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Abstract 

Interpretation of texts is very important in Islamic law and follows certain rules and 

regulations. The breadth of the field of Islamic law, the existence of numerous 

religions and schools with different rules and principles on the one hand and the 

lack of independent and comprehensive writings on how to interpret criminal texts 

on the other hand, has made it difficult to research the principles and rules of 

interpretation in Islamic criminal law. It is destined that Muslim jurists have often 

interpreted the texts and rulings in a different way from the usual methods in other 

parts of Islamic jurisprudence. However, the generality of the penal texts, on the 

one hand, and the ambiguity and conciseness that may exist in the meaning of the 

texts, on the other hand, necessitate the interpretation of the texts. The prohibition 

of the development of limits or the construction of limits on mitigation and 

precaution and the rule of door or the lack of proof of hadd, despite the doubt, in 

the interpretation of penal texts can be examples of the function of expediency in 

interpreting hadd punishments. 

Keywords: Expediency, Interpretation of texts, Penal texts, Penalties, Fall of 

punishment. 
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 نقش مصلحت در تفسیر نصوص مجازات حدّی

 1مصطفی ذوالفقار طلب

 2حسین درویشی پور خرم آباد

 چکیده

ست و از قواعد و سیاری برخوردار ا سالمی از اهمیت ب صوص در حقوق ا سیر ن صی پیروی می  تف ضوابط خا

. گستتدردگی حوزه حقوق استتالمیو ومود م اهم و مکاتم مدبدد با قواعد و م انی مدفاو  از ستتو ی و کند

سوی د گرو تحقیق درباره  صوص مزا ی از  سیر ن سده پیرامون چگونگی تف سدقل و پیرا شده های م فقدان نو

ست. ا ن قَدَر هست که حقوق دانان مسلمان اصول و قواعد تفسیر در حقوق مزای اسالمی را دشوار ساخده ا

صوص و احکام  سیر ن سالمی به تف سوم در د گر بخش های فقه ا شیوه های مر شیوه ای مدفاو  با  غال اً به 

عام و کلی بودن نصتتوص مزا ی از  ط فرو و ابمام و اممالی که ممکن  به هر حالو مزا ی می پرداخده اند.

ممنوعّیت  شدو از فرو د گر ضرور  تفسیر نصوص را اقدضا می کند.است در مدلول نصوص ومود داشده با

در تفستتیر  هوتوستتد در حدود  ا بنای حدود بر تخفیو و احدیاو و قاعده دری  ا عدم و و  حدّ با ومود شتت م

 می تواند نمونه ها ی از کارکرد مصلحت در تفسیر مجازا  های حدّی باشد. نصوص مزا ی

 مجازا  های حدّیو سقوو مجازا . نصوص مزا یو یر نصوصومصلحتو تفسکلید واژه ها: 
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 :مقدمه

 فرح مسأله

س   شه فَ سیر از ر  ساخدنو توضیح دادن الفاظی که دارای مبانی روشن  فَب لَرَ بر وزن تف شکار  ستو به مبنای آ ا

سوس و مبانی مبقول. سدندو اعم از امور مح َسرَ(1119)ابن منظورو نی ضی در بیان  مو ماده فَ به همین ممت بب

تأو ل  مفموم تفسیر گفده اند: تفسیر ع ار  از ظاهر ساخدن مفردا  الفاظ و مبانی غر م و پوشیدن آنو از راه

تفسیر در اصطالح حقوقی ع ار  است از: کشو مقصود قانونگ ار از  (380وبی تا)راغم اصفمانیو  آنماست.

. )مبفریو لنگرودیو فر ق به کاربردن قواعد و مقررا  ادبی  ا منطقی  ا از فر ق استتدفاده از ستتوابق تار خی

به مبنای مدلول و دا ره شتتمول و  ( در تبر و تفصتتیلی تفستتیر حقوقیو می توان گفت: تفستتیر171شو1387

گستتدردگی مواد قانون م مم  ا مجمل بر استتاس مقصتتود قانون گ ار در چارچو  اصتتول و م انی نظام حقوق 

در حقوق اسالمی نحوه نگرش به نصوص و شیوه اسدخراج احکام از  (41شو 1388مامبه می باشد. )ولیدیو 

ی در ا ن زمینه ظمور کرده اند که می توان ا ن نگرش ها را آنما مدفاو  بوده و د دگاه ها و مکاتم گوناگون

و پا  ندی به ظواهر نص گرا یاز خصوصیت بارز رو کرد  دسده بندی کرد. تبلیلیو  نص گرا یدر دو رو کرد 

ست. تبلیل  صد مبقول احکام ا شر د و م انی و مقا سفه ت شرعی و بی توممی به فل صوص  الفاظ و ع ارا  ن

سرّی و  سدّ ذر بهو احکام و ت صول و قواعد کلیو تخر ج و تنقیح مناو احکامو قیاسو  سدخراج ا تبمیم آنماو ا

 اسدحسان و اسدصالح همه در ا ن د دگاه مردودند.

شو م انی مبقول  تبلیلیدر مقابل ا ن رو کردو رو کرد  صر عقلو ک ست که گ ر از ظواهر الفاظو دخالت عن ا

و اسدخراج قواعد جوی مراد شارعو شناسا ی غا ا  و مقاصد شر بتاحکام و تومه به روح و منطق آنماو مسد

یو م ران ستتکو  نصتتوص از فر ق استتدد ل های عقالنی از و یگی های برمستتده ا ن کلی از احکام مزئ

سدّ ذر به و حجیّت مفاهیم که در د دگاه  سدصالح و  سدحسان و ا ست. عقل و قیاس و ا  نص گرا یرو کرد ا

بنابرا ن هنگام تفسیر هر نص شرعی با د در صدد کشو مصلحدی بود که  مردود بودند در ا ن د دگاه مق ولند.

در ستیاستت کیفری استالمیو  (298-297ش. 1397)امیدیو  نص مزبور به منظور تحقق آن تقر ر  افده استت.

ردی با توستتل به تفستتیر نگرش مصتتلحت گرا ی در مرحله تبیین و امرای مجازا  نیز حاکم استتت و در موا

سده ممم ترو احکام وانو ه ما گز ن  شگیری از ورود مف صالح برتر  ا پی صلحدی مجازا  هاو ممت رعا ت م م

شودو گردد و مقررا  عادی ناظر بر اِعمال مجازا  ناد ده گرفده شده  ا تغییراتی در آن داده میاحکام اولیّه می

از ملوه     مخدلو آن و...آن نستت ت به ببضتتی اشتتخاص و حا و عدم امرای دارالحر عدم امرای حدّ در 

صلحت گرا ی در امرای مجازا  ست. های بارز م سالم ا ست که ها در نظام کیفری ا سیر  زم به ذکر ا در تف

نصوص به و یه نصوص مزا یو تومه به قواعد و اصول حاکم بر آن تفسیر بسیار حا ز اهمیت استو اصول و 

 .دهندلم ماهوی و لفظی خود را نشان میقواعدی که در دو قا

سؤا تی قابل فرح است و آن ا ن که مراد از مصلحت چیست؟ و مصلحت در کدام  ط از من ه های  جادر ا ن

ضمن نصوص شرعی کاربرد دارد؟ و دارای چه شاخصه ها ی است؟ در ا ن مقاله به روش توصیفی و تحلیلی 

 پرداخده می شود. فرح ا ن مسائل به فور مزئی به پاسخ آن

 تبر و مصلحت
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در مورد واژه مصتتتلحت تبابیر و تبار و مخدلو و مدبددی ومود داردو که با د با تومه به مبانی لغوی و  

 اصطالحی ا ن واژه و بررسی آن به  ط تبر و مامد دست پیدا کرد.

 مصلحت در لغت -1

صلحت  از  ضد آن تبر و کرده و گفده اند: م صلحت را به  شده و « َصلَحَ»ماده اهل لغت م به « صالح»گرفده 

باشد. اصالح نیز به مبنای مسدقیم نمودن و به راه آوردن امر می« مصالح»است که ممد آن « فساد»مبنای ضد 

)ابن  و  ا چیزی است آن هم ببد از آن که از راه به در شده و دچار فساد گرد ده است صالح ضد فساد است.

در موردی د گر مفموم لغوی مصتتتلحت بدون تقابل با  (293مو 2005وز آبادیو فیر - 385 /7مو 1119منظورو 

را به صالح می کشاند و هر اَعمالی که مومم نفد  مبنای مفسده بیان شده است و آن ا ن که: هر آنچه انسان

برای مکانی استتت که موزون واژه مصتتلحت بر وزن مفبل   (432شو 1376 ا قومش می گردد. )مبلووو خود 

شود که من ه گفده می مکد   و مدرس و پس مصلحت به ما یمفبل  با د به وفور در آن مکان  افت شود مانند 

شود. شورو  صالح در آن به وفور  افت  ست  (63مو 1987)ابن عا صلحت به کار نرفده ا در قرآن کر م کلمه م

 و فساد آن اصالح از ببد زمین در «إِْصالَحِمَا بَبْدَ األَرْضِ فِی دُواْتُفْسِ  وَ َ» ولی مشدقا  آن اسدبمال شده است

 خَلَطُواْ  بِ ُنُوبِمِمْ اعْدَرَفُواْ وَآخَرُونَ»و بار د گر در مقابل کلمه ستتی ه به کار رفده استتت ( 85/نکنید. )اعراو ت اهی

سدند هم د گری مردمان «َسیِّ اً وَآخَرَ َصالِحاً عَمَالً  کار با را خوبی کار و کنندو می اعدراو خود گناهان که به ه

 (102)توبه/آمیزند. می بدی

 مصلحت در اصطالح -2

 در تبر و غزالى علما در تبر و مصلحت دارای تبابیر مخدلفی هسدند که به بخشی از آنما پرداخده می شود:

مصتتلحتو در اصتتل )از نظر لغوب( ع ار  استتت از ملم منفبت و دفد ضتتررو ولى ا ن  :مصتتحلت مى گو د

ز را ملم منفبت و دفد ضرر از مقاصد خلق است و مراد ما از مصلحتو تأمین مقصود  مفموم منظور ما نیست

سل و اموال ست: حفظ د نو مانو عقلو ن س ت به خلق پنج امر ا شرع ن صود  ستو و مق شرع ا پس  وو هدو 

شدو آنچه صلحت وآنچه مومم تفو ت آن ها با شدو م صول پنج گانه با سده نامیده مى  در ممت حفظ ا ن ا مف

صلحت  فوفی (1/286بی تاو غزالیو ) شود. شرعی ا ن گونه بیان می کند: م صلحت را در دو مبنای عرفی و  م

در عرو ع ار  است از س  ی که منجر به صالح و نفد گردد مانند تجار  که به نفد منجر شود مصلحت در 

محقق حلّی  شرع ع ار  است از س  ی که منجر به مقصود شارع گردد خواه ع اد  باشد  ا عاد . )فوفیو (

صلحت میدر تبر و  سان در امور دنیوی  ا اخروی  ا هر م صد ان ست از آنچه با مقا صلحت ع ار  ا گو د: م

شد. ضرر با ست آوردن منفبت  ا دفد  با مطالبه  (221قو 1403محقق حلیو ) دوو موافق بوده و ندیجه آن به د

 کلو.نه محض قصد م تط یقی ا ن تبار و مشخص می شود که محور مصالح بر م نای قصد شارع است

 نقش مصلحت در تفسیر نصوص ناظر بر تبمیم مجازا  ها

در زبان عربی الفاظی چون کلو باشتتد. می« عام» کی از مواردی که در قستتمت الفاظو مورد بحا استتتو لفظ 

سیاق نفی  ا  سم نکره در  ضافهو ا شدو ممد مبرو به الو  م  ا ا ضافه با ممیدو لفظ مفردی که با الو  م  ا ا

عام در اصطالحو لفظی است شوند. نمیو اسم موصولو اسم اسدفمام و اسم شروو از الفاظ عموم محسو  می

ص صاد ق مدبدد و نامحدودِ غیر مح شمول لفظ میورو د لت دارد که بر م صاد ق مدبددی که از ممت  تواند م

اصتتولی برای مورد  منابد. در شتتودداشتتده باشتتد و لکن به ممت ومود مانبی از شتتمولیّت آن الفاظ خارج می

ابن ) در حقوق اسالمی سرقت ع ار  است از ربودن مخفیانه مال غیر.از لفظ سارق اسدفاده شده است.   کورم
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 -14/137و بی تاو أنصتتاری -4/219إبن همامو بی تاو -6/305قو 1412 وشتتمس الد ن -1/239قو1431و قدامه

سرقت ع ار   1392ق.م.ا.  267در ماده  (11/337و ق1351 المحلّیو وحزم ابن ست:  سرقت آمده ا در تبر و 

ای به هم تا اندازه توان گفتو تبر و فقمی و حقوقی ستتترقتاز ربودن مال مدبلق به غیر استتتت. در واقد می

سدند هر چند ع ار   ست اما ا ن ع ار  « در ربودن مخفیانه مال غیر»نزد ط ه شده ا در تبر و حقوقی ذکر ن

 مزی شروو است و شروو در تبر و منطقی ذکر نمی گردد.

ارِقُ»فرما د: در استتدناد به آ ه حدّ ستترقت خداوند می ارِقَ ُ وَالستت  الو  م وارده بر لفظ  «أَ ْدِ َمُمَا فَاقْطَبُوا وَالستت 

در انط اق بر لکن شود که ا ن لفظ بر او صادق باشد. سارق و سارقه برای عموم است و شامل هر آن کسی می

گردد که ا ن فرد نستت ت به ا ن خفا و پیچیدگی از آنجا ناشتتی می ل داردوببضتتی از افراد آنو پیچیدگی و امما

ست و آن که ا ن فرد عالوه بر آنو نام د گری هم دارد. هم سا ر افراد مبناو دارای  ط  ضافی  ا کمدر ا صفت ا

دهد و لفظ منظور فزونی در وصو  ا نقصان صفت و  ا ومود نام د گرو آن را در موضد اشد اه و ش مه قرار می

انون به تشتتتخیص کند. حقوق دانان نیز بر ا ن باورندو گاهی ابمام در قنستتت ت به ا ن فردو عنوان خفا پیدا می

مصاد ق آن مربوو می شود. بد ن ترتیم که بنا به فرض مدن قانون از صراحت و روشنی کافی برخوردار است 

ست. به بیان د گر مفموم قانون  صاد ق مد د الحدوث محل ترد د ا صاد ق به و یه م شمول آن بر برخی م اما 

ست.  شن ولی قلمرو و حکومت آن تار ط ا شدو (98و ش1397امیدیو )رو مثال ا ن امرو  همان گونه که گفده 

لفظ سارق است و به هر کسی که مال د گری را از حرز مخصوص آن مخفیانه بربا د انط اق دارد. ز را سرقت 

مخفیانه مال غیر از حرز مخصوص آن است. ولی در انط اق آن بر فرّار  ا نّشال )میم بر( همچنین بر ن ّاش و 

ست و  ست. حنفیه میم بری را مفموم کفن دزد محل ترد د ا شده ا سیرهای مدبارض  همین ترد د مومم تف

شمرده سدومم حدّ  سرقت و م سدناد به ا ن که ق ر حرز تلقی نمیموافقه  شود و کفن اند اما کفن دزدی را با ا

نسده نیز از ممله اموالی نیست که مردم نوعاً رغ دی به تصرو و تملط آن داشده باشند تنما مسدومم تبز ر دا

سه گانهو هر دو عنوان را مشمول عنوان  مقابلو ابو وسو و اماماندر  (1/337قو چاپ اولو 1416زحیلیو ) اند.

سدومم حدّ تلقی کرده اند. سارقو  (190مو 1998ابوزهرهو ) سرقت و م صاد ق  بنابرا ن با تومه به ابمام در م

مجازا  ستتترقت در حق آنان مندفی استتتت. در قانون نیزو اصتتتل در قیود وارده در مقررا  قانونیو ادخالی و 

صر و  ضافه  ا غا ت  ا ح شرو  ا ا صو  ا  ست. بد ن مبنا که قید مقرر در قانون اعم از و احدرازی بودن آنما

آوردن مصتتتداق های مورد نظر مقنن به چارچو  مقرره قانونی و اخراج موارد غیر مانند آنماو اصتتتو ً برای 

 1392ق.م.ا. ستتال  657بر همین استتاس در ماده  (236و ش1397امیدیو ) مقصتتودو از چنین چارچوبی استتت.

میم بری و امثال آن شتتود به ح س از  -آمده استتت: هر کس مرتکم ربودن مال د گری از فر ق کیو زنی

( ضربه شالق محکوم خواهد شد. با تومه به قواعد ماهوی حاکم بر تفسیر نصوص و 74ج سال و تا ) ط تا پن

قوانین مزا یو و مندفی شتتتدن مجازا  ستتترقت در حق فرار و ن اش و میم برو با د گفتو از ممله قواعد 

عام را از شمولیّت آن خارج  برخی از مصاد ق توانکه میاخدصاصی ابوا  مزا ی فقه اسالمی قاعده ای است 

باشتتد. مفاد و مراد ا ن قاعده ا ن استتت که مادام حرمت ه میمقاعده دری  ا مند و و  حدّ با ومود شتت  نمودو

سا  آن به مدمم با  صل عمل اند ست با وقوع ا صوص مفید حرمت و ممنوعیت بر آن  قینی نی شمول ن عمل و 

یار او در ارتکا  عمل مورد ترد د استتت حکم به مجازا  و علم او به حرمت عمل  ا ماهیّت موضتتوع  ا اخد

فرما د: استتت که می پیام رپا ه ا ن قاعده ستتخن  (9/95 قو1414ستترخستتیو ) امرای آن ما ز نخواهد بود.

شُّ ُما  الحُدُود ادْرَیُوا» ساقط کنید.  ا ا ن« بال ش ما   ْسلِمِینَ  عَنْ الْحُدُودَ ادْرَیُوا»فرما د: که می حدود را با   الْمُ
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ْسدَطَبْدُمْ مَا  حدود « الْبُقُوبَ ِ فِی  ُخْطِئَ أَنْ مِنْ خَیْرٌ الْبَفْوِ فِی  ُخْطِئَ أَنْ الْإِمَامَ فَإِن  َس ِیلَهُ فَخَلُّوا مَخْرَجٌ لَهُ کَانَ فَإِنْ ا

ست که  از مسلمانان دفد نما ید ز را امام در بخشش خطا کند را تا ما ی که مدفبی برای آن است بمدر از آن ا

شود. هر چند در روا ا  مربوو به قاعده دری اخدالو  (4/139 بی تاوإبن همامو ) در مجازا  کردن دچار خطا 

اند و تا حدودی به آن عمل کرده اند. ومه نظرها ی ومود دارد اما م اهم اسالمی به مز ظاهر ه آن را پ  رفده

سناد آن  ا د لت  ارت او قاعده دری با بحا تفسیر نصوصو ترد دها ی است که در اصلِ ومود نصّ  ا اعد ار اِ

شمول آن صوص مزا ی اعم از حاکم و مفدی و د گر مجدمدان عارض  و  ا  سران ن شارحان و مف به موردو بر 

صدور حکم به ز ان مدمم میمی صل شود. ا ن گونه ترد دها ماند از و و  حدّ و  شم از ف ش شود. در م حا 

شوند به ساقط میهمان قانونو آمده است که با اعمال قاعده دری حدود  121در قالم ماده  1392 ازدهم ق.م.ا. 

 .م کورمز موارد اسدثنا شده در قاعده 

 نقش مصلحت در تفسیر نصوص در ما گز نی مجازا 

موضوع قابل بحا ا ن است که با و و  مرم مسدومم حدّ و  ا پس از صدور حکم محکومیّت به تحمل حدّ 

سوی حاکمو آ ا می أمین نظم و امنیت عمومی و توان در مجازا  مجرم تغییری داد؟ هدو نما ی مجازا و تاز 

تحصتتیل مصتتالح و مفاستتد فردی و امدماعی استتت. ا ن هدو نما ی از فر ق پیگیری اهداو میانی همچون 

ستو به گونه سی ا سدر سار  و امثال آن قابل د صالح و بازپروریو ترمیم خ ای که مجازا  های سزادهیو ا

فر ق برای نیل به آن هدو نما ی وضتتد و اِعمال  اصتتلی در درمه اول برای نیل به ا ن اهداو میانی و از ا ن

ست بد ن می ضروری نی شدهو رابطه وابت و  شوند. هر چند رابطه مجازا  های مخدلو با اهداو میانی ذکر 

شتتود و در هر مجازاتی ممکن استتت هدو ها همواره هدو  کستتانی دن ال نمیمبنا که او ً از اعمال مجازا 

هداو مورد نظر با تومه به شرا ط خاص و در مراحل مخدلو ممکن است به وسیله خاصی مدّنظر باشد. وانیاً ا

مجازا  های مدفاوتی قابل حصول باشد. بنابرا ن با ا ن پیش فرض و با تومه به فلسفه حاکم بر مجازا  های 

ی و حدّی و اهداو کلی آنو بدوان با حفظ آن اهداوو و با تمستتط و استتدناد به نصتتوص وارده و فداوای فقم

صولیو ت د ل و ما گز نی در آن را انجام داد. شود در کیفر آن قا ل به ما گز نی بودو  ا  کی از مواردی که می 

شد.  ستمجازا  زنا می با سوره نور آمده ا شد و چه  وهمان گونه که در آ ه دوم  مجازا  زانی بکر چه مرد با

شالق می ضربه  صد  شرا طزنو  صور  مامد بودن همه  شد که در  شود. بنابرا ن آنو حدّ نیز ماری می با

شمار می شالق در ا نجا حدّ به  ضی حق مجازا  تاز انه و  ست پس قا شارع تبیین گرد ده ا سوی  آ د که از 

ندارد به بیشتتتدر  ا کمدر از آن حکم دهد و نیز حق ندارد امرای آن را مدوقو ستتتازد و  ا مجازا  د گری به 

تواند تمام  ا بخشتتتی از آن را مورد عفو قرار دهد.  کی از مامبه نمی مای آن تبیین کند. همچنان که حاکم

مواردی که فقما در مورد آن اتفاق دارند ا ن که اقامه حدّ مَلد ن ا د مومم هالک محکوم گردد ز را هدو از 

 -4/137وإبن همامو بی تا -10/140قو 1431و ابن قدامه) حدّ مَلد تن یه و انزمار است نه هالک محکوم به حدّ.

اندازند بنابرا ن اگر بیم هالک باشتتد در مواردی که ممکن استتتو حدّ را به تأخیر می ( 4/337و بی تاو أنصتتاری

صورتی که اندظار بم ودی از محکوم نرود  ا  ست و امید به بم ودی او ومود دارد. اما در  سی که بیمار ا مانند ک

لحت مقدضی تبجیل در امرای حدّ استو در ا ن ا ن که فردی باشد که از لحاظ مسمی ضبیو استو و مص

امامان ابوحنیفه و شافبی و احمد بر چنین شخصی  آ د. به نظرِصور  در کیفیّت امرای آن تغییر به ومود می

ا ی زده شتتتود که مومم هالک وی دانند با تاز انهکنند. در عین حال  زم میفوراً و بدون تأخیر حد امرا می

صدتا ی از لیو  سده  شد با  ط د نگرددو مانند نی کوچط و الیاو خرماو اگر باز هم نام رده در مبرض خطر با
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ِشمراخ  گو ند.بدن مجرم زده می خرما  ط دفبه بر سدند  )همان منابدو همان ما( شود که در اصطالح به آن  م

سبد ع اده نقل می سبید بن  ست که    ُرَعِ  فَلَمْ مُحْدِجٌو َسقِیمٌ َضبِیوٌ رُوَ ْجِلٌ أَبْیَاتِنَا بَیْنَ کَانَ»کند: آنان روا دی ا

َسل مَو عَلَیْهِ الل هُ َصل ى لِلن  ِیِّ َسبْدٌ ذَلِطَ فَ َکَرَ بِمَاو  َخْ ُاُ مِمْإِمَائِ مِنْ أَمَ ٍ عَلَى وَهُوَ إِ  الْحَیُّ ْضرِبُوهُ: فَقَالَ وَ  حَد هُو ا

ُسولَ  َا: فَقَالَ َسل مَ عَلَیْهِ الل هُ َصل ى الن  ِیُّ فَقَالَ َضبِیوٌو إِن هُ قَدَلْنَاهُ حَدًّا َضرَبْنَاهُ إِنْ إِن ا الل هِو رَ  فِیهِ عِثْکَا  لَهُ خُ ُوا: وَ

ْضرِبُوهُ ِشمْرَاخٍو مِائَ ُ شین بود و با در میان محله« وَاحِدَةً َضرْبَ ً بِهِ فَا ضبیو و بیمار خانه ن ای  که بود م آدمکی 

فت فرمود او را حدّ بزنید سبد گ پیام رگفت  پیام ر کی از کنیزان مرتکم زنا شده بودو سبد موضوع را به 

سپس  ست خواهد مرد  ضبیو ا صد  پیام راگر او را حد بزنیم چون  فرمود: الیاو خرما را بیاور د که در آن 

تحقیق: فه ع دالرؤوو مسبد ومصطفى محمد شوکانیو بی تاو ) شاخه باشد سپس با  ط ضربه بر بدن او بزنید.

ضر  ا و  فرمود:  (129ص المواریو شرعی ندارد همان گونه که خداوند به ح  بِیَدِکَ وَخُ ْ»ال ده ا ن کار مند 

 ضربه چند ن و کند تن یه را اش خانواده افراد از  کی که بود خورده سوگند ا ّو  «تَحْنَاْ وَلَا بِهِ فَاْضرِ ْ ِضغْثًا

شکل ا ن رفد برای ما. بزند چو  سدور بدو نیز م سده( داد م د شده  ا نازکو چو  های از) ای ب   ا و خرماو ر

 و اذ ّت تر ن کم با و. )مشتتکن را خود ستتوگند و بزنو آن با( را او) و برگیر را( آن همانند و گندم های ستتاقه

بر ا ن اساس تاز انه زدن او با  کدسده صدتا ی از لیو  (44/ص) (.درآور امرا مرحله به را خو ش قسم آزاری

ست. شده ا ضربه تاز انه  صد  ست: دادگاه نمی 1392ق.م.ا.  219در ماده  خرما ما گز ن  تواند کیفیّتو آمده ا

ها تنما از نوع و میزان حدود شتتترعی را تغییر  ا مجازا  را تقلیل دهد  ا ت د ل  ا استتتقاو نما د. ا ن مجازا 

علل فر ق توبه و عفو به کیفیت مقرر در ا ن قانون قابل ستتقووو تقلیل  ا ت د ل استتت.  بنی توبه و عفو تنما 

آنچه که بیشدر در ما گز نی مجازا  ها به چشم می خوردو رعا ت سمولت و پرهیز از  می باشند.سقوو حدّ 

تشدد و سخت گیری است. بنای شرع بر انبطاو و اعددال است و سخت گیری و تنگ نظری در آن راه ندارد. 

می کنند. مواز ارتکا  ببضی از  ا ن مطلم را حقوقدانان مسلمان تحت عنوان قاعده  ُسر  ا رفد حرج بررسی

رفدارهای حرام و مند و ما گز نی برخی از مجازا  های شرعی در شرا ط و احوال اضطراریو از آوار و ندا ج 

 مند صدور فداوا و انشایعملی خصوصیت مورد بحا به شمار می آ ند. مر ان قاعده  ُسر در احکام شرعی و 

سر و ح س م وقوع افراد در ع ست.احکامی که  سلمان ا صاحم نظران م  رج گردندو مورد امماع و اتفاق نظر 

  «الْقَطْدِ  مَ ْلَغَ بَلَغَتْ الْأُم  ِ هَ ِهِ فِی الْحَرَجِ رَفْدِ عَلَى الْأَدِل  َ إن »شتتتاف ی می گو د:  (413 -314شو 1397امیدیو )

ولت و تسامح شر بت در آن ن اشد بنابرا ن هر تأو ل و تفسیری که نشانی از روح سم (1/360بی تاو شاف یو )

 محکوم به بطالن است.   

 نقش مصلحت در نصوص ناظر بر او ا  حدّ

با مالحظه در نصتتوص وارده در مورد مرا م مستتدومم حدو از بدو ارتکا  تا زمان امراو م نای آن حدود بر 

هسدند توصیه شده است مسامحه و چشم پوشی اسدوار است و به مدمم و شاهدانی که گواه وقوع ا ن مرا م 

در عیم نما ند. اما چنانچه رغ دی در او ا  ا ن حدود باشد با د با تومه به اصل قانونی آن را بازگو نکرده و سَ 

 در او ا  ا ن مرا م به کار برد. بودن مرم و مجازا  در مرا م به و یه مرا م حدّیو نما ت دقت را

ش صلحت را در او ا  مرا م حدّی بی سخدگیرانه حاکم بر ق ولی د  ل آنچه نقش م شرا ط  شن می کندو  در رو

سامحه و  سانی و هم چنین م سالم به ممت حفظ حرمت و کرامت ان ستو ز را در نظام کیفری ا او ا  مرم ا

شرا طی برای آن  شی در اعمال مجازا و د  ل او ا  مرم در امور کیفری با کمال احدیاو پ  رفده و  شم پو چ

به عنوان مثال به باور امامان ابوحنیفه و احمدو در قیاس به تبداد شتتمودو زانی برای  ستتت.در نظر گرفده شتتده ا
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 -4/117)إبن همامو بی تاو او ا  ادعای خود با د ماوقد را به تفصتتتیل بیان نموده و چمار بار بر آن اقرار نما د. 

تبیین نصا  اقرار در مرا م حدود نظر ه مشمور فقمای امامیه نیز بر ا ن است که  (10/165مو 2010إبن قدامهو 

ست. شدو (1/220شو 1385زراعتو )  زم ا شدری برخوردار با سدحکام بی ز را راه های  به نظر د دگاه فوق از ا

شد و تکرار اقر سیت آنو با د  قینی با ست برای افمینان قل ی او ا  حدود به ممت اهمیّت و حسا و ار راهی ا

تواند مصتتلحت و منفبدی را برای مُقِرّ در پی داشتتده باشتتد تا بدواند از می و و ا ن که نصتتا  اقرارباوری به آن

ست. 1392ق.م.ا.  172در بند )الو( ماده  مجازا  رها ی  ابد. سده ا شرو دان صا  اقرار را  سخدگیری  نیز ن

او در از ا ن ممت با د نما ت احدی ستتابق در مورد پ  رش اقرار در او ا  مرا مو در شتتماد  نیز ومود دارد 

شود.  شمود را می توان به صفا بنابرا ن تبیین تبداد و همچنین آن لحاظ  آبرو  ممت حفظ مصلحت شرعی 

ست.  سلو دان شش گناهان بنده خودو تبداد بن عربی میإو محافظت بر ن گو د: خداوند به ممت رغ ت در پو

گو د: بیان بیان نما ند. وی در ادامه می و شمود با د از آنچه را د ده با مزئیا افزا ش داده استشمود بر زنا را 

باشد که خداوند به ممت مقصد حفظ نسل و هم چنین حفظ آبرو ی در آ ا  مزبور ا ن گونه میدتفسیر مصلح

ست کاری و ت د ل در آن  ست که د صور  تب دی و توقیفی بیان نموده ا شمود را به  صفا   شمود و  تبداد 

به باور امامان مالط و ابوحنیفهو چنانچه کمدر از چمار  (1335 -1334 /3 قو1408إبن عربیو ) ممکن نیستتتت.

نفر به ارتکا  زنا شماد  دهندو شمادتشان مق ول نیست و بر اساس آ ه چمار سوره نور درباره آنما حدّ ق و 

إبن )وشان است.هم پ نیز شود. رأی برتر م هم امامان شافبی و احمد با نظر امامان مالط و ابوحنیفهماری می

بی  ومحمدبن ع دال اقی زرقانی -2/350قو 1379 وشیرازی -10/179مو 2010إبن قدامهو  -4/170همامو بی تاو 

شاهد مرد او ا  می (7/197 تاو ساحقهو با چمار  شماد  در زناو لواوو تفخی  و م صا    گردد.در فقه امامیهو ن

ر کلیه مرا م را بیان نموده حد نصتتتا  شتتتماد  د 1392ق.م.ا.  199در ماده  (18/264قو 1403حرعاملیو )

همان گونه که در کدا  های فقمی در مورد نصا  شمود در حد زنا و ا ن که شماد  آنما با د مسدند به است. 

اهد نیز آمده است: در خصوص شماد  بر زنا  ا لواوو ش 1392ق.م.ا. سال  200مشاهده ماوقد باشدو در ماده 

شود د ده باشد و هرگاه شماد  مسدند به مشاهده ن اشد با د حضوری عملی را که زنا  ا لواو با آن محقق می

شود و و همچنین در صورتی که شمود به عدد  زم نرسند شماد  در خصوص زنا  ا لواوو ق و محسو  می

 مومم حد است.

 ناظر بر مجازا  حدی نقش مصلحت در نسخ آ ا  منصوصه

خُ کُن ا ن اإِ»به مبنای کدابت و نستتخه برداری.  -1در قرآن کر م نستتخ به دو مبنا آمده استتت:  دَنستتِ  کُندُمْ  مَا نَستتْ

شدگان از) ما «تَبْمَلُونَ سده( خود فر شت را یکارها  تمام که بود م خوا سند و کنند  اددا  دنیا در شما که بنو 

یْطَانُ  ُلْقِی مَا الل هُ فَیَنَسخُ»( و به مبنای ازاله هم آمده است. 22داد د. )ماویه/ می انجام پس خداوند آنچه را  «الش 

سخ مانند تبر و لغوی آن موارد ز ادی 52)حج/ گردانید.کرد محو میشیطان القا می صطالحی ن ( در تبر و ا

ضوع م شدر با مو ستو به نظر تبر و غزالی بی شده ا سخ ا راد  ورد بحا هم خوانی دارد. غزالی در تبر و ن

 تَرَاخِیهِ مَدَ بِهِ وَابِدًا لَکَانَ لَوْلَاهُ وَمْهٍ عَلَى الْمُدَقَدِّمِ بِالْخِطَا ِ الث ابِتِ الْحُکْمِ ارْتِفَاعِ عَلَى الد الُّ الْخِطَا ُ أَن هُ»گو د: می

آ د و بر از بین رفدن حکمی که با خطا  اول وابت اول مینسخ ع ار  است از خطابی که ببد از خطا  « عَنْهُ

 ای که اگر خطا  دوم ن ود حکم ستتابق با خطا  اول هم چنان وابت بود.کندو به گونهشتتده استتتو د لت می

نسخ با همه اقسامی که در کدا  های اصولی برای آن ذکر شده استو قرآن کر م حکمت  (1/86غزالیو بی تاو )

خْ مَا» کند:ا ن گونه بیان می از وقوع آن را مَا أَوْ آ َ ٍ مِنْ نَنستتَ  رها که را ای آ ه هر «مِثْلِمَا أَوْ مِّنْمَا بِخَیْرٍ نَأْ ِ نُنستتِ
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ست به و) ساز م شی د  فراموشش( و یمبزدا  مردمان دل ینهآ  از را ای مبجزه اور) که ا ن  ا و و(سپار م فرامو

( ومود نسخ در احکام المی 106)بقره/ ساز م. می ما گز نش و آور م می را آن همسان  ا آن از بمدر گردانیمو

باشتتد و با ستتپری شتتدن زمان امری زمانی  ا مکانی می وشتتود که مصتتداق حکم منصتتوصا ن گونه تبلیل می

شده می ست دارای حکمت و مخصوص  ا تغییر مکان و یهو حکم نیز بردا شده ا سوخ  شود ز را حکمی که من

در آن ومود ندارد.  و د گر آن حکمت و مصتتتلحتمصتتتلحدی بوده که با تومه به اقدضتتتائا  زمانی و مکانی

هر دو مقصتود در آن لحاظ شتده استت چون اگر به حکم د روز نست ت به « مِثْلِمَا أَوْ مِّنْمَا بِخَیْرٍ»ع ار  قرآنی 

شتترا ط امروز تومه شتتودو حکم امروز اصتتلح )خیر( استتت و اگر هر  ط در مای خود مورد امبان نظر قرار 

محمد زرقانیو ) گیردو هر دو حکم همانند هم هستتدند ز را هر  ط با شتترا ط مدناستتم خود توافق کامل دارد.

ست می (2/143و ق1415ع دالبظیمو  صور  گرفده ا سخ  صوص کیفری که در آن ن توان به از ممله احکام من

 الْ ُیُو ِ  فِی فَأَمِْسکُوهُن  َشمِدُواْ فَإِن مِّنکُمْ أَرْبَب ً عَلَیْمِن  فَاْسدَْشمِدُواْ نَِّسآئِکُمْ مِن الْفَاحَِش َ  َأْتِینَ وَالال تِی»آ ه: حکم 

ْصلَحَا تَابَا فَإِن فَآذُوهُمَا مِنکُمْ  َأْتِیَانِمَا وَالل  َانَ. َس ِیالً لَمُن  اللّهُ  َجْبَلَ أَوْ الْمَوْ ُ  َدَوَف اهُن  حَد ىَ ُضواْ وَأَ  عَنْمُمَا فَأَعْرِ

 شاهد عنوان به را خودتان از نفر چمار شوندو می زنا مرتکم شما زنان از که کسانی و «ر حِیماً تَو اباً کَانَ اللّهَ إِن 

 که ا ن  ا رسد می فرا مرگشان تا دار د نگاهها  خانه در را آنان دادندو گواهی اگر پس فل یدو گواهی به آنان بر

 توبه اگر ولی. بیازار د را آنان کنند می زنا شتتتما از که زنی و مرد کند. و می باز آنان برای را راهی خداوند

صالح به و کردند ست پرداخدندو ا سیار خداوند بیگمان بدار د آنان از د سا/ ممربان و پ  ر توبه ب ست. )ن -15ا

گو د: خداوند حکم آ ه مزبور را به وسیله حکم رمم که در سنت آمده و مَلد اشاره نمود. امام شافبی می (16

قیه شتتیبیو مقداد به گفده ف (130-1/129 قو1403شتتافبیو ) ستتوره نور آمدهو نستتخ کرده استتت. 2که در آ ه 

سدند. سیله رمم و مَلد ه سخ دو حکم مزبور به و سران قا ل به ن  (2/339سیوریو بی تاو ) سیوریو اکثر مف

صاص و د ّا  موضوعیّت ندارد بد ن مبنا که قانون گ سخ قوانین در خصوص حدودو ق ست که ن ضح ا  ار وا

 حق نسخ مقررا  شرعی را ندارد.

 بر مس ولیت کیفرینقش مصلحت در تفسیر نصوص ناظر 

ای اوقا و با در مکدم حقوقی اسالم اصو ً مس ولیّت کیفریو ناشی از ارتکا  مرم است. مد الوصو در پاره

ومود امدماع عناصتتر قانونی و شتترعی مرمو مرتکم عمل مجرمانه به مما  مخدلو قابل تبقیم و مجازا  

شد. نمی س ولیت  کی از آن مما وبا ست عوامل رافد م شرع و قانونو عمل مجرمانه انجام کیفری ا . گاهی در 

گردد قابل اندستتا  به مجرم  افده را به علت ومود شتترا ط و کیفیاتی که به شتتخص مرتکم مرمو مربوو می

س ولیت می سدهو رافد م صیت مجرم بوده و ندان شخ داند. مانند منون و ام ارو ا ن ق یل کیفیاتی که مربوو به 

  ل رافد مس ولیّت کیفری موسومند.به عواممن ه شخصی دارد 

سیم می سده تق س ولیت کیفری به دو د شخیص لطمه عوامل رافد م شوند ز را برخی از ا ن عوامل به قدر  ت

کنند.  کی از شوند و برخی د گرو اراده را زا ل میبرند و  ا مومم نقصان آن میزنند  بنی آن را از بین میمی

قدر  تشخیص آسیم وارد نما د و رافد مس ولیت کیفری شده و ماند اندسا  مرمو به  تواند بهعواملی که می

اخدالو نام و تبدد حالت هاو  درمهو با تومه به فقدان قوای عقلیمرتکم آن شتتودو منون و د وانگی استتت. 

سدند و آن ا ن که هرماهمگی دارای  ط حک س ولیت کیفری ومو م واحد ه شدو م د قدر  ادراک مومود ن ا

 توان تبر و ذ ل را از مجنون ارائه داد. منون ع ار  است از زوال  ا اخدالل  ا ضبو عقل.می بنابرا نندارد. 

 عَنِ وَلَاوَ ٍ عَنْ الْقَلَمُ رُفِدَ»فرمودند:  پیام رروا ت کردهو  در حد ثی که حضر  علی (1/585قو 1944عودهو )
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ص  ِیِّ  شده فائفه سه از تکلیو قلم«  َنْدَ ِهَ حَد ى الن ائِمِ وَعَنِ  ُفِیقَ حَد ى الْمَجْنُونِ وَعَنِ  َحْدَلِمَو حَد ى ال  از: شده بردا

 حضر  عمر (11/481 قو1388أبوداودو ) آ د. عقل به تا د وانه گردد و بیدار تا و خوابیده شود بالغ تا ففل

 «والوه عن القلم رفد»: فرمود که رستتتید او به پیام ر گفده ا ن که تا کند رمم را د وانه زن  ط که خواستتتت

 149قانون گ ار در ماده  (2/13 ا حکامو بی تاو حزمو ابن) .نشود رمم که کرد امر آن شنیدن با حضر  عمر

 وو تبر فی از منون ارائه نداده است و شا د دلیل ا ن سکو  آن است که منون  ا نقص عقل1392ق.م.ا. سال 

باشد. اما ماده م کورو منون را در ای حقوقی و قضا ی محض نمیای موضوعی و پزشکی است و مسألهمسأله

ای که باشد مومم عدم مس ولیت کیفری دانسده است.  زم به ذکر است عروض منون باعا سقوو هر درمه

 ن است که: آ ا منون مومم شود. اخدالفی که در میان فقیمان اسالمی ومود دارد امجازا  برای همیشه نمی

زوال مست ولیت کیفری با د حین ارتکا  مرم مومود باشتد و  ا ا ن که ببد از وقوع مرم نیز رافد مست ولیت 

گردد  ا ا ن که مجازا  را تا زمان  افدن ستتالمت عقل به استتت. و  ا ا ن که مجازا  در زمان منون امرا می

شد و اندازند؟ آنچه در میان فقیمان متأخیر می صورتی که مرتکم مرمو مجنون با ست ا ن کهو در  ورد اتفاق ا

س م عدم تکلیو و  صور  به  شد در ا ن  شده با در هنگام ارتکا  مرم  ا ق ل از آنو منون بر وی عارض 

اما چنانچه منون پس از ارتکا   (1/593)همانو  مستت ولیت کیفری ویو شتتکی در عدم مجازا  وی نیستتت.

آ د  ا ق ل از آن. اگر د وانگی ق ل از محاکمه ون  ا پیش از محاکمه مدمم پد د میمرم واقد شتتتودو ا ن من

آ د. عارض شتودو به عقیده شتافبیه و حنابلهو ا ن د وانگی ماند از محاکمه و  ا ست م توقو آن به شتمار نمی

بوده  ز را فقط در زمان ارتکا  مرمو مکلو بودن مجرم شتتترو استتتت و آن هم در زمان وقوع مرم مومود

اما به باور حنفیه و مالکیهو منون ق ل از حکم تا  (6/5 قو1403 شتتافبیو -10/170 مو2010 إبن قدامهو) استتت.

 شود ز را شرو مجازا  تکلیو است که در زمان محاکمه ومود ندارد.زا ل شدن آنو ماند امرای محاکمه می

اما در منونی که که ببد از محکومیت عارض شودو به  (6/232قو 1412شمس الد نو  -7/67کاسانیو بی تاو )

شدو چون  شده با شافبی و احمدو چنانچه مرم ارتکابی از مرا م حدود بوده و با اقرار مدمم وابت  عقیده امامان 

مدمم حق دارد تا زمان اِعمال مجازا  و حدی ببد از شتتتروع به امرای آن از اقرارش عدول کندو امرای حکم 

ش صورتی که مدمم از اقرارش برگرددو امرای حکم مدوقو میمدوقو خواهد  شود ز را احدمال دارد که د. در 

گ ارد تا محکوم علیه از اقرارش اقرار وی واقبی ن وده و رموع از آن درستتت و صتتحیح باشتتدو و منون نمی

نابرا ن تا افاقه مجدد مجنونو امرای حکم با د  عدول کند و حال آن که او حق دارد از اقرار خود برگرددو ب

ناتوانی از رموعو ستتت م توقو حکم  باشتتتدو  یل د گری غیر از اقرار  نای حکمو دل ما اگر م  مدوقو گردد. ا

مهو  -4/19و ق1319إبن حجرو ) شتتتود.محکومیت نمی قدا تاو حجاوی -9/377مو 2010إبن  به  (4/244و بی 

سازد و تا افاقه مجنون به مرحله امرا میمومم رأی امام مالطو منون محکوم علیهو اِعمال مجازا  را مدوقو 

صور  منونو امرای مجازا  مدوقو میدر نمی شودو مگر آن که منون محکوم آ د. به نظر امام ابوحنیفه در 

علیه پس از دسدگیری وی به منظور اعمال مجازا  عارض گرددو ز را ا ن عمل شروع به اعمال مجازا  تلقی 

س م منون مدوقو نمی گردد و زمانی که مجازا  بهمی قو 1412شمس الد نو ) شود.مرحله امرا در آ د به 

فقمای امامیه بر ا ن باورند که چون مجرم در زمانی که شتترا ط تکلیو  (5/470 قو1421إبن عابد نو  -6/232

ه توان مجازا  وی را برا دارا بوده مرتکم مرم گرد دهو بنابرا ن مستتت ولیت کیفری دارد و به هیو روی نمی

آمده است: هرگاه  1392ق.م.ا. سال  150( ماده 1در ت صره ) (342 -343 /41 قو1392نجفیو ) تأخیر انداخت.

شود در صور  مرتکم  کی از مرا م مومم حدّ پس از صدور حکم قطبی دچار منون شودو حدّ ساقط نمی
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م و محاکمه تا زمان عارض شتتدن منون ق ل از صتتدور حکم قطبی در حدودی که من ه حق اللمی دارد تبقی

افددو نس ت به مجازا  ها ی که من ه حق الناسی دارد مانند قصاص و د ه و همچنین ضرر و افاقه به تأخیر می

آنچه در بحا از مجازا  مجنون قابل تومه است  ز ان ناشی از مرمو منون ماند از تبقیم و رسیدگی نیست.

سفه مجازا و ب سدناد به فل صلحت عدم مجازا  او ا ن که اگر تنما با ا ه کیفر مجنون تومه کردو بدون ترد د م

کند ز را ندیجه اصتتالحی بر آن مدرتم نیستتت و به بازدارندگی مجرم از ارتکا  در حالت منون را اقدضتتا می

ها را در قالم  ط نظر ه تومیه نمودو شا د گفده توان مجازا انجامد. ال ده ناگفده نماند که نمیدوباره مرم نمی

ود اِعمال مجازا  برای مجنون به هدو ارعا  و بازدارندگی عمومیو که از اهداو پر اهمیت مجازا  شتتت

شتتودو باشتتد. ع دالقادر عوده در حما ت از نظر کستتانی که در ا ن حال مجازا  را قابل امرا محستتو  می

ست: مجازا  با هدو تأد م و مند د گران از ارتکا  بزه در نظمی شود. اگر به ر گرفده میدانند چنین گفده ا

رودو ومه د گر که همان تن یه د گران استتت به مای خود ستت م منون محکوم علیهو ومه تأد م از میان می

ساس نمیباقی می س م منونو تأد م را اح ست که مانم د گر ماند و اگر محکوم علیه به  سده نی شا  کندو 

با تومه به هر  (1/598قو 1944عودهو ) مامبه است.قضیه نیز رها شودو ز را اِعمال مجازا  مدضمن مصلحت 

شاهده نمود.دو رأیو می صلحت را در امرا و عدم امرای مجازا و م ضوح ردپا ی م همان گونه که  توان به و

سدند که اراده را زا ل می س ولیت کیفریو مواردی ه شدو برخی از عوامل رافد م شدر ذکر  توان از کنند که میپی

ای آن ممله به اکراه اشتتاره نمود. در مدون فقه استتالمیو نقش اکراه در رفد مستت ولیت کیفری به عنوان قاعده

َضدَ الل هَ إِن »فرما ند: می پیام رردهو مسلّم محسو  است. در حد ثی که إبن ع اس روا ت ک  الْخَطَأَ أُم دِی عَنْ وَ

ْسیَانَ ْسدُکْرِهُوا وَمَا وَالنِّ سیان و ندوانند و ندانند که خطا من گناهِ امّت ازخداوند « عَلَیْهِ ا شان که چیزب و ن  را ا 

در شروفی که فقما برای اکراه بیان نموده اندو در  (6/215 وق1418إبن مامهو ) کنند را برداشده است. اکراه بدان

سدومم حدّو اکراه مومم مبافیت از مجازا  می شرووو در مرا م م شودو به عنوان مثال صور  تحقق آن 

شر  خمر را در حالت اکراه عامل رفد مجازا  می صو مجرمانه در آن با هم فقماو  سلم و دانند هر چند در 

حنیفهو شتتافبی و احمد بر ا ن باورند که حالت اکراهو مومم م اح بودن شتتر  خمر اخدالو دارندو امامان ابو

ست لکن در حرمت آن تأویر نمیمی سی که آن شود. به نظر امام مالطو اکراه مومم رفد مجازا  ا گ اردو و ک

شمس  -2/245قو 1379شیرازیو  -7/176کاسانیو بی تاو ) شود.نوشد فقط به لحاظ فَقد اراده کیفر نمیرا می

در مورد زناو هر چند امام ابوحنیفه بنا به د  لی در آرای  (2/227قو 1437إبن فرحونو  -3/229قو 1412الد نو 

دانستتتت لکن ببدها از ا ن رأی عدول کرد. در م اهم امامان اولیه خودو اکراه را رافد مستتت ولیت کیفری نمی

أی اولیه امام ابوحنیفه استتت لکن ا نان در اقلیت مالط و شتتافبی و احمد کستتانی هستتدند که نظرشتتان مانند ر

شمورو حالت اکراهو زانی را از مجازا  زنا مباو می ست. به مومم رأی م ضبیو ا شان  کند ز را هسدند و رأ 

کاستتانیو بی تا ) بر استتاس حد ا فوق ا شتتارهو زنی را که به زنا مکرَه شتتده بود را مجازا  نکرد. پیام ر

فقمای امامیه  (5/294قو 1412شمس الد نو  -10/158مو2010إبن قدامهو  -4/91و ق1319إبن حجرو  -7/180

اند که مشمورتر ن آنو حد ا رفد است که به در بحا اکراه و م انی و مسدندا  شرعی آنو روا اتی برشمرده

استو مؤاخ ه و  -از ممله اکراه –مومم آنو اَعمالی که انجام آنما مقدرن به  کی از اوصاو م کور در روا ت 

بنابر آنچه گفده  (114-115شو چاپ ستتی و پنجمو ص1397محقق دامادو ) مجازاتی به دن ال نخواهد داشتتت.

سر ماهیت و عنوان فقمی اَعمال ارتکابی تحت  صرو نظر از م احا و اخدالو نظرهای به عمل آمده بر  شدو 

اتمام به مرا م حدّی پ  رفدنی استتتت و رافد توان ندیجه گرفت که ع ر اکراه در تأویر اکراهو در مجموع می
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و مقرر داشده است: هرگاه کسی بر اور اکراه غیر قابل 1392ق.م.ا. مصو  سال  151ماده  د. درباشمس ولیت می 

گردد. در مرا م مومم تبز رو تحمل مرتکم رفداری شتتود که ف ق قانون مرم محستتو  شتتود مجازا  نمی

صاص ف ق مقررا  مربوو رفدار محکوم می اکراه کننده به مجازا  فاعل مرم شود. در مرا م مومم حدّ و ق

شتتود. با تومه به مدن ماده به شتترح فوقو در ممت ت یین موضتتوعو مطل ی به شتترح ز ر قابل ذکر به نظر می

رستتد: تمیه کنندگان قانونو اکراه را در مرا م موضتتوع مجازا  های تبز ری مومم رفد مستت ولیت کیفری می

اند. ال ده ا ن اقدام قانون گ ارو به ا ن مبنا نیستتت که در ستتا ر مرا مو از ق یل مرا م حدّیو اکراه در دانستتده 

شتتود تأویر اکراه را در مرا م حدّی باشتتدو چرا که به تصتتر ح ع ار  اندمای مادهو میستتقوو کیفر مؤور نمی

 مشاهده نمود.

گز ند به د گری انی که ارتکا  مرم را بر میآنچه در ا ن بحا قابل تومه استتتت ا ن کهو شتتتخص مکرَه زم

رستتاندو شتتر بت استتالم ضتترر به خود و خرد به خود ز ان میزند و زمانی که تمد د را به مان میضتترر می

باشد بنابر مصلحدی که از قاعده دفد داند. در ا ن گونه مواقد شخص مکرَه که فاقد اراده مید گران را حرام می

 انجام ضرر کوچط ترو است به حکم شر بت عمل کرده است. ضرر بزرگدر به وسیله
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 ندیجه

 و موضوعا  بر مسدقیم به صور مصلحت اند شی در چارچو  ضوابط و م انی خاص خود می تواند  -1

صاد ق شدهو شرعی تأویر احکام م شودو همچنان که  د گر شرعی حکم به شرعی حکم  ط ت د ل مومم گ ا

 و مؤور در احکام باشد.تواند به صور  غیر مسدقیم به وسیله فقیه دانا می

 -همیشه به دن ال مصلحدی است که نص به خافر آن ا جاد شده استعقالنیت حاکم بر نصوص شرعیو  -2

سپس نص را بدان گونه که مصلحت را محقق نما دو تفسیر می  -ال ده در صورتی که بدان تصر ح نشده باشد

سدند غفلت نکند بدون  ضوع آن نص ه سد مخدلو که در ارت او با مو صالح و مفا ما دو ا ن همان آن که از م

 ی مصلحت است.تفسیر نصوص بر م نا

به ضوابط خاص نصوص مزا ی نس ت به قواعد سا ر احکامو کمدر مورد تومه و اهدمام هر چند پرداخدن  -3

و ابمام و اممالی که ممکن استتت در مدلول عام و کلی بودن نصتتوص مزا ی از  ط فرو بوده استتت لکن 

 نصوص ومود داشده باشدو از فرو د گر ضرور  تفسیر نصوص مزا ی را اقدضا می کند.

شکلی -4 ضد و )همچون  با تومه به قواعد  صوص بر مبانی مورد نظر و من ه های مخدلو و کیفیّت د لت ن

ممنوعیّت توسد در حدود  ا بنای حدود )همچون  ماهوی قواعد و (اشدقاق و اسدبمال و د لت و شمول الفاظ

ش مهو صوص مزا یو (بر تخفیو و احدیاو و قاعده دری  ا عدم و و  حدّ با ومود  سیر ن سل  حاکم بر تف با تو

سده ممم ترو احکا شگیری از ورود مف صالح برتر  ا پی صلحدی مجازا  هاو ممت رعا ت م سیر م م وانو ه به تف

شتتتده  ا تغییراتی در آن ناد ده گرفده  ها دد و مقررا  عادی ناظر بر اِعمال مجازا گرما گز ن احکام اولیّه 

 د.شوداده 
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 فمرست منابد: 

 قرآن کر م -

 قو بی ناو بی ما.1319سال « تحف  المحداجو بشرح المنماج»إبن حجر هیدمیو شما  الد ن احمدو  -

 ق.1351الط اع  المنیر    إدارة ناشر« المحلی»األندلسیو  حزم بن علیو ابو محمد حزم ابن -

 ناشر دارعالم الکدمو بیرو  بی تا.« أإلحکام فی اصول أحکام»هموو  -

 ق.1421اندشارا  دارالفکرو بیرو و سال « حاشی  ابن عابد ن»إبن عابد نو محمدامینو  -

 م.1987نسی  چاپ اول سال الشرک  الدو«مقاصد الشر ب  ا سالمی »ابن عاشورو محمدفاهر  -

 ق.1408اندشارا  دارالجیلو بیرو و سال « أحکام القرآن»إبن عربیو محی الد نو  -

ضی  و مناهج ا حکام»إبن فرحونو برهان الد ن ابراهیم بن محمدو  - صول ا ق صرة الحکام فی ا  دارالقلمو « ت 

 ق.1437دمشقو 

اندشتتارا  دار عالم الکدم الر اضو ر اضو ستتال « المغنی»و المقدستتیابن قدامهو ع داهلل بن احمدبن قدام   -

 م.2010

 چاپ دومو ناشتتتر دارالمبرف  عربیو بیرو و ستتتال« إبن مامهستتتنن »و محمد بن  ز د أبوع داهللو إبن مامه -

 .ق1418

 م1119ناشر دار المباروو قاهره « لسان البر »ابن منظورو محمدبن مکرم بن علی  -

 اندشارا  ا میر  و قاهرهو بی تا.« شرح فدح القد ر»حمدبن ع دالواحدو إبن همامو م -

 ق.1388سال  و ناشر دارالحد او حمصوچاپ اول « سنن أبوداود»أبوداودو سجسدانیو  -

 م.1998ناشر دارالفکر البربی سال « الجر م  فی الفقه ا سالمی» و محمدوابوزهره -

 ش.1397و راست سومو اندشارا  میزانو تمرانو سال « تفسیر قوانین مزا ی»امیدیو ملیلو  -

 مط ب  المیمن و چاپ اولو مصرو بی تا.« أسنی المطالم شرح رَوض الطالم»أنصاریو ابی  حیی زکر ّاو  -

 ش.1387و سال 19و تمرانو گنج دانشو چاپ «ترمینولوژی حقوق»مبفری لنگرودیو محمد مبفرو  -

 چاپ اولو نشر مصر هو قاهرهو بی تا.« اإلقناع»حجاویو شرو الد ن موسیو  -

 ق.1403 اسالمیهو تمرانو سال کدابفروشی« الشیبه وسائل»حسنو  بن محمد حرّعاملیو -

 ش. 1376نشر احسانو تمرانو سال « تفسیر نور»خرم دلو مصطفیو  -

 نو قمو بی تا.اندشارا  مؤسسه مط وعاتی اسماعیلیا« مبجم مفردا  الفاظ القرآن»راغم اصفمانیو  -

 دارالکدم البلمی و بیرو و بی تا.« شرح الزُّرقانی علی موفأ اإلمام مالط»زرقانیو محمدبن ع دال اقیو  -

 .ق1415دارالکدا  البربیو بیرو و سال « مناهل البرفان فی علوم القرآن»زرقانیو محمد ع دالبظیمو  -

 ق.1416سال  اندشارا  دار الجامبی و بیرو وو چاپ اول« ا سالمی اصول الفقه»زحیلیو وه  و  -

 ش.1385اندشارا  ققنوسو تمرانو سال « شرح قانون مجازا  اسالمی»زراعتو ع اسو  -

 ق.1414اندشارا  دار المبرف و بیرو و سال « الم سوو»سرخسیو ابوبکر محمدبن احمدو  -

 .المرتضو هو تمرانو بی تااندشارا  مکد   « کنز البرفان فی الفقه القرآن»سیوریو مقدادو  -

 ق.1403و بیرو و سال دارالفکرو «  مّأ»شافبیو محمدبن ادر سو  -

 ق.1412ناشر دارالفکرو چاپ سومو « مواهم الجلیل»شمس الد نو ابو ع داهلل محمد مالکی  -
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سید األخیار»شوکانیو محمد بن علیو  - شرح مندقى األخ ار من أحاد ا   دالرؤوو تحقیق: فه ع« نیل األوفار 

 مسبد ومصطفى محمد المواریو ناشر مکد   الکلیا  األزهر  و القاهرة بی تا.

 ق.1379ناشر دار المبرف و بیرو و سال « المم ّ »شیرازیو اسحاقو  -

سلیمان بن ع دالقویو  - تحقیق و تبلیق دکدر احمد ع دالرحیمو « رسال  فی رعا   المصلح »فوفیو نجم الد ن 

 ق.1413صر   الل نانی و قاهرهو سال اندشارا  دار الم

 ق.1944اندشارا  مؤسس  الرسال و بیرو و سال « الدشر د الجنائی ا سالمی»عودهو ع دالقادرو  -

 اندشارا  دارالفکرو بیرو و بی تا.« المسدصفی من علم ا صول»و أبو حامد محمد بن محمدغزالیو  -

 م2005ناشر مؤسس  الرسال و بیرو   «القاموس المحیط»فیروز آبادیو محمدبن  بقو   -

 چاپ اولو مط ب  ممالیهو قاهرهو بی تا.« بدائد الصنائد فی ترتیم الشرا د»کاسانیو عالی الد نو  -

 ق.1403اندشارا  سید الشمدایو قمو چاپ اولو سال « مبارج ا صول»محقق حلیو مبفر بن حسنو  -

چاپ سی و پنجمو اندشارا  علوم انسانیو تمرانو سال « مزا یقواعدفقهو بخش »محقق دامادو سید مصطفیو  -

 ش.1397

 ش.1376اندشارا  نشر بالغتو قمو سال « المنجد فی اللغ »مبلووو لوئیسو  -

سنو  - سالم»نجفیو محمد ح شرا د ا  شرح  سال « مواهر الکالم فی  سالمی و تمرانو  شارا  دارالکدم ا  اند

 ق.1392

 ش.1388و تمران اندشارا  منگلو چاپ اولو سال «با سده های حقوق مزای عمومی»ولیدیو محمدصالحو  -


