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چکیده
قلمرو قاعده ال شفاعه فی الحدّ  -که مشهور فریقین آن را پذیرفته اند  -تنها موردی را شامل می
شود که از طریق ادلّه اثباتی ،وقوع جرم حدّی نزد حاکم ثابت شده باشد .بر اساس این قاعده ،اصل
اولیّه عدم شفاعت در حدود است اما در صورت وجود مصلحت ملزمه ،نهی از شفاعت به ارشادی
بودن نزدیک تر می باشد.
محلّ نزاع در این قاعده ،شفاعت قبل از اثبات جرم و صدور حکم محکومیّت نمی باشد بلکه
شفاعت پس از صدور حکم و قبل از اجرای مجازات مورد بحث است که پس از بررسی و بیان
استثنائات موجود در متون فقهی و قانون مجازات اسالمی ،پیشنهادهایی در این خصوص ارائه شده
است.
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 -1مقدّمه
مفاهیم  ،قواعد و نظریه های تولید شده در هر دانش ،کارکرد های متعدد و متنوّعی
دارد .موضوع شناسی ،مسأله شناسی ،ایجاد الگوی تفکّر و حلّ مسأله ،مهم ترین
اقدامات در فرآیند قاعده سازی هستند .دانش فقه با استفاده از ساز و کار قاعده سازی
از گزاره های دینی ،ضمن ایجاد الگوی استنباط برای فقیه یا مکلّف ،مسأله شناسی و
فرآیند حلّ مسائل در حوزه های گوناگون فقهی را القاء می نماید و این امر به لحاظ
اهمیت و کاربرد نیز همواره مدّ نظر فقها از صدر اسالم تاکنون بوده است .از قواعد
بسیار مهمی که در فقه جزایی اسالم مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است قاعده
معروف «ال شفاعه فی الح ّد» است که مبنا و اساس آن حدیث نبوی مشهور است؛ قال
رسوال اهلل(ص) « :ادْرَئوا ا ْلحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ وَ لَا شَفَاعَهَ وَ لَا َکفَالَهَ وَ لَا یَمِینَ فِی حَدٍّّ:
حدود را با شبهات دفع کنید و شفاعت و کفالت و قسم در حدّ وجود ندارد» (حرّ
عاملی ،001/72 :7171 ،حدیث  .) 1مراد از قاعده ال شفاعه فی الحدّ آن است که پس
از اثبات حدّ ،شفاعت در حدود و تقاضای عفو و اجرا نشدن حدّ و یا تخفیف در مقدار
و کیفیّت آن پذیرفته نمی شود و حدّ باید اجرا شود.
با توجه به این که نظام واکنش کیفری اسالم ،نظامی ماهیّت گرا و محتوا گرا
است ،اگر بر یک حکم مانند عدم پذیرش شفاعت در حدّ تأکید می کند مستند به
یک محتوا ،تحلیل و رهیافت عقالنی است .اگر رهیافت عقالنی بر مبنای مصلحت،
دفع مف سده یا اهداف دیگر ،عدم پذیرش شفاعت در حدّ را ضروری می نماید ،پس
پذیرش آن نیازمند دلیل قانع کننده ای نیز خواهد بود .این سخن درست است که
اجرای مجازات تبهکاران به مصلحت جامعه است و چنان چه مجرمان به مجازات
نرسند هرج و مرج و ناامنی جامعه را فرا خواهد گرفت اما گاهی در عدم اجرای
مجازات مقرّر ،مصلحت مهم تری نهفته است که مصلحت اجرای مجازات مقرّر را
کامالً تحت ثاثیر خود قرار می دهد ،مانند عدم اجرای حدّ در سرزمین دشمن و یا
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گاهی ممکن است اجرای مجازات دارای مفسده ای باشد که به نوعی مصلحت اجرای
مجازات را زیر سؤال ببرد7.به عنوان نمونه ،امروزه که اکثر کشور های دنیا مجازات
های بدنی و اعدام را مخالف با کرامت انسانی و حدود اسالمی را شکنجه دانسته
(عمید زنجانی )8 :7037 ،و از قوانین کیفری خود حذف نموده اند ،اجرای کیفر هایی
چون سنگسار ،گردن زدن و  ...در کشوری مسلمان ممکن است موجب وهن دین
گردد.
لذا با توجه به اهمیّت موضوع در این مقاله تالش برآن است که با مراجعه به منابع
معتبر فقهی شیعه ،اهل سنّت و قانون مجازات و سایر منابع مرتبط با روش توصیفی –
تحلیلی به انجام پژوهشی کاربردی در خصوص موضوع شفاعت در حوزه فقه تطبیقی
و امکان سنجی آن در قانون مجازات اقدام نماید.
در نظام کیفری اسالم از یک سو ،با توجه به اهداف کیفر که بازگشت مجرم به
زندگی شرافتمندانه و نیز خودداری از تکرار جرم است و از سوی دیگر ،با عنایت به
مصلحت گرایی که یکی از اصول اساسی جهت تدوین مقررات و اتخاذ اسلوب
مبارزه با بزهکاری است ،شفاعت به عنوان ابزاری که می تواند در بسیاری از موارد،
اهداف کیفر را تأمین و آن چه مصلحت اقتضاء می نماید را رقم زند مطرح شده است.
پر واضح است که وجود راه حلّ های غیر قضایی جهت فصل دعاوی و اصالح
مجرمین ،مستلزم وجود زمینه های مناسب آموزشی و پرورشی است و از آنجائی که
در نظام اسالمی صِرف پاسخگویی کیفری به جرائم کافی به مقصود نبوده ،در قلمرو
گسترده عفو مجرمین شفاعت به نفع مجرم نزد حاکم می تواند موجّه باشد.
بابررسی و تتبّع در کتب قواعد فقهی شیعه و اهل سنّت درخصوص قاعده ال شفاعه
فی الحدّ مبحثی مستقلّ و مدوّن مشاهده نگردید ،در فقه شیعه در کتاب هایی نظیر
القواعد الفقهیّه (بجنوردی )711/1 :7173 ،ذیل قاعده الزعیم الغارم و قواعد فقه جزایی

 . 7برای مطالعه بیشتر در این خصوص مراجعه کنید به :منتظری ،مجازات های اسالمی و حقوق بشر.
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(محقق داماد ) 77/1 :7131 ،ذیل قاعده درأ و در فقه اهل سنّت در کتاب هایی نظیر
اشباه النظائر (ابن نجیم )773/7 :7173 ،و القواعد الفقهیه وتطبیقاتها فی المذاهب
األربعه (الزحیلی )113/7 :7187 ،به صورت گذرا به آن اشاره شده است و لیکن
تحت قاعده ای مستقلّ مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته است و اخیراً دکتر نوبهار نیز
در قالب مقاله ای علمی پژوهشی به موضوع شفاعت در حدّ و تعزیر پرداخته و جنبه
های حقوقی مسأله شفاعت را بررسی نموده است.

 -1واژه شناسي قاعده
 -1-1واژه شفاعت
شفاعت در لغت از ریشه شفع به معنای جفت و قرین شدن ،پیوستن و ضمیمه شدن
به چیزی ،واسطه شدن درکاری و نیز به معنای طلب و جستجو می باشد (ابن منظور،
77/7 :7132؛ فراهیدی187/8 :7133 ،؛ راغب اصفهانی .)00/8 :7178 ،در اصطالح
عرف به معنای درخواست چیزی از مقام باالتر برای فرد پائین تر از خود می باشد .در
شفاعت ،فردی که مقام باالتری دارد و دارای قوّت در امری است ،فرد ضعیف را
جفت و قرین خود می کند تا از این طریق به او نفعی برساند؛ اعمّ از این که دنیوی
باشد یا اخروی (هاشمی شاهرودی ،)127/1 :7023 ،و در اصطالح فقهی و حقوقی
عبارت است از این که شخص دارای شخصیّت اجتماعی از قاضی دادسرا بخواهد از
تعقیب متهّمی که به اتهام ارتکاب جرم حدّی تحت تعقیب قرار گرفته خودداری ،یا از
قاضی محکمه بخواهد از محکوم نمودن او درگذرد و یا از حاکم شرع بخواهد از
اجرای محکومیّت شخصی که مرتکب جرم حدّی شده است ،سرباز زده و وی را
مورد بخشش قرار دهد (نوبهار.)731 :7030 ،
 -1-1واژه حدّ
حدّ در لغت به معانی حاجز و حایل ،منع ،اندازه و منتهای هر چیز آمده است (ابن
منظور )711/7181 :7132 ،و در اصطالح فقها آن را چنین تعریف کرده اند« :کُلّ مَا لَهُ
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عُقُوبَه مَقْدُرَهٌ یُسَمِّی حدّاً وَ ما لیس کذلک یُسَمِّی تَعْزِیراً :هرجرمی که دارای مجازات
مشخص باشد حدّ نام دارد و هر آن چه غیر از این باشد تعزیر است» (محقّق حلّی،
 ،)308/1 :7130یا «الْحدودُ جَمع الْحَدّ وَ هُوَ لُغَه الْمَنْع وَ شَرْعاً ُعقُوبَه خَاصّه َتتَعَلَّقُ بإیالم
صیَه خَاصَّه َعیّن الشَّارِع کمیّتها فِی جَمِیعِ االفراد :حدود،
بَدَنِ الْمُکَلَّفِ بِوَاسِطَه تَلبّسه بِمَعْ ِ
جمع حدّ و در لغت به معنای منع است و در شرع به مجازات مخصوص گفته می
شود که اندازه آن را شارع معین کرده و به بدن مکلّف به دلیل جرمی که مرتکب شده
وارد می شود» (طباطبائی .)173/8 :7131 ،در ماده  77قانون مجازات اسالمی نیز حدّ،
مجازاتی که موجب ،نوع  ،میزان و کیفیّت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده آمده
است .در کالم برخی فقها و در تعریف معنای لغوی حدّ بیش از آن که به معنای اصلی
این واژه توجه شود به اثر مستقیمی که از آن پدید میآید توجه شده است؛ یعنی ح ّد
را به معنای منع و جلوگیری کردن درنظر گرفته و با الهام از معنای لغوی این واژه،
معنای شرعی آن را نیز در همین راستا تبیین کرده و آن را وسیله ای دانسته اند که افراد
را از ارتکاب فعل حرام مستوجب کیفر حدّ باز می دارد (شهید ثانی.)08/71 :7187 ،
حدّ مجازاتی می باشد که شارع برای ارتکاب معصیتی غیر جنائی ،میزان و نوع آن را
مشخّص نموده است و اجرای آن پس از اثبات تنها به وسیله حکومت صورت می -
گیرد (کالنتری.)877 :7032 ،

 -3مستندات فقهي قاعده
 -3-1روایات نهي از شفاعت در حدّ
در بحث از مدارك قاعده ال شفاعه فی الحدّ به احادیثی از ائمه (ع) جهت اثبات
حجّیت این قاعده استدالل شده است :در روایت صحیحه ،محمد بن قیس از امام
باقر(ع) نقل کرده است که :امّ سلمه همسر گرامی پیامبر(ص) کنیزی داشت که مالی
را از کسی دزدیده بود .او را نزد پیامبر(ص) آوردند ،امّ سلمه از پیامبر(ص) شفاعت
خواست ولی پیامبر(ص) به وی فرمود :این حدّی از حدود خداوند است و نباید تضییع
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شود ،پس پیامبر(ص) به قطع دست کنیز فرمان داد( 7حرّ عاملی.)088/72 :7171 ،
روایت مذکور حاکی از این است که هرگاه جرم حدّی واقع گردد و ضمن گزارش
جرم به امام یا حاکم نزد ایشان به اثبات برسد دیگر قابل شفاعت نمی باشد و مجازات
حدّ باید اجرا گردد.
اسماعیل بن أبی زیاد سکونی از راویان اهل سنّت و از شاگردان امام صادق(ع)
است .شواهد و ق رائن موجود ،از عامّی مذهب بودن وی حکایت دارند .با وجود توثیق
شیخ طوسی و اعتماد اندیشمندان شیعی به احادیث سکونی (شیخ طوسی:7177 ،
713/7؛ محقّق حلّی878/7 :7137 ،؛ بهبهانی ،بی تا )87 :و ر ّد ادلّه کسانی که او را
نکوهش و تضعیف نموده اند (شیخ صدوق017/1 :7131 ،؛ عالمه حلّی17/0 :7178 ،؛
شهید ثانی .) 177/77 :7187 ،بر اساس مبانی اجتهادی رجالی ،احادیث نقل شده از او
اعتبار یافته و می توان آنها را به عنوان روایات معتبر باز شناخت .محمد بن على بن
الحسین با اسناد خود از سکونى و سکونى با اسناد خود از امام جعفر صادق(ع) از
پدرانش ،از على (ع) نقل می کند که فرمود« :هیچ کس در حدّی که نزد امام (یا
حاکم) به اثبات رسیده است شفاعت نکند؛ زیرا چنین حدّی در اختیار امام نیست .اما
در مورد حدّی که هنوز با ارائه ادلّه نزد امام (یا حاکم) به اثبات نرسیده است اگر
مجرم توبه کرده باشد شفاعت کن؛ نیز در مورد غیر حدّ در صورتی که کسی که
برایش شفاعت می شود از عمل خویش پشیمان شده باشد نزد امام شفاعت کنید و
کسی نباید در حق انسان مسلمان و غیر مسلمان جز به اذن وی شفاعت کند»( 8ح ّر
عاملی .)000/72 :7171 ،اسامه از راویان حدیث پیامبر(ص) بود و از پدرش زید نیز
« .7وَ کَانَ لِأُمِّ سَ َلمَه زَوْجِ النَّبِیِّ أَمَه فَسَ َرقَتْ مِنْ قَوْمٍّ فَ َأتَى بِهَا ال َّنبِیُّ فکلّمته أمّ سَلَمَه فِیهَا َفقَالَ البنیّ(ص) :یَا أُمَّ سَلِّمه،
هَذَا حَ ّد مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لَایُضَ َّیعُ ،فَقَطَ َعهَا رَسُو ُل اللَّهِ».
 « .8الیَشْفَعَنَّ أَحَدُکُ ْم فِی حَ ٍّّد إِذَا َبلَغَ ا ْلإِمَا َم فَإِنَّ ُه الیَ ْملِکُ ُه ِف یمَا یُشْفَعُ فِیهِ وَ ما لم یَبْلُ ِغ الْإِمَامَ فَإِ َّنهُ یَ ْملِکُ ُه فَاشْفَ ْع فِیمَا لَمْ
یَبْلُغِ الْإِمَا َم إِذَا رَأَیْتَ ال َّندَ َم وَ اشْفَعْ فِیمَا لَمْ یَبْلُغِ الْإِمَا َم فِی غَیْرِ ا ْلحَدِّ مَ َع رُجُوعِ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ التَشْفَعْ فِی حَقِّ امرى
مُسْلِمٍّ وَ غَیْرِهِ إِلَّا ِبإِذْنِهِ».
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احادیثی نقل کرده است (واقدی707 /7 :7173 ،و.)871کسانی چون ابوعثمان نهدی،
عروه بن زبیر و برخی دیگر از تابعین از اسامه حدیث روایت کرده اند (ذهبی:7137 ،
137 /8و .)737اگرچه اسامه ابتدا با حضرت علی(ع) بیعت نکرد ولی بازگشت وی از
نظر اول ،دلیل توثیقش از سوی علمای رجالی شیعه می باشد .ابن داود بعد از مذمّت از
او مدح کرده است و میآورد که امام باقر(ع) فرمود :همانا اسامه به سوی علی(ع)
بازگشت ،پس درباره او بجز خوبی و خیر نگوئید (ابن داود .)73 :7820 ،در قاموس
الرجال نیز وی مورد ثقه بوده و خبری هست که بیانگر بازگشت اسامه به سوی
علی(ع) است و این که نباید چیزی غیر از نیکی درباره او گفته شود برای حسن عاقبت
او کافی است (شوشتری .)783/7 :7173،رسول خدا(ص) فرمودند  :ای اسامه! وقتی
در جایگاه قضاوت نشستم از من چیزی نخواه؛ همانا در حقوق نمی توان شفاعت
کرد(7حرّ عاملی .)000/72 :7171 ،ظاهر این روایت آن است که در حقوق پس از طرح
در محکمه شفاعت نیست ،چه حق اللّه باشد یا حق الناس ،ولى مقتضاى جمع با
روایات دیگر این است که در حق اللّه که از آن تعبیر به «حدّ» شد ،مطلقاً شفاعت
نیست؛ در حقّ الناس نیز شفاعت نیست مگر با اذن صاحب حقّ .از پیامبر خدا(ص) نقل
است که فرمودند« :حدود را با شبهات دفع کنید و شفاعت و کفالت و قسم در حدّ
وجود ندارد»(8همان ،001/72 :حدیث  .)1توضیح روایت آن است که در جرائم
حدّی در صورت وجود شبهه (حکمی یا موضوعی) از اجرای حدّ چشم پوشی نمائید،
لکن در صورت اثبات قطعی و حتمی جرم مستوجب حدّ ،شفاعت و کفالت و سوگند
در عدم اجرای آن قابل پذیرش نمی باشد.
در منابع روایی اهل سنّت هم این قبیل روایات با همین عبارت یا مضمون ذکر شده
است .در صحیح مسلم آمده است که در ارتباط با زنى از قبیله مخزوم که دزدى کرده
 « .7عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) :أَ َّنهُ قَالَ ِلأُسَامَه بنِ زَیْدٍّ وَ قَدْ َسأَلَهُ حَاجَه لِبَ ْعضِ مَنْ خَاصَمَ إِلَ ْی ِه یَا أُسَامَه التَسْأَلْنِی حَاجَهً إِذَا
جَلَسْتَ مَجْلِسَ الْقَضَاءِ فَإِنَّ ا ْلحُقُوقَ َلیْسَ فِیهَا شَفَاعَهٌ».
ن فِی حَدٍّّ».
 « .8وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) :ادْرَءُوا ا ْلحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ وَ لَا شَفَاعَهَ وَ لَا کَفَالَهَ وَ لَا یَمِی َ
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بود قریش در صدد برآمدند نزد رسول خدا (ص) شفاعت کنند ،گفتند چه کسى در
اینباره با آن حضرت(ص) سخن مىگوید؟ آنگاه خود گفتند چه کسى جز اسامه که
مورد عالقه رسول خدا(ص) است جرأت چنین کارى را دارد؟ پس اسامه با آن
حضرت صحبت کرد ،آن حضرت فرمود :آیا در ارتباط با حدّى از حدود الهى
شفاعت مى کنى؟ آنگاه براى مردم خطبه خواند و فرمود :اى مردم! پیشینیان شما
هالك شدند از آن روى که اگر فرد بزرگى از آنان دزدى مى کرد رهایش مى
گذاشتند و اگر فرد ضعیفى دزدى مى کرد بر وى حدّ جارى مى کردند ،به خدا
سوگند اگر فاطمه دختر محمد نیز سرقت کرده بود دست او را مىبریدم(7نیشابوری،
 .) 7077/0 :7188طبرانی از عروه بن زبیر نقل نمود که گفت :زبیر سارقی را مالقات
کرده و از وی شفاعت نمود ،سپس گفت :اخبار سرقت تا این که نزد امام برسد و
گفت :هنگامی که خبر و گزارش سرقت به امام رسید لعنت خداوند بر شفیع و مشفو ٌع
له (الجزیرى .)78/7 :7181 ،در سنن ابوداود به سند خود از عبداهلل بن عمرو بن عاص
از پیامبر(ص) روایت شده که فرمود :حدود را در میان خود تقاضاى گذشت کنید و
(بدانید) هر حدّى که به من رسیده واجب است(8ابى داود .)111/8 :7820 ،بنابراین در
صدور حدیث مذکور از پیامبر(ص) بین مسلمانان اعمّ از امامیّه و اهل سنّت اتفاقنظر
است و هیچگونه تردیدی در سند و صدور آن وجود ندارد.
 -3-1اجماع
در اثبات قاعده ال شفاعه فی الحدّ ،به اجماع نیز استدالل شده و گفته اند :مواردی
که اجرا و عدم اجرای حدّ اختیارش در دست امام است (مانند توبه پس از اقرار در زنا،
لواط و مساحقه ) که امام مخیّر است تا او را ببخشد و یا حدّ را درباره او اجرا کند

« .7أَیُّهَا النَّاسُ  ،أَ ّنَما هَ َلکَ الَّذِینَ قَبْلَکُمْ َأنَّهُ ْم کَانُوا اذا سَرَقَ فِیهِمْ الشَّرِیفُ تَرَکُوهُ وَ اذا سَرَقَ فِیهِمْ الضَّعِیفِ أَقَامُوا
ح َّمدٍّ سَرِقَت لَ َقطَعْتُ یَ َدهَا».
عَلَیْهِ ا ْلحَدُّ ،وَ أیْمُ اللَّ ِه لَ ْو انَّ فَاطِمَه ِبنْت مُ َ
« .8تعافوا ا ْلحُدُودِ فِیمَا َبیْنَکُ ْم َ ،فمَا بَلَ َغنِى مِنْ حَدِّ فَقَ ْد وَجَبَ».
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(شیخ طوسی131 :7010 ،؛ شیخ مفید )777 :7173 ،می توان شفاعت کرد؛ یعنی می
توان از امام خواهش کرد که او را بخشیده و حدّ را درباره او اجرا نکند ،لیکن مطلق
فقها گفته اند که نمی توان در حدّ شفاعت کرد (نجفی)031/17 :7012 ،؛ ولی از آنجا
که امامیّه برای اجماع نقش کاشفیّت قائل است ،چنان چه برای رأی اجماع کنندگان
دلیل ظاهری وجود نداشته باشد کشف قطعی می شود که اجماع کنندگان ،حکم را از
معصوم تلقّی کرده اند  .به تعبیر دیگر ،امامیّه اجماع را محقّق سنّت می دانند اما اگر
دلیل اجماع کنندگان روایت باشد احتمال دارد پس از اطالع از روایت ،اجماع کرده
باشند؛ در این صورت ،این اجماع اصطالحی اصولی نیست بلکه اجماع مدرکی است
که مردود است ،چراکه در آن صورت به مدرك و مستند مراجعه می کنند .بنابراین،
با وجود روایت های مذکور ،است دالل به اجماع بر حجیّت قاعده ال شفاعه فی الحدّ
اعتبار ندارد (مظفّر30/8 :7012 ،؛ شیخ انصاری)721/7 :7071 ،؛ در منابع اهل سنّت هم
به اجماع استناد شده است (الماوردی711/71 :7187 ،؛ ابن رشد.)133/8 :7023 ،
 -3-3عقل
یکى دیگر از ضرورت هاى تنوّع عقوبت هاى متناسب ،لزوم ایجاد نظم به هر نحو
ممکن است .توضیح این که به حکم عقل و ضرورت فقه ،برقرارى نظم و انضباط در
جامعه و جلوگیرى از هرج و مرج و تجاوز به حقوق دیگران یکى از وظایف حکومت
است .حاکم باید بتواند براى برقرارى امنیّت و حفظ حقوق عامّه در جامعه اسالمى این
اختیار را داشته باشد که در مورد هر جرم ارتکابى و تجاوز و تعدّى کیفر مناسب
برگزیند (محقّق داماد .)887/1 :7131 ،دلیل عقلی قاعده «ال َشفَا َعهَ فِی الْحدّ» نیز اهتمام
به حفظ نظام جامعه اسالمی است .تقریر این دلیل به این صورت است که شریعت
اسالم به حفظ نظام مادی و معنوی جامعه و اجرای احکام این شریعت بر مجاریشان
اهتمام تامّ ورزیده است و این مهمّ ،محقّق نمی شود مگر این که حاکم اجازه داشته
باشد هر کسی را که با احکام شریعت مخالفت کند مؤاخذه نماید تا اصالح جامعه
صورت گیرد و از آن جایی که در عقوبات شرعی معیّن (حدود) ،شفاعت وجود
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ندارد ،پس ضرورتاً مجازاتی که به صالح حال امّت ،جامعه و عاصی باشد جایز است؛
در غیر این صورت ،نظام مختلّ می شود؛ البته این دلیل و استدالل کافی است که صرف ًا
عقل حکم کند که باید برای حفظ نظام اجتماعی تالش کرد .بدیهی است که گاهی
مصلحت حفظ نظام که از اوجب واجبات است اقتضاء می کند که شفاعت در ح ّد
پذیرفته شود ،لذا عقل همیشه حکم بر اجرای حدود ندارد و ال شفاعه فی الحدّ را تأیید
نمی کند.
 -3-1روش عقال
هرگاه امرى مورد پذیرش جمیع عقال در تمام اقوام و ملل بوده باشد چون شارع
هم یکى از عقال و به تعبیر بهتر در رأس آنان است آن را تنفیذ و تجویز مى کند
(محقّق داماد ،)03/7 :7131 ،لذا برای اثبات قاعده الشفاعه فی الحدّ می توان به روش
عقال استناد نمود .تقریر دلیل مذکور به این صورت است که عقال با هر مذهبی که
دارند اجرای مجازات ها را پذیرفته اند و در قانون نویسی موارد جرم ،رفتار مجرمانه و
ق مجازات
نوع مجازات را پیش بینی و با آوردن تبصره ها و  ...شخص مجرم را مستح ّ
می دانند و اگر شخصی عالمانه و عامدانه جرمی را مرتکب شود و پیروی از قانون را
ترك کند وی را مجازات می نمایند و از آنجائی که روش عقال در شریعت اسالم
جاری بوده و مورد ردع و منع شارع واقع نشده است نتیجه می گیریم که روش عقال از
جمله دالیل این قاعده می باشد.

 -1تبیین قلمرو قاعده
 -1-1نفي مطلق شفاعت
نظر نخست این است که نفی شفاعت در حدّ در لسان روایات ،اختصاص به
مجازات حدّ نداشته و شامل مجازات های تعزیزی نیز می باشد .درکتاب الحدود پس
از نقل قول شهید در مسالک راجع به تعزیر آمده است« :ثمره بحث درباره تمایز حدّ و
تعزیر در احکام مترتّب بر حدود مانند دفع حدّ به شبهه ،عدم تأثیر سوگند و کفالت در
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حدود ،جواز عفو حدّی که با اقرار و نه با شهادت شهود ثابت شده توسط امام و مانند
اینها آشکار می شود .در صورت تمایز بین حدّ و تعزیر ،این احکام بر تعزیرات مترتّب
نمی شوند؛ مع الوصف بهترآن است به جای این که حدّ شامل تعزیر دانسته شود به
فحوای احکام راجع به حدّ تمسّک و از حدود ،القاء خصوصیّت شود و احکام مترتّب
بر حدود بر مطلق مجازات ها جاری شود ،زیرا ظاهر این است که احکام یاد شده،
مربوط به مطلق عقوبات هستند نه فقط مجازات های تعیین و تقدیر شده» (منتظری ،بی
تا.)7 :
 -1-1شفاعت در حدود و تعزیرات
در کتاب مبانی تکمله المنهاج ضمن بیان این مطلب که پس از اثبات حدّ به
شهادت ،شتاب کردن در اجرای آن واجب و تعویق آن حرام است ،چنان که آزادی
مجرم با کفالت کفیل یا بخشش او با شفاعت شفیع نیز جایز نیست نویسنده در توضیح
عدم جواز عفو مجرم حدّی با شفاعت می نویسد« :هیچ مخالفتی آشکار در اینباره
وجود ندارد و روایاتی بر این منع داللت می کنند ،از جمله معتبره سکونی که چنین
است :هرگز کسی در حدّی چون نزد امام برده شود شفاعت نکند ،چراکه امام مالک
آن نیست ،اما درآن چه که به امام نرسیده اگر پشیمانی مجرم را دیدی شفاعت کن،
مقتضای تعلیل که در این روایت آمده این است که عدم جواز شفاعت در حدّ،
مختصّ به حدودی است که امام اختیار عفو آنها را ندارد ،اما در حدودی که امام
اختیار عفو دارد مانند موردی که حدّ با اقرار ثابت شده باشد مانعی از شفاعت در آنها
وجود ندارد» (خوئی .)727/7 :7182 ،دیدگاه فوق با مبانی استنباط و اصول سیاست
جنایی اسالم موافق به نظر می رسد ،زیرا قول به جواز شفاعت چیزی نیست جز قول به
جو از عفو مجرم با وساطت شفیع در جایی که عفو مجرم حدّی در بعضی موارد ،محلّ
قبول اصحاب می باشد ،پس می بایست چنین عفوی با وساطت شفیع به طریق أولی
جایز باشد؛ لذا بنا بر قول مشهور ،در جرائم تعزیری به طور مطلق و در بخشی از جرائم
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حدّی (به تشخیص حاکم و در صورت وجود مصلحت) اقدام به شفاعت و پذیرش آن
نیز جایز خواهد بود.
 -1-3رابطه شفاعت و عفو
عفو ،اقدامی مبتنی بر اغماض و یا مصالح جامعه و فرد است که با تصویب نهاد
های حکومتی اعمّ از نهاد رهبری یا مجلس قانونگذاری ،به منظور موقوف ماندن
تعقیب متّهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می گیرد
(فیض .)707 :7017 ،اعطای عفو برحسب مرجع اعطا کننده ،به عفو عمومی و
خصوصی قابل تقسیم است .عفو عمومی یکی از موارد سقوط مجازات و یکی از
اسباب برداشتن محکومیّت جزایی است( 7آخوندی .)780/0 :7071 ،عفو خصوصی،
تصمیمی است که به ابتکار و با پیشنهاد قوّه قضائیه و موافقت عالی ترین مقام اجرایی
کشور ،یعنی رهبری گرفته می شود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات
محکومان بخشوده و یا به مجازات خفیف تری تبدیل می شود(8اردبیلی:7033 ،
817/8؛ زراعت .)72/7 :7021 ،شایان ذکر است که عفو خصوصی ،ناظر بر احکام
قطعی است و تنها در خصوص «محکومان» و (نه متّهمان) مجراست؛ در حقوق کیفری
عفو به عنوان یک ابزار در اختیار حاکم است تا در مواردی که مصالح جامعه یا
اشخاص اقتضاء می کند جهت نادیده گرفتن خطای مجرمین یا عدم اجرای مجازات
تعیینی از آن استفاده نماید .رابطه موجود بین شفاعت و عفو از این جهت است که در
هر دو ،متّهم از تحت تعقیب قرار گرفتن و یا اجرای حکمی که علیه وی صادر شده
است معاف می شود و جریان دادرسی یا فرآیند اجرای حکم علیه وی متوقف می
 .7عفو عمو می که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود تعقیب و دادرسی را موقوف می کند،
در صورت صدور حکم محکومیّت ،اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیّت نیز زائل می شود (ماده  37ق .م.
ا).
 . 8عفو خصوصی در حدود موازین اسالمی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است (ماده  31ق.
م.ا).
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گردد ،و همچنین در هر دو نهاد فقهی -حقوقی یک عامل خارج از فرآیند تعقیب
متّهم و دادرسی ،زمینه این معافیت را فراهم می نماید؛ لیکن تفاوت بین عفو و شفاعت
این است که چون در عفو ،درخواست از ناحیه مقامات رسمی بوده و قانونگذار برای
آنها این اختیار را فراهم نموده است ،نوع ًا  -جز در موارد استثنائی -عفو مورد قبول
مقامات قضایی قرار می گیرد ،ولی در شفاعت ،ولو این که قانون شفاعت را تجویز
نماید ،قبول و عدم آن در اختیار مقامات قضایی خواهد بود .تفاوت دیگر این که در
شفاعت ،درخواست عفو ،شخصی است (نوع ًا یک فرد مورد شفاعت قرار می گیرد)
اما در عفو ولو عفو خصوصی ،عدّه زیادی از مجرمین مشمول بخشودگی قرار می
گیرند .به هر حال ،چون قبول شفاعت از اختیارات مقامات قضایی است و آثار شفاعت
وقتی نمایان می شود که مقامات قضایی آن را قبول و متعاقب ًا مرتکب جرم حدّی از
مجازات معاف شود می توان شفاعت را نوعی عفو مقامات قضایی محسوب کرد که
زمینه آن را شفاعت فراهم می نماید (گلدوزیان37 :7021 ،؛ اردبیلی.)817/8 :7033 ،
 -1-1اقوال فقها
صاحب المهذّب (ابن برّاج )708/8 :7131 ،و صاحب السرائر (ابن ادریس:7173 ،
 )171/0با عباراتی مشابه عبارت صاحب شرائع (محقّق حلّی )712/1 :7130 ،و نکت
النهایه (شیخ طوسی )071/0 :7178 ،گفته اند« :شفاعت در اسقاط حدّی از حدود جایز
نمی باشد» و براین حکم صحّه گذارده اند .عالمه حلّی گفته است« :در حدّ ،کفالت و
شفاعت پذیرفته نیست و تأخیر در صورت امکان اجرای حدّ جایز نمی باشد و کسی
که در اثر اجرای حدّ یا تعزیر بمیرد دیه ندارد و بنا بر رأیی دیه وی از بیت المال
پرداخت می گردد» (عالمه حلّی .)737/8 :7173 ،شهید ثانی در خصوص شفاعت در
حدّ گفته است« :در حدّ ،کفالت پذیرفته نیست و تأخیر درصورت امکان اجرای حدّ
جایز نمی باشد مگر ضرر قابل توجهی داشته باشد و شفاعت نیز در اسقاط حدّ قابل
پذیرش نیست» (شهید ثانی.)177/71 :7187 ،
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یکی از فقهای معاصر نیز گفته است« :حدود الهی عقوبت هائی است که کفالت
نمی پذیرند و جز ب ه خاطر عذر هایی موجبه نظیر حاملگی و بیماری به تأخیر نمی افتند
و نیز شفاعت هیچ کس آن را ساقط نمی کند» (خمینی ،بی تا. )017/1 :
به گفته برخی دیگر« ،ال کفاله فِى الحدَّ» وَ «ال شَفَاعه فِى الْحَ َّد» یعنى در جرائمى
که به حدود مربوط می شوند کفالت و شفاعت جایز نیست؛ یعنى اگر کسى به خاطر
جرمى که مجازات آن یکى از حدود الهى است زندانى شود او را نمی توان با کفالت
آزاد کرد (منتظری)773/1 :7133 ،؛ یا کفالت و شفاعت و تأخیر در اقامۀ حدود نیست
و دور نیست ثبوت شفاعت در موارد تخییر حاکم و قبل از بلوغ امر به حاکم و ثبوت
نزد او ،و در حقوق الناس با اذن صاحب حق (بهجت.)831/7 :7181 ،
دیدگاه جمهور اهل سنّت بلکه عموم آنها این است که در حدود شفاعت نمی
باشد و این حکم اختصاص به حدّ ندارد ،بلکه تعزیرات را نیز شامل می شود
(الجزیری 027/7 :7181 ،؛ ابن المنذر)807/7 :7187 ،؛ لکن الماوردی از فقهای
معروف عامّه ،ضمن پذیرش عدم شفاعت در حدّ و حرام بودن این عمل برای شفیع و
مشفوعٌ الیه ،قائل به جواز شفاعت در جرم تعزیری که فاقد جنبه حق الناسی است می
باشد و آن را یکی از سه وجه افتراق بین حدّ و تعزیر دانسته است (الماوردی:7187 ،
.)078
 -1-1زمان اجرای قاعده
آیا قاعده به طور کلّی شفاعت در حدود را در هر مرحله از مراحل سیر دادرسی
مردود می داند یا این که ناظر به مرحله خاصّی است ؟ در روایت معتبره سکونی آمده
است :اگر حدّ به امام برسد هیچ کس شفاعت نکند ولی اگر به امام نرسد شفاعت کن.
مراد روایت از اذا بلغ االمام و ما لم یبلغ االمام چیست؟ برای بلوغ حدّ ،دو معنا محتمل
است :معنای اول ،مفهوم لغوی بلوغ است که همان «رسیدن» است که در این صورت،
معنای روایت آن است که وقتی امام از قوع جرم مستوجب حدّ مطلع شود دیگر
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شفاعت اثری ندارد ،حال چه این جرم عالوه بر اطالع به امام ،اثبات شده باشد یا
جدای از اطالع به امام؛ در هر صورت ،با اطالع امام از وقوع جرم شفاعت اثری ندارد.
معنای دوم به نوعی مفهوم اصطالحی بلوغ است و مراد «اثبات حدّ» است؛ یعنی از
زمانی که حدّ نزد امام ثابت شود دیگر شفاعت تأثیری ندارد ،اما قبل از اثبات حدّ،
شفاعت قدرت تأثیر گذاری دارد .مراد از «بلوغ» همان اثبات حدّ می باشد ،زیرا اگر
مراد معنای لغوی آن باشد روایت به لغو بودن دچار می شود ،زیرا معنای روایت بنا بر
این که مراد از «بلوغ»« ،رسیدن» باشد چنین می شود« :درباره حدّی که به امام رسیده و
امام از آن مطّلع شده شفاعت نکن ،گرچه هنوز اثبات نشده است و درباره حدّی که به
امام نرسیده و امام از آن مطلع نشده ،شفاعت کن» .ایراد این نظریّه آن است که اگر
موضوع هنوز نزد امام مطرح نشده است پس پیش چه کسی باید شفاعت نمود؟! لذا تا
زمانی که جرم ثابت نشده باشد شفاعت کردن اشکالی ندارد و البته این به معنای الزام
امام به پذیرش شفاعت نیست (تبریزی.)877 :7177 ،
فقهای عامّه نیز درخصوص شفاعت قبل از بلوغ امر نزد حاکم و بعد از آن تفصیل
قائل شده اند :اگر شفاعت پیش از رسیدن امر نزد حاکم به عمل آید محدودیّتی وجود
ندارد (الرجبی)878/8 :7030 ،؛ فقهای حنفی ،شافعی و ظاهری برآنند که مقصود،
بلوغ امر نزد امام و ثبوت حکم دعوی نزد اوست (ابن عابدین1/1 :7178 ،؛ النووی،
37/73 :7178؛ ابن حزم ،بی تا)ٍٍٍٍٍٍٍ13/70 :؛ بنابراین پیش از این مرحله ،شفاعت
مجرم چه در جرائم حدّی و چه جرائم غیر حدّی جایز است .حنبلیان و جمعی دیگر از
فقها برآنند که صِرف بلوغ امر نزد حاکم برای تحریم شفاعت کافی است (العینی،
 )871/80 :7187و مالکیّه رفع امر نزد نائبان امام را نیز برای حرام شدن شفاعت کافی
دانسته و گفته اند رسیدن امر نزد قوای انتظامی یا هرکس که قائم مقام ولیّ امراست در
تحریم شفاعت کافی است (الکاندهلوی 033/70 :7181 ،و .)018لذا عموم فقهای اهل
سنّت نیز همگی درباره «جرم حدّی که هنوز نزد امام ثابت نگردیده است ،گرچه خبر
آن جرم به امام رسیده و از آن مطلع می باشد می توان شفاعت نمود» اتفاق نظر دارند
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(الجزیری3/7 :7181 ،؛ الخطیب الشربینی138/7 :7177 ،؛ القیروانی177/71 :7183 ،؛
ابن قدامه703/3 :7022 ،؛ المقدسی.)823/73 :7107 ،
 -1-1استثنائات قاعده
علیرغم مطرح بودن مسأله شفاعت در منابع و آثار فقهی و مشروعیّت آن به
تفصیلی که گذشت و با عنایت به این که قانونگذار اسالمی نهاد هایی مانند تعلیق و
آزادی مشروط را که ابداعاتی در سیاست جنایی غربی به شمار می روند با مبانی
حقوق جزای اسالم سازگار دانسته لکن در خصوص مسأله شفاعت نزد حاکم ،به نفع
مجرم سکوت نموده است .با این حال ،با توجه به این که در موارد قابل توجهی مانند
اجرای مجازات بر زن باردار ،شیرده ،بیمار جسمی یا روانی و جنون متهم (مواد ،737
 738و  730ق.آ.د.ك  ) 7038اجرای مجازات به تأخیر می افتد و همچنین در مواردی
که حدّ اجرا نمی گردد از جمله اضطرار ،سال قحطی ،اهل کتاب و توبه محکوم در
جریان حکم نیز خأل وجود نهاد شفاعت همچنان موجود می باشد که در ذیل به
بررسی و تطبیق موارد مذکور با قانون مجازات اسالمی جدید می پردازیم:
الف -اضطرار :در روایتی آمده است که زنی به دلیل اضطرار و نجات از تشنگی
شدید ،مرتکب عمل زنا شد .خلیفه دوّم می خواست حدّ زنا را بر وی جاری نماید ،امّا
حضرت علی(ع) پس از بررسی موضوع با استناد به آیه شریفه «فمن اضطرّ غیر باغ و ال
عاد» (بقره )770 :از اجرای حدّ ممانعت نمودند (حرّ عاملی .)021/82 :7171 ،در تطبیق
روایت مذکور با مبانی فقهی قانون مجازات اسالمی می توان به ماده  877ق.م.ا .استناد
نمود که اشاره دارد به این که در جرائم مستوجب حدّ ،مرتکب را در صورتی مسئول
می د انند که عالوه بر داشتن علم ،قصد و شرایط مسئولیت کیفری ،به حرمت شرعی
رفتار ارتکابی آگاه باشد و از جمله شرایط مسئولیت کیفری نیز اختیار است که در
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اضطرار شخص به دلیل نداشتن اختیار ،فاقد شرایط مسئولیت کیفری بوده و حدّ در
مورد وی اجرا نمی گردد.
ب -سال قحطي :روای ات متعددی موجود می باشد که داللت دارد بر این که
سرقت در عام المجاعه (سال قحطی) موجب اجرای حدّ نیست (حرّ عاملی:7171 ،
 ،) 783/72یعنی در شرایط خاصّ زمانی در اجرای حدّ مصلحتی نمی باشد .لذا برخی
از فقهای شیعه معتقدند که در سال قحطی مطلقاً  -چه سارق مضطّر باشد و چه نباشد -
حدّ سرقت اجرا نمی گردد (شهید اول .)807 :7177 ،در تطبیق روایت مذکور می توان
به ماده  812ق .م.ا( .بند خ) استناد نمود که یکی از شرایط اجرای حدّ سرقت را چنین
مقرّر نموده که سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد .بنابراین چنین نتیجه می گیریم
که سرقت در زمان قحطی که به علّت اضطرار ،خوف از اتالف نفس و  ...صورت
گیرد مانع از اجرای حدّ سرقت است و استثنائی بر اجرای مجازات حدّ می باشد.
ج -شفاعت قبل و بعد از اثبات جرائم حدّی :سکونى با سندى معتبر از
امام صادق(ع) روایت مىکند که آن حضرت فرمود :على(ع) فرمود :اگر درباره کسى
اجراى حدّ به ثبوت رسید نباید درباره او شفاعت کرد ،زیرا امام ،صاحب اختیار در حدّ
نیست ولى اگر مورد گناه به امام نرسیده و مجرم نیز از کرده خود نادم باشد مىتوان به
شفاعت او برخاست و در امور دیگرى بجز حدّ ،با تقاضاى مشفوعٌ له مى توان شفاعت
نمود و شفاعت در حقّ مسلمان و غیر مسلمان ،بدون اذن طرف انجام نمى شود
(بروجردى .)703/03 :7183 ،در حقوق نیز در جرائم موجب حدّ  -به استناد ماده
 7771ق .م.ا - .هرگاه متّهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصالح وی برای
قاضی محرز شود حدّ از او ساقط می گردد و اما درخصوص تأثیر شفاعت بعد از
ی امر در ماده فوق نمونه ای از
اثبات جرائم حدّی بحث شفاعت رئیس قوه قضائیه از ول ّ

 . 7ماده 771ق .م .ا ... « :.اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد در صورت توبه مرتکب حتی پس
از اثبات جرم دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید».
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مصادیق شفاعت در جرائم حدّی می باشد .ماده مذکور چنین بیان می دارد که با آن
که محاربه از جمله جرائم حدّی می باشد ،در صورتی که جرم حدّی با اقرار ثابت
شده باشد در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم محاربه دادگاه می تواند
عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری تقاضا نماید که این امر از
مصادیق بارز شفاعت در سقوط مجازات در جرائم حدّی می باشد.

نتیجه گیری و پیشنهاد
از مجموع مباحث فوق اثبات موارد زیر در قاعده ال شفاعه فی الحدّ حاصل می
گردد:
 . 7قاعده ال شفاعه فی الحدّ به صورتی صریح ،مستند به روایاتی از معصومین(ع)
است و مطابق دیدگاه مشهور فقهای فریقین در جرائم حدّی ،حکم ،عدم شفاعت در
حدود می باشد.
 .8وجود روایات قابل اعتماد ،استناد این گزاره به امامان معصوم(ع) را اثبات می
کند و از نظر داللت نیز اطالق و عموم گزاره های موجود در روایات ،شرایط کامل
برای شکل گیری قاعده فقهی با عنوان «ال شفاعه فی الح ّد» را ایجاب می نماید؛ لکن
قلمرو قاعده تنها موردی را شامل می شود که با ادلّه اثباتی ،وقوع جرم حدّی نزد
حاکم ثابت شده باشد؛ در غیر این صورت ،حکم موضوع قاعده که عدم پذیرش از
ناحیه حاکم است اجرا نخواهد شد و حاکم می تواند اقدام به پذیرش شفاعت نموده و
از صدور حکم علیه مجرم و اعمال مجازات حدّی نسبت به وی خودداری نماید.
 .0به رغم این که بر اساس مفاد قاعده ،شفاعت با شرایطی در جرائم حدّی نهی
شده است اما نفس شفاعت نمودن برای شفیع حرام نیست و قاعده داللتی بر حرمت
آن ندارد و با توجه به آیات قرآن در خصوص نهی از دلسوزی و رأفت در اجرای
مجازات جرائم حدّی می توان گفت که شفاعت در صورت وجود مصلحت ملزمه ،از
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مصادیق رأفت و دلسوزی نیست که مورد نهی ،و پذیرش آن از مصادیق تعطیلی حدود
باشد؛ همچنان که در روایت اسامه و امّ سلمه که پیش تر بیان گردید نهی از شفاعت،
به ارشادی بودن نزدیک تر است تا به حرمت؛ لذا صِرف عدم پذیرش شفاعت آنان و
عدم مجازاتشان با وضعی بودن ال شفاعه تطبیق دارد ،بنابراین شفاعت در حدّ فی نفسه
حرام نمی باشد.
 .1با عنایت به این که تأخیر در اجرای حدود در موارد قابل توجهی که در مواد
 738 ، 737و  730آ.د.ك 7038 .اشاره گردید جایز بلکه واجب است ،لذا اگر حرمت
شفاعت ،تابع تأخیر در اجرای حدّ باشد در موارد جواز یا وجوب تأخیر نیز باید
شفاعت را جایز شمرد.
 . 7با توجه به این که قاعده مذکور ،غیر اصطیادی می باشد و در موارد تردید باید
به اطالق و عموم قاعده استناد کرده و شفاعت را در همه جرائم (حدّ و تعزیر) ممنوع
دانست ،لیکن چنین استداللی مخالف اصل تخفیف و تسهیل و همچنین اصل تفسیر
مضیّق قوانین به نفع متّهم است و در موارد مذکور به لحاظ حمایت از حقوق متّهم می
بایست به قدر متیقّن از حدود که همان حدود اصطالحی می باشد اکتفا نمود؛ لذا با
توجه به اصل تخفیف و تسهیل و اصل تفسیر مضیّق قوانین به نفع متّهم و مصلحت فرد
و جامعه می طلبد که از مبانی فقهی مربوط به شفاعت بیشتر استفاده شود و قانونگذار به
تدوین و جمع آوری قوانین در یک قسم خاصّ اقدام نماید و عمل به این قاعده در
موارد استثنائی آن از قوّت و حمایت بیشتری برخوردار گردد؛ لذا پیشنهاد می گردد در
بازنگری هایی که قانونگذار در قانون مجازات خواهد داشت با امعان نظر به امکان
سنجی و ورود قاعده ال شفاعه فی الحدّ ،قوانین جزایی و کیفری را مورد توجه قرار
داده و از شفاعت در موارد و موضوعات بیشتری استفاده نماید؛ از جمله در ماده 873
ق.م.ا .که آمده است « :دادگاه نمی تواند کیفیّت ،نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا
مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید .این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو
به کیفیّت مقرّر در این قانون قابل سقوط ،تقلیل یا تبدیل است»؛ در این ماده ،قانونگذار
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سقوط ،تقلیل یا تبدیل حدود را تنها از طریق توبه و عفو امکان پذیر دانسته است،
لیکن به نظر نگارندگان با تمام دقّت و صراحتی که قانونگذار در تقریر این ماده داشته
است در شرایط موجود که بدخواهان و معاندین نظام جمهوری اسالمی با قدرت
تبلیغاتی فراوان خود علیه اسالم شبهه افکنی می نمایند و با بزرگ نمایی مجازات های
اسالمی ،موجبات تضعیف و وهن دین اسالم را در اذهان مردم و جهانیان ایجاد می
نمایند و از طرفی این فرض همیشه موجود است که به لحاظ سوء نیّت و اهداف
مغرضانه دشمنان اسالم و نظام ،فردی به عمد از توبه و تقاضای عفو امتناع نماید،
ضروری است حتی در مواردی هم که مجرم توبه نکرده است مجازات ،قابل سقوط،
تقلیل یا تبدیل باشد؛ لیکن این امر باید صریح و قانونمند باشد و با پیشنهاد دادگاه
صادر کننده حکم و ارسال به رئیس قوه قضائیه و همچنین ارائه به ولیّ امر مسلمین
جهت موافقت یا در مواردی رأساً توسط رئیس قوه قضائیه یا رهبری ،شفاعت از ایشان
صورت پذیرد که متعاقب آن این موضوع موجب وجیه تر شدن چهره کیفرهای
اسالمی در مجامع بین المللی خواهد شد.
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