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 چکیده 

برای نخستین بار به قاعده فقهی درأ جنبه هجری شمسی  2941سال قانون مجازات اسالمی ایران در

ده و تأثیر آن  در سقوط مجازات ها شرایطی را برای اعمال این قاع 212و  211قانونی داده و در مواد 

مقرر نموده است. با توجه به اینکه مسائل فراوانی پیرامون مفهوم و قلمرو این قاعده مطرح است و مواد 

مزبور به تنهایی پاسخگوی همه این مسائل نیستند، تصمیم گرفته شد با بررسی فقهی و حقوقی درک 

اسالمی به دست آوریم. بدین منظور ضمن بررسی مفهوم بهتری از وضعیت این قاعده در قانون مجازات 

قاعده و واژه های به کار رفته در آن، تأثیر اعمال قاعده را در وقوع جرم، مسئولیت کیفری مرتکب و 

سقوط مجازات مورد بررسی قرار دادیم. این بررسی که با روش توصیفی تحلیلی و از طریق جستجو در 

منظور از شبهه در متن است،  این نتایج را به دنبال داشته است که اوالً منابع کتابخانه ای صورت رفته 

تواند باشد و بنابراین قاعده  قاعده، شبهه درمقام عمل است که صاحب آن شبهه قاضی و متهم )هر دو( می

 مزبور ارتباطی با بحث تفسیر قانون )تفسیر شک به نفع متهم( ندارد. ثانیاً در خصوص تأثیر قاعده نسبت

کند که احراز وقوع عنصر مادی و انتساب  اجرایی پیدا می  به وقوع جرم باید گفت این قاعده زمانی زمینه

 آن به متهم از جانب دادرس محل تردید نباشد.
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 مقدمه

امری روشن و غیرقابل انکار است و با توجه به اینکه نظام حقوقی این  ایران قواعد آن  با حقوق موضوعهپیوستگی فقه شیعه و 

کشور بر پایه منابع حقوق اسالمی بنیان گذاشته شده، بدیهی است که بسیاری از احکام و مقررات کنونی  آن، متأثر از قواعد و 

انین کیفری ، از جمله در تازه ترین اصالحات قانون مجازات اسالمی، به نوعی منابع فقه شیعی باشد. یکی از این قواعد که در قو

می باشد، که بررسی شرایط و آثار آن می تواند به درک « الحدود بالشبهات درأت»مورد توجه تدوین کنندگان آن بوده قاعده 

شبهه می باشد و از این حیث با یکی از اصول بهتر مقررات کیفری بیانجامد. قاعده مزبور ناظر به عدم اثبات جرم در فرض بروز 

به عنوان یک اصل در این قاعده  عام پذیرفته شده در حقوق جزا یعنی تفسیر شک به نفع متهم نیز ارتباط پیدا می کند. 

مجازات های اسالمی، اقتضا دارد که در صورت بروز شک در ارتکاب جرائم حکم به عدم اثبات جرم و در نتیجه عدم اجرای 

مجازات داده شود. اما درباره اختصاص این حکم به مجازاتهای حدی یا سرایت دادن آن به سایر مجازاتها از جمله تعزیرات 

اختالف نظر وجود دارد. با تصویب برخی از مواد قانونی در خصوص اعمال قاعده درأ در قانون مجزات اسالمی این اختالفات تا 

هایی تازه از جنبه ای دیگر نیز پیرامون این قاعده به وجود آمده است که از مهمترین حدودی مرتفع شد و البته اختالف نظر

آنها می توان به بحث قلمرو اعمال قاعده و تفاوتهای آن در فقه و مستندات قانونی فعلی اشاره کرد. بنابراین الزم دیده شد تا با 

رسی و تعیین شرایط، آثار و قلمروی اجرای آن، موارد استثنا انجام پژوهشی در خصوص انعکاس قاعده مزبور در قوانین، ضمن بر

 از شمول آن در مقررات فعلی نیز بررسی گردد.

تحقیق حاضر در واقع آشنایی با مبانی فقهی بسیاری از مواد قانون مجازات اسالمی در زمینه اعمال قاعده هدف اصلی از انجام 

قانون مجازات اسالمی می باشد. عالوه بر این می توان با انجام این پژوهش به درأ به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات ها در 

تعیین  -1تعیین  تکلیف فروض مختلف  قضیه در مواردی که سکوت یا ابهام قانونی وجود دارد،  -2اهداف دیگری همچون 

عالوه بر این عی نیز دست یافت. دقیق قلمرو اعمال قاعده و استثنائات آن؛ و  همچنین مواردی دیگر  به عنوان اهداف فر

تفاوتهای موجود پیرامون اعمال این قاعده در مجازات های اسالمی با اصولی همچون اصل تفسیر شک به نفع متهم  می تواند 

گوشه ای دیگر از تفاوتهای حقوق جزای اسالمی با حقوق جزای نوین را تبیین نماید و توجه به این مورد نیز ضرورت و اهمیت 

پژوهش حاضر که با روش  م پژوهش حاضر را در راستای معرفی مبانی فقهی قوانین جزایی کشور ایران آشکارتر می سازد.انجا

تحلیلی و از طریق جستجو در  منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، دارای دو بند می باشد. از آنجا که بررسی  -توصیفی

زم این است که در ابتدا شناخت کافی از مفهوم قاعده درأ از منظر فقه امامیه به کاربرد قاعده درأ در قوانین جزایی ایران مستل

اعمال قاعده و تأثیر آن بر احراز وقوع جرم و در بند دوم نیز از دست آید، بند اول نوشتار  به این موضوع اختصاص یافته است. 

 ماهیت جرم سخن خواهیم گفت.

 

 بند اول: مفهوم شناسی قاعده

می پردازیم. به این صورت که در ابتدا « تدرأ الحدود بالشبهات»ت از نوشتار به بررسی مفهومی قاعده فقهی در این قسم

های استفاده شده در متن قاعده  توضیحاتی مختصر درباره مفهوم قاعده فقهی بیان می کنیم؛ سپس در گفتارهای بعد واژه

 ، حد و شبهه( تبیین می گردد. أهای در شامل واژه)

 
 ( مفهوم قاعده فقهی الف

اند ؛ برخی  فقهی اندیشمندان اسالمی با عبارات متفاوت و مفهوم تا حدی یکسان ابراز عقیده کرده  در تبیین مفهوم قاعده

ای از احکام  ی شرعیه استخراج و استنباط گردیده و بر مصادیقش که مجموعه ای اطالق می شود که از ادله معتقدند به قاعده

گویند، قاعده فقهی فرمول بسیار کلی است که منشاء استنباط احکام محدودتر  گردد. عده ای نیز می ق میفقهی است منطب



  

 .(2931)محقق داماد،  گیرد شود و اختصاص به یک مورد خاص ندارد بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار می واقع می

ای  )قبله گیرند به طریق انطباق و تطبیق ی احکام قرار می دهدانند که در طریق استفا گروهی نیز قواعد فقهی را قواعدی می

ی حکمی  ای است که دربر دارنده قضیه» توان چنین گفت  فقهی می  در جمع نظرات ابرازی درتعریف قاعده(. 2931خویی، 

 « دهند. ی تفصیلی است که صحت و سقم احکام محدود را با آن تطبیق می کلی بوده و منشاءآن ادله

ای است که محمول آن حکم واقعی اولی و متعلق به فعل خاص یا  ی فقهی است و آن  عبارت از قضیه م مشابه دیگر مسألهمفهو

فقهی از حیث نتیجه هیچ تمایزی با هم ندارند   ی فقهی و مساله برخی معتقدند قاعده (. 2999)شهابی،  ذاتی مخصوص باشد

 )شهابی، همان(. این معنا که ابتدائاً و بالواسطه به عمل مکلف تعلق دارند چرا که مفاد هر دو حکمی است جزئی و عملی به

باشد. پس از ابتداء  به عبارت دیگر مسأله فقهی چون موضوعش از مصادیق و افراد فعل مکلف که موضوع علم فقه است می

موضوعش بالواسطه یا باواسطه کند به همین ترتیب قاعده فقهی نیز چون  محمول آن به عمل و فعل مکلف ارتباط پیدا می

فقهی نیز به عمل و فعل مکلف اختصاص دارد . اما باید گفت در مسأله فقهی   باشد . پس محمول در قاعده همان فعل مکلف می

حال آنکه موضوع قاعده فقهی عام و کلی است مانند موضوع (؛ 2931ای خویی، )قبله موضوع حکم امر جزئی و خاص است

( که احکام همه مصادیق شبهه در آن جمع شده است . به عبارت دیگر مسائل مختلف فقهی تحت قاعده درأده مانحن فیه ) قاع

  (.2931)بجنوردی،  ی مسائل منطبق باشد تواند بر همه فقهی مندرج است و می

 
 ب(  مضمون قاعده درأ 

 واژه درأ -2

ت درأ» نیز به کار رفته است، در کتاب المفردات نیز آمده است:  اخذ و در قرآن مجید« درأ» از ریشه « ادرئوا»یا « تدرأ» کلمه 

)الراغب  «دفعت عن جانبه و دارأته دافعته و فی الحدیث ادرؤوا الحدود بالشبهات تنبیهاً علی تطلب حیله یدفع بها الحد  عنه ،

 از منظور آن چندان دور نیافتاده واز مفهوم اصطالحی  درأکه مفهوم لغوی واژه  شود می بنابراین مشخص  ق(؛2921اصفهانی، 

 دفع کردن و ساقط کردن و عدم اجرای حداست. ، حد درأ
 واژه حد   -1

الحد الحاجز بین الشیئین اللذین یمنع اختالط أحدهما باآلخر... و حد الزنا والخمر سمی »در کتاب المفردات ذکر گردیده است: 

آید که معنی آن ، از کتاب قاموس قرآن نیز بدست می؛ ق(2921راغب اصفهانی، )ال «به لکونه مانعاً لمتعاطیه عن معاوده مثله 

توان چنین استنباط کرد که حد در لسان آنان  از مجموع بیان لغویان در مفهوم حد می  ق(.2921)قریشی،  دفع و منع است

ست و با پذیرش همین معنی است که بدون اینکه در علم خاصی بکار برده شود در معنی،منع و واسطه وحایل بکارگرفته شده ا

شود و حدود شرع را  گیرد و مانع ورود افراد دیگر در تعریف می نامند و معنای چیزی را در بر می را حد می« جامع و مانع » 

 ق(.2924یری و دیگران، ا)الجز گویند زواجر از ارتکاب اسباب حدود می موانع و

بایست گفت که در بسیاری موارد معلوم  و روایات متجلی کننده چه مفهومی است میاما در این که منظور از حد در لسان فقها 

معنای خاص یعنی  در یا های معین و نامعین به کار رفته، نیست حد یا حدود در روایات در معنای عام ، مشتمل بر مجازات

حد در روایات   بی تردید واژه .(2932ی، )گرج های معین، دراکثرآثار فقهی شیعه واهل سنت موارد کاربرد روشن نیست مجازات

برخی  (.2931)انصاری و دیگران،  استعمال شده است دیه و حد وتعزیر اعم ازقصاص، متعددی در معنای مطلق عقوبت،

معتقدند معنای حد در لسان شارع مقدس هر چند متفاوت است لکن درمواردی که قرینه ای بر حمل حد به معنای خاص 

حددرمواردزیادی ازروایات به  فرماید : واژه شارع بر معنای اعم حمل می شود در این راستا یکی از محققان می نباشد حد درلسان

رسد که کلمه حد ،حقیقت شرعیه در حد اصطالحی  معنای اعم وارد شده و بر قصاص و تعزیر اطالق گردیده است به نظر می

  روایات متعددی برای مستند کردن عقیده (.2931ای خویی، )قبله اندرس نبوده و تتبع در موارد استعمال،مفهوم عموم را می

 شود.کنندکه به برخی از آنها اشاره می مذکور یعنی درستی مفهوم عام حد، داللت می

در صحیح حلبی و صحیح محمد بن مسلم از امام صادق )ع( آمده است : امام )ع( فرمود: اگر کسی مسلمان شود و اقرار به  -2



  

ت بر چنین شخصی اقامه کند و سپس شراب بنوشد و زنا کند و ربا بگیرد در حالی که احکام شرع برای او بیان نشده اساسالم 

اقامه  او برآگاهی مرتکب جرم شود،  از اگر بعد و دهم احکام فوق را به او تعلیم میکنم، اگرجاهل باشد و نداند. بلکه  حد نمی

فرماید : در صورت جهل مرتکب  در این روایت امام علی )ع( می. ق(2929خ صدوق، و )شی (ق2914حرعاملی، « ) حد می کنم

ی بوده و بدیهیات است که جرایم مستلزم حد احصائ در حالی که این از ،به حرمت شرب خمر ، زنا و ربا حد جاری نمی شود

 .بلکه ازمصادیق جرایم تعزیری است ،توسط شارع و قانونگذار تصریح شده است و ربا و رباخواری جزء جرایم مشمول حد نیست

 گردد. مطلق عقوبت را اراده کرده است که شامل تعزیر نیز می، حد  می شود که امام علی )ع( از کلمه آشکار فلذا

اًلیس له وقت فذلک الی االمام و یطاف  یجلدون حد سألته عن شهود زور فقال:» در موثقه سماعه از امام صادق آمده است  -1

امام صادق )ع(  در این روایت سماعه می گوید از حکم شاهدان دروغین پرسیدم،(. ق2911کلینی، ) «یعرفهم الناس بهم حتی

شود  دانیم بر شاهدان دروغگو حد به معنای خاص اقامه نمی با توجه به این که می بر شاهدان دروغین حد زده می شود. فرمود:

 یت بر اطالق حد به معنای مطلق عقوبت و تعزیر روشن است. به خوبی داللت روا ،و مجازات آنان تعزیر است

مایقال الحد علی  فان کثیراً» شاید به لحاظ وجود چنین روایات متعددی است که فقهائی چون مقدس اردبیلی بیان داشته اند:

ان معتقدند هر چند حد در برخی دیگر  از فقیه .  در مقابلق( 2912)مقدس اردبیلی،   «مراراً  التعزیر فی الروایات کما مرّ

اما ظاهرکالم  گردد؛ زیادی به معنای مطلق عقوبت آمده و شامل حدودبه معنای خاص وتعزیرات می لسان شارع در موارد

اصحاب این است که حد در لسان روایات بر معنای خاص آن یعنی مجازات های شرعی ثابت حمل گردیده است. با این حال 

آن را ازعمومیت خارج سازد تا مفهوم  داشته و وجود کالم ای در ر عام بودن لفظ حد است؛ مگرقرینهبهتر است گفته شود اصل ب

 فقهی، -خاص قابل استنباط باشد. این برداشت از لحاظ تاریخی نیز مورد تایید است؛ زیرا  اساساً تا زمانی که درآثار روایی

ها به اسم حد یا تعزیر مورد توجه نبوده است و  بعضی از مجازات  مطرح بوده، اختالف در نامگذاری« حدود »تعزیرات در ضمن 

حد یا تعزیر دانستن یک مجازات جلب شده و به ا به تفاوت معنادار در آثار بعدی توجه فقه بعد از توسعه و تکامل آثار فقهی،

 تواند صرفاً درأ نمی  اختار قاعدهحد در س  بنابراین  واژه (.2931)حسینی،  دامن زده شده است« نامگذاری » تدریج به بحث 

 ناظر به مجازاتهای معین و ثابت مقدر شرعی باشد و شامل سایر انواع مجازاتهای دیگر )مجازاتهای غیرمعین( هم می شود.

 
 مفهوم شبهه  -9

مانند گرفتن باشد. شبهه در زبان عربی به معنی التباس چیزی به چیزدیگر و مثل و  می«شبه»شبهه یک واژه عربی و از ریشه

شبهه آن است که دو چیز  نویسد: چنانچه صاحب قاموس قرآن می ق(.2911)ابن منظور،  باشد امری به جای امر دیگر می

اشتباه »حقوقدانان در تعریف اشتباه گفته اند ق(. از نظر اصطالحی، 2921)قریشی،  دراثرمماثلت ازهمدیگرتشخیص داده نشود

 «تصور خالف حقیقت و واقعیت انسان از یک شیء اشتباه عبارت است از»  یا و «اشیاءعبارت است ازتصورخالف واقع از 

و ضابطها ما اوجب ظن االباحه بالخالف اجده و لعله المفهوم » گوید: . صاحب ریاض در بیان مفهوم شبهه، می(2931)موسوی، 

عملی که در واقع ممنوع  [مان به حلیت عمل یعنی ، شبهه چیزی است که باعث گ  ق(؛2923)طباطبایی،  «و لغتاً منه عرفاً

شود  فهمیده می  شود؛ ایشان مدعی می شوند مخالفی را در این مورد نیافتم و شاید آنچه در عرف و لغت از این واژه ]است 

 همین معناست .

و یا نزد متهم و این امر تواند گاهی نزد دادرس دادگاه باشد  عالوه بر این باید توجه داشت که شبهه حسب اوضاع و احوال، می

که به نحو عام بکار گرفته شده قابل استنتاج است، با توجه به این که قانونگذار در این مقام « الشبهات » عالوه بر اینکه ازلفظ 

 صنف خاصی از شبهه اعم ازاینکه نزدیقیه است، باید گفت حکم را بر نفس طبیعت شبهه وضع نموده است و قضیه بصورت حق

ل شبهه موجود در ساختار به عبارت دیگر هم دادرس و هم متهم شام (. 2911)بجنوردی،  ا متهم مورد نظر نیستقاضی ی

به . این دیدگاه (2939)حاجی ده آبادی،  اثباتی  جنبه از منتهی شخص متهم از بعد ثبوتی و دادرس نیز ؛می باشند قاعده درأ

بهه اما بین شبهه عارض بر متهم و شادرس به نحو ضمنی اشاره می کند، د بر حدوث شبهه نزدشبهه عارض بر متهم،   مالزمه

 ای در مقام اثبات شبهه متهم، حتماً باید شبهه درأ  قاعده برای اعمالدر واقع . بر این مبنا ستحادث بر قاضی قائل به تمایز ا



  

مقام  ) که در کذب فعل و قول متهمنزد قاضی احرازگردد تا براساس آن شبهه دست به تحقیق و تفحص برای احراز صدق و 

بزند. پس شبهه عارض بر قاضی زمانی است که در کمیت  دفاع به عارض شدن شبهه و جهل به رفتار و اعمالش متمسک شده(

انتساب آن  یاتردید می گردد و اساساً شبهه عارض بر دادرس به معنای عدم یقین در وقوع جرم  و کیفیت اقدامات متهم دچار

ن و است؛ برعکس شبهه موجود در نزد متهم که به معنای یقین به جواز عمل ارتکابی یا به تعبیری اعتقاد به جرم نبودبه متهم 

 بنابراین الزم نیست حتماً برای قاضی شبهه ایجاد شود تا مجازات را منتفی سازد.ممنوع نبودن عمل ارتکابی است؛ 

ه تحت عنوان ضابطه شبهه مورد پذیرش قرار دادیم، منظور ما  اعتقاد و بر اساس آنچدر این خصوص البته شایان ذکر است که 

های عارض بر قاضی و دادرس در کنیم که تردیدمیقطع به جواز و حلیت بود و ثمره چنین ضابطه ای را در این امر خالصه 

بهات ختصاص قاعده مذکور به ش. بنابراین با قبول اأ هستندخارج از مفهوم شبهه موجود در ساختار قاعده در ،تفسیر قانون

که البته  را به بحث تفسیر نصوص جزایی و مقررات  مربوط دانست درأدیگر نمی توان قاعده عارض بر ادراک و ذهنیت متهم، 

در صدور حکم برائت و دفع کیفر قاعده مذکور اما به طور خالصه باید گفت  درباره آن در ادامه بیشتر سخن خواهیم گرفت.

و قواعد تفسیر قانون در حقوق جزای  این که برخی معتقدند از میان اصول هیچ نقشی ندارد و  «ماالنص فیه»ق مصادیبرای 

 ، صحیح نمی باشد.  ( 2931)امیدی، را از جهاتی می توان با قاعده تفسیر شک به نفع متهم  مشابه دانستأ عرفی قاعده در

آن در فقه امامیه، در بند دیگر به بررسی قاعده از آن جهت که در متون  اکنون پس از آشنایی مختصر با مفهوم قاعده و معنای

اگرچه نتیجه  . اشاره صریحی به قاعده درأ نگردیده بود سابق در قانون مجازات اسالمیقانونی تجلی یافته است، می پردازیم. 

آنچه در تفکیک موارد اجرای قاعده بیان شد مورد اشاره قرار گرفته بود که با توجه به  19و  12اجرای قاعده در موادی مانند 

در  2941ایران مصوب  نمی توان حکم تمام این موارد را مستند به قاعده درأ دانست. اما در قانون جدید مجازات اسالمی

ل شام از قانون  قانون آمده است. این مبحث دربه عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات قاعده درأ اعمال  مبحث ششم صراحتاً

 :به شرح ذیل است 212و  211دو ماده 

هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت  »ق.م.ا: 211ماده 

حسب مورد جرم یا  ،کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نگردد

 «.دشرط مذکور ثابت نمی شو

ه استثنای محاربه و افساد فی االرض، سرقت و قذف ر جرایم موجب حد بد» ق.م.ا  212ماده 

به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور 

 «.ثابت نمی شود

باید به و  بسنده کرداین دو ماده به  نمی توان صرفاً 2941در تحلیل قاعده درأ در قانون مجازات اسالمی بدیهی است که  

ه فقهی و سایر مواد قانونی و مباحثی که در آنجا مطرح شده نیز توجه نمود. بنابراین علی رغم اینکه در قانون مجازات پیشین

تنها دو ماده به بحث اعمال قاعده درأ اختصاص یافته است، تصمیم گرفته شد با در نظر داشتن سایر مقررات  2941اسالمی 

 احراز وقوع جرم و ماهیت آن مورد بررسی قرار دهیم. تأثیر اجرای قاعده و استناد به آن را در

 

 

 بند دوم: اعمال قاعده و تأثیر آن بر احراز وقوع جرم و ماهیت آن 

گاهی  وجود  و احراز شبهه در عناصر عمومی جرم مطرح می شود و حسب اینکه شبهه در هر یک از عناصر عمومی نزد متهم 

  ای مجزا و حکمی متفاوت است. گاهی نیز اثبات شبهه زمینه ی جریان اصل یا قاعدهحادث گردیده یا نزد دادرس دادگاه، مقتض

تغییر ماهیت جرم را تمهید می نماید. در ادامه چگونگی عملکرد قاعده درأ در هر یک از این دو حالت به طور جداگانه مورد 

 بررسی قرار می گیرد:

 

 



  

 

 
 الف( تأثیر قاعده در احراز  عناصر سه گانه جرم

)اردبیلی،  گردندمنظور از عناصر جرم همان ارکان عمومی جرم هستند که به سه رکن قانونی، مادی و روانی تقسیم می 

با توجه به اینکه عروض شبهه در هر یک از ارکان  (.2931)زراعت،  سازند و این ارکان، جرم را به صورت کلی محقق می (2949

 را به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد. است، در ادامه هر یکمتصور مذکور ممکن و 
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 مطالب این بخش به جهت سهولت در مطالعه در دو قسمت به شرح ذیل بیان می گردد.  
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 ام و اجمال و تعارض و یا سکوت قانونباید بین حالتی که منشاء شبهه ابه ،اگر شبهه عارض شده از سوی دادرس دادگاه باشد

درحالت اول تکلیف دادرس قائل به تفکیک شد:  ،با حالتی که منشاء شبهه تفسیر پذیربودن متن خود قانون است است

قانون اساسی مشخص گردیده است و آن مراجعه به منابع فقهی و دکترین حقوقی برای یافتن  211رسیدگی کننده در اصل 

در این خصوص البته شایان ذکر است که این حکم این اصل در امور کیفری به وسیله اصول دیگری  شد.حکم مسأله می با

انگاری هستند، در زمینه جرم« قانونی بودن جرم و مجازات» و امثالهم که بیانگر اصل حقوقی 214 و اصل 91چون اصل 

های کیفری رد دعاوی مدنی است و نسبت به رسیدگیتخصیص خورده است. زیرا ضرورت مراجعه به منابع فقهی منحصراً در مو

است، بلکه اگر قانونگذار سکوت کرده و عملی را جرم نشناخته باشد، محکوم ساختن مرکب ممنوع  هنه تنها این امر تجویز نشد

اجه نیستیم، انگاری مو(. به عبارت دیگر می توان گفت در امور کیفری ما با سکوت قانون در مقام جرم2911است )کالنتری، 

باشد؛ لذا امور کیفری تخصصاً زیرا سکوت او در این موارد در مقام بیان و در حکم بیان عدم جرم بودن اعمال تصریح نشده می

قانونگذار تمایل خود را به  2941خارج هستند نه تخصیصاً. بنابراین اگرچه در قانون مجازات اسالمی  211از شمول اصل 

رسد که مراجعه به منابع فقهی را باید در سایر جنبه ر امور کیفری نشان داده است؛ لکن به نظر مید مزبور استفاده از اصل

 نه بحث جرم انگاری و تعیین مجازات. ،های ابهام مقررات جزائی دانست

رد اجراء قرار بایستی آن مفهومی از متن قانونی را مو در حالت دوم نیز طبق اصل تفسیر شک به نفع متهم دادرس دادگاه می اما

البته برخی بدون قائل شدن به چنین تفکیکی معتقدند قاضی درهنگام تردید در  .دهد که رهایی و نفع متهم مقتضی آن است

در این فروض  که در هر حال مالحظه می شود .(2931)گلدوزیان،  عنصر قانونی باید به استناد اصل برائت متهم را تبرئه نماید

  أ وجود ندارد.در  قاعدهبرای تمسک به  مجرایی
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ادعای ( و 2939)فلچر،  «باشد جهل به قانون رافع مسئولیت نمی»های حقوقی  مورد پذیرش اکثر نظام  علی االصول طبق قاعده

به قانون در برخی عدم آگاهی بر نصوص جزائی قابل پذیرش نیست؛ لکن در نظام حقوقی اسالم طبق قاعده درأ ، ادعای جهل 

رسد بتوان به  موارد مسموع می باشد .لذا چون حقوق کیفری موضوعه ایران  نیز تابعی از حقوق کیفری اسالمی است به نظر می

جهل حاصل نمی گردد بلکه  هو با جهل  بما نون پذیرفت. البته شبهه قاعده درأدرأ شبهه متهم را نسبت به قا استناد قاعده

چراکه عذر بودن یقین ذاتی ». یقین به مجاز بودن عمل آنرا مرتکب گردد یعنی با اعتقاد و ،جهل مرکب باشدمرتکب باید دچار 

« مکلف به عدم تبعیت از یقین خود نماید ،است عمل او جایز است کسی راکه معتقد شارع نمی تواند است وهیچ کس ولو

 (.2914)مظفر، 
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محسوس وعینی باشد و در چنین حالتی  ای محقق شدن جرم، مجرم باید مبادرت به فعل یا ترک فعلی کند که ملموس،بر 

.  اما گاهی احراز و حدوث شبهه جلوه این (2931)نوربها،  گفته می شود که نمودار وجود عنصر مادی محقق گردیده است

 .پردازیممخدوش می سازد که در ذیل به بررسی این احتماالت می و هم در نزد متهم نمودار را هم در منظر دادرس دادگاه
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ساب عمل یا وجود برخی کیفیات در وقوع یا انت تعارض ادله، فقدان دلیل معتبر یا ابهام آن و یا  اگر دادرس دادگاه بواسطه

)محقق داماد،  که دچار شبهه در عنصر مادی گردیده است ،می شودماهیت موضوع به اقناع وجدانی نرسد گفته  ده یا درمشد

در چنین کیفیاتی حسب مورد اگر تردید حادث شده در وقوع جرم یا انتساب آن به متهم باشد مجرای اصل برائت  .(2931

ق.ا  211صلاست و حکم به تبرئه متهم داده می شود و اگر موضوع تردید ماهیت و چیستی فعل یا ترک فعل باشد طبق ا

شود،  اعمال و اجرای قاعده درأ محقق نمی  ه زمینهتکلیف دادرس دادگاه معین گردیده است. در هیچ یک از حاالت بیان شد

کند که احراز وقوع عنصر مادی و انتساب آن به متهم از  پیدا می اجرا  ای مستقل زمانی زمینه عدهبه عنوان قا درأ  زیرا  قاعده

 گردد و مباح بودن عمل مادی ارتکابی بر د نباشد. بلکه منشاء شبهه به ذهنیت مرتکب و قصور او بهجانب دادرس محل تردی

طبق اصل تفسیر به نفع متهم یا تفسیر مضیق نصوص  ردید دادرس در وقوع عنصر مادی توأم با کیفیت مشدده باشد،اگر ت

نحو ساده و بدون کیفیات مشدده بوده است، لذا مجازات  جزائی،  بناء بر این گذاشته می شود که عنصر مادی جرم ارتکابی به

 جرم ساده برای عنصر مادی ارتکابی صادر می گردد .
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داند نسبت به  توان صور گوناگونی را متصور گردید چنانچه گاهی اوقات مرتکب با آنکه می برای شبهه متهم در عنصر مادی می

داند که دو چمدان که در مقابل او قرار دارد یکی متعلق به غیر و دیگری متعلق به  ست اقدام می نماید؛ مثالً میموضوع جاهل ا

گاهی نیز مرتکب به  دهد. هم تمییز نمی خود او است، لیکن آن مصداقی که متعلق خودش است را به لحاظ تشابه آن دو از

در زمان برداشتن  ی یا تعویض یا تغییر جایگاه چمدان توسط دیگری،جهل خود ناآگاه است لکن به لحاظ مشغله زیاد ذهن

دارد هر چند که هیچ تشابهی هم  چمدان متعلق به خود دقت کافی نکرده و با دراز کردن دست خود چمدان دیگری را بر می

به جهل خود ناآگاه است بین دو چمدان که در کنار هم قرار گرفته بود وجود نداشته است . گاهی هم مرتکب در عین حال که 

متعلق به خود او است، حال آنکه فی الواقع در پندار خود دچار اشتباه  ]چمدان  [لکن قطع و یقین دارد که موضوع جرم 

باشند: اگر تردید بین دو یا چند احتمال باشد  رسد هر کدام از صور مذکور دارای حکم خاص خود می گردیده است . به نظر می

نیست. لکن درحالتی که مرتکب قطع و یقین به حلیت  درأ  ریان اصول عملیه است و مجالی برای جریان قاعدهدر اینجا محل ج

آنچه عنصر مادی جرم است دارد، یعنی شخص جهل مرکب دارد  و فعل مجرمانه ممنوع را به طور کامالً اختیاری و آزاد  و با 

یقین   زیرا شخص بواسطهساقط کرد،  مجازات رادرأ   اری دانستن قاعدهتوان با ج آن انجام می دهد، میاعتقاد به مجاز بودن 

 .(2913)محمودی جانکی، حادث گردیده است  درأ  اقدام کرده و شبهه قاعده
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با وجود احراز مسئولیت کیفری، ادعا می کند که رفتار وی تحت سلطه اشتباه بوده است و لذا  گاهی متهم برای اجتناب از

محرز بودن دو عنصر قانونی و مادی ، متهم در جهت اثبات فقدان عنصر معنوی بر می آید. معموالً شبهه در عنصر معنوی 

 یکی از جهت علم مرتکب و دیگری از بعد عمد مرتکب . :تواند از دو دیدگاه مطرح گردد می
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حکم قانونی و شبهه در موضوع قائل به تفصیل گردید. در مورد شبهه در علم و آگاهی در این مورد می بایست میان شبهه در  

و  (2931)گلدوزیان،  است  مرتکب به موضوع گفته شده است که این امر حاکی از سلب قصد مجرمانه با احراز حسن نیت

قانونی مبنی بر )علم   را هیچ امارهگردد، زی جرائم می  اساساً پذیرش ادعای جهل به موضوع به صرف احتمال آن شامل همه

نیز در اینگونه موارد  یهای نگردیده است. مقتضای اصل اول مرتکبان به موضوع( وجود ندارد و هیچ کس مدعی وجود چنین اماره

و لذا بر همین اساس وظیفه اثبات عمد و آگاهی و احراز عنصر روانی بر عهده  (2932)قدسی،  عدم علم و عدم عمد است

رس و دادستان قرار دارد. اما در مورد علم مرتکب به قانون همانطور که بسیاری از حقوقدانان معتقدند جهل به قانون بازپ

داند؛ در سایر موارد، همچون اغلب  باشد و جز در معدود جرائمی که قانونگذار اثبات آگاهی به حکم را الزم می مسموع نمی

 (.2949)اردبیلی،  شود ای مطلق و غیر قابل رد محسوب می ارهنظامهای کیفری جهان ، آگاهی به قانون ام

جهل به قانون رافع مسئولیت نیست( قابل  در نظام حقوق اسالمی صحبت از اطالق )قاعده درأ  رسد با وجود قاعده اما به نظر می

  ه اثبات برساند، شبهه قاعدهپذیرش نباشد و در صورتی که مرتکب بتواند اعتقاد و یقین خود را مبنی بر جواز عمل ممنوعه ب

تواند رهایی متهم را به همراه آورد و برای تبرئه چنین فردی نیاز به دلیل دیگری نیست . همچنان در بسیاری از جرائم  می درأ

 مانند قتل، زنا و مانند آنها نیز به این مسأله تصریح شده است. 
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، با وجود این در بیشتر موارد عمد (2911)صادقی،  نهاد تعقیب کننده است  نیت بر عهده ثبات سوءدر ارتکاب جرائم احراز و ا 

 (. 2949)اردبیلی،  فعل مادی مرتکب قابل استنباط است مرتکب درارتکاب جرم یعنی اراده او بر ارتکاب عمل مجرمانه، ازنحوه 

لکن احراز قصد مجرمانه درموارد زیادی به  نیت خاص است.جرم سرقت حاکی از سوءمثالً پنهانی بودن عمل ارتکابی در 

گردد و چون بنا به اصل گفته شده، مرتکب  گیرد بلکه دادرس دادگاه در احراز عمد مرتکب دچار تردید می سهولت صورت نمی

ف عدم اثبات عمد تکلیفی بر اثبات عدم قصد مجرمانه ندارد، وی در سایه اصل برائت از هر گونه اتهامی مبرا می باشد و صر

باشد که فعل مادی ارتکابی داللت بر  برای تبرئه متهم کافی است. البته این ادعا چنانچه فوقاً گفته شد زمانی قابل قبول می

نیت مرتکب در فعل او مستقر می باشد  سوء وقصد مجرمانه نداشته باشد، زیرا گاهی مواقع نیازی به اثبات سوء نیت نیست 

می شود که شبهه در عمد مرتکب  بنابراین مشخص. ف از سوء نیت فاعل استکه نوع الفاظ توهین آمیز کاشمانند جرم توهین 

دادرس دادگاه مطرح می گردد که برای مرتفع ساختن این شبهه باید به جمع آوری ادله و دالیل اثباتی بر علیه   صرفاً از ناحیه

تعرضی مصون است. منظور ما از هر تعرضی ناظر به تحمل کیفر پیش بینی  اصل برائت از هر  اال متهم در سایه متهم بپردازد و

مباالتی مورد نظر مقنن قابل  احتیاطی و بی شده برای جرائم عمدی است و حال آنکه وجود اشتباه در جرائم غیر عمدی با بی

 (.2931ان، )گلدوزی گردد تطابق و هماهنگی بوده و موجب احراز مسئولیت مرتکب  در جرائم غیرعمد می

 

 

 
 ب( تأثیر قاعده در تغییر ماهیت جرم 

مهیا شدن زمینه اجرای قاعده ادرئوالحدود بالشبهات همیشه موجب رهایی از تحمل کیفر نیست، بلکه گاهی با تغییر عنوان  

مر یا از طریق ایجاد جرم مجرمانه یا ماهیت جرم ارتکابی فرد مشتبه را به ملتزم بودن به آثار افعال ارتکابی اجبار می کند. این ا

نماید. در ذیل هر  جدید میسر می گردد و یا با تغییر قصد مجرمانه و سوءنیت شخص، عنصرغیر عمد را جانشین عنصر عمد می

 یک از این حاالت مورد بررسی قرار می گیرند.
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ط به ارتکاب افعالی است که خود مستقالً موضوع خطاب خاص آنها منو  اصوالً ارتکاب برخی از جرایم و رسیدن به نتیجه 

اند؛ مثالً در جرم سرقت غالباً هتک حرمت ملک دیگری  مستقلی را به خود اختصاص داده  قانونگذار قرار گرفته و عنوان مجرمانه

  غصب کرده و در سلطه الزم و ضروری برای بردن مال غیر می باشد. حال اگر شخصی با این اعتقاد که دیگری مال او را مقدمه

را به سرقت برد و بعداً متوجه گردد که اساساً مال با تخریب محل نگهداری مال مربوط  خود دارد شبانه وارد ملک او شود و

حکم به برائت از اتهام  درأ  اند در اینجا می توان به استناد قاعده ربوده شده متعلق به او نبوده است و صرفاً تشابه ظاهری داشته

برای رفع مسئولیت از دو عنوان مجرمانه دیگر یعنی هتک حرمت منزل غیر و نیز  درأتوان از مفهوم قاعده  رقت داد. اما آیا میس

رسد هر چند بتوان ثابت کرد که شبهه مالکیت وجود داشته است و  تخریب مال غیر)محل نگهداری( استفاده نمود؟ به نظر می

 ؛شبهه حاصله نافی عنوان سرقت می باشد ،تعلق به خود او بوده دست به سرقت زده استشخص با قطع و یقین به اینکه مال م

اما این شبهه هیچ تاثیری در دو عنوان مجرمانه دیگر یعنی تخریب مال غیر و هتک حرمت منزل دیگری ندارد. اگرعمل سرقت 

 هستندوری سرقت و غیر قابل تعقیب الزم و ضر  اعمال ارتکابی مقدمهگفته شود که  قابل پذیرش بودبود،  محقق می

 ،ولی حال که سرقت تحقق پیدا نکرده است، دیگر دلیلی بر جرم ندانستن مقدمات و لوازم جرم اصلی نداریم(؛ 2931ولیدی،)

ولی به حرمت تخریب مال غیر و ممنوع بودن ورود بدون  ،علی الخصوص که شخص اعتقاد به متعلق بودن مال به خود دارد

 .(2919)مرعشی، ل دیگری حکماً و موضوعاً علم داشته است اذن به منز

اند می زداید، لیکن استمرار عنصر مادی  اتفاق می افتد که هر چند حدوث شبهه اعمالی را که عنوان مجرمانه داشته گاهی نیز

هر چند ربودن مال غیر  شود مثالً  از ابتدای مرتفع شدن شبهه موجب تحقق جرم جدید دیگری می ،اعمال سابق  رفتار مجرمانه

اما اگر از لحظه مرتفع گردیدن شبهه  ؛شود و آن اموال لفظاً مسروقه محسوب نمی شوند به علت شبهه ملکیت سرقت تلقی نمی

یعنی علم به متعلق غیر بودن اموال حاصل گردد، ولی سلطه و استیالء بر اموال مذکور بدون دلیل موجه شرعی و قانونی ادامه 

و یا فرد مشتبه بعد از رفع شبهه عمداً اقداماتی را نسبت به اموال از قبیل فروش انجام دهد، حسب مورد به عنوان داشته باشد 

ه به لحاظ حدوث شبهه در جرم توان مدعی گردید ک خیانت در امانت و یا مداخله درمال غیر قابل بازخواست می باشد. و نمی

روقه یا اموال ناشی از جرم اطالق نمی گردد و تبعاً جرم مداخله در اموال نیز محقق دیگر به اموال مذکور لفظاً اموال مس  ،سرقت

نمی گردد. زیرا عنصر روانی یک امر شخصی و نفسانی بوده و در هر جرمی مجزا از جرم دیگر باید احراز گردد. بنابراین عدم 

چنانچه در جرایم علیه اموال شبهه مانع تحقق  تحقق جرم مقدمه بخاطر وجود شبهه هیچ تاثیری در تحقق جرم نتیجه ندارد؛

تواند در  استمرار در تصاحب آن می در غیر این صورتجرم می شود و مال بدست آمده فوراً باید به صاحب مال مسترد شود و 

برداری قانون تشدید مجازات اختالس و ارتشاء و کاله 1حقوق ایران موجب تحقق جرم تحصیل اموال نامشروع به استناد ماده 

 . (2931)اخوّت،  شود
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عارض شدن شبهه در برخی مواقع زوال وصف عمدی بودن را به همراه دارد. مثالً چنانچه در جرم قتل عمدی، علم به موضوع 

ه نیت عام وی زائل شده و قتل ب جرم و ماهیت فعل الزم است؛ وقتی که شخص مرتکب به موضوع جرم جاهل است سوء

 . (2931)مؤدن زادگان،  کند غیرعمدی )شبه عمد یا خطای محض( تغییر پیدا می

البته برخی معتقدند که در جرایم با ماهیت واحد که در واقع جرایم مشابه تلقی می شوند و صرفاً از لحاظ کیفیات مخففه و 

کنند،  لذا  را فراهم می  رفتن کیفیات مشدده از بین  زمینهتنها حدوث شبهه  ،و سایر موارد با یکدیگر متفاوت هستند  مشدده

مثالً اگر شخصی بدون علم به سمت رسمی  (.2911)کالنتری،  توان آنها را در ذیل بحث تغییر ماهیت جرم بیان داشت می

جرم وی که علی االصول توهین مشدده است به لحاظ فقدان آگاهی از سمت شخص موضوع توهین  وی توهین کند، کسی به



  

بلکه صرفاً میزان  ،کند به توهین ساده می گردد. به نظر می رسد در اینجا با حدوث شبهه ماهیت جرم تغییر پیدا نمیتبدیل 

 یابد. مجازات تغییر می

ای که قابل ذکر است این که صرف شبهه تقصیر تلقی نمی شود تا جرائمی که غیر عمد هستند را به خاطر شبهه مجازات  نکته

هم عمد و هم غیر عمد آنها قابل مجازات است عمد را به علت وجود شبهه طرد کرده و غیر عمد را بر کرد و یا جرائمی که 

شبهه موضوعی مثالً در نوعاً کشنده  گزینیم . بنابراین در جرم قتل که عمدی و غیر عمدی بودن آن قابل مجازات است، اگر

دون بررسی سایر جهات از جمله اثبات تقصیر و به صرف شبهه نافی عمد باشد، ب بودن رفتار یا در وجود خود مقتول در محل،

 .(2931)مؤدن زادگان،  توان گفت که قتل شبه عمد هم محقق شده است نمی

  

 

 نتیجه گیری:
زمینه اجرائی دارد و پس از اصالحات قانون مجازات اسالمی  ایران ای است که در حقوق کیفریقاعده درأ یکی از قواعد فقهی

به صراحت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. با توجه به اینکه مقررات قانونی مربوط به این زمینه بیش از  2941در سال 

بدین سایر مقررات دیگر برگرفته از منابع فقهی می باشد، در تحقیق حاضر به بررسی فقهی و حقوقی این قاعده پرداختیم. 

و در بند دیگر چگونگی تأثیر آن در احراز عناصر سه گانه جرائم،  ص یافتقاعده اختصا صورت که بند نخست به بررسی مفهوم

 می توان به این موارد اشاره کرد: ،به دست آمد بررسی. از جمله نتایجی را که از این ماهیت جرم و اوصاف آن پرداخته شد

ی ثابت و مجازاتهای تعزیری غیرثابت می در مفهوم عام که شامل مجازاتها« حد » اوالً  قاعده درأ باتوجه به مفهوم عام واژه 

در همه جرائم قابلیت استناد داشته و اختصاص به جرائم مستوجب حد ندارد. این رویکرد مورد پذیرش قانونگذار در سال  شود ،

ده نیز قرار گرفته و بر اساس آن اعمال قاعده درأ به عنوان یکی از راههای سقوط مجازات ها در قسمت کلیات ذکر ش 2941

 .است، نه باب حدود به طور خاص

تواند باشد. البته  ثانیاً منظور از شبهات در متن قاعده، شبهه درمقام عمل است که صاحب آن شبهه قاضی و متهم )هر دو( می 

ت بر اساس آنچه تحت عنوان ضابطه شبهه مورد پذیرش قرار دادیم، منظور ما  اعتقاد و قطع به جواز و حلیشایان ذکر است که 

بود و ثمره چنین ضابطه ای را در این امر خالصه نمودیم که تردید های عارض بر قاضی و دادرس در تفسیر قانون خارج از 

هستند . بنابراین با قبول اختصاص قاعده مذکور به شبهات عارض بر ادراک و ذهنیت  درأمفهوم شبهه موجود در ساختار قاعده 

پس در صدور حکم   را به بحث تفسیر نصوص جزایی و مقررات  مربوط دانست . درأعده متهم علی القاعده دیگر نمی توان قا

و قواعد تفسیر  این که برخی معتقدند از میان اصول برائت و دفع کیفر در مصادیق ماالنص فیه قاعده مذکور هیچ نقشی ندارد و 

مقرون به صواب یر شک به نفع متهم  مشابه دانست، را از جهاتی می توان با قاعده تفس درأقانون در حقوق جزای عرفی قاعده 

 رسد.به نظر نمی

پیدا  اجرایی  ای مستقل زمانی زمینه عدهبه عنوان قا درأ  نسبت به وقوع جرم باید گفت قاعده درأثیر قاعده ثالثاً  در بحث تأ

اشد. بلکه منشاء شبهه به ذهنیت کند که احراز وقوع عنصر مادی و انتساب آن به متهم از جانب دادرس محل تردید نب می

مرتکب و قصور او به مباح بودن عمل مادی ارتکابی بر می گردد. اگر شبهه عارض شده از سوی دادرس دادگاه باشد مجرائی 

بلکه دادرس  ،گیرد زیادی به سهولت صورت نمی موارد احراز قصد مجرمانه دراز سوی دیگر نیست درأ  برای تمسک به قاعده

دادرس دادگاه مطرح می گردد که   گردد و شبهه در عمد مرتکب صرفاً از ناحیه احراز عمد مرتکب دچار تردید میدادگاه در 

 برای مرتفع ساختن این شبهه باید به جمع آوری ادله و دالیل اثباتی بر علیه متهم بپردازد و در غیر این صورت متهم در سایه

هه عارض بر متهم همیشه مقتضی دفع کیفر نیست بلکه گاهی با تغییر ماهیت اصل برائت از هر تعرضی مصون است. البته شب 

 .جرم یا عنصر روانی باعث ایجاد جرم جدید یا زوال وصف عامدانه بودن جرم می گردد
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Abstract: 

The Islamic Penal Code of Iran in 2931 Hijri income for the first time conditions the legal 

aspects for the rule of “Dar,e” and in 211 and 212 articles and is prescribed for the 

application of this rule and its effect in the fall of punishment. Given that many issues 

surrounding the concept and scope of this principle and its articles are not able to respond to 

all these issues, it was decided to review it to achieve the status of the rule of law and legal 

understanding in The Islamic Penal Code of Iran. In order to this goal, investigate the concept 

of the rule and terms used in it and examined the effect of the rule on the crime committed 

and the criminal liability of punishment. This study that is conducted with Analytical method 

and by searching in the library sources, results: First order of ambiguity in the text of the rule, 

can be practice doubt that the owner doubt the judge and the accused (both) and so does not 

the relevance of the interpretation of the rule of law (interpretation of doubt in favor of the 

accused). Second, for the impact of rule in occurrence of crime to say that is implement finds 

as not doubt in establishing the physical element and assign it to the accused by a judge. 

 

Keywords: Shiite jurisprudence, “Dar,e” rule, doubt, The Islamic Penal Code of Iran, crime 

and punishment. 

 


