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بررسی فقهی و حقوقی تأثیر شبهه در رفع مجازات
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سیذعلی هاشوی خانعباسی
سیذههذی احوذی

*

**

چکیذه
اغَالً ضجِْ ،یه ٍالقیت سٍاًی است وِ هوىي است ثشای ّش اًسبًی ثِ ٍرَد آیذ ٍ تبثـ اغَل ٍ
لَاًیي ٍ هَلقیتّبی رغشافیبیی ًیست ٍ فشٍؼ آى ًیض ،صهبى خبغی سا علت ًویوٌذ ّش چٌذ هوىي است
تبثـ ضشایظ سٍحی ٍ سٍاًی هتأحش اص فَاهل دسًٍی ٍ ثیشًٍی ثبضذ .آًچِ وِ هَرت تحمك لبفذُی «دسأ» ٍ
سجت ارشای آى تَسظ لبضی ٍ دادگبُ هیضَد ،حذٍث ٍ ٍرَد ضجِْی هقتجشُ است؛ صیشا ضجِْ ،توبم
الوَضَؿ ٍ ثِ تقجیش ادثیبت ،هسٌذالیِ لبفذُی«دسأ» است .لیىي ثبیذ تَرِ داضت وِ ّش ضجِْای ًویتَاًذ
سافـ هسؤٍلیت رضایی ثبضذ؛ ثلىِ ضجِْای سافـ هسؤٍلیت رضایی استوِ ضوي تحمك توبم اسوبى ٍ ضشایظ،
ثبیذ ٍرَد آى اص ّش حیج ثشای لبضی ٍ دادگبُ احشاص ضذُ ٍ هَلقیت ارتوبفی ،هحیظ فىشی ،فشٌّگی ٍ
رغشافیبیی ٍ صًذگی ضخع هذفی رْل ٍ ضجِْ سا دس ًؾش گشفتً .ىتِی لبثل تَرِ دس ایي همبلِ ایي است
وِ دس غَستی وِ ضجِْ اص ًَؿ هَضَفیئِ ثبضذ ،دس غَستی داسئِ است وِ للوشٍ اضتجبُ هحذٍد ثِ رشاین
فوذی ثبضذ .اهب رشاین ضجِ فوذی ٍ یب غیشفوذی وِ اغَالً فٌػش سٍاًی آى ًبضی اص تمػیش ٍ خغبست،
ثبفج تغییش هبّیت رشم ٍ صٍال هسؤٍلیت رضایی ًخَاّذ ضذ ٍ ثب اًتفبی فٌػش سٍاًی رشم عجیقتبً هزبصات ًیض
یب سبلظ هیضَد ٍ یب اص ویفیبت هخففِ ثشخَسداس خَاّذ ضذ.
کلیذ واژهها :ضجِْ ،اسوبى ضجِْ ،سفـ هزبصات ،ضجِْ حىویِ ،ضجِْ هَضَفیِ.
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فػلٌبهِ پژٍّصّبی فمِ ٍ حمَق اسالهی/سبل یبصدّن /ضوبسُ سی ٍ ًِ

 -1هقذهه
ویفش هزشهیي ٍ هتزبٍصاى ّوَاسُ یىی اص اّذاف حمَق رضا ٍ ًیض توبهی ًؾبمّبی لضبیی دًیب ثَدُ
استً .ؾبم لضبیی اسالم ًیض ثِ ایي ّذف ّوَاسُ تَرِ داضتِ است چٌبًىِ سسَل خذا (ظ) فشهَد:
« ثِ هزبصات سسبًذى هزشم ثشای خذا دس سٍی صهیي ،اص ثبساًی وِ چْل ضجبًِ سٍص (ثش صهیي فغطٌبن)
ثجبسد ،سَدهٌذتش ٍ ثشتش است »(حش فبهلی.)308 ،18 ،1405 ،
ًؾبم لضبیی اسالم ضوي ایٌىِ ثِ هزبصات هزشهیي ٍ هتزبٍصاى تَرِ داسدّ ،وَاسُ ثش ایي اهش تأویذ
داسد وِ خَى افشاد ثیگٌبُ ٍ حشهت ٍ آثشٍی اًسبًی وِ ثِ ستن هَسد تقشؼ لشاس گشفتِ ،حفؼ ضَد .اص ایي
سٍ دس ثبة حذٍد لبفذُای هَسَم ثِ لبفذُی « دسأ » ٍرَد داسد وِ اص هطَْستشیي لَافذ فمْی است.
لبفذُ دسأ وِ هیبى فمْبی اهبهیِ ٍ حتی اّل سٌت ًیض هَسد پزیشش لشاس گشفتِ است ،ثشگشفتِ اص والم
پیبهجش اوشم (ظ) است وِ هیفشهبیذ«:إدٕسٓئَا الْحٔذٍٔدٓ ثبلطُجْٓبتٕ»؛ یقٌی «ثب ضجْبت ،حذٍد سا دفـ وٌیذ».
هغبثك ایي لبفذُ دس هَاسدی وِ ضجِْ ٍرَد داضتِ ثبضذ هزبصات حذ افوبل ًویضَد .الجتِ ایي لبفذُ
ًخست دس ثبة حذٍد هغشح ضذُ ٍ سپس اص تسشی آى ثِ تقضیشات ٍ سبیش هزبصاتّب ثحج ضذُ است.
(حبریدُ آثبدی.)53 ،1387 ،
تجییي لبفذُی « دسأ » ًِ تٌْب ثشای آساهص سٍحی ٍ سٍاًی ٍ فىشی فبهِی هشدم هفیذ ٍ سَدهٌذ
ا ست ثلىِ ثشای دستگبُ لضبیی وطَس ًیض ثسیبس هفیذ ٍ پشفبیذُ است .فلت ایي اهش ًفشتی است وِ فوَهبً
هیبى هشدم دسخػَظ رشایوی چَى صًب ،لَاط ،هحبسثِ ٍ ٍ ...رَد داسد .اگش لبضی هشتىت ایي رشاین سا
تجشئِ ًوبیذ ،عجیقتبً ثذگوبًی هشدم سا ًسجت ثِ لضبت ٍ دستگبُ لضب دس پی خَاّذ داضت اهب اگش هشدم اص
سجت ایي هقبفیت اص هزبصات وِ « لبفذُ دسأ» ٍ «اغل ثشائت» ّستٌذ ،آگبّی داضتِ ثبضٌذ ،هسلوبً ایي
سَءؽي اص ثیي خَاّذ سفت.
آًچِ وِ هَرت تحمك لبفذُی «دسأ» ٍ سجت ارشای آى تَسظ لبضی ٍ دادگبُ هیضَد ،حذٍث ٍ
ٍرَد ضجِْی هقتجشُ (ضجِْی داسئِ) است؛ صیشا ضجِْ ،توبم الوَضَؿ ٍ ثِ تقجیش ادثیبت ،هسٌذالیِ لبفذُی
«دسأ» است .اهب سؤالی وِ هغشح هیضَد ایي است وِ آیب ّش ضجِْای هیتَاًذ فلت تحمك لبفذُی «دسأ»
ٍ سافـ هسؤٍلیت رضایی ثبضذ یب ضجِْای سافـ هسؤٍلیت رضایی است وِ ٍرَد آى اص ّش حیج ثشای لبضی ٍ
دادگبُ احشاص ضذُ ثبضذ؟ همبلِی حبضش دس غذد پبسخگَیی ثِ ایي پشسص تذٍیي ٍ ًگبسش یبفتِ است.
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 -2هفهومشناسی شبهه
 -1-2ضجِْ اص دیذگبُ لغَیَى « :ضجِْ » وِ ثش ٍصى « فقلِ » ٍ روـ آى «ضجْبت» است ،دس لغت
ثِ هقٌبی اضتجبُ ،پَضیذگی وبس ،التجبس ضذى اهش هیثبضذ(اًػبسی)1121 ،1388 ،
ساغت دس هَسد هقٌبى ولوِ ضجِْ هىًَیسذ« :الطجِْ َّ اى الیتویض احذ الطیئیي هي اآلخش لوب ثیٌْوب
هي التطبثِ » (ساغت اغفْبًی )254 ،هفَْم آیِ  157اص سَسُی ًسبء «ٍ هبلتلَُ ٍ هب غلجَُ ٍلیىي ضجِ
لْن » ٍ آیِ 70اص سَسُی ثمشُ «اى الجمش تطبثِ فلیٌب» ٍ «تطبثْت للَثْن» ًیض ثِ ّویي هضوَى داللت
هیوٌذ.
 .2-2ضجِْ اص دیذگبُ فمْبء :تقشیف اغغالحی ضجِْ اص هقبًی لغَی ٍ تقبسیف اّل لغت رذا ًیست،
هٌتْی فمْب دس تقشیف اغغالحی ضجِْی داسئِ (ضجِْی هقتجشُ) ثب تَرِ ثِ ًؾشات خبظ خَد ٍ افضٍدى
لیذ ٍ ضشط ،تقبسیف هختلفی اسائِ وشدًذ وِ ریالً ثِ ثشخی اص آىّب اضبسُ هیضَد:
 .1-2-2غبحت رَاّش دس تقشیف ضجِْ «دس هسألِ ٍعی ثِ ضجِْ» هیًَیسذ « :اًِ الَعی الزی
لیس ثوستحك فی الٌفس االهش هـ افتمبد فبفلِ االستحمبق ،اٍ غذٍسُ فٌِ ثزْبلِ هغتفشُ فی الطشؿ أٍ هـ
استفبؿ التىلیف ثسجت غیش هحشم » (ًزفی ،ثیتب 244 ،41،الی .)246
ثب تَرِ ثِ ثیبى غبحت رَاّش ،ضجِْ آى است وِ ضخع دس ٍالـ ٍ ًفس االهش هستحك ًیست ٍلی
فلن ٍ افتمبد ثِ استحمبق خَد دس اًزبم فول داسد یب ایيوِ فولی اص اٍ سش صًذ لیىي ربّل ثِ هَضَؿ ٍ یب
ربّل ثِ حىن است .لیىي رْلص هغتفشُ یقٌی رْلی است وِ دس ضشؿ همذس اسالم هَسد لجَل ٍ پزیشفتِ
است.
غبحت رَاّشدس اداهِی ثحج اص « ؽي هقتجش» یب « افتمبد ٍ فلن» دس هَضَؿ ضجِْ سخي هیگَیذ
ٍ اؽْبس هیداسد وِ دس فجبسات فمْبء غشفبً اص « ؽي » یقٌی هغلك ؽي یب ؽي هغلك سخي ثِ هیبى آهذُ
استّ ( .وبىرب)
 .2-2-2ضْیذ حبًی دستقشیف ضجِْ «دس هسألِ ٍعی ثِ ضجِْ» هیگَیذ« :الَاعیالزی لیس
ثوستحك هـ فذم القلن ثبلتحشین»(فبهلی.)472 ،2 ،1413 ،
سٍضي است وِ غشؼ اص فجبست «فذم القلن ثبلتحشین» ّوبى گوبى ٍ احتوبل استحمبق است .دس
ایيرب هشحَم ضْیذ حبًی ثشای ضجِْی داسئِ ّیچ گًَِ لیذی اص فلن ٍ افتمبد ٍ یب ؽي هقتجش لشاس ًذادُ است
ثلىِ هغلك احتوبل دسفذم تحشین سا هَرت سمَط حذ هیداًذ.
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 .3-2-2ضْیذ اٍل ضجِْ سا چٌیي تقشیف هیوٌذ:
ضجِْ آى اهبسُ ٍ ًطبًِای استوِ هفیذ ؽي ٍ گوبى «ؽي هغلك» است ٍ الذام ثشوبسیوِ هخبلف
ٍالـ است ثش آى هتشتت هیگشدد(هىی ،ثیتب.)154 ،1 ،
 . 4-2-2هشحَم ضیخ عَسی دسوتبة خالف ٍ ًْبیِّ ،یچ لیذی اص فلن یب ؽي هقتجش ثشای ضجِْ
داسئِ ًیبٍسدُ است ٍ غشفبً « دس هسألِ ٍ عی ثِ ضجِْ» دس تقشیف ضجِْ هیگَیذ:
« ضجِْ آى است وِ ضخع دس ٍالـ هستحك ًیست لیىي گوبى ٍ ؽي « هغلك» ثِ استحمبق خَد
داسد » (عَسی 244 ،4 ، 1407 ،الی .)246
 .5-2-2هشحَم آیت اهلل خَیی دس تقشیف ضجِْ هیفشهبیٌذ « :الوشاد ثبلطجِْ الوَرجِ لسمَط الحذ
َّ الزْل في لػَس اٍ تمػیش فی الومذهبت هـ افتمبد الحلیِ حبل الَعی (ربّل غیشهلتفت) ٍ اهب هي وبى
ربّالً ثبلحىن في تمػیش ٍ هلتفتبً الی رْلِ حبل القول حىن فلیِ الضًب ٍ حجَت الحذ» :یقٌی هشاد اص ضجِْ-
ای وِ هَرت سمَط حذ است ،رْل لػَسی ٍ رْل تمػیشی دس همذهبت ثب افتمبد ثِ حلیت فول ،دس حبل
ٍعی است ٍ ،لیىي وسی وِ اص سٍی تمػیش ،ربّل ثِ حىن ثَدُ ٍ هلتفت ثِ رْل خَد دس حبل فول است
حجَت حذ ٍ حىن صًب ثش ٍی ربسی خَاّذ ضذ(خَئی.)169 ،1 ،1410 ،
 .6-2-2اهبم خویٌی (سُ) دس تقشیف ضجِْی داسئِ هیفشهبیٌذ« :پس اگش ربّل ثِ حىن ثَد ٍلی ثش
ایي ،آگبّی ٍ التفبت داضت ٍ احتوبل حشهت داد ٍ اص وسی سؤال ًىشد ،ؽبّش ایي استوِ هَسد اص هَاسد
ضجِْ ًیست ».
آسی ،دسغَستیوِ ربّل ،ربّل لبغش یب ربّل همػش غیش هلتفت ثِ حىن ٍ سؤال ثبضذ ؽبّش ایي
است وِ ضجِْ ،ضجِْی داسئِ است(تحشیش الَسیلِ.)456 ،2 ،
 .7-2-2ثب تَرِ ثِ تقبسیف روش ضذُ دس ساثغِ ثب ضجِْ ،هیتَاى ضجِْ سا چٌیي تقشیف وشد« :ضجِْ
فجبست است اص ًَفی تػَس یب حبلتیوِ دس ًتیزِی آى ضخع ثِعَس لغـ ٍ یمیي یب ثب تَرِ ثِ ؽي هقتجش
یب اٍضبؿ ٍ احَال خبغی وِ دسآى لشاس گشفتِ است (هخالً دس احش تػذیك دیگشی الذام ثِ وبسی وٌذ) ،خَد سا
هستحك اًزبم فولی هیداًذ لیىي دس حمیمت ٍ ٍالـ اهش داسای استحمبق ٍ هزَص لبًًَی ًیست».
ثٌبثشایي ،هالن لجَلی ضجِْ ،افتمبد ٍ ؽي هقتجش ثِ استحمبق فول است؛ صیشا اگش ؽي هغلك سا
هالن لجَلی ضجِْ لشاس دّین ،چِ ثسب افشادی ثب استىبة فول هزشهبًِ ادفبی ؽي هغلك هیًوبیٌذ پس دس
ایي غَست ثبیذ ثبة حذٍد سا تقغیل وشد.
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 -3ارکاى شبههی دارئه
ضجِْ دس ّش غَست هَرت سفـ حذٍد ٍ هزبصات ًویضَد ثلىِ تٌْب ضجِْی داسئِ (ضجِْی هقتجشُ)
ایي ٍیژگی سا داسد .ثشای ایٌىِ ضجِْ ،داسئِ ثبضذ ثبیذ اسوبى ریل سا داسا ثبضذ .ایي اسوبى فجبستٌذ اص:
 . 1-3تػَس ٍ ادسان  :ضجِْ الذام یب فول ًیست ثلىِ تػَس ٍ ادسان فبهل ٍ فبفل است ٍ فقل ٍ
فول ًتیزِ ّویي تػَس اضتجبُ وٌٌذُ است.
 .2-3لغـ ٍ فلن ثِ استحمبق :ضخع خَد سا یمیٌبً هستحك داًستِ ٍ آى فقل سا ثشای خَد حالل
هیداًذ.
 .3-3ؽي هقتجش ثِ استحمبق خَدٍ ،لَ ایيوِ دس ٍالـ ٍ ًفساالهش استحمبلی ًذاضتِ ثبضذ.
 . 4-3ضخع هطتجِ لجالً فولی سا اًزبم ًذادُ ثبضذ وِ دس احش آى ًتَاًذ حىن ٍالقی سا اص حىن
غیش ٍالقی یب هَضَؿ حشهت ٍ حالل سا تطخیع ثذّذ ثلىِ ثِ سجت اضتجبُ هشتىت گٌبُ ضَد ،هبًٌذ ایٌىِ
ضخع ثب اختیبس هجبدست ثِ ضشة خوش هیوٌذ ٍ دس احش فبسضِی ضجِْ ،ثب ارٌجیِ ٍعی هیوٌذ .
 .5-3ضجِْی ایزبد ضذُ تحت ضشایغی ثبضذوِ دس آى ضشایظ ،هشتىت اغالً تىلیف ًذاسد هخل ایيوِ
تحت فٌبغش ارجبس ،اوشاُ ،اضغشاسً ،سیبى ٍ خغب لشاس گشفتِ ثبضذ.
ٍ .6-3رَد رْل هغتفشُ  :ضخع ثِ خبعش دٍسی اص هحیظ اسالهی یب رذیذاالسالم ثَدى ٍ یب رْل
لػَسی یب تمػیشی غیش هلتفت ،خَد سا هستحك فول ٍ اًزبم وبسی ثذاًذ .
رْل وِ حذ افلی ضجِْ هیثبضذ ثِ دٍ غَست هحمك هیضَد:
 . 1-6-3رْل غیش هغتفشُ :رْبلتی است وِ دس ضشؿ همذس اسالم پزیشفتِ ًیست .هخل ایيوِ صًی ثب
لجَلی اؽْبسات دٍ ضخع هجٌی ثش ایيوِ ضَّش اٍ هشدُ است ،ضَّش دٍم وٌذ .دس ایيرب ضجِْ ًبضی اص
رْل ،هغتفشُ ًیست «لیس ثوقزٍس» صیشا اٍ هیثبیست اص حبل ضَّش اٍل خَد تحمیك ٍ تفحع وٌذ.
(ًزفی ،ثیتب ٍ )245 ،29 ،یب ایيوِ ثب اؽْبسات پضضه ،ثِ ایيوِ ضشة خوش ثشای سالهتی تَ ضشس ًذاسد
ثلىِ ضشٍست داسد وِ ضشة خوش وٌی ،ثشٍد ضشاة ثخَسد ،دس ایٌزب چَى ثذٍى تفحع غَست گشفتِ است
لزا رْل اٍ هغتفشُ ًیست.
 .2-6-3رْل هغتفشُ رْبلتی است وِ دس ضشؿ همذس پزیشفتِ ضذُ است(ّوبى)244 ،29 ،
رْل هغتفشُ خَد ثِ دٍ لسن تمسین هیضَد:
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 . 1-2-6-3رْل لػَسی وِ ضخعِ هتػفِ ثِ آى سا ربّل لبغش گَیٌذ :ربّل لبغش وسی است وِ
ثِ دلیل ضشایظ خبظ ،ثِ ّیچ ٍرِ اهىبى دستشسی ٍ آگبّی ثِ لبًَى ٍ یب حىن ضشفی پیذا ًویوٌذ؛ هبًٌذ
وسیوِ سبلّب دس ربیی صًذاًی یب تَلیف ضذُ ثبضذ ٍ یب تبصُ ثِ اسالم هطشف ضذُ ثبضذ .
 .2-2-6-3رْل تمػیشی وِ ضخعِ هتػفِ ثِ آى سا ربّل همػّش گَیٌذ :ربّل همػش وسی است
وِ اهىبى دستیبثی ثِ لَاًیي ٍ همشسات داسد ٍلی تمػیش هیوٌذ ٍ ثِ دًجبل آگبّی اص آى ًویسٍد .رْل
تمػیشی ًیض خَد ثِ دٍ غَست تمسین هیضَد:
الف) رْل تمػیشی هـ االلتفبت .ة) رْل تمػیشی ثذٍى التفبت .
همػَد اص التفبت یقٌی دس فیي ایٌىِ هیداًذ ربّل ثِ حىن یب هَضَؿ است ،ثب ثیتَرْی ٍ
ثیهجبالتی ،ثِ وست ٍ تحػیل آگبّی -،ثب تَرِ ثِ ایيوِ اهىبى آگبّی یبفتي ٍرَد داسدً -ویپشداصد.
ثٌبثشایي اگش هشتىت رشم ،ربّل همػش هلتفت ثبضذ ،ادفبی رْل اٍ هَرت سمَط حذ ٍ هزبصات اٍ
ًویضَد؛ صیشا التفبت ثب سٍحِ ضجِْ سبصگبسی ًذاسد.
ثٌبثشایي هػبدیك رْل هغتفشُ یب ضجِْی هغتفشُ فجبستٌذ اص :
 – 1رْل لػَسی  – 2رْل تمػیشی ثذٍى التفبت .
اهبم خویٌی (سُ) ًیض ثِ رْبلت لبثل لجَل اضبسُ هیوٌذ ٍ تٌْب ربّل لبغش ٍ ربّل همػش غیش
هلتفت ثِ حىن ٍ سؤال سا هقزٍس هیداًٌذ ٍ دس چٌیي غَستی ،ضجِْ سا هَرت سمَط حذ هقشفی هیفشهبیذ
(اهبم خویٌی.)456 ،2 ،
دیذگبُ حضشت آیت اهلل خَیی ًیض ّوبًٌذ اهبم خویٌی است ثب ایي تفبٍت وِ رْل سا غشفبً دس همذهبت
سافـ هسؤٍلیت هیداًٌذ .ایطبى دسوتبة « الحذٍد » چٌیي هیًَیسذ « :الوشاد ثبلطجِْ الوَرت لسمَط الحذ
َّ الزْل في لػَس ٍتمػیش فی الومذهبت هـ افتمبد الحلیِ حبل الَعی ٍ اهب هي وبى ربّالً ثبلحىن في
تمػیش ٍهلتفتبً الی رْلِ حبل القول حىن فلیِ الضًب ٍ حجَت الحذ»(آیتاهلل خَیی ،ثیتب.)169 ،1 ،
ثٌبثشایي ّش ًَؿ ضجِْای سافـ هسؤٍلیت رضایی ٍ سافـ حذٍد ًیست؛ صیشا گبّی ضجِْ ًبضی اص رْل
هشوت ٍ یب ًبضی اص رْل تمػیشی ّوشاُ ثب التفبت است .دس ایي غَست رْل ربّل همػشِ هلتفت اص دیذگبُ
فمْب ٍ لبًَى هزبصات اسالهی ،هَرت سمَط ویفش حذ ًخَاّذ ضذ(گشری.)100 ،1358 ،
هشحَم غبحت رَاّش(سُ) هَاسدی سا هغشح هیفشهبیٌذ وِ ادفبی رْل ٍ ضجِْ دس آى هَاسد ،هغتفشُ
ٍ هَسد پزیشش لشاس ًگشفتِ است .اّن ایي هَاسد ثِ ضشح ریل هیثبضذ:
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الف) ضخػی وِ فبلن ثِ فذم استحمبق است ٍ خَد ثِ عَس لغـ ٍ یمیي هیداًذ وِ دس الذام ٍ
فول خَد استحمبلی ًذاسد .فیالوخل هیداًذ وِ صًی دس ثستش اٍ خَاثیذُّ ،وسش ضشفی ٍ لبًًَی اٍ ًیست .یب
ایيوِ هخالً فلن ثِ « صیبدُ اص سْن ثَدى » هبلی داسد وِ اص هبل هطتشن ثشهیداسد .ثِ فجبست سٍضيتش،
هخفیبًِ اص « هبل هطتشن » ثشهیداسد وِ ثیطتش اص سْن خَد ثشداضتِ است .دس هَاسد یبد ضذُ لغقبً ضجِْ
تحمك ًذاسد ٍ ادفبی ثِ ضجِْ هحلی اص افتٌبء ًذاسد ٍ حذ اص فبفل یب سبسق دفـ ٍ سبلظ ًویضَد.
ب) ضخػی وِ ربّل است ٍ رْل اٍ غیشهغتفشُ است – ّش چٌذ وِ ضخع خَد سا هستحك
ثذاًذ – هخالً ّوسش وسی هفمَد هیضَد ٍ اٍ ثذٍى تحمیك ٍ تفحع اص حبل ضَّش ٍ حیبت اٍ ٍ ثذٍى
ایيوِ ثِ هشارـ هشثَعِ هشارقِ وٌذ ،الذام ثِ اصدٍاد هیوٌذ ٍ ثِ خیبل ایيوِ فمذاى ّوسش عَالًی ضذُ ٍ
اٍ فَت وشدُ است ،گوبى هیوٌذ وِ هستحك است ٍ اربصُ اصدٍاد داسد ٍ اصدٍاد هیوٌذ.
هخبل دیگش :هشدی ثب صًی وِ دسفذُ دیگشی است اصدٍاد هیوٌذ ٍ اص هذت ٍ همذاس فذُ خجش ًذاسد یب
ثب صًی اصدٍاد هیوٌذ وِ ضجِْی « سضبؿ » دس ثیي است ٍ هشد احتوبل هیدّذ وِ ثِ سجت « سضبؿ » ٍ
ضیش خَاسگی ،اصدٍاد اٍ ثب صى هَسد ًؾش ،هوٌَؿ است.
دستوبم هَاسد یبد ضذُ ،ضجِْ ًبضی اص رْل پزیشفتِ ًیست ٍ رْل دس ٍالـ ،رْل هَسد لجَل ضشؿ
ًیست .ثشایي اسبس اصدٍاد دس هَاسد ثبال غحیح ًیست ٍ توسه ثِ ضجِْ« ،حذ» سا سبلظ ًویوٌذ.
غبحت رَاّش دس اداهِ هیفشهبیذ « :اال ارا افتمذ رَاص الٌىبح فی تله الػَس ،الطجِْ هحتولِ
فیحمِ» یقٌی؛ اگش دس توبم غَس فَق ثِ سجت ضجِْای وِ ثِ ضخع هزوَس فبسؼ ضذُ ،هقتمذ ثِ غحت
ًىبح ثبضذ اصدٍاد اٍ غحیح است ٍ ًضدیىی ثِ ضجِْ ثب فٌبیت ثِ افتمبد غحت ،غذق هیوٌذ ٍ ثب فشٍؼ
ضجِْ « حذ » اص ضخع سبلظ هیضَد(ّوبى.)245 ٍ 244 ،
دس ٍالـ ایي ضجِْ ًبضی اص رْل « هغتفشُ » دس ضشیقت ًیست ،ثلىِ ًبضی اص ضجِْای است وِ دس
آى خَد سا هستحك هیداًذ ٍ هقتمذ ثش استحمبق خَد است .دس حمیمت ،ضبسؿ اسالم ثِ رْت احتوبل یب ؽي،
فول اٍ سا هجبح ًویداًذ ،ثلىِ اثبحِ دس غَستی هحمك هیضَدوِ ضخع فلن ثِ استحمبق خَد داضتِ ،یب
دست ون « اهبسُ» ای دال ثش حلیت اص ًؾش ضشؿ ٍرَد داضتِ ثبضذ.
ثٌبثشایي دسحمَق اسالم ،ثشخالف حمَق هَضَفِ ،اغل؛ پزیشفتِ ضذى ادفبی رْل است هگش دس
هَاسدی وِ ثٌب ثِ ًع ٍ دلیل ،رْل پزیشفتِ ًیست.
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ج) هَسدی وِ تىلیف ثِ سجت وبس حشاهی اص ضخع ثشداضتِ هیضَد .دس ایي هَسد ًیض «ضجِْ » ٍ
توسه ثِ آى پزیشفتِ ًیست .هخال ضخػی ثب اسادُ ٍ اختیبس ،هشتىت ضشة خوش ضَدً ،ؾش هطَْس فمْبء ایي
است وِ دس غَست ٍعی ضخع هست ،فول اٍ ًضدیىی ثِ ضجِْ هحسَة ًویضَد ٍ حذ صًب اص اٍ سبلظ
ًویگشددّ( .وبىرب) ثِ اغغالح ،ایي هَسد هػذالی اص لبفذُی هقشٍفی است وِ هیگَیذ « :االهتٌبؿ
ثبالختیبس ،الیٌبفیاالختیبس» (ًزفی ،ثیتبّ ،وبى.)246 ،29 ،
هشحَم ضْیذ حبًی ًیض ثشای ضجِْی داسئِ لیذی هغشح هیفشهبیذ وِ هب آى سا دس ضوي هخبلی وِ
خَد ضْیذ آٍسدُ است ثیبى هیوٌین :
هغلمِ ثب عالق ثبئي ،اص احػبى ثیشٍى هیسٍد .آًگبُ دسضشح ،اضبفِ هیوٌذ :ثب ضجِْ ،حذ سبلظ
هی گشدد ٍ لَل خَد آًْب دس ادفبی ضجِْ ،اگش هوىي ثبضذ پزیشفتِ هیضَد .هوىي ثَدى ضجِْ دس حك آًْب
ثِ ایي است وِ آًْب دس هَلقیتّبیی (ثیبثبًی ) دٍس اص هقبسف ضشفی سبوي ثبضٌذ .یب ثِ تبصگی هسلوبى ضذُ
ثبضٌذ .ثٌبثشایي هی ثیٌین وِ هشحَم ضْیذ حبًی ًیضّ ،ش ًَؿ ادفبی ضجِْ ٍ رْل سا داسئِ ٍ سافـ هسؤٍلیت
رضایی ًویداًذ .ثلىِ ضجِْ ای سا هَرت سمَط حذ ٍ هزبصات هیداًذ وِ اهىبى پزیشش آى ثبضذ(فبهلی،
)230ٍ 229 ،14 ،1413
ًتیزِ آًىِ دس هَسد ادفبی رْل ثبیذ ثِ دٍ ًىتِ تَرِ وشد :
الف -اهشٍص ثب ٍسبیل استجبعیِ هَرَد ٍ اًتطبس لَاًیي ٍ اًقىبس هزاوشات هزلس ٍ خالغِ سْل
ثَدى استجبط ٍ حػَل فلن ،رْل دیگش آى هقٌبی سٍصگبس گزضتِ سا ًذاضتِ ٍ افشادی وِ هطوَل لبًَى ثَدُ
ٍ ثِ ًحَی هىلّف ضوشدُ هیضًَذ ،ثِ ساحتی هیتَاًٌذ اص ٍرَد لَاًیي ٍ همشسات اعالؿ حبغل ًوبیٌذ.
ة -ثب تَرِ ثِ رویـ رَاًت ثبیذ تَرِ وٌین وِ رْل هَسد ثحج ،فلیاالغَل «رْل ًَفی»
ًیست ثلىِ غبلجبً رْل «ضخػی» است؛ صیشا ثِ ًسجت هزوَفِی ضشایظ صهبًی ٍ هىبًی ،فشدی وِ هذفی
رْل ٍ ضجِْ است ،هَضَفی وِ دس ساثغِ ثب آى ادفبی رْل هیضَد ،هَلقیت ارتوبفی ،هحیظ فىشی،
فشٌّگی ٍ رغشافیبیی ٍ صًذگی ضخع هذفی رْل سا ثبیذ دس ًؾش گشفت ٍ ٍرَد ضجِْ ٍ رْل سا دس ّش
هَسد سٌزیذ .
 -4نقش شبهه در رفع هجازات
دس لسوت لجل اسوبى ضجِْ داسئِ هطخع ضذ اهب الصم ثِ روش است وِ فمْب ضجِْ سا ثِ دٍ لسن
تمسین ًوَدُ اًذ :ضجِْی حىویِ ٍ ضجِْی هَضَفیِ .ضجِْی حىویِ فجبست اص ایي است وِ هشتىت
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ًسجت ثِ حىن ( رشم ثَدى یب حشام ثَدى فقل اًزبم ضذُ) ًبآگبُ است .ضجِْی هَضَفیِ فجبست اص ایي
است وِ هشتىت ،حىن سا هیداًذ لیىي دس هػذاق ٍ اًغجبق حىن ثش هَسد دچبس اضتجبُ هیضَد(هؾفش ،اغَل
فمِ)147 /1 ،؛ هخالً هیداًذ وِ وطتي اًسبى ثیگٌبُ رشم ٍ حشام است ٍ دس لبًَى ثشای آى هزبصات لػبظ
دس ًؾش گشفتِ ضذ .لیىي ثِ لػذ ضىبس ٍ غیذ حیَاًی ،تیشی سّب وشدُ ٍ تیش ثِ اًسبى ثیگٌبُ اغبثت هیوٌذ
ٍ اٍ سا هیوطذ .یب ایيوِ تػوین ثِ وطتي لبتل هْذٍسالذم سا داسد لیىي ثقذ اص فول ،وطف هیضَد وِ
اًسبى وطتِ ضذُ ،لبتل ًجَدُ است .
سؤالی وِ دس ایي لسوت هغشح هیضَد ایي است وِ هٌؾَس اص ضجْبت دس سٍایبت ضجْبت هَضَفی
است یب حى وی؟ ثِ فجبست دیگش دس ضجْبت هَضَفی هزبصات سفـ خَاّذ ضذ یب ضجْبت حىوی؟
گشچِ ولوِ « الطجْبت » روـ هٔحٓلّی ثِ الف ٍ الم ثَدُ ،عجقبً ثبیذ افبدُ فوَم وٌذ ٍ دس ًتیزِ ثبیذ
گفت وِ لبفذُ دسأ ضبهل ضجِْ حىن ثِ ًیض ّست اهب فمْب دس ضجِْ حىوی لبئل ثِ تفػیل ّستٌذ ٍ هی-
گَیٌذ وِ دس هَسد ربّل همػش ٍ یب حذالل ربّل همػش هلتفت ،لبفذُ دسأ ربسی ًویگشدد ٍ حذ سبلظ
ًیست .ثِ ثیبى دیگش فوَهیت لبفذُ دسأ ثِ ٍسیلِ فوَم ادلِی لضٍم تقلن احىبم ضشٍسی تخػیع خَسدُ
استٍ( .الیی)241 ،1390 ،
دس حمَق ویفشی ٍ ثِ عَس ولی دسحمَق هَضَفِ ًیض ،ضجِْ حىوی یب رْل ثِ لبًَى پزیشفتِ ًیست
ٍ ایي هغلت دسلبفذُی هطَْسی وِ هیگَیذ « :رْل ثِ لبًَى سفـ تىلیف ًویوٌذ » تجلَس یبفتِ است.
 -1-4فروض قابل تصور در شبهه هوضوعیه
پیص اص پبسخ ثِ ایي سؤال وِ آیب لبفذُ دسأ هطوَل ضجِْ هَضَفی هیضَد یب خیش ثْتش است
فشٍضی وِ دس آى ضجِْ هَضَفی لبثل تػَس است سا ثشسسی وٌین.
 -1-1-4اشتباه نسبت به هویت و شخصیت هجنیعلیه
ایي اضتجبُ ثذیي گًَِ لبثل تػَس است؛ هخالً وسی لػذ وطتي ضخع هقیٌی سا داسد ٍ ثذیي هٌؾَس
سالح تْیِ هیوٌذ ٍ دس فشغت هٌبسجی اٍ سا ّذف لشاس هیدّذ اهب ثِ ّش فلتی یب ثِعَس اضتجبّی ،ضخع
حبلج ثیگٌبّی سا هی وطذ .ایي گًَِ اضتجبُ هَضَفی چَى لػذ هزشهبًِ لبتل فوذی سا هجٌی ثش وطتي
دیگشی اص ثیي ًویثشد ٍ اغَالً لػذ هزشهبًِ ٍاحذ ثشای لتل دیگشی ًویتَاًذ هجٌب ٍ هٌطبء رشاین هتقذد
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فوذی ٍ ضجِ فوذی ثبضذ لزا اضتجبُ ًسجت ثِ تطخیع َّیت هزٌیفلیِ ثبفج تغییش هبّیت فقل هزشهبًِ
ٍ هیضاى هسؤٍلیت رضایی هشتىت رشم ًخَاّذ ضذ ٍ دس ًتیزِ ایي ضجِْ سا داسئِ ًویگَیٌذ.
دیَاى فبلی اغلت وطَسّب فول هضثَس سا لتل فوذی ضٌبختِ است ٍ دیَاى فبلی وطَس هب ًیض دس چٌذ
سأی اص رولِ دس سأی ضوبسُ  1807هَسخِ  1316/8/15چٌیي سأی دادُ است  « :اگش وسی ثِ لػذ لتل
یه ًفش تیشی ثِ عشف اٍ خبلی وٌذ ٍلی تیش ثِ خغب سفتِ ٍ ثِ دیگشی اغبثت وٌذ ٍ اٍ سا ثىطذ چٌیي فول
ٍاحذی وِ ًبضی اص یه تػوین هشثَط ثِ یه فىش ٍ اسادُ است ،اغَالً دٍ رشم هحسَة ًویضَد».
ثٌبثشایي اضتجبُ دسضخع هزٌیفلیِ هحولی ثشای تغییش فٌَاى لتل فوذی هحسَة ًویضَد(غبلح ٍلیذی،
ّوبى.)228 -229 ،
 -2-1-4اشتباه در عناصر اختصاصی جرم
اگش ضخػی دس اًزبم یه وبس هتقبسف ،اص سٍی ثیاحتیبعی ٍ ثِ اضتجبُ هَرجبت غذهِ ثذًی یب هشي
دیگشی سا فشاّن وٌذ ،ایي اضتجبُ ثبفج صٍال ًسجی هسؤٍلیت رضایی هشتىت هیضَد .ثِ فٌَاى هخبل،
ضخػی ثِ ٌّگبم ضت ٍ دس داخل ساّشٍ ،فشدی سا هطبّذُ هیوٌذ ٍ ثِ تػَس ایيوِ سبسق است ،ثب ٍاسد
وشدى ضشثِ ای ثِ سش ،اٍ سا هضشٍة ٍ هزشٍح هیوٌذ سپس هقلَم هیضَد وِ ضخع هػذٍم اص دٍستبى
ٍ یب اص الشثبی غبحت هٌضل است .ایي لجیل اضتجبُ هَضَفی ٍغف فول هزشهبًِ هشتىت سا تغییش هیدّذ،
فلت ایي تغییش فذم لػذ هزشهبًِ است(ّوبىرب).
 -3-1-4اشتباه در نتایج حاصله از جرم
تػَس ثش خالف ٍالـ دس ایي گًَِ اضتجبُ ثِ ایي غَست تحمك پیذا هیوٌذ :ضخػی وِ ثِ هبّیت
فول ٍ وبسی وِ اًزبم هیدّذ ٍالف استٍ ،لی توبم فَالت ٍ ًتبیذ حبغل اص آى سا ًویخَاّذ ٍ پیص
ثیٌی ًویوٌذ .دس ایي گًَِ هَاسد آیب ادفب ٍ احجبت اضتجبُ هیتَاًذ ثبفج صٍال ًسجی هسؤٍلیت رضایی هشتىت
ضَد؟ آیب هزشم ثبیذ هسؤٍل ولیِ آحبس ٍ ًتبیذ فول خَد ثبضذ؟ (ّوبىرب)
دس ایيگًَِ هَاسد لبًًَگزاس اضتجبُ دس ًتبیذ حبغل اص رشم سا ًِ تٌْب هؤحش دس صٍال هسؤٍلیت رضایی
ًویضٌبسذ ثلىِ ثب دس ًؾشگشفتي لبفذُ (احش ٍضقی افوبل ) ّش وسی سا هسؤٍل فَالت ٍ ًتبیذ فول فوذی
اش هیضٌبسذ .چٌبىوِ ثِ هَرت هَاد  675لبًَى هزبصات اسالهی دس هجحج تقضیشاتّ « :ش گبُ وسی
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فوذاً فوبست ،ث ٌب ،وبسخبًِ ،وبسگبُ یب ّش هحل هسىًَی یب غیش هسىًَی ٍ غیشُ سا آتص ثضًذ ،ثِ دٍ تب پٌذ
سبل حجس هحىَم خَاّذ ضذ .چٌبًچِ حشیك ثِ ٍسیلِ هَاد هحتشلِ یب ثوت ثبضذ رضای اٍ اص دٍ تب پٌذ
سبل است ٍ اگش دس احش حشیك غذهِ ًمع فضَ یب ثبفج هشي ضَد هشتىت ،ثِ هزبصات رشم فوذی
هحىَم هیضَد» .افوبل فَق دس غَستی وِ ثِ لػذ همبثلِ ثب حىَهت اسالهی ٍ اص هػبدیك هحبسثِ ٍ
افسبد فی االسؼ ثبضذ هشتىت ثِ هزبصات هحبسة هحىَم خَاّذ ضذّ .وچٌیي ثِ هَرت هبدُ  676لبًَى
هضثَسّ « :شوس سبیش اضیبء هٌمَل ٍ هتقلك ثِ دیگشی سا آتص ثضًذ ثِ حجس اص ضص هبُ تب سِ سبل هحىَم
خَاّذ ضذ».
 -2-4شوول قاعذه درأ در شبهه هوضوعی
ضجِْ هَضَفی ،دس رشاین فوذی ٍ غیش فوذی ثِ تفىیه هَسد ثحج لشاس گشفتِ است.
 -1-2-4جراین عوذی
اضتجبُ هَضَفی فجبست اص تػَس خالف ٍالقی است وِ ثشای ضخع ًسجت ثِ تطخیع هبّیت فول
هزشهبًِ یب فٌبغش هتطىلِ رشم یب ًتبیذ حبغلِ اص آى ایزبد هی ضَد ٍ ثبفج تغییش هبّیت رشم ٍ صٍال
هسؤٍلیت رضایی یب تخفیف هزبصات هی گشدد(غبلح ٍلیذی .)227 ،3 ،1371 ،ثٌبثشایي ،للوشٍ اضتجبُ
هَضَفی هحذٍد ثِ رشاین فوذی است صیشا فلیالمبفذُ دس ٍلَؿ رشاین فوذیٍ ،رَد اسادُ استىبة ٍ لػذ
هزشهبًِ ٍ حػَل ًتیزِ اص ًبحیِ فبفل رشم ضشٍسی است .لزا دس هَاسدی وِ ضخع ثذٍى لػذ هزشهبًِ
هشتىت رشهی ضَد ثب فمذاى فٌػش سٍاًی ٍ هقٌَی رشم وِ پبیِی اضتجبُ هَضَفی اٍ سا تطىیل هیدّذ،
هبّیت رشم اص فوذی ثِ ضجِْ فوذی ٍ غیشفوذی تغییش خَاّذ یبفت ٍ ثبفج تٌضل هسؤٍلیت رضایی خَاّذ
ضذ .ثذیي لحبػ عشح ٍ احجبت اضتجبُ هَضَفی دس رشاین ضجِ فوذی ٍ غیش فوذی وِ اغَالً فٌػش سٍاًی
آى ًبضی اص تمػیش ٍ خغبست ،ثبفج تغییش هبّیت رشم ٍ صٍال هسؤٍلیت رضایی ًخَاّذ ضذ .صیشا اضتجبُ
هَضَفی دس رشاین ضجِ فوذی ٍ غیشفوذی یىی اص هػبدیك خغبست ٍ تأحیش دس تغییشات هسؤٍلیت رضایی
(پشداخت دیِ ٍ غشاهت) هشتىت رشم ًذاسد .فالٍُ ثش آى ّیچیه اص فمْبء ٍ حمَلذاًبى اسالهی دیِ سا ًفی
ًىشدُاًذ ّش چٌذ وِ لبئلٌذ دس ثشخی هَاسد دیِ ثبیذ اص ثیتالوبل پشداخت ضَد(ّوبى).
دس رشاین فوذی ،فٌػش سٍاًی رشم اص «سَء ًیت» یقٌی اسادُ استىبة فول هزشهبًِ ٍ خَاستي
ًتیزِی آى ،تطىیل هیضَد .ثٌبثشایي اگش اضتجبُ ثِ گًَِ ای ثبضذ وِ فٌػش سَءًیت سا صایل ًوبیذ سوي
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فوذ اص ثیي هیسٍد ٍ فول هزشهبًِ هبّیتبً تغییش پیذا هیوٌذ .دس ایي خػَظ ثٌب ثِ فمیذُی ثشخی اص
حمَلذاًبى ثبیذ ثیي دٍ ًَؿ اضتجبُ دس رشم فوذی فشق لبئل ضذ:
 .1-1-2-4اگش اضتجبُ ثِ یىی اص فٌبغش اغلی رشم ثب یه ویفیت هطذدُ ثشگشدد ،ثذٍى ضه ثبفج
اص ثیي سفتي فشؼ تقوذ دس هَسد هشتىت فول هزشهبًِ هیضَد ٍ رشم فوذی سا ثِ رشم حبغلِ اص ثی-
احتیبعی ٍ ثیهجبالتی تجذیل هیوٌذ ٍ اص تأحیش فبهل هطذدُ رلَگیشی هیًوبیذ .داسٍفشٍضی وِ ثِ اضتجبُ ثِ
ربی داسٍی تزَیض ضذُ هَاد سوی ثِ ثیوبس هیفشٍضذ ،ثِ خبعش استىبة رشمِ سندادى فوذی هحبووِ
ًوی ضَد ثلىِ اگش داسٍی سوی ثبفج هشي یب غذهِ ثیوبس ضذُ ثبضذ ثِ خبعش رشم حبغلِ اص ثی احتیبعی ٍ
ثی هجبدالتی هحبووِ هیگشدد(غبًقی.)65 ،2 ،1382 ،
 .2-1-2-4دس غَستی وِ اضتجبُ ًسجت ثِ یىی اص فَاهل فشفی رشم هخل َّیت هزٌیفلیِ
غَست گشفتِ ثبضذ ،تأحیشی دس هسؤٍلیت رضایی ًذاسد؛ ضخػی ًمطِای عشح هیوٌذ تب دضوي خَد (اغغش)
سا ثِ لتل ثشسبًذٍ .لی دس ٌّگبم ارشای ًمطِ اضتجبّبً (اوجش) سا هیوطذ ،دس ایيرب هبّیت رضایی فَؼ
ًویضَد ٍ هسؤٍلیت هشتىت فول هزشهبًِ ثِ هیضاًی است وِ دس غَست لتل (اغغش) ثشای اٍ ثِ ٍرَد
هیآیذ(ّوبىرب).
دس حمَق هَضَفِ ایي سؤال هغشح استوِ ثب ٍرَد اغل« لبًًَی ثَدى هزبصاتّب » اگش لبًًَگزاس
دس هَسد « ضجِْ » سىَت وشدُ ثبضذ ،چگًَِ هیتَاى توسه ثِ اضتجبُ سا اص سَی هتْن پزیشفت ٍ آى سا
هَسد تَرِ ٍ سسیذگی لشاس داد؟ پبسخ ایي است وِ دس هزبصات ویفشی ّوَاسُ ًؾش ثش تخفیف است ٍ اسبسبً
اغل « لبًًَیثَدى هزبصاتّب » ثشای حفؼ ٍ غیبًت اص وشاهت ٍ حیخیت اًسبى ّب است ٍ ثش ایي اسبس،
تَرِ ثِ اضتجبُ ٍ لبثل سسیذگی داًستي ضجِْ دسحمیمت دس ّش چِ ثْتشضذى اغل فَقالزوش دخبلت داسد .اص
سَی دیگش استٌبد ثِ ٍرَد ضجِْ ٍ ادفبی اضتجبُ دس ٍالـ « سَء ًیت » سا وِ سوي فوذُی هزشهبًِثَدى
فول است صایل هیوٌذ .فلیْزا ثب ٍرَد ضجِْ ،تحمك رشم ٍ فول هزشهبًِ هخذٍش هیگشدد.
 .2-2-4رشاین غیشفوذی :دس رشاین غیشفوذی ضجِْی هَضَفیِ لبثل تػَس ًیست ٍ سلت
هسؤٍلیت رضایی تَلف ثش حذٍث ٍ فشٍؼ ضجِْ ًذاسد .صیشا دس رشاین غیشفوذی «سَء ًیت» یقٌی استىبة
فول هزشهبًِ ٍ خَاستي ًتیزِی آى ٍرَد ًذاسد .ثٌبثشایي اگش رشم غیشفوذی ثبضذ ،خَد ثِ خَد فٌػش
سٍاًی رشم ،یقٌی«سَء ًیت» وِ یىی اص اسوبى تطىیل دٌّذُی رشم است ،هٌتفی است ٍ ًیبصی ثِ فشٍؼ
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ضجِْ ًذاسد ٍ ثب اًتفبی فٌػش سٍاًی رشم عجیقتبً هزبصات ًیض یب سبلظ هیضَد ٍ یب اص ویفیبت هخففِ
ثشخَسداس خَاّذ ضذ.
 -5شبهه در عناصر سهگانهی جرم
اوخش فلوبی حمَق رضا فٌبغش تطىیلدٌّذُ رشم سا سِ سوي هیداًٌذ ٍ ّش فولی وِ فبلذ یىی اص
ایي  3سوي ثبضذ سا رشم ًویداًٌذ .ایي  3سوي فجبستٌذ اص فٌػش هبدی ،لبًًَی ٍ هقٌَی .دس ایي لسوت ثشای
توییض ضجِْی داسئِ اص ضجِْی غیش داسئِ ثِ ثشسسی ضجِْ دس ایي  3فٌػش هیپشداصین.
 -1-5عنصر هادی شبهه
همػَد اص فٌػش هبدی ضجِْ ایي است وِ فول اًزبمضذُ دس لبًَى ٍ دس ٍالـ رشم است لیىي
هشتىت یب ثِ دلیل رْل ثِ لبًَى ٍ یب ثِ دلیل اضتجبُ دس هػذاق ٍ هَسد ،هشتىت رشم هیضَد ٍ تػَس هی-
وٌذ آى فولی وِ اًزبم دادُ ٍ یب دس حبل اًزبم است ،رشم ًجَدُ ٍ خَد سا هستحك اًزبم آى فول هیداًذ.
خالغِ ایيوِ ،ثبیذ رشهی ثِ اضتجبُ اًزبم گشفتِ ثبضذ تب فٌػش هبدی ضجِْ تحمك یبثذ .فٌػش هبدی ضجِْ،
داسئِ هحسَة ضذُ ٍ ثبفج سمَط هزبصات هیگشدد .الجتِ دس فٌػش هبدی ثحج اص احجبت فول است ،اگش
فقلی حبثت ًگشدد هزبصات ًیض ًذاسد.
 -2-5عنصر قانونی شبهه
فٌػش لبًًَی ضجِْ ثِ ایي هقٌبست وِ اضتجبُ ٍ ضجِْای سافـ حذٍد است وِ دس لبًَى آهذُ ثبضذ.
هخل ایيوِ هشتىت رشم ،حىن رشم سا اص دیذگبُ لبًًَی ًویداًذ .ثِ فجبست دیگش ًویداًذ وِ ربسَسی،
تَّیي ٍ یب تشن ًفمِ افشاد ٍارت الٌفمِ ٍ یب تشن ضْبدت دادى ٍ ًؾبیش آًْب ،اص ًؾش لبًَى ،رشم هحسَة
هیضَد.
 -1-2-5درحقوق اسالهی( فقه)
فمْب ثب توسه ثِ حذیج سفـ ٍ احبدیج دیگش ًؾیش« :ادسئَا الحذٍد ثبلطجْبت » ٍ « ادسئَا الحذٍد في
الوسلویي هب استغقتن « ٍ » ...ادفقَا الحذٍد هب ٍرذتن لِ هذفقبً» ثِ اغل لبًًَیثَدى ضجِْ تَرِ ًوَدُاًذ
ٍ آى سا سجت سمَط حذ هیداًٌذ(حشفبهلیّ ،وبى.)366 ،18 ،
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 -2-2-5در قانوى هجازات اسالهی
دس ًؾبم حمَلی وطَس هبّ ،ش چٌذ هبًٌذ سبیش ًؾبم ّبی حمَلی رْبى لبفذُی « رْل ثِ لبًَى سفـ
تىلیف ٍ هسؤٍلیت ًویوٌذ» پزیشفتِ ٍ اسصش ٍ افتجبس احىبم ًضد فبلوبى ٍ ربّالى یىسبى است اهب دس
هَسد لَاًیي رضایی ّشگبُ هشتىت رشم ادفبی ضجِْ ٍ فذم آگبّی اص حىن یب هَضَؿ وٌذ ٍ ثتَاًذ ادفبی
خَد سا ثِ احجبت ثشسبًذ ،ثِ هَرت لبفذُی« تذسأ الحذٍد ثبلطجْبت » اص ویفش (افن اص حذٍد ٍ تقضیشات)
هقبف خَاّذ ضذ .ثش پبیِ ایي لبفذُ است وِ لبًَى هزبصات اسالهی دس ثخص هشثَط ثِ احىبم ًبؽش ثِ
رشاین لبثل تقضیش ٍ دس هَسد لضٍم سفبیت لبفذُی « دسأ » سبوت است ٍلی دس وتبة حذٍد دس هبدُ 218
لبًَى هزبصات اسالهی هػَة  1392ادفبی فمذاى فلن سا دس غَستی وِ احتوبل غذق گفتبس هذفی دادُ
ضَد ٍ دس ثبة حذ صًب دس هبدُ ّ 223وبى لبًَى غشیحبً ادفبی اضتجبُ (ٍعی ثِ ضجِْ) ٍ ًبآگبّی اص ًبحیِی
صاًی یب صاًیِ سا پزیشفتِ ٍ آى سا هَرت اسمبط ویفش حذ افالم وشدُ است.
 -3-5عنصر روانی شبهه
یقٌی ایي وِ فبفل رشم ( ضخع هطتجِِ ) فولی سا ثب فلن ٍ آگبّی ٍ ثب ؽي هقتجش ثِ فٌَاى ایيوِ
رشم ًیست ٍ دس گوبى ٍ پٌذاس خَدش آى سا حك داًستِ ٍ خالف ٍالـ ًیست ،اًزبم دادُ ٍ خَاستبس حػَل
ًتیزِ هطشٍؿ اص فول خَد است اگشچِ فول اًزبم یبفتِ دس ٍالـ هزشهبًِ ثبضذ .ثِ ثیبى دیگش ،فٌػش سٍاًی
ضجِْ ایي است وِ ثشای دادگبُ ٍ هحبون لضبیی حبثت ضَد وِ هشتىت رشم ،فالٍُ ثش ایيوِ ضشایظ تىلیف
سا داسا است ،فبلن ثِ تطخیع هوٌَفیت یب حشهت حىن یب هَضَؿ ًجَدُ است .ثٌبثشایي ،ثشای تحمك فٌػش
سٍاًی ضجِْ ،ضشایظ ریل ضشٍست داسد:
 .1-3-5اسادُ آگبّبًِ؛ یقٌی ضخع هطتجِ ثب لغـ ٍ فلن ٍ یب ثب ؽي هقتجش ثش ایيوِ خَد سا هستحك
اًزبم فول هیداًذ ،هشتىت آى ضَد.
 .2-3-5فول یب فقلی سا ثِ تػَس ایيوِ حالل ثَدُ ٍ اٍ هستحك اًزبم آى است ،دس ًفس االهش اًزبم
دادُ ٍ تحمك ثخطذ.
 .3-3-5آگبُ ثِ اضتجبُ خَد ًجبضذ ٍ گشًِ ،ثبیذ پشّیض ًوبیذ .دس سٍایبت آهذُاست« :احزسٍا الطجِْ
فبًْب ٍضقت للفتٌِ» (ًشالی)320،2 ،1377 ،؛ «ایبن ٍ الَلَؿ فیالطجْبت( »...هزلسی.)192 /78 ،1403 ،
ثشای ایٌىِ ضجِْ ًسجت ثِ فٌػش سٍاًی رشم ،ضجِْ داسئِ (هقتجشُ) هحسَة ضَد ثبیذ اٍالً غشفبً ضجِْی
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هَضَفیِ ثبضذ؛ حبًیبً دس رشاین فوذی ثبضذ صیشا ضشط هزبصاتوشدى هزشم ایي است وِ ثبیذ توبم فٌبغش
تطىیل دٌّذُی رشم ثِ خػَظ فٌػش سٍاًی هحمك ثبضٌذ ٍ دس غَست فذم هسؤٍلیت یب لػذ هزشهبًِ
(فٌػش سٍاًی) هزبصات هٌتفی استّ ،ش چٌذ وِ ضوبى هبلی ثِ لَت خَد هحفَػ است ،لزا دس رشاین غیش
فوذی ،سَء ًیتی ٍرَد ًذاسد تب ثب ضجِْ هزبصات هٌتفی گشدد .پس دس ًتیزِ ،رشاین ثبیذ فوذی ثبضذ تب ثب
فشٍؼ ضجِْ ٍ ًفی سَء ًیت ،هبّیت رشم اص فوذ ثِ غیشفوذی تجذیل ضذُ ٍ دس ًتیزِ ،هزبصات سبلظ
ضَد.
 -6نتیجهگیری
لبفذُ دسأ ثشگشفتِ اص حذیج ًجَی « ادسئَا الحذٍد ثبلطجْبت » هیثبضذ ٍ ثِ ایي هقٌبست وِ دس ٌّگبم
ضجِْ ثبیذ حذ سا دفـ ًوَدُ ٍ آى سا ارشا ًىشد .دسخػَظ هفَْم ضجِْ تقبسیف هختلف ٍ ثسیبسی اص سَی
فمْبء اسائِ ضذُ اهب ثغَس ولی دس تقشیف آى هیتَاى گفت ًَفی تػَس یب حبلتی است وِ دس ًتیزِی آى
ضخع ثِ عَس لغـ ٍ یمیي یب ثب تَرِ ثِ ؽي هقتجش یب اٍضبؿ ٍ احَال خبغی وِ دسآى لشاس گشفتِ است خَد
سا هستحك اًزبم فولی هیداًذ دسحبلیىِ دس حمیمت داسای استحمبق ٍ هزَص لبًًَی ًیست .دسخػَظ
ًمص ضجِْ دس سفـ هزبصات ثبیذ گفت وِ ّش ًَؿ ضجِْ ای سافـ هسؤٍلیت رضایی ٍ سافـ حذٍد ًیست ٍ تٌْب
ضجِْ ًبضی اص رْل لػَسی ٍ یب ًبضی اص رْل تمػیشی ثذٍى التفبت هَرت سمَط ویفش حذ خَاّذ ضذ.
فمْب ضجِْ سا ثِ دٍ ًَؿ تمسین وشدُاًذ :یىی ضجِْ حىوی ٍ دیگشی ضجِْ هَضَفی .دس ضجِْی حىوی
هشتىت ًسجت ثِ حىن ًبآگبُ است ٍ دس ضجِْی هَضَفیِ هشتىت ،حىن سا هیداًذ لیىي دس هػذاق ٍ
اًغجبق حىن ثش هَسد دچبس اضتجبُ هیضَد .فمْب دس ارشای لبفذُ دسأ دس ضجِْ حىویِ لبئل ثِ تفىیه ضذًذ
ٍ آى سا دس هَسد ربّل همػش ٍ یب حذالل ربّل همػش هلتفت ،ربسی ًویداًٌذ .حمَلذاًبى ًیض ثبتَرِ ثِ
لبفذُ « رْل ثِ لبًَى سفـ تىلیف ًویوٌذ» ضجِْ حىویِ سا هزشا ًویداًٌذ .دس ضجِْ هَضَفیِ ًیض ثبیذ
هیبى رشاین فوذی ٍ غیشفوذی تفىیه لبئل ضذًذ .دس رشاین غیشفوذی ثِ دلیل فمذاى سَءًیت ضجِْ
هَضَفیِ ربسی ًیست؛ دس رشاین فوذی اگش ضجِْ ثِ یىی اص فٌبغش اغلی رشم ثب یه ویفیت هطذدُ
ثشگشدد لبفذُ دسأ ارشا هیضَد اهب اگش ثِ یىی اص فٌبغش فشفی رشم ثشگشدد هَرت سمَط حذ ًویضَد .دس
هَسد فٌبغش سِگبًِی رشم ،ضجِْ دس فٌػش هبدی هَرت سمَط حذ هیگشدد .دس فٌػش لبًًَی ضجِْ هَسد
پزیشش فمْب لشاس گشفتِ ٍ دس هَاد هبدُ  223 ٍ 218لبًَى هزبصات اسالهی هػَة ً 1392یض فٌػش لبًًَی
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ضجِْ پزیشفتِ ضذُ اهب ثشای ایٌىِ ضجِْ ًسجت ثِ فٌػش سٍاًی رشم ،ضجِْ داسئِ (هقتجشُ) هحسَة ضَد ثبیذ
اٍالً غشفبً ضجِْی هَضَفیِ ثبضذ؛ حبًیبً دس رشاین فوذی ثبضذ.
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