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 -1مقدّمه
مسئوليت كيفري به معناي اهليّت تحمّل تبعات جزائی رفتار مبتنی بر دو ركن
اختيار و ادراک می باشد .از اینرو یكی از مهمّ ترین شرایط قابليّت سرزنش و مؤاخذه
كيفري اشخاص در قبال رفتار مجرمانه ،آگاهی از وصف مجرمانه رفتار ارتكابی است،
چه آن كه تنها در این صورت است كه می توان از قدرت انتخاب ميان نقض یا عدم
نقض حقوق كيفري سخن به ميان آورده و ناقض آن را در قبال آن پاسخگو شمرد.
اصول انصاف و عدالت كيفري نيز عقوبت شخصی را كه از مجرمانه بودن رفتار
خویش آگاه نيست مجاز نمی شمارد .مع الوصف ،نظم عمومی مقتضی آن است كه
مجرمان با توسّل به حربه جهل به قانون از مسئوليت كيفري طفره نرفته و نظم اجتماعی
را با رفتار مغایر با قوانين كيفري مختلّ ننمایند .اتّخاذ سياست كيفري سنجيده اي كه
بتواند بين اصول انصاف و نظم عمومی در این زمينه توازن برقرار نماید از جمله چالش
هاي حقوق كيفري است .تقيّد قانونگذار كيفري ایران به تبعيّت از شریعت اسالم و
همزمان اصول انصاف و نظم عمومی اهميّت موضوع را مضاعف می نماید .هدف از
این نوشتار ،تحقيق درباره حدود تأثير جهل به قانون در مسئوليت كيفري با تأكيد بر
رویكرد هاي نوین قانونگذار مجازات اسالمی  31و ميزان انطباق آن با اصول انصاف و
نظم عمومی و قواعد فقه جزائی به ویژه قاعده دراء می باشد.

 -2مفهوم شناسي
به منظور آگاهی از حدود تأثير جهل به قانون در مسئوليت كيفري در رویكرد
قانونگذار مجازات اسالمی  1331الزم است پيش از آن به تبيين مفهوم جهل به قانون و
اقسام آن به عنوان مقدمات بحث بپردازیم.
 -1-2مفهوم جهل به قانون
واژه «جهل» در معناي لغوي به معناي نادانی ،بی خردي و نقيض علم (معين،
1113 :1311؛ عميد:1311 ،

111/1-1؛ فراهيدي )338/1183:3 ،و مترادف
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 Ignoranceیا  Unawarencessدر زبان انگليسی است .جهل به معناي عدم
العلم ،امري عدمی در مقابل علم است و تقابل ميان آنها از نوع تقابل عدم و ملكه
است1.برخی جهل را نقطه مقابل عقل قرار داده اند و آن را سفاهت معنا می نمایند.
جهل در این معنا امري وجودي در نقطه مقابل عقل است و رابطه بين آن دو از نوع
تقابل تضادّ یا ضدّین است ( درویش پور :1301 ،شماره  )118 /0اما معناي حقيقی و
ما وضع له جهل عدم العلم است (مظفر )13/1301:3 ،نسيان نيز در حكم عدم العلم و
جهل است (درویش پور :1301 ،شماره .)111/0
واژه اشتباه در لغت فارسی معادل شکّ و خطا و مترادف شبهه در زبان عربی و
 Mistakeدر زبان انگليسی است .وجه اشتراک جهل و اشتباه به لحاظ مفهومی این
است كه هر دو از مقوالت ذهنی متهم هستند و بر واقع انطباق ندارند .البته جهل تنها با
اشتباهات ذهنی مرتكب ،اعم از موضوعی و حكمی تعامل دارد و با اشتباهات غير
ذهنی همانند اشتباه و خطا در نشانه روي ناشی از عدم مهارت یا نقص در ابزار مورد
استفاده مرتكب هيچ رابطه اي ندارد (آقائی نيا؛ زهروي.)1 :1300 ،
جهل در یک طبقه بندي كلّی و برحسب متعلّق آن ،به جهل به موضوع و جهل به
حكم تقسيم می شود .جهل موضوعی آن است كه موضوع حكم روشن نيست؛ یعنی
یا مفهوم موضوع مجمل و مبهم است و یا قلمرو شمول یا مصداق موضوع روشن
 -1در اصطالح فالسفه ملكه و عدم ملكه حقيقی یكی از اقسام تقابل است و در تعریف آن گفته اند كه ملكه امر
وجودي است كه بر موض وعی كه شأنيت اتّصاف به آن را دارد عارض می شود و عدم آن امر وجودي از همان
موضوع را عدم ملكه می نامند؛ مثل بينائی و كوري نسبت به یک موضوع .اگر موجودي كه شأنيت اتّصاف به
بينائی را دارد صفت بينائی را داشته باشد می گویند آن موجود ملكه بينائی را دارد و اگر شأنيت اتصاف به بينائی
را داشته اما بينا نباشد گفته می شود ملكه بينائی را ندارد و كور است و كوري همان عدم ملكه بينائی است .فرق
تقابل عدم و ملكه با تقابل تناقض در این است كه تناقض نه جمع می شوند و نه رفع؛ ولی از آنجا كه عدم ملكه،
عدم یک وصف از وجود خاصّ است ،هرچن د قابل جمع نيستند اما ممكن است عدم و ملكه هر دو در
موضوعات دیگر رفع شوند؛ یعنی نقيضان نه جمع می شوند و نه رفع .اما عدم و ملكه جمع نمی شوند ولی رفع
هر دو ممكن است ،مثالً در مورد سنگ می توان گفت هم بينا نيست و هم نابينا نيست.
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نيست ،در حالی كه شخص ،به خودِ حكم آگاهی دارد .مقصود از جهل حكمی آن
است كه انسان بر اثر ناآگاهی و جهل به اوامر و نواهی قانونگذار یا در نتيجه درک و
تفسير نادرست از مقررات قانونی مرتكب جرمی شود كه اگر وقوف به حكم واقعی
داشت از ارتكاب آن پرهيز می كرد (اردبيلی )101/1 :1331 ،در واقع جهل به حكم
كلّی یا ناشی از فقدان نصّ معتبر یا اجمال نصّ یا تعارض نصوص است (محقّق داماد،
.)11 :1301
 -2-2اقسام جهل به قانون
جهل به قانون ممكن است مركّب یا بسيط ،قصوري یا تقصيري باشد .جهل مركب
به معناي اعتقاد جازم غير مطابق با واقع است و آن هنگامی است كه انسان چيزي را
نداند و به جاهل بودن خود نسبت به آن ناآگاه باشد؛ بلكه می پندارد كه از مطّلعين به
آن می باشد در حالی كه نمی داند كه نمی داند .در مقابل ،جهل بسيط به وضعيتی
اطالق می شود كه انسان چيزي را نداند در حالی كه به نادانی خود واقف است و می
داند كه نمی داند (مظفّر )11/1 :1311 ،جهل بسيط مرادف شکّ و شبهه است و چنان
چه شکّ در حرمت و جواز باشد به آن شبهه تحریميّه و چنان چه شکّ در وجوب یا
عدم وجوب باشد به آن شبهه وجوبيّه گویند.
جهل قصوري عبارت است از آن كه جاهل در شرایطی قرار دارد كه به هيچ وجه
نمی تواند از حكم آگاهی پيدا كند؛ یا جاهل براي آگاهی از حكم تفحّص و تحقيق
نموده است اما به نتيجه نرسيده است (فيض311 :1301 ،؛ محقّق داماد.)11 :1301 ،
جه ل تقصيري عبارت است از آن كه جاهل در شرایطی قرار دارد كه می تواند از
حكم آگاهی یابد اما براي آگاهی از حكم فحص ،جستجو و تالشینمی نماید
(خمينی )111/1 :1183 ،جهل تقصيري نيز بر دو قسم است :نخست ،جهل تقصيري با
التفات و آن شامل مواردي می شود كه جاهل به جهل خود توجه دارد و عليرغم آن
در اثر سهل انگاري و تقصير به دنبال تحصيل آگاهی از قوانين و احكام نمی رود
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(گرجی131/1 :1311 ،؛ خوئی111/1 :1311 ،؛ محقّق داماد )11 :1301 ،دوم ،جهل
تقصيري بدون التفات و آن مختصّ مواردي است كه جاهل عليرغم امكان آگاهی از
قانون به جهل خود توجبهی ندارد.

 -3تبیین قاعده کلّي
در فقه جزائی اسالم و سایر نظام هاي حقوقی قاعده كلّی آن است كه جهل به
قانون عذر محسوب نمی شود (ميرمحمد صادقی )131 :1303 ،زیرا بعد از انتشار قانون
و گذشتن موعد اجراي آن فرض بر آن است كه همه از حكم قانونگذار آگاه هستند
(كاتوزیان )111-111 :1303 ،و نظم عمومی ایجاب می كند كه خالف این فرض را
نتوان اثبات كرد .این امر در قاعده التين Ignorantid Juris non Excusta
متجلّی شده است .چه آن كه اشخاص ملزم به آموختن قانون می باشند ،و نباید با
پذیرش جهل به قانون به عنوان یک عامل رافع مسئوليت كيفري ،جاهالن به قانون را
در موقعيّتی برتر از عالمان به آن قرار داد .وجوب تعلّم احكام و اشتراک حكم بين
عالم و جاهل ،و ضرورت حفظ نظم عمومی و آیات (نساء  )30- 31 :و روایات وارده
در این باب (حرّ عاملی )313/10 :1111 ،ادلهّ اي هستند كه در حمایت از این قاعده به
آن استناد می گردد (براي اطالع بيشتر بنگرید به :ساریخانی؛ كرمی گلباغی:1303 ،
 ) 10-11از نظر فقه اسالمی نيز تشریع احكام و شياع آن ميان مسلمانان ،اماره قضائی بر
آگاهی و علم افراد به حساب می آید و هرچند مقتضاي اصل استصحاب ،عدم علم
است؛ اما ظاهر اوضاع و احوال می تواند اماره قضائی حاكم بر استصحاب محسوب
شده و اصل بر علم گذاشته شود و بار اثبات جهل بر دوش مدّعی آن قرار گيرد
(محقّق داماد.)11 :1301 ،
با وجود آن كه قاعده كلّی آن است كه جهل به قانون ،رافع مسئوليت كيفري
شناخته نمی شود ،پذیرش اطالق آن خالف عدالت و انصاف و مغایر با ادلّه اي است
كه مخصّص این قاعده می باشد؛ چه آن كه اوالً -فرض علم همگان به قانون در همه
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موارد صدق نمی كند و بلكه برخی معتقدند كه امروزه عمالً هيچ كس توانایی اطّالع
از كلّيه ممنوعيّت هاي قانونی را ندارد؛ ثانياً -اگر حصول علم به قانون ناممكن و یا فهم
درست آن از قدرت انسان خارج باشد ،نپذیرفتن ادّعاي جهل به قانون ناعادالنه خواهد
بود؛ ثالثاً -قاعده اشتراک احكام بين عالم و جاهل در مرحله اقتضاء ،انشاء و فعليّت
جریان می یابد و از مرحله تنجّز تكليف بر مكلّفِ جاهل انصراف دارد و تكليف تا
منجّز نشود عقابآور نيست (محمدي خراسانی )131/3 :1301 ،بنابراین ،چنان چه در
نرسيدن حكم و تكليف به مكلّف ،وي هيچ دخالتی نداشته ،بلكه سعی كامل بر آگاهی
از آن نموده باشد ،عقل مجازات مخالفت با چنين حكم و تكليفی را قبيح می داند .از
اینرو در فقه جزائی اسالم آمده است چنان چه مردي به دین اسالم مشرّف شود و به
آن اقرار نماید ولی پس از آن مرتكب شرب خمر ،زنا و رباخواري شود ،در حالی كه
هنوز احكام حالل و حرام براي او بيان نشده است و نسبت به آن جاهل باشد ،مجازات
نخواهد شد مگر آن كه بيّنه اي اقامه شود كه نامبرده سوره اي را كه احكام زنا ،شرب
خمر و اكل ربا در آن آمده ،خوانده باشد (حرّ عاملی .)313/10 :1111 ،
بنا به جهات فوق االشعار برخی حاالت و وضعيّت هاي خاصّ را می بایست
خارج از شمول قاعده كلّیِ عذر نبودن جهل به قانون قلمداد نمود .براي نمونه ،عدم
انتشار یا نحوه نامناسب انتشار یا ابالغ قانون یا تفسير نادرست مقامات رسمی از قانون یا
محال بودن آگاهی از قانون ،از موجبات پذیرش عذر جهل به قانون در نظام هاي
حقوقی مختلف شناخته شده است (آقائی نيا؛ زهروي.)10-11 :1300 ،
 -1-3ادلّه و ضوابط انصراف از قاعده کلّي
ادلّه نقلی از جمله احادیث رفع (ابن بابویه ،بی تا ،)111/1 :حجب و سایر روایات
وارده در این باب (حرّ عاملی 311/10 :1111 ،و  )111/3و همچنين قاعده عقلی قبح
عقاب بال بيان ،اصل برائت و قاعده درأ (براي كسب اطالع بيشتر از چگونگی داللت
این ادلّه بر انصراف از قاعده كلّی بنگرید به :محقّق داماد 13-11 :1301 ،و)13-11

 121ــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  10ـ شماره  11ـ پاییز و زمستان 19

مجازات مخالفت با حكم مجهول را در صورتی كه مكلّف درباره آن جستجو نموده و
از دست یافتن به آن مأیوس شده است را امري ناپسند و قبيح می شمارد (خراسانی،
 )113/1 :1301به عبارت دیگر ،عقل سليم چنين حكم می نماید كه هيچ كس را نمی
توان به جرمی مجازات نمود كه ممنوعيّت آن به وي واصل نشده است .توضيح آن كه
وضع احكام ،منوط به علم مكلّفين نيست؛ زیرا به علت استلزام دور محال ،مادام كه
آنان عالم به احكام نباشند ،هيچگاه حكمی وضع نخواهد شد .به عكس ،آگاهی به
احكام ،منوط به وضع احكام و مترتّب برآن است .بنابراین علم شرط تنجّز تكليف
است و نه فعليّت آن .در فرض جهل ،تكليف فعليّت دارد اما منجّز نيست كه مجازات
داشته باشد .از این رهگذر شخص جاهل ،معذور بوده و جهل در این صورت نه از
علل موجّهه بلكه از عوامل رافع مسئوليت است .چه آن كه مجازات شخصی كه بر
تشریع قانون آگاهی نداشته باشد تكليف بما الیطاق و عقالً قبيح و نارواست .از اینرو
برخی از فقها مقصود از بيان بكار رفته در قاعده قبح عقاب بال بيان را بيان واصل الی
المكلّف شناخته و معتقدند بيان غير واصل در حكم عدم بيان است (فاضل لنكرانی،
111/11 :1313؛ طباطبائی10 :1113 ،؛ خوئی111/1 :1301 ،؛ ميرزاي قمی ،بی تا :
.)111/1
البته به حكم عقل ،معذوریّت جهل صرفاً محدود به جهل ناشی از قصور است و به
هيچ وجه شامل جهل ناشی از تقصير نمی شود .از اینرو جهل افراد متمكّن از تحصيل
علم به احكامی كه پيش از آن تشریع شده است ،مانع از تنجّز مجازات تخلّف از
احكام نمی شود .به دیگر سخن ،پذیرش عذر جهل ،منوط به فحص و یأس از آگاهی
از تكليف است .در مقدار فحص نيز الزم نيست كه مكلف به عدم وجود تكليف قطع
یابد؛ زیرا قطع یافتن به آن مستلزم عسر و حرج است ،بلكه اطمينانی كه در بين عقال
علم عادي محسوب می شود ،كفایت خواهد كرد (نجفی دولت آبادي اصفهانی،
 ) 181/1 :1181بنابراین چنان چه در نرسيدن تكليف به مكلف ،وي هيچ دخالتی
نداشته ،بلكه سعی كامل بر اطّالع از تكليف نموده باشد ،عقل مجازات مخالفت با
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چنين تكليفی را قبيح دانسته و از واضح ترین مصادیق ستم است (محقّق داماد:1301 ،
.)13
اطالق ادلّه برائت نيز شامل هر یک از انواع جهل به قانون میگردد و از اینرو به
هنگام شکّ در تكليف اصل برائت جاري می شود(براي اطالع بيشتر بنگرید به:
ساریخانی؛ كرمی گلباغی )11-11 :1303 ،با این وجود ،شبهه خواه تحریميه و یا
وجوبيه باشد ،مشروط به فحص و تحقيق و یأس از حكم موجب برائت است (انصاري،
 )111/1 :1111زیرا آیات و روایات احتياط ،مقيّد به غایت اند و غایت نيز همان فحص
و تحقيق است و جمالت غائيه داللت موضوعی بر عدم حكم در ماوراء غایت دارند.

 -2-3تنافي یا تطابق قاعده درأ با قاعده کلّي
مفادّ اجمالی قاعده درأ آن است كه در مواردي كه وقوع جرم یا انتساب آن به
متّهم و یا مسئوليت و استحقاق مجازات وي ،به جهتی محلّ تردید باشد؛ به موجب این
قاعده بایستی جرم و مجازات را منتفی دانست .اطالق قاعده تدرأ الحدود بالشبهات،
حكایت از سقوط مجازات در صورت بروز هرگونه شکّ و شبهه ،خواه نزد مرتكب و
یا قاضی می نماید و شک و شبهه موضوع قاعده درأ ،اعمّ از شبهات موضوعيه و
حكميه می باشد (خمينی111 :1183 ،؛ اسالمپور كریمی 11 :1303 ،و  )13-11و
عالوه بر جرائم موجب حدّ ،شامل جرائم موجب قصاص و تعزیر نيز می گردد (محقّق
داماد 13 :1301 ،و  )10كالم فقها نيز مؤید این مطلب است (طباطبائی188/1 :1181 ،؛
خمينی 101 :1183 ،و .)103به عبارت دیگر ،مقصود از شبهه در قاعده درأ ،شکّ در
حليّت و حرمت و یا ظنّ به اباحه و نيز قطع به حليّت است و تمام این مراتب را در بر
میگيرد .زیرا در همه این صور ،واقع از شخص پنهان مانده است؛ بر خالف صورتی
كه شخص احتمال ضعيفی بر حليّت عمل می دهد كه در این صورت ،عرفاً واقع امر
كامالً از شخص مخفی نيست (محقّق داماد )13 :1301 ،بر این اساس ،از اطالق قاعده
درأ بر می آید كه هرگاه شخص با شکّ در حلّيت یا ظنّ به اباحه یا اعتقاد به حالل
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بودن رفتاري آن را مرتكب شود ،صرفنظر از آن كه مرتكب جهل قصوري یا تقصيري
باشد ،مرتكب مجازات نخواهد شد (موسوي بجنوردي )131 :1301 ،اطالق قاعده درأ
ممكن است موجب این تصوّر شود كه مفادّ آن مغایر با قاعده كلّی عذر محسوب
نشدن جهل به قانون است؛ ليكن عليرغم اطالق قاعده درد ،صرفا عذر جاهل مقصّر
پذیرفته نمی شود و چنين جاهلی عقوبت می گردد (خوئی )113/1 :1301 ،زیرا دالیل
دیگري چون روایات ،عقل و اجماع وجود دارد كه یادگيري احكام را واجب می داند
و در واقع این ادلّه ،مفادّ قاعده درأ را تخصيص می زند .به عبارت دیگر ،سقوط
مجازات در شبهات حكميه ،منوط به فحص و تعلّم و یأس از آگاهی از حكم است
(اسالمپور كریمی )11 :1303 ،در این صورت نيز قاضی باید در حقّ مدّعی شبهه،
احتمال آن را صادق بداند و مجرّد ادّعا كفایت نمی كند .به عبارت دیگر ،شبهه اي
كه متّهم به لحاظ ثبوتی دارد باید نزد قاضی از منظر اثباتی نيز مسجّل گردد :باید براي
قاضی احراز گردد كه مرتكب با یقين به مباح بودن یا با وجود ظنّ معتبر بر مباح بودن
عمل ،آن را انجام داده است (صفري؛ زهروي )130 :1300 ،بنابراین كامالً روشن است
كه مفادّ قاعده درأ در انطباق كامل با قاعده كلّی عذر محسوب نشدن جهل به قانون و
استثنائات وارد بر آن می باشد.

 -4تأثیر جهل به قانون در انواع جرائم
قانونگذار مجازات اسالمی  31به تبعيّت از فقه جزائی اسالم جرائم را برحسب نوع
مجازات به چهار دسته كلّی :حدود ،قصاص ،دیات و تعزیرات طبقه بندي نموده است.
تمای ز بين جرائم مزبور مستلزم بررسی تأثير جهل به قانون در مسئوليت مرتكبان هر
یک از این جرائم به صورت عليحده می باشد.
 -1-4جهل به قانون در حدود
در خصوص نحوه تأثير جهل به حكم در جرائم مستوجب حدّ می بایست بين جهل
قصوري و جهل تقصيري تمایز قائل شد .جهل قصوري ،رافع مسئوليت جاهل می
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باشد ،اما در مورد جهل تقصيري باید بين جاهل مقصّرِ ملتفت و جاهل مقصّر غير
ملتفت قائل به تفكيک شد .جاهل مقصّر غير ملتفت به دليل آن كه مرتكب از جهل
خود آگاه نيست ،تكليف براي وي منجّز نشده و مجازات نمی شود .در مورد جاهل
مقصّر ملتفت اختالفنظر است؛ برخی آن را از موارد درأ حدود ندانسته و معتقدند كه
شبهه اي كه از ظنّ غير معتبر یا صرف احتمال حاصل می شود ،موجب درأ حدّ نمی
گردد (خوئی131/1 :1301 ،؛ نجفی111/11 :1181 ،؛ خمينی )11 :1183 ،در مقابل
برخی معتقدند كه در این مورد نيز حدّ ساقط می گردد و چنين استدالل می شود كه
اوالً -اگرچه شخص احتمال حرمت می دهد ولی در عين حال ،یقين به حرمت ندارد و
وقتی یقين نباشد قاعده درأ جاري می شود .ثانياً -قاعده درأ براي ایجاد توسعه و
گشایش بيشتر در باب حدود جعل شده است و اگر این قاعده نيز فقط هنگامی جاري
شود كه مطابق اصول ظاهري دیگر ،مجازات ساقط می گردد ،تخفيف و گشایشی به
واسطه قاعده درأ در جرائم حدّي ایجاد نخواهد شد (مكارم شيرازي :1301 ،جلسه
بيستم ،قابل دسترسی در پایگاه اطالعاتی ) www.hozeh.tebyan.netعليرغم
عموميت و اطالق قاعده درأ قول نخست رجحان دارد و عذر جاهل مقصّر ملتفت
پذیرفته نيست؛ چه آن كه اوالً -مقصود از واژه شبهه در قاعده درأ بنا به فهم عرفی
مشتبه شدن واقع با امر موهوم است .شبهه در این معنا تنها شامل حاالتی می شود كه در
اثر آن واقع امر عرفاً از نظر شخص مخفی بماند .در مقابل ،چنان چه شخص احتمال
ضعيفی بر حليّت عمل دهد نمی توان مصداق شبهه در این معنا دانست؛ زیرا در حالت
اخير واقع امر عرفاً از نظر شخص كامالً پوشيده نيست؛ ثانياً -براي جاهل مقصّر ملتفت
امكان پرسش به منظور آگاهی از واقع امر وجود دارد ليكن در این زمينه كوتاهی می
نماید و عالوه بر آن با بی پروائی مرتكب عملی می شود كه احتمال حرمت آن را می
دهد و از این رهگذر مرتكب عصيان و نافرمانی از اوامر شرعی و اخالل در نظم
عمومی شده و مستوجب عقاب است؛ ثالثاً -سایر ادلّه مشتمل بر روایات ،عقل و اجماع
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یادگيري احكام را واجب شناخته و جاهل مقصّر متمكّن از تحصيل آگاهی از حكم
شرعی را مذمّت كرده است (خمينی 111-111 :1183 ،و103؛ شهيد ثانی:1113 ،
330-333/1؛ حرّ عاملی 331-331/10 :1111 ،؛ محقّق داماد ). 10 :1301 ،مطابق آن
چه بيان شد چنان چه مرتكب یكی از جرائم مستوجب حدّ ،ادّعاي جهل به حكم،
نسيان یا غفلت و امثال آن را نماید و قاضی احتمال خالف گویی متّهم را ندهد و
مرتكب نيز در جهل خود تقصيري نداشته باشد ،مجازات حدّ ساقط می گردد .در این
مقام چون مبناي حدود بر تخفيف و تسامح است ،اصول عقالیی یعنی اصل عدم جهل،
عدم نسيان و عدم غفلت و امثال آن جاري نمی شود (محقّق داماد )13 :1301 ،به تعبير
دیگر ،موضوع قاعده درأ عبارت است از حدوث شکّ و چنان چه اصول عدميه در
این موارد جاري شود ،موضوعی از براي جریان قاعده درأ باقی نمی ماند .به عالوه،
موضوع قاعده درأ ،نفس حدوث شکّ و شبهه است؛ بر خالف استصحاب كه اثر
مترتّب بر نفس واقع مشكوک فيه است و نه بر نفس شکّ .بنابراین به مجرّد حدوث
شکّ و شبهه ،موضوع قاعده درأ فعليّت می یابد و نوبت به جریان استصحابات عدميه
نمی رسد .براي نمونه در مورد كسی كه گمان می كرده حرمت خمر اختصاص به
جایی دارد كه به مقدار سُكر بنوشد ،به لحاظ شبهه حكميه حدّ ساقط می شود.
 -2-4جهل به قانون در قصاص
واژه «الحدود» در قاعده درأ ،اختصاص به مجازات هاي معيّن با همين عنوان ندارد
اما این كه فقها در كتب فقهی باب مستقلّی به حدود اختصاص و آن را به معناي
عقوبت معيّن پذیرفته اند تنها حقيقت متشرّعه را اثبات می كند و نه حقيقت شرعيّه را.
در حالی كه مبناي فهم معانی حقيقی الفاظ روایات ،معناي حقيقی آنان در زمان
صدور است و نه پس از آن؛ از اینرو با مالحظه مجموع آیات قرآنی ،روایات و اخبار
و به ویژه روایات متضمّن قاعده درأ در زمان صدور آن به نظر می رسد كه واژه حدّ به
معناي مطلق مجازات است و هيچ شاهد قرآنی و روائی وجود ندارد كه ثابت كند لفظ
حدّ در معناي مجازات معيّن ،حقيقت است و در دیگر معانی مجازي است (در این
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زمينه بنگرید به :محقّق داماد )11 :1301 ،بنابراین با وجود آن كه قصاص از حقوق
الناس است اطالق قاعده درأ شامل آن نيز می شود (شهيد ثانی313/1 :1113 ،؛
موسوي بجنوردي )111 :1311 ،و در موارد جهل به قانون و مشروط به فحص و
جستجو و عدم تقصير مرتكب به استناد قاعده مزبور ساقط می شود و در اینجا نيز
همچون حدود اصول عقالیی عدم جهل ،عدم نسيان و امثال آن جاري نمی شود؛ زیرا
درست است كه حقوق الناس مبنی بر مداقّه و تدقيق است اما این دقتّ نظر مربوط به
مسائل حقوقی و مالی است ولی در دماء و نفوس تا آنجا كه امكان دارد باید احتياط
نمود (بجنوردي)111 :1311 ،؛ براي نمونه چنان چه فردي دیگري را تهدید نماید كه
«مرا بكش وگرنه تو را خواهم كشت» و تهدید شونده با اعتقاد به جواز حاصل از اذن
و وجوب حفظ نفس خود ،اقدام به قتل تهدید كننده نماید ،هرچند قتل او مباح نمی
شود ،اما شبهه حاصل از اذن مقتول موجب سقوط قصاص می شود (آل كاشف
الغطاء30/1 :1313 ،؛ الجزیري331/1 :1113 ،؛ محقّق حلّی )101/1 :1180 ،عالوه
برآن ،چنان چه قاضی نيز در قصاص جانی به هنگامی كه با اذن مقتول دست به قتل
زده باشد ،شبهه داشته باشد ،اگرچه حرمت قتل به حال خود باقی می ماند ،اما قصاص
جاري نمیشود (براي مالحظه نظر مخالف و ادلّه آن بنگرید به :ساریخانی ،كرمی
گلباغی )11-11 :1303 ،به عالوه ،موارد بسياري در فقه وجود دارد كه فقها به استناد
قاعده درأ و حصول شبهه ،حكم به سقوط مجازات قصاص داده اند (در این زمينه
بنگرید به :محقّق حلّی 113/1 :1180 ،؛ شهيد ثانی313/1 :1113 ،؛ عالمه حلبی ،بی تا:
 ) 113/1براي مثال ،چنان چه مرتدبی توبه نموده باشد سپس كسی با این باور كه
همچنان مرتدّ باقی مانده است وي را بكشد ،قصاص نمی شود ،زیرا از یک سو،
هرچند قاتل قصد كشتن داشته اما قصد وي كشتن مسلمان نبود و از سوي دیگر ،با
گمان قاتل بر بقاي مقتول بر ارتداد ،شبهه حاصل شده است و مشمول قاعده درأ می
باشد.
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 -3-4جهل به قانون در دیات
جهل به قانون تحت هيچ شرایطی موجب سقوط دیه نخواهد بود و لفظ حدود در
قاعده درد و ادلّه آن نيز حدّاكثر شامل حدود ،قصاص و تعزیرات می شود و به طور
مسلبم شامل دیات نمی گردد زیرا دیه در زمره حقوق مالی اشخاص است و در باب
حقوق مالی ،اصل بر مداقّه بوده و در این عرصه ،اصول عقالیی همچون عدم جهل،
عدم اشتباه ،عدم اكراه ،عدم غفلت و نظایر آن جاري می گردد و به مجرّد شبهه ،حقّ
مجنی عليه ساقط نمی شود (محقّق داماد.).01 -01 :1301 ،
 -4-4جهل به قانون در تعزیرات
جهل به قانون در جرائم تعزیري شرعی نيز اصوالً رافع مسئوليت كيفري نيست
مگر آن كه مرتكبف جاهل قاصر یا جاهل مقصبر غير ملتفت باشد .جاهل مقصّر
ملتفت در حكم عالم و داراي مسئوليت كيفري استف زیرا شرطِ تأثير جهل حكمی در
سقوط مجازات ،فحص و تحقيق و یأس می باشد و بدون آن عقل هيچگاه حكم به
برائت نخواهد داد .در خصوص تأثير جهل به قانون در رفع مسئوليت كيفري در ارتباط
با جرائمی كه حكومت اسالمی جهت حفظ نظم جامعه و جریان صحيح امور حكومت
وضع و مجازات هایی براي مرتكبان آن پيش بينی می نماید و اصطالحاً به آنها
تعزیرات حكومتی گفته می شود ،اختالف نظر وجود دارد .برخی معتقدند كه جهل به
قانون در اینگونه جرائم مطلقاً رافع مسئوليت كيفري نخواهد بود (محقّق داماد:1301 ،
08؛ موسوي بجنوردي )131 :1301 ،ليكن برخی نيز معتقدند كه هرچند در اینگونه
جرائم نيز اصوالً جهل به قانون رافع مسئوليت كيفري نمی باشد اما چنان چه جهل
مرتكب از نوع جهل قصوري یا تقصيري بدون التفات باشد ،رافع مسئوليت كيفري
مرتكب خواهد بود (موسوي بجنوردي .)1301 :دیدگاه اخير از استحكام بيشتري
برخوردار است و بر دیدگاه نخست رجحان دارد ،چه آن كه اوالً -معيار معذوریّت
جهل به قانون ،اجتناب ناپذیر بودن آن است و با تحقّق آن صرفنظر از نوع جرم
ارتكابی مجازات مرتكب آن با هيچ یک از اهداف مجازات سازگاري ندارد؛ ثانياً-
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مجازات شخصی كه بر تشریع قانون آگاهی نداشته باشد تكليف بما الیطاق و عقالً
قبيح ،ناروا و دور از انصاف است و دليلی بر عدول از این حكم عقلی نسبت به
تعزیرات حكومتی وجود ندارد؛ ثالثاً -شکّ در سقوط یا عدم سقوط مجازات جاهل
قاصر یا جاهل مقصّر غير ملتفت در ارتكاب جرائم تعزیري حكومتی از مصادیق روشن
شبهه و مقتضی دفع مجازات در این فرض است.

 -1رویكرد های نوین و نارسائي های تقنیني
قانونگذار مجازات اسالمی  31با اتخاذ برخی نوآوري ها تالش نموده است
سياست كيفري سنجيده ائی را كه آميزه ائی از اصول انصاف و عدالت و نظم اجتماعی
می باشد ،اتخاذ نماید .ارزیابی تحقّق این هدف منوط به بررسی دقيق رویكرد هاي
نوین و نارسائی هاي تقنينی در این باب است.
 -1-1شناسائي صریح قاعده کلّي و استثنائات آن
تصریح قانونگذار به قاعده كلّی عذر نبودن جهل به قانون در بخش كليات قانون
مجازات اسالمی مصوب  1331و در ماده  111و بيان استثنائات آن از رویكرد هاي
نوین قانونگذار كيفري در قانون مزبور می باشد و این در حالی است كه در قوانين
سابق هيچ تصریحی به قاعده یاد شده و موارد استثناء بر آن نشده بود .هرچند قانونگذار
در قوانين مجازات اسالمی سابق ،تأثير جهل حكمی را به طور نسبی و فقط در حدّ زنا،
شرب خمر و سرقت پذیرفته بود ،اما اوالً -در بقيه حدود حكم جهل به قانون روشن
نبود و ثانياً -در خصوص باقی جرائم نيز قانونگذار ساكت بود و ثالثاً -بين قصوري یا
تقصيري بودن جهل به قانون هيچ تمایزي قائل نبود .اما مستفاد از عبارات مقرّر در ماده
 111قانون مجازات اسالمی مصوب  1331آن است كه مقنّن در این قانون بين این دو
نوع جهل در جرائم غير حدّي تمایز قائل و جهل تقصيري با التفات را به هيچ وجه
عذر نشناخته است .در عين حال ،قانونگذار در خصوص جهل به قانون در جرائم حدّي
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وفق اطالق ماده  110تمایزي بين جهل قصوري و تقصيري قائل نشده است ،مگر آن
كه گفته شود از جمع مواد  111و  110به دست می آید كه مقنّن در جرائم حدّي نيز
بين جهل قصوري و تقصيري قائل به تفاوت می باشد ،كه تفسير اخير كامالً موجّه می
باشد .عالوه بر آن ،وارد نمودن استثنائی بر این قاعده كلّی با بيان عبارت مبهم «جهل به
حكم شرعاً عذر محسوب می شود» و بدون تعيين مصادیق آن از نارسائی هاي تقنينی
در این زمينه به شمار می رود.
 -2-1پیشبیني قاعده درأ
یكی از نوآوري هاي قانون مجازات اسالمی مصوب  1331توجه به قاعده درأ
است .قانونگذار این قاعده را در بخش كليات قانون مجازات اسالمی و تحت عنوان
ویژه «اعمال قاعد درأ» در مواد  118و  111پيشبينی نموده است و عالوه بر آن مفادّ
مواد  110 ،113 ،111و  111قانون یاد شده نيز جزو مصادیق قاعده درأ محسوب می
گردد .از مقایسه مقرّرات ناظر به این قاعده چند نكته به شرح زیر اشاره می گردد:
نخست -نسبت مواد  118و  111نسبت عامّ و خاصّ است .ماده  118بر همه جرائم
به صورت عامّ حاكم است و ماده  111به جرائم حدّي (بجز چهار مورد) اختصاص
دارد .اختصاص دو ماده جداگانه فوق االشعار در ذیل عنوان «اعمال قاعده درأ» داللت
بر آن دارد كه در جرائم غير حدّي مطابق ماده  118شبهه قاضی زمانی موجب اعمال
قاعده درأ و سقوط مجازات خواهد بود كه پس از فحص و جستجو دليلی بر نفی شبهه
یافت نشود؛ اما در جرائم حدّي بدون نياز به فحص و جستجو و به صِرف وجود شبهه،
حدّ ساقط می گردد.
دوم -ماده  110قانون مجازات اسالمی مصوب  31علی االطالق ادّعاي فقدان علم
را در صورتی كه احتمال صدق گفتار متّهم برود قابل پذیرش دانسته است و حال آن
كه ف قيهان در شبهات حكميه ،بين جهل تقصيري و جهل قصوري تمایز قائل شده اند.
موارد جهل قصوري بی گمان مشمول قاعده است و هيچ دليل ،اصل یا قاعده دیگري
با آن مزاحمت نمی كند .ولی در مواردي كه جهل از تقصير متّهم در فراگيري احكام
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و قوانين شرع یا قوانين موضوعه ناشی شده باشد ،هرچند مشمول اطالق ماده  110و نيز
قاعده درأ می باشد ،ولی با توجه به ادلّه مربوط به وجوب تعلّم احكام و مذمّت جاهالن
مقصّر در شرع و وجود اماره علم همگان نسبت به قانون با قاطعيّت نمی توان گفت كه
قاعده درأ مقرّر در ماده  110در خصوص جهل به قانون در این موارد نيز جاري است
(محقّق داماد.)10 :1301 ،
سوم -از مقایسه بين مواد  111و  110قانون مجازات اسالمی در خصوص جهل به
قانون چنين استنتاج می گردد كه اوالً ،علم به حرمت ،از شرایط مسئوليت كيفري در
جرائم حدّي است .ثانياً ،چنان چه متّهم در جرائم حدّي ،مدّعی جهل به حرمت رفتار
خود شود و جهل وي ناشی از تقصير در تعلّم احكام نباشد و قاضی نيز احتمال صدق
گفتار وي را دهد و بی آن كه نيازي به یقين قاضی به صحّت ادّعاي متّهم باشد،
مجازات حدّ ساقط می گردد؛ ثالثاً ،جرائم محاربه ،افساد فی االرض ،سرقت و قذف از
جرائمی هستند كه نوعاً و عادتاً نمی توان احتمال صدق مدّعی جهل به حرمت آنها را
داد و لذا مقنّن از باب تأكيد بر عدم پذیرش صِرف ادّعاي جهل به حرمت آنها تصریح
نموده است ،مگر آن كه بر اثبات ادّعاي مذكور بيّنه اقامه شود.
چهارم -از مقایسه مواد  111و  118قانون مجازات اسالمی مصوب  1331چنين
استنتاج می شود كه اوالً ،وفق ماده  111جهل به قانون اصوالً عذر محسوب نمی شود
و اطالق ماده  118نيز به موجب این اصل در مورد جهل به قانون تخصيص زده می
شود .بنابراین اصوالً نمی توان به صِرف وجود شبهه در علم مرتكب به قانون و به
استناد ماده  118مجازات را ساقط نمود .ثانياً ،وفق قسمت اخير ماده  111چنان چه در
خصوص این كه تحصيل علم به حكم عادتاً براي متّهم ممكن بوده است یا خير ،و
جهل به حكم شرعاً عذر محسوب می شود یا نه ،شبهه اي وجود داشته باشد ،وفق ماده
 118نمی توان حكم به مجازات وي داد.
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پنجم -از مقایسه مواد  111و  113قانون مجازات اسالمی مصوب  1331چنين
استنتاج می شود كه اوالً ،در هر دو ماده یاد شده تحت شرایط و ضوابط خاصّ جهل به
قانون عذر محسوب گردیده است .ثانياً ،ضابطه پذیرش عذر جهل به قانون در ماده
 111در مقایسه با ماده  113سختگيرانه تر است .وفق ماده  111ضابطه معذور بودن
جاهل آن است كه تحصيل علم عادتاً براي متّهم ممكن نباشد یا جهل به حكم شرعاً
عذر محسوب شود .مطابق ضوابط مزبور صرفاً در موارد جهل قصوري و جهل
تقصيري بدون التفات مسئوليت كيفري رفع می گردد و در صورتی كه جهل مرتكب،
ناشی از تقصير مرتكب در فحص و آموختن قانون باشد ،رافع مسئوليت كيفري
نخواهد بود .در مقابل ،وفق ماده  113صِرف قابل قبول بودن شکّ مأمور در قانونی
بودن امر آمر براي رفع مسئوليت كيفري وي كافی است؛ و تشخيص قابل قبول بودن
اشتباه مأمور نيز بر عهده قاضی است و قاضی نيز می بایست در این خصوص به عواملی
مثل ميزان وضوح یا ابهام در آن مورد خاصّ ،سطح سواد و آگاهی مأمور ،نوع عمل
ارتكابی و نظایر آن توجه نماید .به عبارت دیگر ،معيار پذیرش عذر جهل به قانون وفق
ماده  111ضابطه مختلط شخصی ـ نوعی است و حال آن كه معيار پذیرش عذر جهل
به قانون در ماده  113معيار شخصی است.
 -3-1پیشي بیني مسئولیت کاهش یافته
از دیگر نوآوري هاي قانون مجازات اسالمی مصوب  1331در خصوص جهل به
حكم ،وضع ماده  31می باشد .قانونگذار بنا به مالحظات فقهی و تأمين نظر شوراي
نگهبان از یک سو ،و اجتناب از اعمال گسترده مجازات هاي حدّ و قصاص نسبت به
افراد بالغ كمتر از هيجده سال شمسی ،در كنار سنّ بلوغ ،رشد جزایی را نيز به عنوان
ضابطه ائی براي تحقّق مسئوليت كيفري این دسته از نوجوانان پذیرفته است .مطابق
ضابطه مقرّر در ماده  31چنان چه متّهم ،ماهيّت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک
نكند ،مسئوليت كيفري وي از حدّ یا قصاص به تعزیر كاهش می یابد؛ مع الوصف مفادّ
ماده  31در تعارض با مواد ( 118قاعده درأ) و ( 111شرایط مسئوليت كيفري در حدّ)
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و از نارسائی هاي تقنينی در این خصوص می باشد ،زیرا مطابق مواد قانونی اخير
الذكر ،جهل به حرمت عمل ،به طور كلّی مانع مسئوليت كيفري است .این در حالی
است كه در شرایط مشابه وفق ماده  31مسئوليت كيفري به طور كامل زایل نخواهد
شد ،بلكه موجب كاهش مجازات از حدّ یا قصاص به تعزیر خواهد بود.

نتیجه گیری
مقصود از جهل به قانون در اصطالح حقوق كيفري آن است كه انسان بر اثر
ناآگاهی و جهل به اوامر و نواهی قانونگذار یا در نتيجه درک و تفسير نادرست از
مقررات قانونی مرتكب جرمی شود كه اگر وقوف به حكم واقعی داشت از ارتكاب
آن پرهيز می كرد .جهل به قانون ممكن است مركّب یا بسيط ،قصوري یا تقصيري
باشد .از یک سو ،اصل نظم عمومی اقتضا دارد كه بعد از انتشار قانون و گذشتن موعد
اجراي آن فرض بر آن گذارده شود كه همه از حكم قانونگذار آگاه هستند و خالف
این فرض را جز در موارد خاصّ نتوان اثبات كرد .از سوي دیگر ،اصل انصاف نيز
مقتضی آن است كه جهل به قانون به هنگام عدم انتشار یا نحوه نامناسب انتشار یا ابالغ
قانون یا تفسير نادرست مقامات رسمی از قانون یا محال بودن آگاهی از قانون استثنائاً
عذر شناخته شود .قانونگذار مجازات اسالمی  31با اتّخاذ سياست كيفري سنجيده ائی
كه آميزه ائی از اصول انصاف و نظم عمومی است قاعده كلّی را بر عذر نشناختن
جهل به قانون بنا نهاده است و مواردي را كه حصول علم به قانون ناممكن و یا فهم
درست آن از قدرت انسان عادتاً خارج باشد از این قاعده مستثنی نموده است .وجوب
تعلّم احكام ،اشتراک حكم بين عالم و جاهل ،ضرورت حفظ نظم عمومی و آیات و
روایات وارده در این باب ادلّه اي هستند كه در حمایت از این قاعده كلّی به آن استناد
می گردد .ادلّه نقلی از جمله احادیث رفع ،حجب و سایر روایات وارده در این باب و
همچنين قاعده عقلی قبح عقاب بال بيان ،اصل برائت و قاعده درأ نيز مجازات مخالفت
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با حكم مجهول را در صورتی كه مكلّف درباره آن جستجو نموده و از دست یافتن به
آن مأیوس شده است را امري ناپسند و قبيح می شمارد .البته مالک در مقدار فحص،
قطع به عدم وجود تكليف نيست ،زیرا قطع یافتن به آن مستلزم عسر و حرج است؛ بلكه
یأس و نوميدي از احراز حكم قانونی پس از فحص و جستجوي متعارف كفایت
خواهد كرد .رویكرد نوین قانونگذار مجازات اسالمی  31در وضع صریح قاعده درأ
در مواد  118و  111نيز نه تنها منافاتی با قاعدهكلّی عذر نبودن جهل به قانون ندارد ؛
بلكه مؤید آن نيز می باشد .زیرا عليرغم اطالق قاعده درأ ،جهل به قانون صرفاً در مورد
جاهلی كه هيچ گونه تقصري نداشته باشد عذر محسوب می شود و چنين جاهلی
عقوبت نمی گردد .اما چنان چه جاهل در جهل به قانون مقصّر باشد به استناد قاعده درأ
نمی توان وي را معاف از مجازات قلمداد نمود ،زیرا دالیل دیگري چون روایات،
عقل و اجماع وجود دارد كه یادگيري احكام را واجب می داند و در واقع این ادلّه،
مفادّ قاعده درأ را تخصيص می زند .به عبارت دیگر ،سقوط مجازات در شبهات
حكميه منوط به فحص ،تعلّم و یأس از آگاهی یافتن از حكم است .در این صورت نيز
قاضی باید در حقّ مدّعی شبهه ،احتمال آن را صادق بداند و مجرّد ادّعا كفایت نمی
كن  .جهل به قانون مشروط به فحص ،تعلّم و یأس متعارف از آگاهی یافتن از آن
موجب سقوط كلّيه مجازات ها اعمّ از حدود ،قصاص و تعزیرات خواهد شد ليكن از
اسباب سقوط دیه شمرده نمی شود .هرچند ماده  110قانون مجازات اسالمی مصوب
 31علی االطالق ادّعاي فقدان علم را در صورتی كه احتمال صدق گفتار متّهم برود
قابل پذیرش دانسته است ولی با توجه به ادلّه مربوط به وجوب تعلّم احكام و مذمّت
جاهالن مقصّر در شرع و وجود اماره علم همگان نسبت به قانون و در مواردي كه
جهل ناشی از تقصير متّهم باشد موجب سقوط مجازات در حدود نخواهد بود .وضع
ماده  31و پيش بينی مسئوليت كاهش یافته نوجوانان كمتراز  10سال به واسطه جهل به
حرمت جرائم موجب قصاص و حدّ از رویكرد هاي نوین ناظر به تأثير جهل به قانون
در مسئوليت كيفري است .مع الوصف مفادّ ماده  31در تعارض با مواد  118و  111و از
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نارسائی هاي تقنينی در این خصوص است؛ زیرا مطابق مواد قانونی اخير الذكر ،جهل
به حرمت عمل ،به طور كلّی مانع مسئوليت كيفري است .این در حالی است كه در
شرایط مشابه وفق ماده  31مسئوليت كيفري به طور كامل زایل نخواهد شد ،بلكه
موجب كاهش مجازات از حدّ یا قصاص به تعزیر خواهد بود.
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