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چکیده
يکي از راه حلهای جايگزين حل و فصل اختالفات و کاستن از حجم پروندههای کیفری و جلوگیری از
اطاله دادرسي در حقوق جزای اسالمي ،بکار بردن ساز و کارهای حل و فصل غیرقضايي نظیر :اصالح ذات
البین ،حکمیت ،شفاعت است .اگرچه مشروعیت اين امور در حقوق اسالمي و در آيات و روايات بسیاری
مورد تأيید قرار گرفته است؛ لیکن اکثريت فقها به جواز برخي سازو کارها مانند شفاعت در جرائم تعزيری
قائل شده و شفاعت در حدود را نپذيرفتهاند .مقنن با توجه به مباني فقهي و روشهای جايگزين حل
اختالفات به جهت زدودن آمار کالن پروندههای کیفری ،با طرح يک تقنیني فرآيند میانجیگری را در
قانون آيین دادرسي کیفری مصوب سال  2931مورد پذيرش قرار دهند؛ بنابراين ضروری است در خصوص
گسترش کاربرد يا عدم کاربرد اين سازوکارها در کاهش میزان دادرسيها و حجم پروندههای قضايي
کیفری ظرفیت استفاده در حقوق جزای اسالمي را دارد؟ اين تحقیق از نوع توصیفي و تحلیلي بوده و در
فیشبرداری شده و به روش کتابخانهای تنظیم و تدوين شده است.
 ۹دانشجوي دکتري رشته حقوق کيفري و جرم شناسي ،دانشکده علوم انساني ،واحد الهيجان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،الهيجان ،ایران.
a.khortab@gmail.com
 2استادیارگروه حقوق کيفري و جرمشناسي ،دانشکده حقوق و علوم سياسي ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران( .استاد راهنما و نویسنده مسئول).
مسئول)ashiri@ut.ac.ir .
 ۳استادیار گروه حقوق ،دانشکده علوم انساني ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران( .استاد مشاور)A.khodadi@shahed.ac.ir .
 5استادیارگروه فقه و مبانى حقوق اسالمى ،دانشکده علوم انساني ،واحد الهيجان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،الهيجان ،ایران( .استاد مشاور).
mirebali@yahoo.com
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تحقیق و اظهار نظر شود و به اين سؤال پاسخ داده شود :آيا ساز و کارهای حل و فصل غیرقضايي دعاوی
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مقدمه
مراد از حل و فصل غيرقضایي ،خارج ساختن عمليات مربوط به رسيدگي و حل و فصل دعاوي
ناشي از جرم کيفري (که معموالً در صالحيت مقامات قضایي است) از گردونه اقدامات رسمي
است« .در سياست جنایي اسالم ،کوششهایي که گاه از ارزش خاصي نيز برخوردار است به
روشني از گرایش قانونگذار اسالمي در امر حل و فصل غيرقضایي و پيمودن راههاي غيرکيفري
در حل و فصل دعاوي جزایي حکایت دارد .تشویق بيش از حد طرفين به اصالح امور و رفع
مخاصمات از راه ميانجيگري که در منابع اسالمي آمده است ،این مسأله را تأیيد مينماید .افزون
بر این ،امکان پذیرش "شفاعت" در بخش وسيعي از جرایم حتي به صورت ميانجيگري ميان
دستگاه قضایي و مجرم به منظور فراهم ساختن امکان خارج کردن جریان دادرسي از روند کيفري
و پيگرد رسمي و همچنين تشویق و توصيه مؤکد به مجرم با رویکرد به ندامت داوطلبانه ،از
فرصتهاي دیگري است که به موجب آن ميتوان از قضایي کردن ساز و کار جبران و ترميم آثار
جرم احتراز کرد» (صادقي.)۹59 ،۹۳35 ،
پيشبيني سياست قضازدایي و ترغيب در تمسک به ساز و کارهاي متنوع دیگري مانند بزه
پوشي ،ترغيب به اقرار نکردن ،عفو و توبه و ...تأکيد بر دخالت سازمانهاي رسمي و دستگاه قضایي
را در روند رسيدگي به جرم منتفي ميسازد و یا موقعيت آن را به صورت مداخلهاي در حاشيه و
نقشي فرعي و ثانوي قرار ميدهد؛ بنابراین ،قلمرو اجراي نظریه غيرقضایي ساختن در سياست
جنایي اسالم ناباورانه گسترش یافته است و کليه جرایم حتي جرایمي با شدیدترین و سختترین
کيفرها را در بر ميگيرد .از جمله ویژگيهاي نظام کيفري اسالم ،تمایل به کاهش نقش قاضي
حرفهاي از رفع موقعيتهاي تعارضي و نيز تالش در جهت دستيابي به راه حلهاي غيررسمي
است .این امر زمينههاي مناسب را ایجاد ميکند از طریق ترغيب متداعيين به اتخاذ اقدامات
داوطلبانهاي که خارج از فرآیند رسيدگيهاي رسمي که به حل و فصل دعاوي ميپردازند ،دنبال
شده است .پذیرش عدم انحصار شایستگي مراجع رسمي در قطع و فصل دعاوي ،پيش بيني
تدابيري که ممکن مي سازد که عالوه بر کاهش بار دستگاه قضایي موجبات رهایي متداعيين از
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تحمل رنج و تبعات نامطلوب حاصل از ورود به جریان رسيدگيهاي خشک و رسمي را فراهم
مينماید و از برچسب زني جلوگيري مينماید.
راه کارهای حل و فصل غیرقضايي
 .2حقّ آشتي
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شرکت فعّال بزهدیده در تعقيب بزهکار و مقابله با بزهکاري ،نهتنها موجب تأثير تمایل وي در
به جریان انداختن امر پيگرد جزایي است ،بلکه ممکن است اراده وي در سرنوشت جریان
رسيدگيهاي جزایي حتي پس از صدور حکم و در مرحله اجرا (مگر در مواردي خاص) ،مهمترین
نقش را ایفا کند .بزهدیده همچنانکه حق دارد مجازت مجرم را خواستار گردد ،حق دارد با او از
در سازش و آشتي درآید و با این اقدام ،جریان رسيدگي به جرم را از گردونه عمل مراجع رسمي
خارج سازد .در حقوق جزاي اسالم ،مدارک بسياري بر حقّ آشتي داللت دارد که اِعمال آن ،شروع
و ادامه تعقيب را متوقف ميسازد؛ جز در مواردي که مصالحي خاص و جهتي دیگر مقتضي امر
تعقيب است.
در نصوص روایي نيز بر استفاده از این حق تأکيد شده است (طباطبایي ،۹۳75 ،ج-020 ،۹
 )024افزون بر آن ،حقّ سازش در نزد فقهاي مسلمان نيز اجماعي و بدون خالف است؛ بنابراین،
در نظر قانونگذار اسالمي ،کيفر براي بزهکار ،امري محتوم و قطعي نيست .اگر با پيشبيني
مجازات ،تمایل مجني عليه را در حرص بر عقوبت محدود ساخته ،از طرف دیگر ،امکان مناسبي
را در مقابله با مجرم و هماهنگ با چگونگي تفکّر و رشد تربيتي بزهدیده ایجاد کرده است و در
این راه ،برخورد مالزم با احسان را نسبت به مجرم در صورت اقتضاي مصلحت ،نشانه کمال معنوي
و تربيتي او به شمار آورده است (صادقي.)۹05 ،۹۳35 ،
عالمه طباطبایي (ره) در تفسير آیه  ۹73سوره بقره ،درباره عفو از سوي بزهدیده مينویسد:
« این طرز بيان ،یک بيان تربيتي است و چنانچه سطح تربيت عمومي بهاندازهاي باال رود که افراد،
افتخار خود را در عفو بدانند ،مسلّماً راه انتقام را پيش نخواهند گرفت( »...همان)؛ بنابراین ،تنها
حکمي که ممکن است سعادت هر دو دسته از مردم[بزه دیده و بزهکار] را با توجه به اینکه غالباً
از دسته دوم هستند ،تأمين کند ،همان قصاص به انضمام جواز عفو و گذشت است؛ به این ترتيب،
هر ملّتي که از نظر اخالقي و تربيت اجتماعي به ترقّيات کافي نائل گردد ،طبعاً به حکم عفو عمل
خواهد کرد (و البته اسالم هم کوشش فراواني در راه رسيدن به یک تربيت عالي اجتماعي مبذول
داشته و ميدارد) و ملتهایي که داراي انحطاط اخالقي هستند و نعمتهاي الهي را کفران
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ميکنند ،به حکم قصاص باید در آنها عمل کرد و در عين حال ،عفو هم در حقّ آنها جایز است
(سوره آل عمران ،آیه ۹۳5؛سوره اعراف ،آیه۹99؛سوره مائده ،آیه ۹۳؛ سوره حجر ،آیه)34؛
بنابراین ،با پذیرش حقّ آشتي ،مصالحه و ترغيب بزهدیده در بهکارگيري و استفاده از این حق،
افزون بر تالش در تقویت سجایاي انساني و ارزشهاي اخالقي ،کارآیي کيفر به عنوان مؤثرترین
ابزار ،نفي ميشود و ضمن بيان مطلوب نبودن مجازات ،گرایش به حلّ و فصل دعاوي خارج از
جریان دادرسيهاي رسمي به روشني اظهار ميشود(صادقي ،پيشين.)۹05 ،
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 -1اصالح ذات البین
اصالح ذات البين از سه کلمه تشکيل شده است؛ «اصالح» از ماده صلح و نقطه مقابل فساد
و تباهي است و به معني از بين بردن نفرت و کينه در ميان مردم است( .راغب اصفهاني،۹۳75 ،
ج ،2ص« )5۹2ذات» مؤنث ذو به معني عين هر چيز و نفس آن است (همان )25 ،و «بين» براي
حد فاصل ميان دو چيز یا وسط آنها وضع شده است(همان ،ج.)2۹7 ،۹
اصالح ذات البين در اصطالح به معناي پادرمياني شخص ثالث براي رفع اختالف دو طرف
خصم به منظور صلح و سازش ،مورد تاکيد آموزههاي دیني ما است (حسينوند.)70 ،۹۳95 ،
بدیهي است آشتي دادن ،تنها در سطح فرد یا افراد اثر نميگذارد ،بلکه سبب انسجام اقشار مختلف
جامعه و تحکيم پيوندها ميان آنها ميشود و این خود سبب پيروزي و عزت و اقتدار جامعه اسالمي
ميگردد (مکارم شيرازي و همکاران ،۹۳32 ،ج.)۳۹7 ،۳
حضرت رسول (ص) در بيان اهميت آشتي دادن ميان مردم ميفرماید :آیا شما را به چيزي
بافضيلتتر از نماز و روزه و صدقه (زکات) آگاه نکنم؟ آن چيز اصالح ميان مردم است؛ زیرا تيره
شدن رابطه ميان مردم ،مهلک و دین برانداز است (محمدي ريشهري ،۹۳79 ،ج .)۳430 ،۹5با
اینکه دروغ گفتن یکي از گناهان کبيره است و دروغگو مورد نکوهش واقع شده است ،اما به خاطر
اهميت اصالح بين مردم ،اگر کسي بتواند به این وسيله بين دو نفر که با یکدیگر نزاع دارند صفا
و صميميت ایجاد کند ،دروغ گفتن برایش جایز است (مهدوي کني .)2۳2 ،۹۳32 ،امام صادق(ع)
ميفرماید :آشتي دهنده دروغگو نيست (محمدي ريشهري ،پيشين.)۳533 ،
«اصالح» و دیگر مشتقات صلح آن در  ۳5آیه و در  55کلمه در قرآن بکار رفته است و گاهي
به خداوند نسبت داده ميشود و گاهي به بندگان (بيشترین کاربرد آن از این قسم است :رفع
اختالفات خانوادگي ،اصالح در وصيت ،اصالح در امور یتيم ،آشتي دادن بين مردم .از مهمترین
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موارد اصالح در رابطه با انسان با انسانهاي دیگر است (مرکز فرهنگ و معارف قرآن ،۹۳34 ،ج،2
.)534
خداوند در قرآن کریم ميفرماید[ :اى پيامبر] در باره غنایم جنگى از تو مى پرسند .بگو :غنایم
جنگى اختصاص به خدا و فرستاده [او] دارد .پس ،از خدا پروا دارید و با یکدیگر سازش نمایيد و
اگر ایمان دارید از خدا و پيامبرش اطاعت کنيد (سوره انفال ،آیه )۹
اصالح ذاتالبين و ایجاد تفاهم و زدودن کدورتها و تبدیل آنها به صميميت و دوستي ،یکي
از مهمترین برنامههاي اسالمي است .در تعليمات اسالمي به اندازهاي به این موضوع اهميت داده
شده که به عنوان یکي از برترین عبادات معرفي گردیده است .حضرت علي(ع) خطاب به فرزندان
بزرگوارش مينویسد« :من از جد شما پيامبر (ص) شنيدم که ميفرمود :اصالح دادن بين مردم
از یکسال نماز و روزه برتر است( ».نهج البالغه ،نامه )57علت این همه تأکيد روشن است؛ زیرا
عظمت و توانایي و قدرت و سربلندي ملت جز در سایه تفاهم و تعاون ممکن نيست ،اگر مشاجرهها
و اختالفات اصالح نشود ،ریشه عداوت تدریجاً در دلها نفوذ ميکند و ملتي را به جمعيتي پراکنده
تبدیل ميسازد که در مقابل هر حادثهاي ضعيف ميگردد و مسائل اصولي اسالم به خطر خواهد
افتاد (مکارم شيرازي و همکاران ،۹۳7۳ ،ج.)34 ،7
در آیهاي دیگر از قرآن کریم آمده است« :در بسيارى از رازگویيهاى ایشان خيرى نيست
مگر کسى که به صدقه یا کار پسندیده یا سازشى ميان مردم فرمان دهد ،و هر کس براى طلب
خشنودى خدا چنين کند ،به زودى او را پاداش بزرگى خواهيم داد» (سوره نساء ،آیه.)۹۹5
نجوا فقط سخنان در گوشي نيست ،بلکه هرگونه جلسات سري و مخفيانه را نيز شامل ميشود.
بعد از نکوهش سخنان درگوشي ،براي اینکه گمان نشود هرگونه نجوا و جلسات سري مذموم
است ،چند مورد را به عنوان بيان یک قانون کلي به صورت استثناء بيان ميکند .اساساً اگر نجوا
در حضور جمعيت انجام پذیرد سوء ظن افراد را برميانگيزد و گاهي حتي ميان دوستان ایجاد
بدبيني ميکند .اما گاهي حفظ آبروي انساني ایجاب ميکند که از نجوا استفاده شود .از جمله
کمک هاي مالي (صدقه) یا امر به معروف کردن یا اصالح بين مردم است که آشکارا گفتن این
موارد ممکن است جلوي اصالح را بگيرد (مکارم شيرازي و همکاران ،۹۳7۳ ،ج ،5ص.)۹27
اصالح ميان مردمان از صفات و فضایل ملکات است و عالمت شرافت نفس و طهارت ذات
است و به این سبب ،ثواب بسيار و فضيلت بيشمار به ازاي آن در احادیث و اخبار رسيده است.
حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند« :پرفضيلتترین صدقات ،اصالح کردن ميان مردمان است».
(کليني ،۹۳04 ،ج  )259 ،2امام جعفر صادق(ع) فرمود« :صدقهاي که آن را خدا دوست دارد،
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اصالح کردن ميان مردم است( »...همان) و ایشان به وکيل خود مفضل فرمود« :هرگاه نزاعي ميان
دو نفر از شيعيان ما ببيني ،از مال من ميان ایشان اصالح کن ».به جهت وجوب اصالح ميان
مردم ،دروغ گفتن در آن جایز است .چنانچه نبي اکرم (ص) فرمود« :هر دروغي را مينویسند
مگر اینکه در جهاد بوده باشد یا دروغ بگوید ميان دو نفر که اصالح ميان ایشان کند( ».همان،
 )2۹5و امام صادق (ع) به ابن عمار فرمود« :از من به فالن شخص چنين و چنان بگو .ابن عمار
عرض کرد :هرگاه غير از آنچه فرمودید سخني دیگر از زبان شما به جهت اصالح بگویم رواست؟
فرمود :بلي ،مصلح ،دروغگو نميباشد ،امثال این سخنها صلح است نه کذب( ».همان)2۹5 ،
در حدیث دیگري پيامبر اکرم (ص) ميفرماید :کسي هيچ کاري را انجام نداد بعد از برپا
داشتن واجبات که بهتر از اصالح دادن ميان مردم باشد ،سخن خيري گوید و آن خير ،خير
دیگري ـ که اصالح است ـ برویاند( .مجلسي ،۹555 ،ج )5۳ ،7۳
فقيهان «اماميه» ،پيرامون «اصالح ذات البين» در قالب «ميانجيگري» قاضي بين اصحاب
دعوي ،دو گونه سخن به ميان آوردهاند .از یک طرف قائل به استحباب ترغيب قاضي به صلح و
آشتي ميان طرفين دعوي هستند و از طرف دیگر «ميانجيگري» براي اسقاط حق (بعد از ثبوت
حکم) یا ابطال دعوى (قبل از ثبوت حکم) را منع نموده یا مکروه دانسته اند .به زعم برخي از
فقيهان اماميه و عامه ،باب استحباب ترغيب طرفين دعوي به صلح توسط قاضي ،مختص مواردي
است که دعوي مطرح شده و هنوز صحت و سقم آن ثابت نگردیده است و پس از احراز صحت یا
بطالن دعوا ،جاي ترغيب به صلح نيست و باید حکم صادر شود .در مقابل این قول ،مشهور فقيهان
تصریح نموده اند که در موارد وضوح حکم ،مستحب است قاضي نخست دعوت به صلح کند و اگر
ترغيب به صلح ،مؤثر واقع نگردید ،به صدور حکم مبادرت ورزد (حسينوند.)70-77 ،۹۳95 ،
در مجموع ميتوان گفت ،از نظر شارع مقدس اسالم شایسته است در دعوي بين اشخاص،
قضات براي ایفاي نقش ميانجيگر ،قبل از رسيدگي به دعوي و حتي قبل از صدور حکم ،طرفين
را با توجه به فواید صلح و آشتي و جایگاه آن در اسالم ترغيب به صلح و سازش کنند ،بدون آن
که از مدعي یا مستحق ،تقاضاي ابطال یا اسقاط دعوایش را بنمایند ،که این کار از امتيازات آیين
دادرسي اسالمي به شمار ميآید ،و بدین طریق فضاي الزم براي اجراي یکي از روشهاي عدالت
ترميمي ایجاد ميشود؛ بنابراین این نتيجه حاصل ميشود:
 -۹پيدا کردن ریشههاي اختالف و نفاق باعث ميشود انسان زودتر به نتيجه برسد.
 -2اگر اختالفات عميق باشد باید بعد از بررسي جهات آن ،تک تک به حل آن پرداخت و
شتابزدگي ننمود.

علیرضا محمدبیکي و همکاران

 -۳با استفاده از مسائل عاطفي که در آیات و روایات وجود دارد ،به تحریک عواطف دو طرف
پرداخت.
 -5مأیوس نشدن ،صبر و فداکاري از جمله موضوعات مهمي است که اصالح کننده باید
مدنظر داشته باشد.
 -4از دیگر نکات مهم ،پرهيز از جانبداري است (مکارم شيرازي و همکاران.)۳۹3 ،۹۳32 ،
 -9حکمیت (قاضي تحکیم)
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حکميت واژهاي عربي است که از ریشه حکم اتخاذ شده است که در لغت به معاني «قضاوت»،
«داوري»« ،اتقان و استحکام»« ،علم»« ،فقاهت» و در اصل به معناي «منع» و «بازداشتن»
است(راغب اصفهاني)253 ،۹۳75 ،
« در فقه اسالمي از ميانجيگري به قاضي تحکيم تعبير شده است .وقتي دو یا چند نفر در امر
مالي یا غيرمالي اختالف پيدا کنند و با هم توافق کنند که براي رفع تنازع ،شخصي را به عنوان
حاکم انتخاب نمایند و رفع اختالف را از وي بخواهند و تصميم اتخاذ شده از جانب وي را بپذیرند
و شخص منتخب نيز غير از قاضي منصوب از ناحيه امام باشد ،این فعل یعني حکم گردانيدن
طرفين شخص ثالث را تحکيم و آن شخص ثالث را قاضي تحکيم مينامند .یعني قاضي که با
تحکيم و انتخاب دو نفر متخاصم برگزیده شده است»(محمدي گيالني.)02 ،۹۳02 ،
در قرآن کریم هر کجا سخن از دادرسي و حکم ميان دو طرف به ميان آمده ،واژه یا خانواده
واژگان «حکم»« ،تحکيم» و «تحکمون» بکار رفته است و کمتر جایي از واژه قضا استفاده شده
است؛ همچنين آیات بسياري داللت بر جواز تمسک به داوري در حل و رفع تنازع دارد .حکميت
اجباري ،طبق آیه  ۳4سوره نساء ،براي مورد طالق ،جهت ایجاد سازش بين زوجين و حل و فصل
مسالمت آميز و آشتي جویانه تعارض آنها ،پيش بيني گردیده است.
مشروعيت قاضي تحکيم مورد پذیرش مشهور فقها قرار گرفته و دليلهایي از کتاب ،سنت و
اجماع بر آن اقامه کرده اند و درباره آن ادعاي اجماع و عدم خالف شده است .عمدهترین دليل
روایي در روایت ابي خدیجه است که مرحوم آیت اهلل خویي (ره) به آن استناد کرده است« :ایاکم
ان یحاکم بعضکم بعضا الي اهل الجور ،ولکن انظروا الي رجل منکم یعلم شيئا من قضایانا فاجعلوه
بينکم فاني قد جعلته قاضيا فتحاکموا اليه؛ مبادا یکي از شما دیگري را نزد اهل جور به محاکمه
بکشاند بنگرید و مردي از خودتان را که پارهاي از احکام ما را ميداند ميان خودتان قاضي
قراردهيد من نيز وي را قاضي قرار ميدهم .بنابراین نزد وي تحاکم کنيد» (کليني۹۳33 ،ق،
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ص .)5۹2وجه استدالل این است که عبارت «فاجعلوه» یا «فليرضوا» که در برخي دیگر از روایات
آمده است با قاضي تحکيم سازگار است .اگر منظور قاضي تحکيم نباشد «رضایت » و «جعل»
طرفين دعوا چه لزومي داشت ،بلکه کافي بود بفرماید در صورت اختالف و منازعه به کسي که
پارهاي از احکام مارا ميداند «مراجعه» کنيد ،چرا که من ،او را ميان شما قاضي قرار داده ام .ولي
امام (ع) از تعبير «رضایت» و «جعل» استفاده ميکند نه «مراجعه» و این بدین معناست که اگر
شما به کسي «راضي » شدید ،من هم آن را قبول دارم و شما نزد چنين کسي تحاکم کنيد.
مرحوم آیت اهلل خویي (ره) داللت این روایات را بر نصب ابتدایي قاضي از جانب امام نمي
پذیرد و آن را از ادله نصب قاضي مطلق(غير تحکيم) نمي شمارد ،ایشان در این باره ميفرماید:
«ولکن الصحيح ان الروایة غير ناظرة الي نصب القاضي ابتدا وذلک الن قوله (ع) :فاني قد جعلت
قاضيا متفرع علي قوله :فاجعلوه وهو القاضي المجعول من قبل المتخاصمين فالنتيجة ان المستفاد
منها ان من جعله المتخاصمان بينهما حکما هو الذي جعله االمام قاضيا( ».موسوي خویي،۹۳30 ،
ص« )۹5ولي صحيح این است که روایت نظري به نصب قاضي ابتدایي (غير تحکيم) ندارد چرا
که سخن امام(ع) که فرموده« :فاني قد جعلته قاضيا» متفرع است بر این سخن او که فرموده:
«فاجعلوه» و منظور از «فاجعلوه» همان قاضي است که اطراف دعوا آن را پذیرفته اند بنابراین
نتيجه این ميشود که هر کسي را اصحاب دعوا حکم قرار دهند .امام نيز هم او را قاضي قرار داده
است.
دليل دیگري که ميتوان در مورد مشروعيت قاضي تحکيم اقامه کرد ،بناي عقالء است؛ چرا
که حکميت بين افراد امري است که از دیرباز بين عقال وجود داشته و همان گونه که پيش از این
گفته شد ،با توجه به آیات قرآن کریم و شواهد تاریخي در زمان پيامبر (ص) نيز سابقه داشته
است و قرآن کریم آن را ردع نکرده و امامان بزرگوار (عليهم السالم) نيز نهي نکرده اند و این دليل
بر پذیرفته شدن قاضي تحکيم نزد شارع مقدس است .سيره متشرعه نيز گواه صادقي است بر
مشروعيت قاضي تحکيم نزد شارع مقدس.
قاضي تحکيم کسي است که همه شرایط قضاوت را دارد مگر اینکه منصوب از ناحيه امام (ع)
نيست؛ بلکه صرفاً طرفين دعوا رضایت به قضاوت وي داده اند .ولي پارهاي از فقهاء با عنایت به
روایات صادر شده که همه فقهاء جامع الشرائط را در زمان غيبت نائب امام (ع) ميداند ،وجود
قاضي تحکيم در زمان غيبت را منکر هستند ،چرا که با توجه به ضرورت شرط اجتهاد در امر
قضاوت ،همه کساني که صالحيت قضاوت دارند داراي والیت قضایي هستند؛ بنابراین در زمان
غيبت ،قاضي واجد شرایط ولي غير منصوب ،وجود ندارد تا طرفين دعوا نسبت به او تراضي کنند.

علیرضا محمدبیکي و همکاران

مرحوم شهيد ثاني نيز در کتاب مسالک االفهام فرمودهاند :از آنجا که حکم همه مجتهدین در
زمان غيبت نافذ است ،قاضي تحکيم وجود ندارد( .شهيد ثاني۹5۹۳ ،ق ،ص)۹02
مرحوم سيد علي طباطبائي هم در این باره مي فرماید :از آنجا که همه فقهاء در عصر غيبت
منصوب و ماذون در امر قضاوت هستند ،بحث از قاضي تحکيم کم فائده است .در اینجا مناسب
است که به بحث درباره اصل مساله والیت قضایي همه فقهاء جامع الشرائط پرداخته شود که اوالً،
دليل نصب آنها بر امر قضاوت چيست؟ ثانياً ،آیا همه مجتهدین والیت قضایي بالفعل دارند؟ ثالثاً،
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در این باره ميتوان به روایتي که مشهور به مقبوله عمربن حنظله است اشاره کرد« :عن عمر بن
حنظلة :قال سألت أبا عبْد اللّهِ (ع) عنْ رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دَین او ميراث
فتحاکما إلى السلطان وَ إلى القضاة أیحلّ ذلِکَ؟
قال :مَنْ تحاکمَ إليْهِمْ ،في حَقّ أوْ باطِل ،فإنّما تحاکمَ إلى الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکمُ لهُ ،فإنّما یَأْخُذُهُ
سُحْتاً و إنْ کان حَقّاً ثابِتاً لهُ؛ لأنّهُ أخذهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أمَر اللّهُ أنْ یُکْفر بِهِ .قال اللّهُ تعالى:
یُریدوُن أنْ یَتحاکمُوا إلى الطّاغُوتِ وَ قدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ .
قلت :فکيف یصنعان؟ قال :یَنْظُرانِ مَنْ کان مِنْکُمْ مِمَّنْ قدْ رَوى حَدیثنا وَ نظر فِي حَاللِنا وَ
حَرامِنا وَ عَرف أحکامَنا ...فلْيَرْضوْا بِهِ حَکماً .فإنّي قدْ جَعَلْتُهُ عَليْکُمْ حاکِماً .فاذا حکم بحکمنا فلم
یقبله منه فانما استخف بحکم اهلل و علينا رد و الراد علينا الراد علي اهلل و هو علي حد الشرک
باهلل» عمربن حنظله گفت از امام صادق (ع) پرسيدم :صحيح است دو نفر از شيعيان اگر در مورد
«دین» یا «ميراثي» با هم اختالف پيدا کردند به سلطان یا قضات وقت مراجعه کنند؟ امام (ع)
در پاسخ فرمودند :هر کس براي قضاوت نزد آنها برود ،خواه براي حق یا باطل ،به طاغوت روي
آورده است .وي ميپرسد چاره چيست؟ امام (ع) ميفرماید :به کسي مراجعه کنند که احادیث ما
را نقل ميکند و احکام حالل و حرام ما را ميشناسد ،چنين شخصي را به عنوان قاضي بپذیرید
و من وي را بر شما حاکم قرار دادم (حرعاملي ،۹۳30 ،ج ،۹3ص.)99
بنابر استدالل بسياري از فقهاء ،روایت یادشده داللت روشن به نفوذ قضاوت مجتهدین جامع
الشرائط دارد و امام صادق (ع) به طور کلي همه آنها را منصوب به قضاوت کرده است؛ چرا که
فرموده اند« :هر کس آگاه به حالل و حرام ما باشد و بتواند احکام ما را بشناسد ،حاکم بر شماست
و شما بایستي براي امر قضاوت به وي مراجعه کنيد .از این رو گفته شده در زمان غيبت امام (ع)
قاضي غيرمنصوب نداریم ،حتي برخي فقهاء همچون شيخ محمد حسن نجفي فرموده است :فرض
وجود قاضي تحکيم مربوط به زماني قبل از امام صادق (ع) مانند عصر پيامبر (ص) است ولي آن
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آیا ثبوت والیت قضایي براي همه فقهاء ،مطلق است و یا اینکه تابع شرائطي است؟ و آیا آن شرائط
در حال حاضر وجود دارد؟ مسأله والیت قضایي فقيه مورد توافق همه فقهاء است و شک و شبهه
در آن راه ندارد؛ با این تفاوت که برخي دليل نصب فقيه را بر امر قضاوت لفظي دانسته و به
روایاتي از قبيل مقبوله عمر بن حنظله تمسک ميجویند .برخي دیگر چون در سند یا داللت
روایات یادشده خدشه کرده اند ،امر قضاوت را واجب کفایي دانسته و دليل نصب آن را «اصل
ضرورت حفظ نظام» که یک دليل عقلي است ،ميدانند.
در صورتي که دليل بر والیت فقهاء عقلي و از نوع وجوب کفایي باشد ،به طور مسلم گستره
دليل عقلي و وجوب کفایي نسبت به افراد ،تا اندازهاي خواهد بود که از معضل اختالل نظام
جلوگيري کند و بيشتر از آن ضرورتي نداشته و چه بسا موجب اختالل نظام شود؛ بنابراین ،در
صورتي که فقيهي اداره امور جامعه را اعم از قضایي و غيرقضایي بدست گرفت و به اوضاع جامعه
سامان بخشيد ،عقال دیگر موضوعي باقي نمي ماند تا فقيه دیگر دست اندرکار آن شود .چرا که
مشکل اختالل نظام بر طرف شده است؛ لذا ،نه وجوبي بر عهده دیگران است و نه نصب آنها
ضرورت دارد ،بلکه صحيح هم نخواهد بود؛ بنابراین در تحليل یادشده ،همه فقهاء منصوب به امر
قضاوت نيستند ،اگرچه شایستگي آن را دارا باشند؛ لذا ،قاضي تحکيم یا غير منصوب که صرفاً
طرفين دعوا درباره آن تراضي کنند ،فرض وجود دارد؛ اما در صورتي که دليل والیت قضایي فقهاء،
ادله لفظي از قبيل مقبوله عمر بن حنظله باشد و روایات یادشده چنان اطالقي داشته باشند که
براي همه فقهاء منصب قضاوت را جعل کرده باشند ،به طور مسلم با توجه به دليل عقلي که
عبارت است از حفظ نظم و انسجام جامعه ،چنين اطالقي در شرائط زماني صدور روایات قابل
قبول است نه در شرائط کنوني .توضيح اینکه به خوبي روشن است که امامان معصوم(ع) به جز
امام علي (ع) ،هيچگاه فرصت تشکيل حکومت پيدا نکردند و افرادي ظالمانه حکومت را غصب
نبوده و امامان معصوم (ع) و پيروان آنان را منزوي کردند .در آن شرائط شيعيان در خفقان به سر
برده و به سختي تحت نظر بودند؛ در عين حال ،آنان جامعهاي را تشکيل داده بودند و ميبایست
امور آنها اداره شود و مشکالت آنان مرتفع گردد ،چرا که طبيعت جامعه نياز به قانون و مقررات
دارد و در پارهاي موارد روابط حقوقي بين افراد مشکالت و اختالفاتي را به وجود ميآورد که
نيازمند قضاوت است و این در حالي است که شيعيان ،سازمان حکومتي را براي اداره امور خویش
نداشتند.
در همين شرایط ائمه(عليهم السالم) پيروان خویش را از عرض حال به حکومت وقت منع
ميکردند ،چرا که روي آوردن به حکومت ،موجب تقویت و تایيد آن ميشد و آن بزرگواران با
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توجه به آیه شریفه قرآن راضي به این امر نبودند« .ألمْتر إِلى الّذِین یَزْعُمُون أنّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِل
إِليْکَ وَمَا أُنْزِل مِنْ قبْلِکَ یُرِیدُون أنْ یَتحَاکمُوا إِلى الطّاغُوتِ وَقدْ أُمِرُوا أنْ یَکْفُرُوا بِهِ وَیُرِیدُ الشّيْطانُ
أنْ یُضِلّهُمْ ضلالًا بَعِيدًا (سوره نساء ،آیه .)05آیا نمي بيني کساني را که گمان ميکنند به آنچه که
به تو و قبل از تو فرو فرستاده شده ایمان آورده اند ،آنها ميخواهند تحاکم را بسوي طاغوت ببرند
و حال آنکه بدانها فرمان داده شده که به آن کفر ورزند و شيطان ميخواهد آنها را گمراه کند،
گمراهي بعيد».
روایت عمر بن حنظله و سایر روایات داللت روشني دارند و از کالم مرحوم صاحب جواهر در
رد قاضي تحکيم در زمان غيبت ،ميتوان چنين استفاده کرد که دليل نصب مجتهد به صورت
عام ،اختصاص به زمان حاکميت «جور» دارد و زمان حکومت «عدل» را در بر نمي گيرد ...« :نعم
یتصور فيما قبله مما ال اذن فيه لمطلق المجتهد کزمن النبي (ص) بل لعله خاص فيه ایضا ،لظهور
دليل نصب المجتهد في جميع زمان الجور الذي نهينا فيه عن المرافعة الي قضاتهم من حيث
غلبة الجائرین» (قماشي ،2911 ،فصلنامه فقه اهل بيت ،ش .)۹5بله قاضي تحکيم در زمان قبل
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از امام صادق (ع) مانند زمان پيامبر (ص) که براي همه مجتهدان اجازه قضاوت نبوده قصور
ميشود ،چرا که دليل نصب مجتهد در همه زمانهایي است که حکومت «جور» وجود دارد وما
به خاطر غلبه جائرین از مرافعه به آنها نهي شدهایم».
نکتهاي که از کالم مرحوم صاحب جواهر به دست ميآید و ميتوان در تأیيد سخن فوق از
آن استفاده کرد ،این است که چرا در زمان پيامبر (ص) افراد صالحيت دار و یا به تعبيري
«مجتهدین» نصب عام نداشته اند؟ آیا جز این است که شرائط زمان امام صادق (ع) در زمان
پيامبر (ص) وجود نداشته و آن بزرگوار به دليل داشتن حکومت از چنان تدبيري بي نياز بوده
اند؟ پر واضح است که پذیرفتن نظریه داللت قضایي بالفعل براي همه فقهاء در زمان کنوني،
جامعه را دچار آشفتگي و بي ثباتي مي کند؛ زیرا اگر قرار باشد هر مجتهدي در شهر یا روستاي
خویش دست اندر کار قضاوت شود ،کشور به مثابه جامعه ملوک الطوایفي خواهد شد که در هر
بخشي از آن قانوني ویژه حاکم است و این امر باعث اختالف شدید و درگيري بين مردم ميشود.
بدون شک شارع مقدس که اهتمام به یکپارچگي و وحدت امت اسالمي دارد ،رضایت به چنين
امري نمي دهد و هرگز نمي خواهد که جامعه مسلمانان دچار از هم گيختگي شود.
به عبارت دیگر ميتوان گفت ،مساله نصب عام ،یک حکم شرعي الهي نيست تا تخطي از آن
امکان ناپذیر باشد ،بلکه یک حکم والیي است؛ لذا امام صادق (ع) فرمودهاند« :اني جعلته عليکم
حاکما» که با توجه به آن شرائط زماني صحيح بوده است ولي در صورتي که شيعيان موفق به
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تشکيل حکومت شوند و فقيه جامع الشرایطي حاکم شود ،مسالة والیت قضایي براي همه
مجتهدین منتفي است و ضرورت عقل آن را نميپذیرد .و به لحاظ همين ضرورت است که مساله
تعدد امام در زمان واحد در پارهاي روایات نفي شده است« :الشرکة في الملل تؤدي الي
االضطراب» :شریکي شدن حکومت و کشورداري ،منجر به اضطراب ميشود.
در کتاب علل الشرائع چنين آمده است« :فان قال :فلم ال یجوز ان یکون في االرض امامان
في وقت واحد او اکثر من ذلک؟ قيل لعلل منها :انه لو کانا امامين کان لکل من الخصمين ان
یدعو الي غير ما یدعو اليه صاحبه في الحکومة ثم ال یکون احدهما اولي بان یتبع من صاحبه،
فتبطل الحقوق واالحکام والحدود» (ابن بابویه ،۹۳3۳ ،ج ،۹باب ،۹32ص .)245اگر بپرسند :چرا
وجود دو امام یا بيشتر از آن در زمان واحد در زمين جایز نيست ،گفته خواهد شد به چندین
علت :از جمله اینکه اگر دو امام وجود داشته باشد ،هر یک از دو نفر که با هم به نزاع برخاسته
اند ميتواند به نزد امام دیگري غير از امامي که رفيقش براي رفع نزاع نزد وي رفته مراجعه کند،
آنگاه هيچ یک از آن دو ملزم نيست که از رفيقش پيروي کند ،در نتيجه موجب ضایع شدن
حقوق و احکام و حدود ميگردد.
اگر گفته شود دو روایت یادشده مربوط به والیت عامه است نه والیت قضایي ،در پاسخ گفته
ميشود :اوالً والیت قضایي شاخهاي از والیت عامه است .ثانياً چون هر دو در ارتباط با اداره امور
جامعه است ،تعدد آنها منجر به مشاجره و کشمکش ميشود و باعث تضييع حقوق ،حدود و احکام
مي گردد؛ لذا بایستي از تعدد آن جلوگيري نمود و در این مورد تفاوتي بين والیت عامه و والیت
قضایي وجود ندارد.
پرسش این است که دامنه کاربرد قاضي تحکيم تا کجاست ،آیا صرفاً در دعاوي حقوقي کاربرد
دارد و یا در مورد دعاوي کيفري نيز ميتوان آن را به کار گرفت؟ از سوي دیگر ،آیا قلمرو آن
صرفاً در حق الناس یا حقوق خصوصي است و یا در حق اهلل یا حقوق عمومي نيز کاربرد دارد؟
برابر ماده  0قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقالب که به صورت عام نگارش شده ،قضات
تحکيم ميتوانند هم در دعاوي حقوقي و هم دعاوي کيفري قضاوت کنند.
از دیدگاه فقه نيز اطالق دليل مشروعيت قاضي تحکيم اقتضاء ميکند که وي بتواند هم در
دعاوي حقوقي و هم دعاوي کيفري قضاوت کند .در این باره ميتوان به روایت ابي خدیجه از امام
صادق (ع) اشاره کرد« :إِیَّاکُمْ أنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلى أهْلِ الْجَوْرِ وَ لکِنِ انْظُرُوا إِلى رَجُل مِنْکُمْ
یَعْلمُ شيْئاً مِنْ قضایَانا فاجْعَلُوهُ بَيْنکُمْ فإِنِّي قدْ جَعَلْتُهُ قاضِياً فتحَاکمُوا إِليْهِ(».حرعاملي،۹۳34 ،
ج ،۹۳ح )4مبادا هر یک از شما دیگري را نزد اهل جور به محاکمه بکشاند ،بلکه در بين خود نگاه
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از جمله صور خاصي که در اسالم در جهت غيرقضایي ساختن امر تعقيب مطرح ميباشد،
وساطت یا شفاعت است« .شفاعت» در لغت ،به معناى وساطت و ميانجىگرى است .در گفت
وگوهاى روزمره ،به وساطت و ميانجىگرى شخص مورد اعتماد در نزد بزرگى  -به منظور عفو
مجرمى یا برآوردن حاجت کسى -شفاعت گفته مى شود (راغب اصفهانى ،۹۳75 ،ص .)20۳ظاهراً
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کنيد و شخصي را که چيزي از احکام ميداند ميان خود قرار دهيد ،به درستي که من او را ميان
شما قاضي قرار دادم ،پس مرافعه خود در نزد وي برید ».مرحوم فاضل هندي در مورد بحث
ميفرماید « :وحکمه الزم نافذ في کل االحکام في حقوق الناس وحقوق اهلل حتي العقوبات
للعمومات» « .حکم قاضي تحکيم در همه احکام اعم از حقوق الناس وحقوق اهلل حتي در مجازاتها
به دليل عام بودن دليل مشروعيت ،نافذ و الزم است (ر.ک .حسينوند.)79 ،۹۳95 ،
به عقيده برخي دیگر ،قلمرو قضاوت قاضي تحکيم محدود به حقوق خصوصي یا حق الناس
است و دامنه قضاوت وي حقوق عمومي یا حق اهلل را در بر نمي گيرد؛ زیرا قاضي تحکيم در فرض
رضایت طرفين دعوا مشروعيت دارد و فلسفه تعيين آن در قانون ساده بودن و سرعت در امر
رسيدگي است ،از این رو نمي توان آن را به حقوق عمومي با حق اهلل توسعه داد؛ چرا که در چنين
مواردي شاکي یا مدعي خصوصي وجود ندارد و حکومت مستقيماً وارد عمل شده و به مسأله
رسيدگي مي نماید؛ لذا تراضي طرفين دعوا بي معناست و قاضي تحکيم مفهومي ندارد .بدین
لحاظ مرحوم شهيد ثاني ميفرماید« :نعم یختص بحق اآلدمي حيث انه متوقف علي نصب
المتخاصمين فال یحکم في حقوق اهلل اذ ليس لها خصم معين»« .بله قاضي تحکيم ویژه حقالناس
است زیرا مشروعيت آن بر تراضي طرفين دعوا توقف دارد؛ بنابراین در حق اهلل نميتواند قضاوت
کند؛ زی را در این موارد شاکي خصوصي وجود ندارد .صاحب جواهر و فاضل هندي گفته اند که
شيخ طوسي در کتاب «نهایه» و «اقتصاد» همين عقيده را دارد؛ به عبارت دیگر ،در حقوق عمومي
یا حق اهلل اساساً تراضي نقشي ندارد و غالباً مرتکب جرم در صدد فرار از قانون و مجازات است؛
لذا نمي توان رسيدگي را به رضایت مرتکب واگذار کرد .جاي بسي تعجب است که چگونه مرحوم
فاضل هندي در عبارت یادشده عقيده دارند که قاضي تحکيم حق قضاوت در حق اهلل را نيز دارد.
تمسک ایشان به عمومات ادله مشروعيت قاضي تحکيم ،کارساز نيست؛ زیرا همانگونه که گفته
شد اساس قاضي تحکيم بر تراضي است؛ بنابراین نسبت به حقوق عمومي یا حق اهلل اساساً اطالق
یا عمومي وجود ندارد(پيشين.)35 ،
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شفاعت براي دفع ضرر است و استعمال واژه شفاعت در جلب منفعت مجاز است( .طوسي،۹5۹5 ،
ج ) 277 ،۳و در اصطالح و عرف به معني اینکه شخص شفيع از موقعيت شخصيت و نفوذ خود
استفاده کرده و نظر شخص صاحب قدرتي را در مورد مجازات زیردستان عوض کند ،در واقع
شخص مجرم به تنهایي استحقاق بخشودگي را ندارد ،ولي ضميمه شدن در خواست شفيع با
خواست مجرم سبب پيدایش چنين استحقاني ميگردد.
شفاعت در قرآن هرچند بيشتر در معناي شفاعت اخروي بکار رفته است ،۹اما به معناي
شفاعت دنيوي نيز استفاده شده است (سوره نساء ،آیه )34که ميتوان ناظر بر شفاعت مجرمان
نزد حاکم محسوب نمود و به آن استناد کرد ،که حاکي از گرایش شارع مقدس اسالم به کيفرزدایي
در اسالم است (طوسي ،۹۳37 ،ج۹05-۹04 ،3؛ شهيدثاني ،۹5۹۳ ،ج .)5۹9 ،۹۳در منابع روایي
فقه اماميه نيز روایات بسياري پيرامون شفاعت نزد حاکم به نفع مجرم ذکر شده است که پارهاي
از روایات بر نفي شفاعت در حدود الهي و بعضي بر جواز شفاعت در مواردي که امام مالک عفو
است ،داللت دارند .در واقع ميتوان گفت سياست جنایي اسالم با شفاعت مجرم ،محدود کردن
دخالت دولت در قلمرو جرم و اجتماعي کردن هرچه بيشتر پاسخ به پدیده مجرمانه را باعث
گردیده و زمينه گسترش عدالت ترميمي را بدین طریق هموار ميسازد.
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 -2-4دامنه ممنوعیت شفاعت :از حد تا تعزير
تقریباً در تمام روایات نهي از شفاعت ،بر شفاعت در حدود تأکيد شده است .آیا مقصود از حد
در این روایات معناي اصطالحي آن در برابر تعزیر است؟ ظاهر این روایات چنين است .ظاهر
فتاوي فقيهان هم همين را نشان ميدهد .با این حال ،با توجه به شيوع استعمال واژه حد در
معناي عام و مطلق کيفر در عصر صدور این روایتها ـ به ویژه آنها که از پيامبر (ص) صادر شده
ـ دور نيست که این روایات هر شفاعت نابجا و ناموجهي را شامل شود.
براي تعميم و توسعه حکم شفاعت در حد به تعزیر ميتوان جدا از این منازعه که مقصود از
حدود د ر روایات تنها حدود اصطالحي است یا تعزیرات را هم شامل ميشود؛ از چشم انداز
محتوایي و تحليلي هم به مسأله پرداخت و پرسيد :آیا حدود در مقایسه با تعزیرات داراي
ویژگيهاي خاصي هستند که شفاعت در آنها روا نيست؟ پاسخ مثبت به این پرسش دشوار است؛
زیرا بسياري از تعزیر ات از برخي حدود با اهميت ترند .هر جرم تعزیري صرفاً از آن روي که
تعزیري است از همه حدود کم اهميتتر نيست؛ به عالوه ،براي داشتن نظامي اثرگذار از مجازاتها
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نمي توان اصل قطعيت اجراي کيفر را تنها به جرایم حدي که شمارگان آنها کم است محدود کرد.
اگر راز حرمت شفاعت ،تبعيض نابجا باشد ،حرمت تبعيض به حدود اختصاص ندارد .تبعيض نابجا
در تعزیرات ،به ویژه تعزیرات شرعي هم نارو است .با آن که نهي در ظاهر بسياري از روایات نهي
از شفاعت ،مطلق است ،بعيد نيست که به قرینه مورد و محتواي خطبه آن حضرت پس از شفاعت
اسامه براي زن مخزومي ۹مقصود از شفاعت ممنوع ،شفاعتهاي نابجا و مبتني بر تبعيض باشد.
پيداست که شفاعت نابجا و مبتني بر تبعيض و اهمال در اجراي درست مجازاتها که در حدود
پذیرفتني است ،نه در تعزیرات .شاهد ،این که در مرسله دعائم از پيامبر (ص) آمده که از تعطيل
کردن حدود نهي نمود و فرمود « :بني اسرائيل تنها از آن روي هالک شدند که حدود را بر افراد
فرودست اجرا ميکردند ،ولي بر فرادست اجرا نمي کردند( ».مغربي ،۹۳34 ،ج .)552 ،2بيگمان
آنچه بني اسرائيل به عنوان مجازات در ميان خود اجرا ميکردند ،دقيقاً حدود اسالمي نبوده است؛
مقررات جزایي آنان با حدود اسالمي متفاوت بوده است(نک:نوبهار .)۹3۹-255 ،۹۳73 ،اما بر
پایه این نقل ،پيامبر (ص) آنها را حدود ناميده است .این نشان مي دهد که انگشت تأکيد در این
گونه نقلها بر مجازات و کيفر است ،به خصوص حدود اصطالحي.
به هر صورت ،خواه از چشم انداز تفسير لفظي واژه حد در روایات نهي از شفاعت به مسأله
نظر بيفکنيم ،یا از نگاه محتوایي و نقش شفاعت در رواج تبعيض و آسيب رساندن به عدالت
کيفري و یا تأثير آن بر اصل قطعيت مجازاتها ،نمي توان گفت هر شفاعتي در حد ،صرفاً از آن
روي که حد است نارو است و شفاعت در تعزیر صرفاً به دليل تعزیري بودن مجازات جایز است.
ممکن است حدود یا برخي از آنها از این جهت خاصي داشته باشند ،اما جواز یا حرمت شفاعت
نميتواند کامالً دائر مدار تعزیر یا حد بودن مجازات باشد.

 ۹در فتح مکه زني از قبيله بني مخزوم مرتکب سرقت شد و جرمش محرز گردید ،خویشاوندانش اجراي مجازات (حد سرقت) را
نسبت به آن زن ،ننگ خانوادگي اشرافي خود ميدانستند ،به همين دليل براي متوقف ساختن اجراي حد سرقت به تالش افتادند
و به همين منظوراسامة بنزید را که مانند پدرش نزد پيامبر(ص) محبوبيت داشت وادار به شفاعت نمودند ،اما همين که اسامه
زبان به شفاعت گشود ،آن حضرت خشمگين شد و فرمود :چه جاي شفاعت است؟ مگر ميتوان حدود و قانون را بال اجرا گذاشت
و فورا دستور مجازات صادر نمود(طبقات ابن سعد،ج،5ص ،75به نقل از سایت کيهان،۹۳90/۳/0،کدخبر.)۹55929

شماره  ،54پایيز ۹۳99

ظاهر برخي نقلها درباره نفي شفاعت در حد مانند روایت مشي و سلمه ،عام است (حرعاملي،
 ،۹۳30ج )۳۳2 ،۹3این نقلها به لحاظ نوع جرم هم جرایم حق اهلل و هم جرایم حق الناس را
در بر ميگيرند؛ با این حال ،ظاهر برخي دیگر از نقلها بر پرهيز از شفاعت در حدود حق اهلل
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 -1-4شفاعت در جرايم حق اهلل و حق الناس
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تأکيد ميکند .در قرآن کریم آمده است« :الزّانِيَةُ وَالزّانِي فاجْلِدُوا کُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائة جَلْدَة ۖ وَلا
تأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفةٌ فِي دِینِ اللّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُون بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ( »...سوره نور ،آیه )2باید هر
یک از زنان و مردان زناکار را به صد تازیانه مجازات و تنبيه کنيد و هرگز درباره آنان در دین خدا
رأفت و ترحم روا مدارید اگر به خدا و روز قيامت ایمان دارید .در روایت مربوط به شفاعت اسامه
از زن مخزومي آمده است که :پيامبر (ص) فرمود :آیا در حقي از حقوق خداوند شفاعت ميکني؟
(نيشابوري .)04 ،۹522 ،در روایت محمد بن قيس از امام باقر (ع) در باره ماجراي شفاعت ام
سلمه همسر گرامي پيامبر(ص) از کنيزش که دزدي کرده بود ،نيز آمده است که :پيامبر (ص) به
ام سلمه فرمود :این حدي از حدود خداوند است و نباید تضييع شود (حرعاملي ،پيشين.)۳۳2 ،
برابر ظاهر این آیه و روایت ،مورد شفاعت نکوهيده به شفاعت در حدود حق اهلل محدود خواهد
بود .ظاهر برخي فتاوي هم همين را نشان ميدهد (نک :راوندي ،۹554 ،ج )525 ،2اگر مالک
در جواز یا عدم جواز شفاعت ،حق اهلل بودن یا حق الناس بودن جرم باشد ،کسي را رسد که در
تعزیرات حق اللهي نيز شفاعت را جایز نداند .جز این که گفته شود به قرینه مورد روایت که
سرقت بوده ،مقصود از حق اهلل ،معناي عامي است که حق الناس را هم در بر ميگيرد؛ چه ،هر
حدي از آن روي که نقض اراده مقدس خداوند است ،تعدي به حق اهلل است.
از لحن گفتار برخي فقيهان مالکي بر ميآید که اصرار بر اجراي کيفر آن قدر که تابع عنوان
حق اهلل یا حق الناس است ،تابع عنوان حد یا تعزیر بودن نيست .برخي فقيهان حنفي هم تصریح
کرده اند که در حدود حق اهلل یعني زنا ،شرب خمر ،مستي و سرقت پس از آن که با دليل ثابت
شد ،عفو ،صلح و ابراء راه ندارد( .کاساني ،۹9۹5 ،ج ،7ص)44
على القاعده در دعوایي که جنبه حق الناسي داشته باشد ،چنان شفاعتي که به حق زیان
دیده ضرر نرساند ،بالمانع است .هم از این روي ،شفاعت در قصاص اغلب جایز بلکه مستحب
قلمداد شده است .خداوند متعال در باب قصاص خود اولين شفيع است؛ زیرا با وجود تشریع
قصاص ،به عفو و گذشت و گرفتن دیه به جاي قصاص توصيه ميفرماید .خداوند متعال با آن که
قصاص را مشروع و حق اولياي دم قلمداد نموده ،با سخن گفتن از رابطه اخوت و برانگيختن
عاطفه برادري در قالب صنعت ادبي استعطاف ،آنان را به عفو توصيه فرموده است(سوره بقره ،آیه
 .)۹73قرآن مجيد عفو جاني از قصاص را صدقهاي معرفي ميکند که مایه پوشش گناهان عفو
کننده ميشود (سوره مائده ،آیه .)54
درسيره و روش پيامبر(ص) هم گزارش شده است که او در دعاوي قصاص پيوسته به عفو
توصيه ميفرمود .انس گفته است هيچ دعواي قصاصي را ندیدم که به پيامبر (ص) ارجاع شد ،جز
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این که آن حضرت به عفو و گذشت توصيه ميفرمود (بيهقي ،۹525 ،ج .)90-97 ،3حتى نقل
شده که آن حضرت در مورد ولي دمي که قصد داشته قاتل را قصاص کند ،فرموده است« :اگر
قصاص کند ،او هم مانند قاتل خواهد بود»(همان.)97 ،
به نظر ميرسد ادلهاي که بر جواز یا مطلوبيت شفاعت در جرایم مستوجب قصاص داللت
دارند ،به نوعي بر جواز شفاعت در جنبههاي خصوصي دیگر جرایم هم داللت دارند؛ زیرا بدین
لحاظ تفاوتي ميان این دو دسته جرایم وجود ندارد؛ با این حال ،جرایم موجب قصاص از جنبه
عمومي هم برخوردارند .قرآن ميفرماید :هر کس دیگري را بکشد بي آن که مقتول کسي را کشته
باشد ،یا فسادي کرده باشد گویي همه آدميان را کشته است (سوره مائده ،آیه .)۳2از این روي
کسي را رسد که شفاعت در جنبه عمومي قتل را به لحاظ حکمي به شفاعت در جرایم عمومي
ملحق کند؛ ضمن این که جواز و یا مطلوبيت شفاعت از جنبه خصوصي جرایم مستوجب قصاص
نيز مطلق نيست؛ مثالً حق بزه دیده نباید به واسطه شفاعت تضييع شود.
در هر صورت ،هر تفسير و تعبيري که از حق اهلل و حق الناس داشته باشيم ،بي شک دامنه
شفاعت در حق الناس از شفاعت در حق اهلل گستردهتر است .هر چند در فقه جزایي ابهامها درباره
این که کدام جرایم دقيقاً حق اهلل و یا حق الناس ،کم نيست؛ به ویژه این که این اعتقاد هم وجود
دارد که وقتي دعواي کيفري در دادگاه مطرح ميشود با آشکار شدن آن ،گویي وجه حق اللهي
جرم غالب مي شود و دعوا دیگر همچون امري شخصي و خصوصي کامالً در اختيار مجني عليه
نيست .دست کم در مورد سرقت روایات و فتاوا گویاي آن است که سارق پس از طرح شکایت
کيفري حق عفو سارق را ندارد (خویي ،۹۳30 ،ج.)۳79 ،5۹
 -5عفو (چشم پوشي)
شماره  ،54پایيز ۹۳99
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در قوانين قضایي اسالمي بزه دیده همچنان که حق دارد مجازات بزهکار را خواستار شود-
به رغم توجه جدي به لزوم ترميم خسارات مادي و معنوي بزه دیده و ضرورت آرامش رواني وي
پس از وقوع جرم با دخالت دادن مجني عليه در جریان رسيدگي -حق دارد با او از در سازش و
آشتي درآید و جریان رسيدگي به جرم را از گردونه عمل مراجع رسمي خارج نماید .خداوند
متعال عمل بزه دیده در عفو و گذشت را ،احسان تلقي ميکند« :وَالْکاظِمِين الْغيْظ وَالْعَافِين عَنِ
النّاسِ وَاللّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِين»(سوره آل عمران ،آیه.)۹۳5
در صورت عفو و گذشت بزه دیده ،تعقيب متوقف گردیده و بزهکار از تحمل مجازات معاف
خواهد شد .به عنوان مثال در جرایمي مانند قتل ،افترا و قذف اجراي کيفر منوط به مطالبه بزه
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دیده ميباشد ،هر چند مجرم ،داوطلبانه اعتراف کرده باشد؛ بنابراین ،شرکت فعال بزه دیده در
تعقيب بزهکار و مقابله با بزهکاري در کليه مراحل دادرسي در نظام کيفري اسالم پيشبيني
گردیده است.
در روایات نيز اغماض از خطا و چشم پوشي از کفر در زمره خصلتهاي نيک انسان و بيانگر
شخصيت رشد یافته اوست .امام صادق(ع) از پيامبر(ص) نقل ميکند که فرمود« :عليکم بالعفو،
فان العمر الیزید العبد اال عزا فتعانوا یعزکم اهلل(کليني ،۹۳04 ،ج ،2ص)۹53؛ برشما باد گذشت؛
زیرا عفو جز عزت بر بنده نمي افزاید .پس یکدیگر را عفو کنيد تا خداوند شما را سرافراز کند».
قانونگذار اسالمي حتي قاتل را به مجرد ارتکاب قتل ،مطرود و منزوي نساخته و همچنان
رابطه عاطفي برادري و اخوت ایماني را به رغم رفتار مجرمانه اش پایدار و غير منقطع دانسته
است و از همين رابطه عاطفي در ترغيب به عفو و اغماض از سوي اولياء دم کمک گرفته است:
«فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان( ...سوره بقره ،آیه  )۹73و چون
صاحب خون از قاتل که برادر دیني اوست بخواهد در گذرد ،بدون دیه یا با گرفتن آن ،کاري است
نيکو»...؛ پس در نظام کيفري اسالم حتي در جرایم سنگيني مانند قتل نيز امکان عفو از ناحيه
اولياء دم مقتول پيش بيني شده است .امکان سقوط کيفر مبتني بر عفو و گذشت بزه دیده ،به
جرایم حقالناسي منحصر است .در این موارد ،در تأثير اراده مجني عليه در رسيدگي تردیدي
نيست .برخي قذف را در حدود ،از جمله حقوق الناس شمردهاند؛ گرچه برخي دیگر آن را حق
اهلل دانسته و معتقدند عفو مقذوف تحت هيچ شرطي مسقط حد نخواهد بود (طوسي،۹۳37 ،
ج ،4ص .)۹39مشهور فقهاي اماميه معتقدند که در هر مرحله اي ،ممکن است حد قذف با گذشت
و چشم پوشي بزه دیده ساقط گردد ،اما نقش بزه دیده در سرقت ،صرفاً به مراحل مقدماتي
رسيدگي محدود است و پس از طرح دعوا در محکمه ،قاضي جز ادامه تعقيب چارهاي ندارد .زیرا
کيفر از حقوق اهلل تلقي شده است(نجفي ،۹93۹ ،ج ،55ص.)205
نکته حائز اهميت آنکه در الیحه قانوني عفو عمومي ۹مصوب سال ،۹۳92متهمان و محکومان
جزایي مصوب  ۹۳43/0/۹3شوراي انقالب آمده است... :این عفو تأثيري در حقوق خصوصي متضرر
از جرم ندارد و هرگاه متضرر از جرم در موعد قانوني از دادگاه جزا مطالبه ضرر و زیان کرده باشد،
دادگاه به دعوي مزبور رسيدگي و نسبت به ضرر و زیان ،حکم مقتضي خواهد داد.
 -6توبه

44
۹

عفو عمومي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه با حکم رهبري بر اساس ماده  90ق.م.ا .مصوب .۹۳92
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توبه محکومٌ عليه ،در جرایم تعزیري و در آن جرایم کلي که توبه مسقط کيفر دانسته شده
است ،اجراي مجازات را متوقف ميکند .در جرایم حدي ،در مواردي که پس از رفع أمر الى الحاکم
و اثبات جرم توبه مسقط کيفر دانسته شده در صورتي که قاضي توبه شخص را احراز نمود ،حکم
به مجازات صادر نخواهد کرد .توبه پشيماني قلبي از انجام عمل صورت گرفته و تصميم قطعي بر
عدم ارتکاب مجدد آن در آینده ميباشد ،در حقوق جزاي اسالمي در مواردي توبه مسقط مجازات
شناخته شده است .مثالً در حدود در باب زنا به قول فقهاي مشهور اماميه چنانچه زاني قبل از
اقامه شهادت توبه نماید ،حد از او ساقط خواهد شد ولي توبه بعد از اقامه شهادت مسقط نخواهد
بود .یا در جرم لواط یا تفخيذ اگر مرتکب قبل از شهادت توبه کند ،حد او ساقط ميشود و حتي
بعضي از فقها بيان نموده اند که اگر لواط یا تفخيذ با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار
توبه نماید ،حاکم ميتواند وي را عفو نماید؛ لذا مالحظه ميگردد که توبه در نظام کيفري اسالم
از مواردي است که شخص را از فرآیند کيفري خارج نموده و ميتوان آن را در جهت قضازدایي
محسوب نمود .هدف قضازدایي ،جلوگيري از ورود فرد به فرآیند کيفري یا ممانعت از ادامه آن
ميباشد.
 -7ترجیح (خطاپوشي)
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نهانسازي جرم و جلوگيري از افشاء زشتيها متأثر از نگرش خاصي است که نسبت به مفاهيم،
تأسيسات و نهادهاي حقوق جزا وجود داشته است و خطوط برجسته سياست جنایي اسالم را
شکل مي دهد .از آن جمله سياست قضازدایي است که مبتني بر عدم ورود افراد در فرآیند رسمي
کيفري است .در نظام کيف ري اسالمي بحث ترجيح وجود دارد که قاضي با بحث و بررسيهاي
مختلف ترجيح بدهد که بزه پوشي نماید تا اینکه مرتکب را وارد فرآیند کيفري نموده و مجازات
نماید .خداوند در این باره ميفرماید« :ال یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْر بِالسُّوءِ مِن الْقوْلِ إِالَّ مَنْ ظُلِمَ وَ کان اللَّهُ
سَميعاً عَليماً» (سوره نساء ،آیه .)۹53خداوند دوست ندارد کسى با سخنان خود ،بدي ها(ى
دیگران) را اظهار کند مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد .خداوند ،شنوا و داناست.
پيامبر اکرم(ص) و ائمه معصومين (عليهم السالم) نيز در روایات بسياري توصيه نموده اند بر
پوشاندن خطاهاي افراد تا اینکه به دنبال کشف و پيگيري آن باشند .پيامبر اکرم(ص) فرمودند:
«تا آنجا که مي توانيد حدود را بر مسلمانان اجرا نکنيد و اگر محملي براي رهایي آنان یافتيد،
ایشان را رها کنيد؛ زیرا اگر امام در عفو خطا کند بسيار بهتر از آن است که در مجازات اشتباه
کند( ».صادقي .)۳9 ،۹۳73 ،همچنين در روایتي از امام علي (ع) آمده است« :یَا أیُّهَا النَّاسُ طُوبَى
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لِمَنْ شغلهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاس»(صبحي صالح۹5۹5 ،ق ،ص )244اى مردم! خوشا به حال
کسى که عيب شناسى نفس ،او را از عيب جویى دیگران باز دارد.
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 -1سازش و مصالحه
مصالحه ،رفع تخاصم و از در آشتي و سلم درآمدن است (فيومي ،۹۳72 ،ج .)۳54 ،۹اقدامي
طرفيني در انحراف جریان رسمي رسيدگيهاي قضایي به یک مسير غيرکيفري و خارج از قلمرو
اقتدار دستگاه عدالت جزایي است ،به نحوي که معموالً بزهدیده و بزهکار با تسویه کامل تعارض
خود با یک توافق آشتي و سازش ،هر یک بهگونهاي سود ميجویند .خروج از دایره رسيدگيهاي
پيچيده رسمي در مهيا ساختن مجني عليه براي پذیرش جبران غيررسمي تمام یا بخشي از
خسارات وارده از سوي مجرم از یک طرف و رها شدن مجرم از لکه ننگ محکوميت در دادگاه
کيفري از طرف دیگر و نيز ظهور زمينههاي مناسب در اصالح و بازپروري وي با احياي احساس
تشخّص حاصل از اعتماد و صميميت موجود در فضاي سازش و آشتي ،ممکن است از بهرههاي
ناشي از مصالحه تلقّي شود.
در مصباح المنير ،آن را به معناي «خالف فساد» و «خير و صواب آمدن» دانسته است .صلح
در اصطالح ،توافقي است که رفع موقعيتهاي تعارضآميز و قطع نزاع و مشاجره را در پي دارد
(طوسي ،۹557 ،ج)۹5۹ ،۳؛ بنابراین ،مراد از صلح و سازش در اینجا ترک تعقيبي است که بر
تراضي و اراده طرفين مبتني ميباشد و با این ید (تراضي) به وضوح از عفو متمایز ميگردد؛
اگرچه برخي ،مفهوم صلح و مصادیق آن را مشمول عنوان عفو دانستهاند (سوره حجرات ،آیه9
و۹5؛ سوره نساء ،آیه )۹23با تکيه بر مدارک معتبر ،مصالحه و سازش داوطلبانه در دعاوي از
موارد مرسوم و پذیرفته شده در تاریخ قضایي اسالمي است .مشروعيت و جواز سازش به دالیل
فراواني مستند است که در کتاب و سنّت گرد آمده است.
در حدیث 2۹۳۳20کتاب مستدرک الوسایل والمستنبط المسایل ،پيامبر اکرم (ص) در
توصيههایش به شریح قاضي ،وي را به صلح و سازش توجّه داده و ميفرماید« :اِعْلمْ أنَّ الصُّلْحَ
جَائِزٌ بَيْن الْمُسْلِمِين إِالَّ صُلْحاً أحَلَّ حَراماً أوْ حَرَّمَ حَالالً (نوري ،۹553 ،ص .)55۳آگاه باش! صلح
بين مسلمانان جایز است ،مگر صلحي که حاللي را حرام یا حرامي را حالل کند».
بنابراین ،نه تنها سازش داوطلبانه طرفين دعوا ،مجاز است ،بلکه از امور شایسته و توصيهشده
به مقامات قضایي نيز ميباشد .مصالحه ،ممکن است بر مداخله پليس مقدم باشد و طي آن،
بزه دیده از گزارش جرم به پليس و انعکاس آن به دستگاه قضایي خودداري کند ،همچنانکه

علیرضا محمدبیکي و همکاران

ممکن است پس از طرح دعوا و گزارش آن و حتي در جریان رسيدگي و در محکمه و یا بعد از
اثبات جرم واقع شود .در متون اسالمي ،تشویق به سازش از سوي قاضي به عنوان یکي از آداب
شایسته قضاوت ،مورد تأکيد قرار گرفته است .این امر ،به روشني از تمایل دستگاه عدالت جزایي
به غيرقضایي ساختن امر تعقيب حکایت ميکند .این گرایش ،نهتنها در دادرسيهاي جزایي و
متأثر از اندیشه کيفرزدایي مطرح است ،بلکه در کليه دعاوي مدني نيز در صورت اقتضاي مصلحت،
قاضي طرفين را به صلح ميخواند .در کشف اللثام در این باره آمده است« :و یستحبّ ترغيبهما
في الصلح» (نجفي ،۹93۹ ،ج ،55ص۹54؛ طوسي ،۹۳37 ،ج )۹75 ،3فقيهان مسلمان غالباً به
این عبارت ،در این خصوص توجّه کردهاند؛ (سوره نساء ،آیه  )۹23چرا که صلح خير است و
ترغيب بدان ،از مصادیق امر به معروف است .شيخ بهایي در بيان مستحبات قضا مينویسد:
«ترغيب نمودن مدّعي و مدّعي عليه را به صلح کردن ،پس اگر از صلح امتناع نماید ،حکم
کند»(شيخ بهایي ،بي تا .)۳40 ،تأکيد بر ایجاد زمينههاي آشتي و تسویه داوطلبانه تعارض ،گاه
ممکن است تأخير در حکم را حتي به رغم آنکه قاضي در مقام رسيدگي و پس از وضوح امر،
مکلّف به صدور آن شده است ،توجيه کند .اگرچه شيخ طوسي ،صدور حکم را پس از روشن شدن
واقعِ امر نزد قاضي جایز ميداند ،امر به مصالحه و تأخير در صدور حکم را با اميد به سازش
مستحب شمرده است (طوسي ،پيشين)؛ بنابراین سياست جنایي ایران بر اساس اسالم قضازدایي
را مد نظر داشته و ساز و کارهاي مختلفي را –که ذکر شد -جهت تحقق این امر و نوعي قضازدایي
پيش بيني نموده است.
نتیجه گیری
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حق جبران لطمات و آسيبهاي ناشي از جرم براي بزه دیدگان در اسناد و قوانين قضایي
ایران مصوب و در نظر گرفته شده است و قرآن کریم نيز بر این حق صحه گزارده است و راههاي
مناسبي هم براي اعاده این حق در قانون پيش بيني گردیده است؛ از طرفي ساز و کارهایي در
قانون براي حل و فصل مناقشات ميان بزه دیده و بزهکار پيشبيني شده که اعمال هر یک از
آنها موجب فيصله دادن به شکوائيههاي بسياري و کاهش آمار پروندههاي زیاد در قوه قضائيه
خواهد بود .وجه منطقي دادن این اختيار به بزه دیده از آنجا ناشي ميگردد که انسان همواره
جایز الخطاست و به سبب عواملي از حال طبيعي خارج شده و اقدام به اعمالي مينماید که معموال
پس از ارتکاب ،پشيمان شده و بدنبال راهي براي جبران بزه خود ميگردد .پذیرش این واقعيت
و دادن امکان جبران به بزهکار با انگيزه گذشت مالي یا به شرط و یا گاهي خوف از ادامه یافتن
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دشمنيها و حتي به اميد ثواب اخروي که پاداشش بر خداوند است ،بزه دیده را متقاعد به گذشت
و یا کاهش در مجازات مينماید .این روشها که ساز و کارهاي حل و فصل غيرقضایي دعاوي
کيفري در حقوق جزاي اسالمي ،ناميده ميشوند ،این فرصت را به جامعه اسالمي و روند قضایي
ميدهند تا با سرعت بيشتر به برطرف نمودن معضالت قضایي و اجتماعي و نيز کاهش تردد مردم
و معطل شدن آنها در راهروهاي دادگاهها بينجامد و هم هزینه پيگيریها و اداره زندانها را کاهش
دهد .ساز و کارهایي چون :حقّ آشتي ،اصالح ذات البين ،حکميت ،شفاعت ،عفو ،توبه ،ترجيح،
سازش و مصالحه.
در آیات قرآن و نيز روایات متعدد ،به سازش با مجرم در جرائم عليه نفس با صلح به دیه و
ترک کيفر قصاص توجه شده است .این توافق ممکن است بر اخذ دیه با مبلغي بيشتر یا کمتر از
آن صورت پذیرد که در هر حال ،بر تراضي طرفين موقوف است .در غير جنایات نيز متناسب با
برداشتهاي متفاوتي که در خصوص حقاهلل یا حق الناس بودن جرائم مطرح است ،پس سازش
بزه دیده و بزهکار ،نه تنها جریان رسيدگي را از گردونه اقدامات مراجع رسمي خارج ميکند،
بلکه حتي ممکن است در مواردي ،مبناي توافق و موضوعات مورد سازش از ضوابط و مقررات
پيش بيني شده در قوانين مدون خارج باشد .با وجود این ،هر یک از طرفين تعارض در صورت
تراضي و سازش ،به شرایط مصالحه ملزم بوده و به رجوع و تخطي از موارد توافق مجاز نخواهند
بود.
در کنار این سازوکارها ،در برخي روایات منع از شفاعت از تضييع حد سخن به ميان آمده
استو اشاره به شفاعتي که پذیرش آن مصداق تضييع حد باشد ،دارد .در این صورت چه بسا شفاعت،
نکوهيده باشد .آموزههاي کيفري اسالم با منع شفاعت نابجا در اجراي حد ،بر آن است تا باب
سهلانگاري ناموجه در اجراي مجازاتها را ببندد .شناسایي اختيارات مناسب براي امام و حاکم
در اجراي مجازاتها و شناسایي نهادهایي چون توبه و عفو و بخشودگي با شرایطي ،به منعطف
بودن واکنش کيفري و امکان سازگاري آن با شرایط و اوضاع و احوال مختلف کمک ميکند.
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مجلسي ،محمدباقر ،)۹555( ،بحاراالنوار ،ج  ،74 -0۳بيروت ،موسسه الوفاء.
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محمدي گيالني ،محمد ،)۹۳02( ،قضا و قضاوت در اسالم ،چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات
المهدي.
مرکز فرهنگ و معارف قرآن ،)۹۳34( ،دایرةالمعارف قران کریم ،ج  ،2قم ،انتشارات بوستان
کتاب.
مکارم شيرازي ،ناصر و همکاران ،)۹۳7۳( ،تفسير نمونه ،ج  ،7 -5 - ۳چاپ شانزدهم ،تهران،
دارالکتب االسالمية.
مهدوي کني ،محمدرضا ،)۹۳32( ،اخالق عملي ،چاپ اول ،قم ،موسسه فرهنگي ثقلين.
نوبهار ،رحيم ،)۹۳73( ،مقررات کيفري ـ جرائم و مجازاتها در تورات ،نامه مفيد ،سال
پنجم ،شماره  ،۹7بهار.
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ب) منابع عربي
 .۹قرآن ،ترجمه محمد مهدي فوالدوند.
 .2نهج البالغة صبحي صالح۹5۹5( ،ق) ،قم ،مؤسسه دارالهجره.
 .۳ابن منظور ،محمد ،)۹553( ،لسان العرب ،ج  ،7چاپ اول ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي.
 .5البهي ،محمد ،)۹۳02( ،مفاهيم اخالقي و عقيدتي قرآن ،ترجمه :محمدصادق سجادي،
تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي.
 .4بيهقي ،احمدبن الحسين ،)۹525( ،السنن الکبري ،ج  ،8تحقيق :محمد عبدالقادر عطا ،چاپ
سوم ،دارالکتب العلميه ،بيروت.
 .0حر عاملي ،محمدبن الحسن ،)۹۳30( ،وسائل الشيعه ،ج۹۳و  ،18چاپ هشتم ،تهران،
انتشارات اسالميه.
 .7حلي ،یحيي بن سعيد ،)۹554( ،الجامع للشرایع ،چاپ اول ،مؤسسه سيدالشهداء.
 .3راوندي ،سعيدبن عبداهلل ،)۹554( ،فقه القرآن ،ج  ،2چاپ اول ،قم ، ،قم ،کتابخانه آیت اهلل
مرعشي نجفي.
 .9شهيد ثاني ،زین الدین بن علي ،)۹5۹۳( ،مسالک االفهام الي تنقيح الشرائع االسالم ،ج،۹۳
قم ،موسسه المعارف االسالميه.
 .۹5ابن بابویه قمي(شيخ صدوق) ،محمد بن علي ،)۹۳90( ،رسائل شيخ صدوق ،قم ،نشر ارمغان
طوبي.

علیرضا محمدبیکي و همکاران
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ابن بابویه قمي(شيخ صدوق) ،محمد بن علي( ،)۹۳3۳علل الشرایع واالحکام ،جلد ،۹
باب ،۹32نشر مکتبة الحيدریه.
فيومي ،احمد بن محمد ،)۹۳72( ،مصباح المنير ،ج ،۹قم ،دارالهجري.
قمي ،عباس و الهي خوراسگاني ،علي اکبر ،)۹۳33( ،سفينه البحار و مدینه الحکم و االثار،
ج ،2مشهد ،نشر بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي.
کاساني ،ابوبکر بن مسعود ،)۹9۹5( ،بدایع الصنائع في ترتيب الشرایع ،طبع اول ،مصر ،مطبعه
الجماليه.
محمدي ريشهري ،محمد ،)۹۳79( ،ميزان الحکمة ،ج  ،۹5ترجمه :حميدرضا شفيعي ،چاپ
دوم ،قم ،انتشارات دارالحدیث.
مغربي ،نعمان بن محمد ،)۹۳34( ،دعائم االسالم ،ج  ،2قم ،مطبعه آل البيت(ع).
موسوي خوئي ،سيد ابوالقاسم ،)۹۳30( ،مباني تکمله المنهاج ـ القضاء و الحدود ،ج ،5۹
چاپ سوم ،قم ،موسسه احياء آثار امام خویي.
نجفي ،محمدحسن ،)۹93۹( ،جواهرالکالم في شرح شرائعاالسالم ،ج  ،52-5۹-55-۹5نشر
دار احياءالتراثالعربي ،بيروت.
نيشابوري ،مسلم بن الحجاج ،)۹522( ،صحيح مسلم ،المکتبه العصریه ،چاپ اول ،بيروت.
نوري ،حسين بن محمدتقي ۹553 ( ،ق) ،مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ،ج،۹۳
بيروت :لبنان.
واقدي ،محمدبن سعد ،)۹5۹5( ،الطبقات الکبري ،ج 5و ،9تحقيق :محمد عبدالقادر عطا،
چاپ اول ،بيروت ،دارالکتب العلميه.
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