مصوب  2931نیز در ذیل ماده  221با
عبارت «اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد ،در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات
جرم ،دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید» ،موافقت
خود را با دیدگاه مشهور ،نمایان ساخته است .نوشتار حاضر در روشی کتابخانهای با نگاه مسئله محور به
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بازخوانی ادله طرفین و نقد و تحلیل و نقد آنها پرداخته است .نتیجه پژوهش نشان میدهد مستندات قائالن
به شرط دانستن توبه برای شمول عفو ،شامل اجماع ،شهرت ،قیاس اولویت و بعضی روایاتی که
درخصوص مواردی خاص از ائمه صادر گردیدهاند ،برای اثبات مدعای ایشان از قوّت چندانی برخوردار
نیست و ادله ایشان اخص از مدعای ایشان میباشد و مداقّه در متن روایات که در آن صرفا به بیان
شرطیت اقرار پرداختهاند و ذکری از توبه مرتکب به میان نیاوردهاند به استظهار ادلهای چون مذاق شرع و
نیز قاعده درأ و تفسیر مضیق قوانین جزایی ،عدم اشتراط عفو حاکم به توبه مرتکب را در فرض ثبوت حد
با اقرار ،قویتر مینمایاند .بدین جهت در پژوهش حاضر پیشنهادی نیز برای اصالح قانون مجازات
اسالمی در زمینه مقررات توبه مطرح میگردد.

واژگان کلیدي :عفو ،توبه مجرم ،حد ،عفو در حدود ،حدود حق اللهی.
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مقدمه
غاطبه فقها از متقدمین تا معاصرين بحث تاثیر توبه را بر اجرای مجازاتها بررسی نمودهاند و در ابواب
مختلف حدود به فراخور حال از آن سخن به میان آورده اند .در اين میان بحثی مطرح است که آيا
تاثیر توبه منوط به ثبوت جرم حدی با اقرار است يا خیر؟ غالب فقهای شیعه تاثیر توبه را منوط به
فرضی دانستهاند که جرم حدی با اقرار ثابت شده باشد .برخی نیز تاثیر توبه را در صورت اثبات جرم با
شهادت شهود و بینه نیز پذيرفتهاند و برخی از متاخرين نیز برای توبه در فرض اثبات جرم با اقرار
اثری قائل نگرديدهاند .اين عده بر آنند که چنانچه جرم حدی با اقرار مرتکب ثابت شود نیازی به
اثبات و احراز توبه نیست و به صرف اثبات حد با اقرار حاکم مخیر است که مجرم را عفو نمايد و يا
وی را مجازات نمايد .قانون مجازات اسالمی به عنوان اساسیترين سندِ حقوق جزا در جمهوری
اسالمی ايران ،در ماده  111نظر خود را همسو با مشهور فقها بیان داشته است.
همانطور که در تمام ادوار تاريخی ،ارتکاب جرم و نقض هنجارهای اجتماعی ،واکنش
شديد جامعه را در برداشته و حاکمیت برای مجازات مجرم و تنبیه هنجارشکن ،مجازاتهايی
را وضع نموده است ،به موازات قدمت مجازات در طول تاريخ ،عفو از مجرم نیز مد نظر بوده
است و مجرمین تحت شرايطی خاص مشمول آن میشدهاند .در نظام حقوق کیفری ايران
نیز در کنار تاسیسهايی همچون آزادی مشروط (ساده ،مراقبتی) ،تعويق صدور حکم (ساده،
مراقبتی) ،تعلیق مجازات (ساده ،مراقبتی)؛ عفو محکومین و مجرمان مد نظر مقنن قرار
گرفته است .نظام حقوق جزای ايران که بر گرفته از شرع انور اسالم است ،عفو را بر پايه
آموزههای اسالم در قانون اساسی و قانون مجازات اسالمی گنجانده است.
هرچند در خصوص عفو و شرايط آن و تقسیمات عفو ،آثار ارزشمندی نگاشته شده است
که مورد اقبال نگارندگان نیز بوده است لکن در آثار مزبور پاسخ روشنی به اين سئوال داده
نشده است که در صورت اثبات جرم حدی با اقرار مرتکب ،آيا توبه ،شرط جواز عفو توسط
حاکم است يا بدون توبه نیز عفو جايز است و در صورت اشتراط توبه ،مالک توبه و ضوابط
احراز آن چگونه خواهد بود؟ پژوهش پیش رو در صدد است که بدين سئوال پاسخ داده و
موضع مقنن را در اين خصوص بازخوانی نمايد .در پاسخ به اين سئوال الزم به ياد آوری
است که عفو به دو قسم کلی تقسیم میگردد يکی عفو عمومی بدين تعريف که «عفو
عمومی تصمیم و اقدامی است از طرف قدرت عمومی اجتماعی به منظور فراموش کردن
بعضی جرايم و منع تعقیب آنها و ترک اجرای احکامی که برای مجازات صادر گرديده است»
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(عباس زراعت ،شرح قانون مجازات اسالمی111 ،؛ محمد باهری ،حقوق جزای عمومی180 ،؛ ايرج گلدوزيان،
بايسته های حقوق جزای عمومی111 ،؛ پرويز صانعی ،حقوق جزای عمومی900/0 ،؛ حسین آقايی جنت

مکان ،حقوق کیفری عمومی ،حقوق کیفری عمومی )910/0 ،اين نوع عفو که در تکاپوی انقالبات و
اغتشاشات رخ مینمايد راهی برای رفع التهابات اجتماعی است .نوع ديگر ،عفو عفو خصوصی
است که در تعريف آن گفته شده « :عفو خصوصی تصمیمی است که به ابتکار و با پیشنهاد
قوه قضايیه و موافقت عالیترين مقام اجرايی کشور ،يعنی رهبری گرفته میشود و به موجب
آن تمام يا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده و يا به مجازات خفیفتری تبديل میشود»
(محمد علی اردبیلی ،جزای عمومی061 ،؛ عباس زراعت ،شرح قانون مجازات اسالمی)111 ،

آنجه در نوشتار حاضر بدان پرداخته میشود ،عفو خصوصی و آن هم در صورت ارتکاب
جرم حدی میباشد ،ارتکاب جرم حدی در فرضی مد نظر پژوهش حاضر است که حد با
اقرار مرتکب ثابت گرديده باشد .در فقه پويای شیعه در اين خصوص نظرات مختلفی مطرح
گرديده است که حسب استقراء نگارندگان پنج نظر قابل ذکر است .در اغلب اين نظريات،
صرف نظر از تفاوتهای آنها« ،توبه» مرتکب شرط دانسته شده است ،در مقابل اين نظر غالب،
برخی از فقهای معاصر بر اين عقیدهاند که چنانچه حد با اقرار مرتکب ثابت گردد ،نیازی به
توبه وی نیست و در هر صورت بر حاکم جايز است که وی را از مجازات عفو نمايد.
قانون مجازات اسالمی مصوب  1930ذيل ماده  111در خصوص مسئله فوق از نظر
مشهور فقها تبعیت نموده است و جواز عفو حاکم را مشروط به توبه مرتکب دانسته است.
که در ادامه داليل استحکام يا ضعف اين موضع مقنن را به نقد مینشینیم.
قبل از پرداختن به موضوع مورد بحث و آوردن اقوال فقها ذکر پارهای از مفاهیم پايهای
و اصلی برای ورود به بحث ضروری است .هر چند ممکن است در ابتدای امر بعضی از اين
مفاهیم بديهی به نظر برسد لکن با عمیق شدن در معانی اين واژگان خالف اين مطلب به
اثبات میرسد.

بررسی لغوی و اصطالحی مفردات تحقیق
برای اين منظور ابتدا به تعريف حد پرداخته و مشخص مینمايیم کدامیک از حدود در اين مقاله
مورد نظر میباشد و سپس به تعريف لفظ قاضی و اقسام آن پرداخته و اين مفهوم مورد کاوش قرار
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می گیرد و در ادامه به بررسی مفهوم عفو و انواع عفو پرداخته و در نهايت به تبیین مفهوم توبه و
ارکان و شرايط آن میپردازيم.
الف) حد :حد در لغت :حد در لغت به معنای مرز ،مانع و حاجز بین دو چیز است که
مانع اختالط آن ها با يکديگر می شود( .راغب ،مفردات001 ،؛ واسطى ،تاج العروس من جواهر
القاموس112/1 ،؛ نشوان بن سعید ،شمس العلوم 101/9،؛ ابوالحسین ،ابن فارس ،معجم مقائیس اللغة9/0 ،؛

قرشى ،قاموس قرآن )110/0 ،و حد منزل آن چیزی است که به وسیله ی آن از منزل های
ديگر متمايز می شود(راغب ،همان )001 ،اصل حد به معنای مانع قرار دادن و جدايی بین دو
چیز می باشد( .ابن اثیر ،النهاية )910/1 ،و جمع آن حدود است و منتهای هرچیزی حد آن
میباشد( .ابن منظور ،لسان العرب )112/9 ،حدود شرعی نیز از اين جهت حد نامیده شدهاند که
مانع مردم از ارتکاب گناهان میشوند( .فیومى ،المصباح المنیر)101/0 ،
حد در اصطالح :محقق حلی در تعريف حد چنین مینگارد« :هر چیزی که دارای
عقوبت مقدر و تعیین شده باشد حد و آنچه داراى مجازات مقدر نباشد ،تعزير نامیده
مىشود» (محقق حلی ،شرائع  )196/1 ،صاحب جواهر و برخی ديگر حد را به عقوبت خاصی که
باعث وارد شدن آزار بر بدن فرد به خاطر انجام دادن معصیت خاصی که مرتکب شده است
و شارع مقدار آن را بیان کرده است تعريف نموده است( .نجفی ،جواهر الکالم011/11 ،؛ سبزواری،
مهذب األحکام001/01 ،؛ تبريزى) صاحب رياض در اين زمینه مینگارد« :حدود جمع حدّ است،
و حدّ در لغت به معنى منع ،و از ديدگاه شرع ،عقوبت و مجازات معین و مخصوصى است که
باعث آزار بدن مىگردد» (طباطبايی ،رياض المسائل)113/0 ،
حدود به دو قسم حق اللهی و حق الناسی تقسیم میگردند

حدود به دو دسته تقسیم میشوند حدود حق اللهی و حدود حق الناسی .حدود حق
اللهی شامل زنا ،لواط ،سحق و حدود حق الناسی که تنها مصداق آن حد قذف است.
(مرعشی نجفی ،السرقة على ضوء القرآن و السنة012، 1101،؛ تبريزی ،أسس الحدود و التعزيرات )189 ،و
گروهی ديگر اين دو قسم را به آثار آن تعريف نموده و گفتهاند« :هر آنچه که بنده میتواند
آن را ساقط کند حق الناس و هر آنچه که بنده حق اسقاط آن را ندارد حق اهلل است»
(اردبیلی ،فقه القضا188/0 ،؛ ابن ادريس ،السرائر131/9 ،؛ عالمه حلی ،مختلف الشیعه )119/8 ،از نظر
کمیسیون استفتائات شورای عالی قضايی «هر جرمی که موجب تضرر شخص يا اشخاص
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خاص بشود حق الناس و هر جرمی که باعث اخالل و اختالل در نظم گردد و موجب لطمه
بر مصالح اجتماعی و حقوق عمومی باشد حق اهلل محسوب میشود» (مجموعه جرايم و
مجازاتها ،معاونت پژوهش)621/0 ،

آنچه در اين جستار بدان پرداخته میشود و مطمح نظر است حدود حق اللهی است چرا
که در حدود حق الناسی نیاز به گذشت و عفو صاحب حق است.
ب) حاکم :حاکم ،اصطالحی است که در فقه ،حقوق و اصول فقه معانی متفاوتی دارد
اين لغت به معنی قاضی ،داور ،فرمانروا ،اجراکننده حکم است .در قرآن لغت حاکم به صورت
مفرد استعمال نشده است ،ولی به صورت جمع بکار رفته است .در جايی «حُکام« (بقره،
 )188و چندين مورد نیز با عنوان «خیرالحاکمین« (اعراف81 :؛ يونس123 :؛ يوسف )82 :و
«احکم الحاکمین« (هود11 :؛ تین )8 :در مورد خداوند آمده است.
اين عبارت در اصل  16و  11قانون اساسی نیز به معنای حکمران آمده است و در مواد
قانون مجازات اسالمی به عنوان قاضی آمده است بنابراين برای پی بردن به مفهوم حاکم
بايد در معنای قاضی واکاوی و جستجو گردد.
قاضی برگرفته از ماده قضاء است و اسم فاعل است .بنابراين چنانچه معانی قضاء را
تبیین نمايیم مفهوم قاضی نیز مشخص می گردد .معانی مختلفی برای مفهوم قضا ذکر
گرديده است(.انیس ،معجم الوسیط119 ،؛ ابن منظور ،همان023/11 ،؛ طريحی ،مجمع البحرين،
1183/9؛ فیومی ،همان )121112/1 ،میتوان از تمامی تعاريف ذکر شده در کتب به اين تعريف
رسید که قضا در لغت به معنای قطع کردن ،حتمی نمودن ،تمام کردن امری خاص می-
باشد.
متقدم از فقها تعريف در خصوص قضا را بیان ننمودهاند .اين عدم ذکر تعريف نیز يا بدين
علت بوده است که بین تعريف لغوی و اصطالحی قرابت و نزديکی است و يا به علت
مشخص بودن تعريف آن نزد عموم مردم بوده است.
آنچه از تعاريف فقهای معظم در بحث قضا استقصا می گردد آن است که فقها بر يک
تعريف مشخص اتفاق نظر ندارند .برخی آنرا صرف حکم کردن ،ختم دعوا و ختم اختالف
دانستهاند( .فاضل آبی ،بیتا130 ،؛ زحیلی18/6 ،1118 ،؛ خويی9/1 ،1121 ،؛ مرواريد111 ،1112 ،؛ ابن
عابدين910 ،1121 ،؛ خمینی ،بی تا191/1 ،؛ کاشانی )9/1 ،1123 ،گروه ديگر فقها اين تعريف را
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برای قضا پسنديده اند« :واليت شرعی ،خواه واليت خاص و خواه واليت عام ،بر حکم و
مصالح عامه» (شهید اول168/0 ،1111 ،؛ خوانساری9/0 ،1121 ،؛ طباطبايی981/0 ،1121 ،؛ سیوری
حلی091/1 ،1121 ،؛ شهید ثانی910/19 ،1116 ،؛ اصفهانی019/0 ،1121 ،؛ میالنی ،بی تا /11 ،؛ موسوی

اردبیلی )98 ،1128 ،در مجموع می توان قضا را چنین تعريف کرد« :فصل خصومت بین
متداعیین و تطبیق احکام کلی بر موارد جزئی خواه برای فصل خصومت بین طرفین و خواه
مصالح کلی مانند امور حسبیه»
اقسام قاضی :پس از آنکه تعريف قضا و به تبع آن قاضی مشخص شد ،میبايست
مشخص نمايیم قاضی بر چند قسم است .به صورت کلی دو قسم قاضی قابل برشمردن
است :الف) قاضی معصوم :يکی از مناصبی که پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) عالوه بر
ساير مناصب الهی داشته اند قضاوت بین مردم بوده است( .خمینی ،بیتا )81/1 ،ب) قضات غیر
معصوم (چه مجتهد باشند و چه ماذون از قبل مجتهد) :آنچه مسلم است و مورد اتفاق
فقهای امامیه است آن است که در عصر غیبت قضاوت مجتهد جامع الشرايط پذيرفته شده
است و اجماع از هر دو نوع آن بر آن قائم شده است( .محقق حلی )1618/1 ،1911 ،البته در
خصوص اينکه آيا قاضی حتما می بايست مجتهد باشد و يا مقلد آگاه به امور و ماذون از
سوی مجتهد نیز حق قضاوت دارد يا خیر؟ نظراتی ذکر شده است که چهار نظر قابل طرح
است :اول) گروهی به اعتبار علم در قاضی نظر داشتهاند لکن حدود و ثغور اين آگاهی و علم
را مشخص نکرده اند( .ابن بابويه )111 ،1111 ،دوم) گروه ديگر هر چند اسمی از اجتهاد نبرده-
اند لکن علم را چنان تفسیر نمودهاند که با اجتهاد قابل تطبیق است (طوسی)12/8 ،1911 ،
سوم) گروه سوم صريحا اجتهاد را در قاضی معتبر دانستهاند( .محقق حلی13/1 ،1911 ،؛ حلی،
021/0 ،1113؛ سبزواری ،بی تا061/0 ،؛ آشتیانی1 ،1969 ،؛ عراقی ،بی تا )12 ،چهارم) النهايه اين
گروه از فقها بالصراحه منکر اشتراط اجتهاد می باشند( .نجفی)11/12 ،1960 ،
هر چند اين موضوع خود نیازمند پژوهشی مجزا میباشد و در جستار حاضر به دنبال
ذکر مطلب ديگری هستیم لکن می توان گفت در بین فقهای معاصر امام خمینی (ره) نیز به
گونهای قائل به اشتراط اجتهاد گرديده است (خمینی ،تحرير الوسیله)121/0 ،
ج) عفو و اقسام آن :عفو به معنای بخشودن ،گذشت کردن ،گذشـت .در لغـت بـه
معنی از کنار کسی گذشتن ،بخشودن و گذشت کردن است( .معین ،فرهنگ معین)0913/0 ،

راغـب در مفـردات ايـن معنـی را ريشـه اصلی نمیداند و معتقد است که عفو به معنای
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قصد گرفتن چیزی اسـت و بـه همـین مناسـبت بـه وزش بادهايی که منجر به ويرانی و
گرفتن چیزی میشود ،اين واژه اطالق شده است( .ابن منظور ،لسان العرب )031/3 ،و اگـر بـه
محـو کـردن عفو اطالق میگردد بخاطر اين است که آن هم نوعی قصـد برگـرفتن چیـزی
اسـت( .راغب ،مفردات ،ذيل ماده عفا) در علم حقوق اعطـای عفـو بـر حسب مرجع اعطا
کننده به عفو عمومی يا عام و عفو خصوصی يا خـاص قابـل تقسـیم اسـت .در عفـو،
صاحب حق ،حق خود را ساقط کرده و مطالبه نمیکند ،مانند عفو اولیای دم از قاتـل ،عفـو
مجـروح از جارح و عفو مظلوم از ظالم .عفو در اصطالح حقوقدانان ،در معانی زير نیز آمده
است :اسقاط مجازات به وسیله رئیس يک کشور و يا امام ،قدر مشترک ابراء و هبه و نیز در
علم اصول به معنای اباحه و برائت است( .لنگرودی ،ترمینولوژی )0119 ،عفو ،اقـدامی مبتنـی بر
اغماض و مصالح جامعه و فرد است ،که با تصويب نهادهای حکومتی اعم از نهاد رهبری يـا
مجلـس قانونگذاری ،به منظور متوقف ماندنِ تعقیب متهمان و يا بخشودنِ تمام يا قسمتی
از مجازات محکومـان ،صورت میگیرد( .اردبیلی ،جزای عمومی )061 ،به نظر میرسد اين
تعريف جامعتر و کاملتر از ساير تعاريف باشد .بنابراين از طرفی عفو ،گذشت شخص متضرر
از جرم ،از شخص مرتکب جرم است و از طرف ديگـر ،گذشت امام يا حاکم مسلمین
(قاضـی جـامع الشـرايط) از شـخص يـا اشخاصـی ،کـه ممکـن اسـت بـه شکلهای عفو
عام ،عفو خاص ،يا عفو بعد از گذشت متضرر از جرم محقق گردد .مراد از عفو در اين
پژوهش ،با توجه به موارد فوق صورت دوم آن میباشد که منوط به عفو حاکم ،و عفـو بعـد
از گذشـت متضرر از جرم است.
د) توبه :در لغت به معنای پشیمانی و بازگشت از معصیت به سوی طاعت خداوند
اسـت( .حمیری ،همان181/ 0 ،؛ نشوان بن سعید ،همان  )908/1،خداونــد در قرآن کريم عالوه بر
تشويق مرتکبین گ ناه به توبه ،آن را راهـی بـرای جبـران گذشـته از سوی خود اعالم نموده
است 1.از اين رو ،در روايات ،توبه به عنوان واالترين طهارت معرفی شده است .1البته توبه به

 .1ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ (تحريم)8 ،
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معنای صرف پشیمانی و بازگشت از گناه نمیباشد ،بلکه ايـن پشـیمانی در صورتی معتبر
بوده و توبه به حساب میآيـد کـه همـراه بـا اصـالح گذشـته باشـد ،چنانکه در قرآن کريم
آمده است « :من تاب من بعـد ظلمـه و أصـلح فـإن اهلل يتـوب علیـه» (مائده  )93همچنین
در روايتی در ارتباط با تأثیر توبه در سقوط حـد آمـده اسـت« :إذا صلح و عرف منه أمر
جمیل لم يقم علیه الحد» (حـر عـاملی ،وسايل الشیعه )91/08 ،بنـابراين ممکن است توبه را
امری مرکب از ندامت درونی و اصالح عملی دانست؛ نیـز محتمـل است توبه را به معنای
ندامت و پشیمانی دانست که اصالح عملی و رفتاری ،مبـرزِ ايـن ندامت درونی است.
پس از بیان مقدمات بحث در ادامه به بیان اقوال فقها در زمینه شرطیت توبه برای تاثیر
عفو حاکم پرداخته شده است.

اقوال فقها در باب اشتراط توبه
الف) نظريه جواز عفو در صورت توبه پس از ثبوت جرم
در اين زمینه نظرات فقها را میتوان به سه دسته تقسیم نمود:

-1جواز عفو در صورت توبه پس از ثبوت جرم با اقرار
برخی از فقها جواز عفو حاکم در صورت ارتکاب جرم حدی را منوط به دو شرط دانستهاند:
اول آنکه طريق اثبات جرم اقرار مرتکب باشد ،دوم آنکه مجرم پس از اقرار ،توبه کرده باشد.
شیخ طوسی در خصوص فردی که مرتکب جرم مستوجب حد میگردد و به ارتکاب آن اقرار
و بعد از آن توبه مینمايد ،در صورت وجود مصلحت ،امام را مخیر در اجرای مجازات حد بر
مرتکب يا عفو از وی میداند (طوسی ،النهايه .)636 ،مشهور فقهای متقدم و متاخر بر اين
نظريه فتوا دادهاند( .مقداد حلی،التنقیح الرائع لمختصر الشرائع991 /1 ،؛ شهید ثانی ،الروضة البهیة،

 .1مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ :أَتَى رَجٌُ أَمِيرَ الْمُْْمِنِينَ

ََََالَ يَا

أَمِيرَ الْمُْْمِنِينَ -إِنِّي زَنَيْتُ ََطَهِّرْنِي ََأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ -ثُمَّ قَالَ لَهُ اجْلِسْ ََََالَ -أَ يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا قَارَفَ هَذِهِ السَّيِّئَةَ -أَنْ
يَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ ََََامَ الرَّجٌََََُُ -الَ يَا أَمِيرَ الْمُْْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ ََطَهِّرْنِيََََ -الَ وَ مَا دَعَاكَ إِلَى مَا قُلْتَ-
قَالَ طَلَبُ الطَّهَارَةِ -قَالَ وَ أَيُّ طَهَارَةٍ أََْضٌَُ مِنَ التَّوْبَةِ (حر عاملي ،وسايٌ الشيعه)88 ،88 ،
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961/0؛ محقق حلی ،المختصر النافع011 /1 ،؛ حلی ،المهذب البارع02/1 ،؛ مکارم ،أنوار الفقاهة111 ،؛ عالمه
حلی ،تبصره181 ،؛ همو ،تحرير االحکام912/1 ،؛ خمینی ،تحرير الوسیله162/0 ،؛ لنکرانی ،تفضیل الشريعه،
123؛ خوانساری ،جامع المدارک13/1 ،؛ محقق حلی ،شرايع االسالم193/1 ،؛ موسوی ،فقه الحدود911/1 ،؛
عالمه حلی ،مختلف الشیعة160/3،؛ محقق اردبیلی ،مجمع الفائدة و البرهان101 /،؛ منتظری ،کتاب الحدود،
19؛ فاضل آبی ،کشف الرموز111/0 ،؛ مجلسی ،مرآه العقول993/09 ،؛ همو ،مالذ الخبار81/16 ،؛ شهید ثانی،
مسالک االفهام912/11 ،؛ روحانی ،منهاج الصالحین060/9 ،؛ طبسی ،موارد السجن .)113 ،برخی بر اين
ديدگاه ادعای اجماع کردهاند (نجفی ،جواهر الکالم.)039/11 ،

 -2نظريه جواز عفو در صورت توبه پس از شهادت شهود
شیخ مفید مینويسد« :اگر (زانی) پس از اقامه شهادت توبه کند ،امام با در نظر گرفتن مصلحت فرد و
جامعه اسالمی ،اختیار عفو يا اجرای مجازات را دارد» ( 1شیخ المفید ،المقنعة )111 ،ابوالصالح حلبی نیز
اين قول را اختیار کرده با اين تفاوت که به جای واژه شهادت ،بیّنه را به کار برده است0.
(حلبی ،الكافي في الفقه)704 ،

البته ممکن است مراد شیخ مفید و ابوالصالح ،شهادت به تنهايی نباشد ،بلکه اقرار را نیز
شامل شود؛ يا به دلیل اينکه اقرار نوعی شهادت است که شخص علیه خويش ابراز میدارد و
يا به دلیل اولويت .با اين بیان ،اين نظريه با نظريه سوم يکی خواهد بود و ادله آن نیز
مشترک است.

 -3جواز عفو در صورت توبه پس از ثبوت جرم به طور مطلق
ابن زهره و ابوالصالح حلبی از جمله کسانی هستند که اين ديدگاه را برگزيدهاند( .ابن زهره،
غنیة النزوع191 ،؛ الکافى فى الفقه123 ،؛ حر عاملی ،وسايل الشیعة)11 /08 ،

ب) نظريه انحصار عفو ،به حد موجب اذهاق نفس
 . 1فإن تاب بعد قیام الشهادة علیه کان لإلمام الخیار فی العفو عنه أو إقامة الحد علیه حسب ما
يراه من المصلحة فی ذلک له و ألهل اإلسالم فإن لم يتب لم يجز العفو عنه فی الحد بحال
 .0و ان تاب بعد قیام البینة فاإلمام العادل مخیر بین العفو و اإلقامة
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در میان فقهای امامیه تنها ابن ادريس معتقد است که عفو حاکم تنها در فرضی اسقاط
کننده حد است که حد سالب حیات باشد .وی مانند مشهور فقها جواز عفو حاکم را مقید به
حالت ثبوت جرم با اقرار کرده و توبه را نیز شرط می داند ،ولی برخالف مشهور ،جواز عفو را
محدود به جايی دانسته که اجرای حد موجب مرگ است و در ساير حدود جواز عفو برای
امام وجود ندارد( .ابن ادريس ،السرائر )111 /9 ،ايراد نظريه اين ادريس وجود روايت هايی است
که اطالق دارند و مقید به حد موجب مرگ نیستند ،بنابراين مقید نمودن اطالعات ياد شده
نیاز به دلیل دارد و چنین دلیلی يافت نشد.

ج) نظريه جواز عفو در صورت ثبوت جرم با اقرار و عدم اعتبار توبه
در اقوال گذشته ،توبه به عنوان شرط جواز عفو مطرح شده است .بعضی از فقها به اين نکته
تصريح کرده اند :در صورتی که مرتکب توبه نکرده باشد ،امام حق عفو ندارد( .المهذب101/0 ،

و النهاية )636 ،و برخی بر آن ادعای اجماع کردهاند (الدرالمنضود .)116 /1 ،در مقابل محقق
خويی مینويسد« :مشهور جواز عفو را مقید به توبه کرده است ،ولی دلیل اين تقیید معلوم
نیست .اگر اجماعی باشد حرفی نیست ،ولی چنین اجماعی وجود ندارد و مقتضای رواياتی
که بر جواز عفو امام داللت داشتند ،اعم از توبه و عدم توبه از سوی اقرار کننده میباشد»
(خويی ،مبانى تکلمة المنهاج ،)111 /1 ،بعضی از فقهای معاصر نیز بر همین عقیدهاند( .فیاض،

منهاج الصالحین081/9 ،؛ وحید خراسانی ،منهاج الصالحین .)111/9 ،يکی ديگر از فقهای معاصر می-
گويد« :مشهور عفو امام را مقید به فرض توبه کرده اند ،ولی اين تقیید وجهی ندارد؛ به ويژه
وقتی که عفو از مجازات موجب توبه و اصالح مرتکب باشد» (اسس الحدود و التعزيرات.)19،

ادله نظريات بیان شده در مسئله
در اين قسمت به برخی از ادله که فقهای امامیه در جواز اعمال عفو در مجازات های
حدی ارائه کردهاند اشاره نموده و سپس داليل هر گروه از فقها را تبیین مینمايیم .عموم
ادلهای که بدان در خصوص مسئله لزوم توبه مرتکب پس از اثبات جرم با اقرار و جواز عفو

نقدی بر نظریه اشتراط توبه برای جواز عفو حاکم در صورت اقرار مرتکب حد

امام ذکر شده است به چهار دلیل اجماع و شهرت فتوايی و و قیاس اولويت و روايات خالصه
میگردد.
يك – اجماع
فقهای امامیه درباره اصل جواز عفو کسی که مرتکب جرم مستوجب حد شده است ،از
سوی امام ،هم رأیاند .محقق حلی مینويسد«:اگر شخصی به موجب حدی اقرار و سپس
توبه کند ،امام در اجرای حد مخیر است ،چه حد رجم (سنگسار) باشد و يا جلد» (محقق
حلی ،شرائع اإلسالم )193 /1 ،صاحب جواهر در ذيل عبارت باال ،ضمن تأيید نظر محقق چنین
نگاشته است« :در رابطه با ر جم مخالفی نديدم ،بلکه ابن ادريس در سرائر بر آن ادعای
اجماع کرده است ،بلکه شايد حکم نسبت به دومی (جلد) نیز اين گونه باشد ،اگر چه ابن
ادريس مخالفت کرده است» (نجفی ،جواهر الکالم .)039 /11 ،البته بايد توجه داشت که اجماع
فقها بر اصل جواز عفو ،به معنی اتفاق نظر داشتن بر شرايط جواز عفو از سوی امام و سعه و
ضیق آن نیست.
دو  -شهرت فتوايی از جمله داليلی که در جواز عفو امام در صورت توبه مقر در کتب
فقهی بدان اشاره رفته است شهرت عظیم فتوايی بدين بیان که هرچند در روايات داللتی بر
شرط بودن توبه برای اختیار امام در عفو حدود قید نگرديده است لکن فتوای اکثر فقها بدان
منجبر اين نقیصه بوده و اين مورد را جبران میکند( .نجفی ،جواهر الکالم)039/11 ،
سه  -قیاس اولويت
دلیلی که در کشف اللثام نیز بدان اشاره رفته است قیاس اولويت است بدين صورت که
بواسطه توبه مجازات و عقاب اخروی گناه موجب حد ساقط میشود و مشمول رحمت الهی
قرار می گیرد با وجود اينکه عقاب اخروی بسیار سخت تر و مدت آن طوالنی تر از عقاب و
مجازات دنیوی (اجرای حدود) است بنابراين به طريق اولی مجازات دنیوی نیز ساقط می-
گردد .البته اين دلیل تمام نیست و مورد خدشه است چراکه اوال در فقه موارد بسیاری
وجود دارد که با توبه عقاب اخروی ساقط میشود لکن باز هم حد بر مرتکب جاری میشود
از جمله توبه مرتد فطری که بین مرتد و خداوند پذيرفته میشود لکن باز هم حد بر وی
جاری می گردد و يا در موردی که مرتکب حدود بعد از قیام بینه توبه میکند که در اين
خ صوص نیز بنابر نظر مشهور فقها حد بر وی جاری میگردد .ثانیا اجرای حدود و مجازات
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دنیوی برای حفظ نظام بشری و حفظ شئون و نظامات آن است لکن فلسفه عقاب اخروی
تجاوز از حدود الهی است( .مکارم ،انوار افقاهه)118 ،
چهار ـ روايات
بعضی از رواياتی که مستند رأی فقها قرار گرفته ،به قرار زير است:
اول ـ روايت معتبرة طلحة بن زيد
امام جعفر صادق (ع) فرمود« :برخی کسان من ،برايم چنین نقل کردهاند که جوانی نزد
امیرالمؤمنین (ع) آمد و به دزدی اعتراف کرد .علی (ع) به او فرمود :میبینم که جوانی و
اشکالی در بخشیدن تو نیست (به خاطر جوان بودن) آيا چیزی از قرآن می خوانی؟ گفت:
بله ،سوره بقره .فرمود :دست تو را به سوره بقره بخشیدم.
[سپس امام صادق (ع) فرمود ]:حضرت از آن روی دست او را نبريد که بیّنهای بر او اقامه
نشده بود( .وسائل الشیعه 1)011/08 ،داللت روايت بر جواز عفو روشن است ،ولی از نظر سند،
مورد اشکال قرار گرفته است .البته بعضی از فقها از جمله محقق خويی آن را معتبر دانسته-
اند  .بعضی آن را عمده دلیل روايی حکم مذکور دانستهاند( .مبانى تکملة المنهاج 923/1 ،؛ اُسس
الحدود و التعزيرات 10 ،ـ .)961

دوم ـ روايت مرسله برقی
اين روايت به ظاهر همان روايت سابق است .با قدری اضافه در متن روايت ،که از ابو عبداللّه
برقی به صورت مرسله از امام باقر يا امام صادق (ع) نقل شده است .در اين روايت آمده است
که پس از بخشیده شدن سارق ،به خاطر سوره بقره ،يکی از حاضران به نام اشعث به امام
اعتراض کرد و گفت :آيا حدی از حدود الهی را تعطیل میکنید؟ امام فرمود :تو از اين

 .1عن جعفر عليه السالم قال :حدّثنى بعض اهلى انّ شابّا اتى اميرالمْمنين عليه السالم َاقرّ عنده بالسرقة ،قالََ :ال له
على عليه السالم :انّى اراك شابّ ا ال بأس بهبتكَ ،هٌ تَرأ شيئا من الَرآن؟ قال :نعم ،سورة البَرةََ ،ال :قد وهبت يدك
لسوره البَرة ،قال :و انمّا منعه أن يَطعه النّه لم يَم عليه بيّنة
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مسئله چه میدانی؟ اگر بیّنهای اقامه شود ،امام حق عفو ندارد و در صورتی که راه اثبات،
اقرار شخص باشد ،اختیار با امام است؛ اگر بخواهد میبخشد و اگر بخواهد قطع میکند.
(وسائل الشیعه .)11 /08 ،داللت اين روايت بر جواز عفو مجرم از سوی امام ،در صورت ثبوت
جرم با اقرار روشن است ،ولی از نظر سند ،هر چند روايت در وسائل الشیعه به صورت مرسله
نقل شده است ،خود صاحب وسائل بر اين باور است که اين روايت از جمله قضايای
امیرالمؤمنین (ع) است که مرحوم صدوق در مشیخه کتابش سند معتبری به اين قضايا
دارد .وی همچنین مینويسد« :روايتی نظیر اين روايت به صورت مسند از طريق شیخ نقل
شده است .ازاين رو بعضی فقهای معاصر ،اين روايت را با عنوان «معتبره طلحه» نقل کرده-
اند ( .اُسس الحدود و التعزيرات )10 ،البته اگر حديث را معتبر ندانیم و روايت طلحه غیر از
روايت برقی باشد ،باز هم عمل مشهور جبران کننده ضعف آن است.

سوم ـ صحیحه ضريس كناسی
از امام باقر (ع) نقل شده است که فرمود :از حدود الهی غیر از امام عفو نمیکند ،ولی در
حق الناس ،اشکالی در عفو از سوی غیر امام نیست( .وسايل الشیعه 1.)12 /08 ،اين روايت از
نظر سند ايرادی ندارد ،ولی از نظر داللت ،اگر فعل «اليعفی» به صورت معلوم خوانده شود و
«دون االمام» به معنی «غیر از امام» و فاعل آن باشد ،روايت بر اختیار عفو امام در مورد
حقوق الهی به طور مطلق ـ چه جرم با اقرار ثابت شده باشد چه با بینه و يا علم قاضی ـ
داللت میکند .بیشتر فقها روايت را اين گونه معنی کردهاند( .مبانى تکملة المنهاج 111 /1 ،و
اسس الحدود و التعزيرات 19،و  ،تفصیل الشريعه )81 ،ازاين رو ،گفتهاند غیر اقرار به دلیل روايات
خاص از تحت اين اطالق خارج میشود .در مقابل ،برخی بر اين باورند که روايت چنین
داللتی ندارد ،زيرا «اليعفی» فعل مجهول است و مراد از «دون االمام» يا نزد امام است و يا
پیش از امام .بنابراين ،معنای روايت اين است« :حدودی که حق اللّه هستند ،پیش از امام

 .1عن ابى جعفر عليه السالم قال :ال يعفى عن الحدود التى للّه دون االمامَ .امّا ماكان من حق الناس َى حدٍّ َال بأس
بأن يعفى عنه دون االمام
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عفو نمی شوند ،ولی حدودی که حق الناس باشند ،اشکالی ندارد که پیش از امام بخشیده
شوند» .بنابراين ،روايت در مقام بیان جواز عفو از سوی صاحبان حق است ،نسبت به
حد ودی که حق الناس هستند و ربطی به بحث ما ندارد( .سید محمود هاشمى« ،کاوشى درباره
اختیار ولى امر در عفو کیفرها» ،فقه اهل بیت ،سال دوم ،شماره  ،1911 ،1ص  )18البته به نظر میرسد
در اين صورت نیز به نوعی اشعار به مطلب دارد.

چهارم ـ روايت مالك بن عطیّه
اين روايت که مالک بن عطیه از امام صادق (ع) نقل کرده است و برخی آن را معتبر
میدانند ( .سید محمود هاشمى ،کاوشى درباره اختیار ولى امر در عفو کیفرها ،فقه اهل بیت ،شماره ،1
ص )11بیان يکی از قضاوت های حضرت علی (ع) است .بر اساس اين روايت ،مردی نزد
حضرت آمد و چهار بار به لواط اقرار کرد ،حضرت او را در گزينش نوع کیفرهای سه گانه
(کشته شدن با شمشیر ،پرتاب از بلندی با دست و پای بسته و در آتش سوختن) مخیر
گذاشت .او سوختن در آتش را به عنوان شديدترين مجازات انتخاب کرد .پس از اين که
مقدمات اجرای حکم فراهم شد و گودالی پر از آتش برپا کردند ،آن شخص برخاست و با
حالت گريان در حالی که به زبانه های آتش نگاه می کرد ،به داخل گودال آتش رفت؛ به
گونه ای که امیرالمؤمنین (ع) و همه اصحاب ايشان که حاضر بودند ،گريستند .سپس
امیرالمؤمنین (ع) فرمود :برخیز ای مرد! تو فرشتگان آسمان و زمین را به گريه انداختی،
خداوند توبه ات را پذيرفت .برخیز و از اين پس هرگز آن چه را انجام دادی ،تکرار مکن.
(وسائل الشیعه )161 /08 ،اين روايت نه تنها جواز عفو امام ،در صورت ثبوت جرم با اقرار و توبه
مرتکب را بیان میکند ،بلکه اين مطلب را میرساند که امام پس از صدور حکم و شروع به
اجرای حد نیز با وجود شرايط و اقتضای مصلحت ،میتواند مجرم را ببخشد .پس از بررسی
روايات ،می توان گفت جايی برای ترديد و اشکال در اصل جواز نیست؛ به ويژه اينکه ،افزون
بر اعتبار بعضی از روايات ياد شده از نظر سندی ،مشهور فقها به آنها استناد کرده و بر پايه
آنها فتوا دادهاند( .فاضل لنکرانی ،تفصیل الشريعة ،کتاب الحدود)88 ،

پنجم ـ روايت حسن بن علی بن شعبه

نقدی بر نظریه اشتراط توبه برای جواز عفو حاکم در صورت اقرار مرتکب حد

امام هادی (ع) فرمود« :ولی مردی که به لواط اعتراف کرده ،بینهای بر او اقامه نشده
است و خود او از روی اختیار به گناه خويش اقرار کرده است و اگر امام به خاطر منّت
خداوند بر او ،حق مجازات کردن از طرف خدا را دارد ،اختیار منت گذاردن (عفو کردن) او را
نیز از سوی خداوند خواهد داشت .آيا سخن خدا را نشنیدهای که فرمود :اين بخشش و
عنايت ماست ،خواهی منت بگذار و خواهی نگاهدار بدون حساب» (وسائل الشیعه.1)11/08 ،
اين روايت نیز بر اختیار عفو امام روشن است ،ولی به دلیل مرسل بودن آن ،تنها میتواند
مؤيد بر مدعا باشد.مقصود از امام در روايات ياد شده :ممکن است گفته شود هر چند با
توجه به روايات استناد شده ،ترديدی در جواز عفو از سوی امام نسبت به مجازاتهای حدی
باقی نمیماند ،امّا ظا هر از لفظ امام ،امام معصوم است ،هم چنان که بعضی از فقها به آن
تصريح کردهاند( .الدر المنضود فى احکام الحدود )63 /0 ،در حالی که هدف اصلی از اين بحث،
اثبات جواز عفو از سوی ولی امر غیر معصوم ،در عصر غیبت امام معصوم است .در پاسخ
میتوان گفت :بیشتر کسانی که به اين مسئله اعتراض کردهاند ،نخست احتمال اختصاص
حکم به امام معصوم را داده اند ،ولی در نهايت لفظ امام را به ولی امر و فقیه جامع الشرايط
تعمیم داده و آن را تقويت کردهاند( .تحرير الوسیله )132 /0 ،اغلب فقها ،تعطیلی حدود در عصر
غیبت را نمیپذيرند و فقیه جامع الش رايط را از باب حسبه يا نیابت عام از امام معصوم،
متولی اجرای حدود می دانند .بنابراين ،در مواردی که شرايط مقتضی باشد ،حق عفو نیز با
ايشان است .و سرانجام برخی از فقهای معاصر ظهور واژه امام در امام معصوم و اختصاص
داشتن به آن را در روايات باب ،حتی به عنوان يک احتمال نیز نپذيرفته اند .يکی از فقهای
معاصر مینويسد « :اين احتمال که اين حق امام معصوم از آن روی که معصوم است ،نه از
آن روی که امام و ولی امر است می باشد ،خالف ظاهر واژه امام در روايات است که ظاهرش
همان معنای لغوی و عرفی است و نه مخصوص معصوم»( .دراساتٌ فى والية الفقیه )136 /0 ،به

 .1عن ابى الحسن الثالث علیه السالم فى حديث قال :و امّا الرّجل الذى اعترف باللواط ،فانّه لم
يقم علیه بینّة و انّما تطوّع باالقرار من نفسه و اذاکان لالمام الذى منّ اللّه ان يعاقب عن اللّه کان له
ان يمنّ عن اللّه  ،اما سمعت قول اللّه عزّوجلّ :هذا عطاؤنافامنن او امسک بغیر حساب
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اعتقاد ايشان به کار بردن لفظ امام ،به خصوص در روايت «طلحه» با توجه به سنی مذهب
بودن وی ،نمیتواند امام معصوم باشد.

ارزيابی و بررسی اقوال در مسئله و انتخاب نظريه مختار
نظريه (جواز عفو در صورت توبه پس از اقرار) را مشهور فقهای امامیه پذيرفتهاند و همانطور
که ذکر شد بعضی بر آن ادعای اجماع کردهاند( .جواهر الکالم )039 /11 ،قانونگذار در قانون
مجازات اسالمی نیز اين قول را اختیار کرده است .مشهور دلیل اين قول را ،افزون بر اجماع،
رواياتی (وسائل الشیعه )12 /08 ،میدانند که اگرچه داللت يا سند برخی از آنها بدون اشکال
نیست ،ولی با کمک هم و به واسطه تأيید به عمل مشهور ،مورد ادعا را اثبات میکنند.
امّا به نظر میرسد روايات مورد استناد مشهور نمیتواند تمام ادعای ايشان را ثابت کند زيرا
آنچه روايات بر آن تکیه دارند جواز عفو مجرم در صورت ثبوت جرم با اقرار است و نه توبه،
اما مشهور توبه مجرم را نیز شرط جواز عفو دانستهاند که اعتبار اين شرط نیاز به دلیل دارد
و در هیچ يک از روايات مورد استناد ،توبه مطرح نشده است؛ بر اين اساس صاحب جواهر
مینويسد« :در هیچ روايتی توبه اقرار کننده شرط جواز عفو دانسته نشده است و شايد اتفاق
فقها بر اين تقیید کافی برای تقیید باشد» (همو ،جواهر الکالم )031 /11 ،اگر اجماعی در کار
باشد نظريه اول را میپذيريم امّا وجود چنین اجماعی نیز محل ترديد است چراکه اجماع
مدرکی است و به روايات مستظهر است و از طرفی موضوع نیز اختالفی است بنابراين
اجماعی متصور نیست .خود اقرار را نیز نمیتوان دلیل بر توبه گرفت زيرا اوالً :اقرار اعم از
توبه است و همیشه اقرار حاکی از پشیمانی نیست؛ ثانیاً :مشهور که توبه را معتبر میداند آن
را جدای از اقرار اعتبار کرده است بر همین اساس گفتهاند توبه اگر قبل از اقرار باشد موجب
سقوط حد است و اگر بعد از اقرار باشد امام جامعه میتواند مرتکب را مورد عفو قرار دهد.
برای نظريات (جواز عفو در صورت توبه پس از ثبوت جرم) و (جواز عفو در صورت توبه پس
از شهادت شهود) عالوه بر عموم تعلیل روايت حسن بن علی بن شعبه به اصل برائت و
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اولويت استدالل شده است( .ابن زهره ،غنیه النزوع600 ،؛ ابوصالح حلبی ،الکافی فی الفقه )11/08 ،در
رد ادله ايشان می توان گفت :عموم تعلیل روايت حسن با ادله ديگر از جمله معتبره طلحه
تخصیص خورده است و اصل برائت در جايی به عنوان دلیل مطرح میشود که دلیل
اجتهادی ديگر نباشد و با وجود روايت ،نوبت به اصل نمیرسد و اما نسبت به اولويت که
گفته شده :توبه عذاب اخروی را که به مراتب شديدتر است ساقط میکند بنابراين به طريق
اولی عذاب و مجازات دنیوی را ساقط میکند ،بر فرض پذيرش چنین اولويتی نتیجه آن
سقوط مجازات خواهد بود و حال آنکه ادعای شما جواز عفو از سوی امام است عالوه اين که
پذيرش اولويت نیز با اشکال مواجه است و قیاس عذاب اخروی و عذاب دنیوی قیاس مع
الفارق است .ايراد نظريه ابن ادريس (انحصار عفو ،به حد موجب هالکت) وجود روايت هايی
است که اطالق دارند و مقید به حد موجب مرگ نیستند ،بنابراين مقید نمودن اطالعات ياد
شده نیاز به دلیل دارد و چنین دلیلی يافت نشد .صاحب رياض المسايل چنین پاسخ میهد:
« ابن ادريس جواز اختیار عفو در حدود را منحصر به حد رجم نموده است اين فتوا صحیح
به نظر نمی رسد چراکه اجماع بین فقها وجود دارد که در خصوص مقرّ تائب امام مخیر است
که از اجرای حد عفو نمايد يا حد را جاری کند و هیچ اجماعی نیز بر خالف اين فتوا وجود
ندارد و هر کس ادعای چنین مطلبی را دارد بايد دلیل ارائه نمايد .از طرف ديگر دلیل
اسقاط حد در رجم چیست؛ اعتراف مرتکب به گناه خويش و اين مطلب در ساير حدود نیز
موجود است و اجرای حد بر مرتکب گناه يکی از دو عقوبت (عقاب دنیوی و عقاب اخروی)
وی است که توبه باعث سقوط مجازات شديدتر (عقاب اخروی) می شود بنابر اين حد را که
مجازاتی ضعیف تر است قطعا زايل می کند و دلیل سوم که اعتماد بیشتری بر آن است
وجود نصوص معتبر بر شمول عفو در ساير حدود بجز رجم می باشد»( .حائری ،رياض المسايل،

)118/11اما در خصوص نظريه آخر ( جواز عفو در صورت ثبوت جرم با اقرار و عدم اعتبار
توبه) ،پیش از اين گفتیم در روايات توبه شرط جواز عفو دانسته نشده است دلیل قابل قبول
ديگری که بتواند شرط بودن توبه را عالوه بر اقرار ثابت کند نیز ارائه نشده است و با توجه
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به اين که وجود اجماع بر معتبر بودن توبه نیز محل ترديد است در نتیجه میتوان ديدگاه
سوم را بر ديدگاههای ديگر ترجیح داد.

تفسیر مضییق قوانین و قواعد كیفری و قاعده درأ (ادرءوا الحدود بالشبهات)
در بیان استدالل به قاعدة مذکور بايد گفت متن قاعده آن است که در مواردی که وقوع
جرم يا انتساب آن به متهم يا میزان مسئولیت داشتن و استحقاق مجازات وی بنا به داليلی
مشکوک باشد بايد مجازات را منتفی دانست .تمامی فقهای امامیه بلکه فقهای اسالم در
موارد متعددی فتوای خويش را بر طبق به اين قاعده دادهاند و به آن استناد کردهاند .در
تمامی مسائل جزايی ،هرگاه شبههای پیش آمده است فقهای امامیه و عامه با تعابیری مانند
«النّه من الشبهه الدارئه» به مجازاتنشدن متهم قائل شدهاند (نجفی ،همان)113/ 11،
اين قاعده از نظر حقوقدانان اسالمی از قواعد تفسیری است و با قاعدة «تفسیر به نفع
متهم» در حقوق جزايی عرفی ،از جهاتی يکسان است .بايد برای روشنشدن مطلب گفت
که در فقه امامیه ،شبهه گاهی مربوط به حکم است و گاهی مربوط به موضوع .بر همین
اساس ،شبهات به دو قسم کلی تقسیم میشوند :حکمیه و موضوعیه.
شبهات حکمیه  :منظور آن است که حکم کلی چیزی در ترديد و شک باشد .جهل به
حکم کلی ممکن است به سه طريق باشد .1 :يا ناشی از فقدان نص معتبر است؛  .0يا اجمال
نص؛  . 9يا تعارض نصوص .مثالً ،به علت فقدان نص معتبر :در ممنوعیت عملی -مانند
استعمال دخانیات -ترديد میشود.
شبهات موضوعیه :مقصود آن است که شخص حرمت و ممنوعیت عمل را میداند،
ولی به موضوع حکم ،جهل دارد .مثالً میداند که شرب خمر در اسالم حرام است؛ ولی
نمیداند که مايع حاضر از مصاديق خمر است يا آب.
ترديدی نیست که قاعدة مورد بحث شامل شبهات موضوعیه نیز میشود و رواياتی که
جاهل به حکم را معذور می داند مطلق و عام بوده و شامل تمامی شبهات میشوند؛ بنابراين،
بايد گفت که کلمه «الشبهات» عام بوده و شامل تمام مصاديق شبهه میشود و در داللت
قاعده نسبت به شاملشدن اقسام شبهه ،کوتاهی و نقصی وجود ندارد(.محقق داماد )13 /1 ، ،در
بحث پیش روی نیز می توان به عام بودن قاعده مذکور استدالل کرد و در يک مثال چنین
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گفت که باتوجه به اينکه در صورت اقرار مرتکب به موجب حد و عدم توبه وی شبهه ايجاد
می شود که آيا امام يا حاکم در عفو وی جايز است يا خیر؟ و در اينجا بايد گفت شبهه دارئه
موجب جواز شارع از مرتکب حد حتی در صورت عدم احراز توبه وی خواهد گرديد .البته
پس از بیان مطالب فوق بايد عنوان داشت که دربارة شمول قاعده درء بايد اين گونه گفت
که اگرچه نسبت به شبهات موضوعیه نیز غالباً نظر بر آن است که اين قاعده شامل اين نوع
شبهه نیز می شود لکن محل بحث موضوع ما شبهة حکمیه است که قدر متقن شمول قاعده
درء بر آن است و دربارة شامل شدن قاعده بر محل بحث حاضر هیچ منعی نیست.

صعوبت احراز توبه
مطلبی که ذکر آن در اينجا ضروريست اينکه آيا ادعای توبه از سوی متهم در محکمه
برای احراز آن کافیست يا اينکه می بايست اين توبه مرتکب توسط حاکم احراز گردد؟ توبه
از اموری است که «اليعلم االّ من قِبلَه» در اين خصوص نظريات مختلفی از سوی فقها و
محققین ابراز گرديده است که خود فصل مشبعی است .در نهايت میتوان گفت که شرط
دانستن توبه در صورتی که حد با اقرار اثبات شده باشد جز آنکه اختالف رويه و اختالف
ديدگاه های قضايی و فقهی در آن دخیل بوده و مصائبی را در بر دارد خود میتواند ناقض
حقوق متهم باشد چراکه متهم خودش به ارتکاب بزه اقرار و اعتراف نموده است و خود را در
معرض مجازات قرار داده است و از طرفی عفو وی در چنین شرايطی منوط به تعیین و
اختیار حاکم در عفو می باشد و حال واسطه قرار دادن يک مرحله بین اختیار عفو امام و
اقرار مرتکب ،رکن اضافهای است که دلیلی بر آن نیست .پیچیدگی مکانیزم اثبات توبه خود
يکی از عناصری است که عدم احراز آن را سهل تر از اثبات میکند .اين مطلب با مذاق
حقوق معاصر نیز مناسبت بیشتری دارد.

نظر پذيرفته شده توسط قانونگذار
قانون مجازات اسالمی مصوب  1930موضع خود را در خصوص عفو حاکم اسالمی در
حدود ذيل ماده  111بیان نموده است .اين ماده بیان داشته است« :در جرائم موجب حد به
استثنای قذف و محاربه هرگا ه متهم قبل از اثبات جرم ،توبه کند و ندامت و اصالح او برای
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قاضی محرز شود ،حد از او ساقط میگردد .همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار
ثابت شده باشد ،در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم ،دادگاه میتواند عفو مجرم
را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نمايد ».دو رکن «اقرار» و «توبه» در
اين ماده ،شرط جواز عفو دانسته شده است و بدين ترتیب مقنن در نگارش قانون از نظريه
مشهور فقها تبعیت نموده است.

نتیجه گیري
در خصوص اشتراط توبه در جواز عفو حاکم نظريات مختلفی ارائه گرديده است که میتوان
آنها را در دو نظر کلی طبقه بندی نمود .اکثريت و مشهور فقها قائل به اشتراط توبه هستند
گروهی که از جمله ايشان محقق خويی است ،قائل به عدم اشتراط توبه هستند و صرف
ثبوت جرم حدی با اقرار را برای جواز عفو حاکم کافی میدانند .مشهور فقها برای اثبات
ادعای خود به ادله چهار گانهای (اجماع ،شهرت فتوايی ،قیاس اولويت ،روايات) استناد
نموده اند .گروه مخالف مشهور نیز اطالق روايات وارده را برای نفی اشتراط توبه مورد تمسک
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قرار دادهاند .با توجه به اصولی مانند تفسیر به نفع متهم و نیز قواعدی چون قاعده درء و با
در نظر داشتن مواردی چون مذاق شرع و نیز با توجه به توالی فاسد پذيرش قول مشهور،
بايد پذيرفت که قول به عدم اشتراط توبه در جواز عفو حاکم قوی تر بوده و ادلهای که
مشهور فقها بدان استدالل کرده اند توانايی اثبات مدعای ايشان را ندارد؛ چراکه روايات وارد
شده در اين باب هیچ داللتی بر مدعای قائلین به شرطیت توبه ندارد و به صورت مطلق اقرار
مرتکب را شرط دانسته اند و اجماع ادعا شده نیز منعقد نگرديده است زيرا حتی در میان
قائلین به شرطیت توبه نیز در حدود و ثغور موضوع اختالف نظر وجود دارد .مقتضای اطالق
روايات بر بنای شارع در حق اهلل بر گذشت و رافت است و همچنین قاعده درا نیز اقتضا دارد
که توبه را در موضوع دخیل ندانسته و شرايط دشوار اثبات توبه و احراز آن را درموارد
مختلف بر مرتکب و حاکم هموار نمايیم .بنابر اين با توجه به ابتنای قوانین جزايی بر شرع
انور پیشنهاد میگردد مقنن در ماده  111قانون مجازات اسالمی  1930تجديد نظر نموده و
قید «در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم» از متن ماده حذف نمايد.
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البیت علیهم السالم ،بیروت :دار الثقلین 1113 ،ق
 -01جمال الدين حلّى ،احمد بن محمد اسدى ،المهذب البارع في شرح المختصر النافع ،قم :دفتر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1121 ،ق
 -00جوهرى ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح  -تاج اللغة و صحاح العربیة ،بیروت :دار العلم للماليین،
 1112ق
 -09حائرى طباطبايى  ،سید على بن محمد  ،الشرح الصغیر في شرح مختصر النافع ،قم :انتشارات
کتابخانه آية اهلل مرعشى نجفى 1123 ،ق
 -01ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،رياض المسائل ،قم :مؤسسه آل البیت علیهم السالم 1118 ،ق
 -01حلّى ،مقداد بن عبد اللّه سیورى ،التنقیح الرائع لمختصر الشرائع ،قم :انتشارات کتابخانه آية اهلل
مرعشى نجفى  1121 ،ق
 -06حمیرى ،نشوان بن سعید ،شمس العلوم و دواء کالم العرب من الکلوم ،بیروت :دار الفکر المعاصر،
 1102ق
 -01خمینى موسوى  ،سید روح اللّه  ،تحرير الوسیلة ،قم :مؤسسه مطبوعات دار العلم1102 ،ق
 -08خوانسارى ،سید احمد بن يوسف ،جامع المدارك في شرح مختصر النافع ،قم :مؤسسه اسماعیلیان،
 1121ق
 -03خويى ،سید ابو القاسم  ،تکملة المنهاج ،قم :نشر مدينة العلم 1112 ،ق
 -92ــــــــــــــــــــــــــ  ،مباني تکملة المنهاج ،قم :مؤسسة إحیاء آثار اإلمام الخوئی ره 1100 ،ق
 -91زمخشرى ،ابو القاسم ،محمود بن عمر ،الفائق في غريب الحديث،بیروت :دار الکتب العلمیة 1111 ،ق
 -90شهید اول ،محمد بن مکى ،الدروس الشرعیة في فقه اإلمامیة ،قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1111 ،ق
 -99شهید ثانى ،زين الدين بن على ،الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة (المحشّى-سلطان
العلماء) ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه 1110 ،ق
 -91ـــــــــــــــــــــــــــــ  ،مسالك األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم ،قم :مؤسسة المعارف
اإلسالمیة 1119 ،ق
 -91صاحب بن عباد ،کافى الکفاة ،اسماعیل بن عباد ،المحیط في اللغة ،بیروت :عالم الکتاب 1111 ،ق
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 -96صانعی ،پرويز ،حقوق جزاي عمومي،تهران ،انتشارات طرح نو ،1989،چاپ اول
 -91طبسى ،نجم الدين ،موارد السجن في النصوص و الفتاوى ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه
علمیه قم1100 ،ق
 -98طوسى ،محمد بن حسن ،المبسوط في فقه اإلمامیة ،تهران :المکتبة المرتضوية إلحیاء اآلثار
الجعفرية 1981 ،ق
 -93ــــــــــــــــــــ  ،النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى ،بیروت :دار الکتاب العربی 1122 ،ق
 -12عاملى ،سید جواد بن محمد حسینى ،مفتاح الکرامة في شرح قواعد العالّمة ،قم :دفتر انتشارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  1113 ،ق
 -11عاملى ،سید محمد حسین ترحینى ،الزبدة الفقهیة في شرح الروضة البهیة ،قم :دار الفقه للطباعة و
النشر 1101 ،ق
 -10عالمه حلّى ،حسن بن يوسف بن مطهر اسدى ،تبصرة المتعلمین في أحکام الدين ،تهران :مؤسسه
چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 1111 ،ق
 -19ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،تحرير األحکام الشرعیة على مذهب اإلمامیة ،قم:
مؤسسه امام صادق علیه السالم 1102 ،ق
 -11ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،تذکرة الفقهاء ،قم :مؤسسه آل البیت علیهم السالم،
1111ق
 -11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،مختلف الشیعة في أحکام الشريعة ،قم :دفتر انتشارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1119 ،ق
 -16فاضل موحدى لنکرانى ،محمد ،تفصیل الشريعة في شرح تحرير الوسیلة  -الحدود ،قم :مرکز فقهى
ائمه اطهار علیهم السالم 1100 ،ق
 -11فراهیدى ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،قم :نشر هجرت 1112 ،ق

 -18قاسمى ،محمد على و پژوهشگران دانشگاه علوم اسالمى رضوى ،فقیهان امامى و عرصههاى واليت
فقیه ،مشهد :انتشارات دانشگاه علوم اسالمى رضوى 1106 ،ق
 -13قمّى ،سید صادق حسینى روحانى ،منهاج الصالحین (للروحانی) 9 ،جلد ،ه ق
 -12قمّى ،محمد مؤمن ،مباني تحرير الوسیلة  -کتاب الحدود ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینى قدس سره 1100 ،ق
 -11کابلى ،محمد اسحاق فیاض ،منهاج الصالحین (للفیاض) 9 ،جلد ،ه ق
 -10گارو ،رنه ،مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا ،مترجم :ضیاءالدين نقابت ،انتشارات ابن سینا،بیتا
 -19گلدوزيان ،ايرج ،بايسته هاي حقوق جزاي عومي ،تهران ،بنیان حقوقی میزان ،1936 ،چاپ چهارم

نقدی بر نظریه اشتراط توبه برای جواز عفو حاکم در صورت اقرار مرتکب حد

 -11مجلسى دوم ،محمد باقر بن محمد تقى ،مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ،تهران :دار الکتب
اإلسالمیة 1121 ،ق
 -11ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،مالذ األخیار في فهم تهذيب األخبار ،قم :انتشارات کتابخانه
آية اهلل مرعشى نجفى 1126 ،ق
 -16مجموعه جرائم و مجازات ها ،تهران ،معاونت پژوهش ،تدوين و تنقیح قوانین و مقررات ،1981 ،چاپ
سوم ،ويرايش دوم ،ج  ،0ص  621و .626
 -11محقق حلّى ،نجم الدين ،جعفر بن حسن ،المختصر النافع في فقه اإلمامیة ،قم :مؤسسة المطبوعات
الدينیة 1118 ،ق
 -18ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام ،قم :مؤسسه
اسماعیلیان 1128 ،ق
 -13مصطفوى،حسن ،التحقیق في کلمات القرآن الکريم ،تهران:مرکز الکتاب للترجمة والنشر 1120 ،ق
 -62مصطفوى ،سید محمد کاظم ،مائة قاعدة فقهیة ،قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم 1101 ،ق
 -61مکارم شیرازى ،ناصر  ،أنوار الفقاهة  -کتاب الحدود و التعزيرات ،قم :انتشارات مدرسة اإلمام علی بن
أبی طالب علیه السالم 1118 ،ق
 -60منتظرى نجفآبادى ،حسین على  ،کتاب الحدود (للمنتظري) ،قم :انتشارات دار الفکر 1101 ،ق
 -69موسوی اردبیلی ،عبدالکريم؛ فقه القضاء ،قم ،موسسه النشر لجامعه مفید 1109 ،ق ،الطبعه الثانیه،
 -61نجفى ،کاشف الغطاء ،جعفر بن خضر مالکى ،کشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط -
الحديثة) ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم 1100 ،ق
 -61نجفى ،محمد حسن ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،بیروت:دارإحیاء التراث العربی1121 ،ق
 -66واسطى زبیدى حنفى ،سید محمد مرتضى حسینى ،تاج العروس من جواهر القاموس ،بیروت :دار
الفکر للطباعة و النشر و التوزيع 1111 ،ق
 -61وجدانى فخر ،قدرت اهلل ،الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهیة،قم :انتشارات سماء قلم 1106 ،ق
 -68وحید خراسانى ،حسین  ،منهاج الصالحین (للوحید) ،قم :مدرسه امام باقر علیه السالم 1108 ،ق

