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مقدمه
تحمیل مجازات برمجرم ،فرع بر وجود مسؤولیت کیفری است .تحقق مسؤولیت کیفری بر
پایه وجود و احراز اهلیت جنایی می باشد .از آنجایی که تحقق عمل مجرمانه عالوه بر رکن
مادی جرم ،مستلزم وجود و احراز رکن روانی مربوط به آن جرم نیز میباشد لذا وجود رکن
روانی یك جرم -که در واقع همان فعل و انفعاالت ذهنی مرتكب آن می باشد -در فرض
وجود اهلیت جنایی مرتكب متصور خواهد بود .در تعریف اهلیت جنایی میتوان گفت قابلیت
تحمیل یا تحمل بار تبعات رفتار مجرمانه نسبت به مرتكب جرم است که از سوی مقنن
تعیین و توسط مراجع قضایی اعمال میگردد.
مساله اهلیت جنایی خود بر دوپایه اساسی یعنی علم و اراده استوار گردیده است .بنابر
این میتوان گفت رکن روانی جرم فی نفسه یك مفهوم انتزاعی و روبنایی است که مبتنی بر
دو واقعیت زیر بنایی یعنی علم ( آگاهی فرد به ممنوعیت ها و تحریم های منظور شده از
سوی شارع یا مقنن و تبعات ناشی از آن و همچنین آگاهی به رفتار ارتكابی و یا موضوع
مورد تحریم) و اراده است .بنابراین وجود علم یا فقدان آن در حین ارتكاب رفتار
مجرمانه( اعم از حكمی یا موضوعی) و به تعبیر دیگر جاهل بودن یا عالم بودن مرتكب (اعم
از جهل حكمی یا جهل موضوعی) به شرحی که ذیال" بیان خواهد شد در تحقق یا تزلزل
رکن روانی جرم و تبعا تحمل یا رفع مسؤولیت کیفری نقش بسزایی دارد.
در حقوق جزای عرفی اغلب کشورها ،با اعتقاد به عدم تاثیر جهل حكمی بر مسؤولیت
کیفری ،قاعده «جهل به قانون عذر تلقی نمی شود» را به عنوان یك اصل پذیرفتهاند .رویه
قضایی انگلیس متهم را در هر حال ،حتی اگر از نظر اوضاع و احوال حاکم ،اطالع وی از
مجرمانه ب ودن عمل محال باشد ،مسؤول شناخته و مجازات را با لحاظ تخفیف بر او اعمال
میکند (اسمیث ،هوگان1983 ،م ،ص.)689
در ایران نیز یكی از اصول جا افتاده در نظام قضایی عدم رفع مسؤولیت کیفری به اعتبار
جهل به قانون است (نوربها1386 ،ش ،ص ،)322بطوریكه مصوبات مجلس شورای اسالمی
پس از گذشت مواعد قانونی در حق کلیه ی افراد اعم از اینكه عالم به قوانین باشند یا جاهل،
قابل اجرا میباشد  .قبل از پیروزی انقالب اسالمی نیز به موجب مادهی 2قانون مدنی مصوب
 ،1307و حكم مورخ  1317/2/20دیوان عالی کشور ادعای جهل به قانون مسموع نبود
(صانعی1382،ش ،ص.)541

تاثیر جهل حكمی بر مسؤلیت کیفری از منظر فقه امامیه 101 /
از نظرگاه حقوقی میتوان گفت که حقوقدانان نتوانستهاند مبنای نظری مستحكمی راجع
به تاثیر جهل حكمی بر مسؤولیت کیفری ارایه نمایند .لذا بین حقوقدانان در این راستا
اختالف نظر وجود دارد .عده ای معتقدند علیالقاعده جهل به قانون ،تاثیری در مسؤولیت
جاهل ندارد؛ عده ای نیز بر این باورند ،پذیرش این قاعده به طور مطلق ،خالف عدالت و
انصاف است؛ زیرا کثرت قوانین ،پیچیدگیهای آنها و نیز توسعه شهر ها و روستاها و در نتیجه
عدم اطالع همهی مردم از کلیهی قوانین مصوب ،آگاهی از قانون را در همه حال برای
تمامی افراد میسر نمیکند (نوربها1386 ،ش ،ص.)322
قانونگذار در کتاب دوم (حدود)فقط در حد زنا ،شرب خمر و سرقت ،جهل را به عنوان
عامل موثر معرفی کرده است؛ در حالیكه اوال" در بقیه جرایم حدی در صورت جهل،حكم
قضیه را روشن نكرده است؛ ثانیا" قصوری یا تقصیری بودن جهل فرد مشخص نیست؛ ثالثا"
درخصوص سایرجرایم ،قانونگذار ساکت است.
در این مقاله سعی بر این است که حدود تاثیر جهل حكمی بر مسؤولیت کیفری از منظر
فقه جزایی امامیه مورد بررسی قرار گیرد و پاسخی منطقی و مستدل به شبهات و سواالت
مطروحه در این خصوص پیدا شود .سواالتی نظیر :آیا قاعدهی «جهل به قانون رافع
مسؤولیت نیست» قاعده ای مطلق و عام است؟ آیا علم به حكم ،شرط تحمیل کیفر است ،آیا
عمل مجرمانه قابلیت انتساب به شخصی که تصور ارتكاب یك عمل مشروع را داشته ،دارد؟
آیا کیفر نمودن مجرمی که از روی جهل جرمی را انجام داده ،فایدهی عقالئی در بر دارد؟ و
سواالتی از این قبیل پاسخی مناسب بیابیم؛ چرا که اگر مسئله جهل بطور ریشه ای در کالم
فقه اسالمی بررسی گردد ،قانونگذار در تدوین قوانین که متاثر از حقوق جزای اسالمی است،
میتواند موضوع گیری صحیحی علی رغم وضعیت کنونی ،داشته باشد.
1ـ جهل و انواع آن
جهل در لغت یعنی جهالت و نادانی به معنای حماقت به خرج دادن نیز آمده است
(النهائی1986،م ،ص ) 870جهل در اصطالح فقهی نیز غیر از معنای لغوی نیست و به
ندانستن حكم شرعی معنا شده است (عبدالرحمن ،بی تا ،ص)544
از حیث عدم آگاهی نسبت به حكم و متعلق آن جهل به حكمی و موضوعی و از جهت
تالش مكلف به فراگیری حكم ،جهل به تقصیری و قصوری قابل تقسیم است.
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1ـ1ـ جهل به حکم (جهل حکمی)
هرگاه کسی به خاطر ناآگاهی از حكم یك موضوع ،مرتكب جرمی شود عمل اومبتنی بر
جهل حكمی است .بدین ترتیب شك و شبهه در مورد اصل وجود حكم است (فیض،
1385ش ،ص)311؛ مثل اینكه کسی از حكم زنا یا شرب خمر آگاهی ندارد و نمیداند که
برای این دو عمل کیفر مقرر شده است ،آنگاه مرتكب آنها میشود.
1ـ2ـ جهل به موضوع (جهل موضوعی)
هرگاه کسی علم به اصل حكم دارد و میداند که اسالم برای فالن عمل محرم ،مجازات قرار
داده است ،اما نسبت به متعلق حكم ،جهل دارد ،به عبارت دیگر نسبت به تكلیف ،علم وجود
دارد اما نسبت به مكلف به ،جهل؛ مثال نمی داند مایع موجود در ظرف سكر آور است ،اما
بعد از نوشیدن آن کشف میگردد مایع مسكر بوده و شرب مایع بر او حرام بوده است ،در
حالیكه به حكم حرمت شرب خمر علم داشته است.
1ـ3ـ جهل تقصیری
عبارت است از اینكه ،جاهل قدرت بر تحصیل علم به احكام را دارد ،ولی در اثر سهل انگاری
بدنبال آن نرفته است ،به عبارت دیگر شخصی میتواند از قانون آگاهی یابد ،ولی تقصیر می-
کند (بر وجه عمد و عدوان) و به دنبال آگاهی نمی رود (خمینی1390،ق ،ص.)456
با توجه به میزان آگاهی جاهل به جهل خود ،این جهل به دو نوع تقسیم میگردد–1:
جاهل مقصر ملتفت  :در جهل تقصیری زمانی که جاهل به جهل خود توجه داشته باشد.
لیكن علی رغم التفات ،بدنبال تحصیل علم به احكام نرفته است؛در این صورت وی را جاهل
مقصر ملتفت می نامند .ملتفت به این معنی است که او متوجه عمل خود بوده است و
احتمال داده که عمل وی خالف شرع بوده است ،اما به آن توجهی ننموده است( .گرجی،
1372ش ،ص . )296مانند کسی که برای یادگیری احكام اسالم هیچ تحقیقی نكرده و به
جهالت خود آگاه است و میداند جاهل است ،ولی نمی پرسد و عمل محرمی را مرتكب می-
شود (خویی1976 ،م ،ص –2 .)167جاهل مقصر غیر ملتفت :جاهلی که به منبع علم
دسترسی دارد ولی به جهل خود توجهی نداشته باشد و سوال هم نكند .به بیان دیگر جاهلی
که به جهل خود آگاهی دارد ولی راهها و امكانات بدست آوردن علم را یا نمیداند و نمیتواند.
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(البته به نظر میرسد تقسیم بندی اخیر فاقد مبنای مشخص و منطقی باشد و این مورد اخیر
به معنای همان جهل قصوری است).
1ـ4ـ جهل قصوری
جهلی است که مكلف در شرایطی قرار بگیرد که امكان دسترسی او به آگاهی از احكام وجود
نداشته باشد؛ مثل اینكه در جایی دور افتاده زندگی میکند که رابطه با مراکز علمی و دینی،
ندارد و نمیتواند داشته باشد (فیض1385 ،ش ،ص .)311این نوع جهل نیز به اعتبار جاهل
دو نوع است –1 :جاهل قاصر ملتفت  :مانند کسی که تحت قوه قاهره یا حبس یا دوری از
مراکز علمی و غیره ،به علم دسترسی ندارد ،ولی به جهل خود توجه دارد و میداند آشنا به
احكام اسالمی نیست (خمینی1390،ق ،ص – 2 )5جاهل قاصر غیر ملتفت :مانند کسی که
اگر چه در مراکز علمی زندگی میکند  ،به دلیل اعتقاد باطنی که پیدا کرده ،اصال احتمال
خالف نمی دهد تا از کسی سوال کند.
پس از روشن شدن مفهوم و انواع گوناکون جهل ،برآنیم که ادلهی ارائه شده دال بر تاثیر
جهل حكمی ،بر مسؤولیت کیفری را با توجه به میزان تالش جاهل به فراگیری احكام
بررسی کرده و تعارض موجود بین ادله را مورد تحلیل قرار دهیم.
2ـ ادله موافقین تاثیر جهل بر مسؤولیت کیفری
در حقوق اسالمی ،مستندات فقهی ای که داللت بر تاثیر جهل حكمی بر مسؤولیت کیفری
دارد ،عبارت است از الف) اصل برائت ب) قاعده درء ج) قاعده قبح عقاب بالییان که در
سلسله دالیل عقلی مورد بحث قرار میگیرند د) روایات وارده یا دالیل نقلی در خصوص
معذور بودن جاهل .ذیال به بررسی هر یك از ادله ارائه شده میپردازیم.
2ـ 1ـ اصل برائت
اگر مكلف نسبت به حكم شرعی در شك و تردید باشد و حكم واقعی را نداند باید به اصول
عملیه استناد بكند و برای رفع شك به اصول برائت ،احتیاط ،تخییر یا استصحاب تمسك
جوید .به عبارت دیگر ،در حكم ،شك الحق یا یقین سابق بر آن مالحظه میشود و اگر یقین
سابق باشد ،مورد اجرای استصحاب است و اگر یقین سابق نباشد ،از دو حال خارج نیست؛ یا
احتیاط در حكم ممكن است یا ممكن نیست؛ اگر احتیاط ممكن نباشد ،مجرای اصل تخییر
است و اگر احتیاط ممكن باشد ،دو حالت دارد :یا دلیل عقلی و نقلی داللت بر ثبوت عقاب

 /104مبانی فقهی حقوق اسالمی ،سال هشتم ،شماره شانزدهم ،پاییز و زمستان 1394
به مجرد مخالفت با واقع مجهول وجود دارد که در این صورت باید احتیاط کرد و اگر چنین
دلیلی وجود نداشته باشد ،مورد اجرای برائت میباشد( .انصاری ،بیتا ،ص .)192ادله برائت
عبارت است از آیات ،روایات ،اجماع و عقل.
2ـ1ـ1ـ آيات
از جمله آیانی که داللت بر برائت دارد آیه  15سوره مبارکه اسراء است .از این آیه فهمیده
میشود که سنت الهی جاری در امم گذشته بر این بوده که خدای تعالی هیچ امتی را عذاب
نمی کرده مگر اینكه رسولی به سویشان میفرستاده تا آن ها را از عذاب خدا بترساند .تعبیر
به رسول در آیه ،موید این است که مراد به تعذیب ،دنیوی است نه اخروی یا مطلق تعذیب
(طباطبایی1363 ،ش ،ص .)103همچنین فرستادن رسول کنایه از بیان تكلیف است؛ چون
که این امر غالبا با ارسال نبی صورت میگرفت .در نتیجه کسی که نسبت به حكم شرعی
تردید دارد و برای کسب اطالع از آن حكم به میزان متعارف تحقیق و تفحص نموده ،اما به
حكم واقعی دسترسی پیدا نكرده است در صورت ارتكاب عمل ممنوعه ،عقاب وی جایز
نیست.
دلیل دیگر آیه  115سوره مبارکه توبه میباشد .مفاد آیه این است که قبل از بیان حكم،
واگذاردن هیچ قومی به حال خودشان که خود عذاب بزرگی است ،شایسته نمیباشد .از این
رو در جهل حكمی ،مدعا همین است که اگر منشا جهل فقدان نص باشد در صورت ارتكاب
عمل منهی ،مجازاتی نخواهد بود (خراسانی ،بیتا ،ص)167در این خصوص به آیات دیگری
نیز استناد شده است که مجال بررسی آنها در این مقال وجود ندارد (صدوق1413 ،ق،
ص4485؛ کلینی1348 ،ش ،ص.)463
2ـ1ـ2ـ روايات
دلیل دیگر تمسك به اصل برائت در صورت انجام عمل در حال شك ،روایات وارده در این
زمینه است.
اول ـ حديث رفع
پیامبر (ص)در این حدیث فرمود« :از امت من نه چیز برداشته شده است:آنچه را که نمی-
دانند( ».عاملی ،بیتا ،ص.)32

تاثیر جهل حكمی بر مسؤلیت کیفری از منظر فقه امامیه 105 /
در حدیث شریف ،مقصود از رفع،نفی تكلیف است؛ اعم از اینكه مكلف قابلیت خطاب
داشته باشد یا قابلیت تكلیف را نداشته باشد :همانند شخص غافل یا مجنون.
از باب داللت اقتضا ،مرفوع در حدیث رفع باید مقدر باشد ،چرا که خطا و نسیان و
ناآگاهی و امثال این ها در امت اسالمی وجود دارد و برای اینكه کالم حكیم از لغو بودن
خارج گردد ،باید مرفوع را مقدر بگیریم .سوال اینست ،مرفوع مقدر در حدیث رفع چیست؟
سه احتمال وجود دارد :احتمال اول آنكه جمیع آثار امور نه گانه مذکور در حدیث رفع در
تقدیر باشد .احتمال دوم اینكه اثر ظاهر و مناسب هر یك از آن امور در تقدیر باشد .احتمال
سوم آنكه فقط عقاب در موارد مذکور در حدیث رفع در تقدیر باشد (نائینی1406 ،ق،
ص)348
معنای آن این می شود که کسی از روی جهل مرتكب عمل ممنوعه گردد ،مجازات بر او
تحمیل نمی گردد و احتمال سوم از احتمال دوم اظهر است ،چرا که اگر در عناوین نه گانه
اثر متناسب با هر یك در تقدیر باشد ،و حدیث سیاق به هم میخورد و در هر یك از امور
امری مغایر با امر دیگری در تقدیر گرفته میشود ،اما اگر فقط عقاب در تقدیر باشد این
اشكال بوجود نمی آید.
دوم ـ روايت «ما حجب ا....علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»
در جایی که خداوند علم خود را بر بندگان بیان نكرد ،تكلیفی بر آن ها نیست(حرانی،
1387ش ،ص.)348
سوم ـ صحیفه حمران
در صدر این روایت آمده است که از امام صادق (ع) در خصوص زنی که از روی جهالت در
موقع عده با مردی ازدواج کرده ،سوال کردم،امام فرمودند ،باکی بر او نیست و الزم است از
آن مرد برای همیشه جدا گردد (عاملی ،بیتا ،باب .)17
به نظر میرسد روایات یاد شده داللت بر مطلق علم و متقابال" مطلق جهل دارند و شامل
تمامی شقوق جهل اعم از تقصیری یا قصوری میشوند.
2ـ1ـ3ـ اجماع
اتفاق نظر وجود دارد که هر گاه دلیل عقلی و نقلی بر حرمت شیء وارد نشده باشد ،حكم آن
برائت است .این اجماع ممكن است از چند طریق (بر وجه محصل یا منقول) تحصیل گردد
با مالحظه فتاوی و آراء علما در فقه یا از اجماعات منقول و شهرت محقق یا از طریق اجماع
عملی و سیرهای که کاشف از رضای معصوم (ع) باشد ،به این معنی که از ابتدای شریعت
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اسالمی سیره مسلمین بر این بوده که پس از فحص و نیافتن نهی از طرف شارع ،بنا را بر
اباحه گذاشته و مرتكب آن عمل میشدند (انصاری ،بیتا ،ص.)203
2ـ1ـ4ـ عقل
عقل به طور مستقل حكم میکند که مواخذه بر مخالفت حكمی که مجهول است در صورتی
که مكلف از آن فحص نموده و از دست یافتن به ان ناامید شده ،قبیح میباشد( .خراسانی،
بیتا ،ص .)179از طرفی تكلیف وی به چنین عملی ،تكلیف بما الیطاق است.
نكته قابل دکر اینكه،شرط اجرای اصل برائت اینست که انسان به مقدار متعارف تفحص
کرده باشد ،تا از یافتن به دلیل حكم مایوس گردد .بدلیل اینكه عقل هیچ گاه به برائت حكم
نمیکند  ،مگر اینكه پس از تفحص از دلیل و مایوس شدن از وجود آن باشد (خراسانی ،بیتا،
ص.)255
2ـ2ـ قاعده درء
دومین دلیلی که داللت بر تاثیر جهل حكمی بر مسؤولیت کیفری دارد ،قاعده درء است.
قاعده «درء» در حقیقت اتخاذ شده از روایتی از حضرت رسول (ص) است که میفرماید:
«ادرؤا الحدود بالشبهات»(صدوق1413 ،ق ،صص 53و.)4
از میان فقهای اسالمی کسی منكر این قاعده نیست مگر فقهای ظاهری که معتقدند،
دفع حد به واسط ه شبهه جایز نبوده و آنچه که از حضرت پیامبر (ص) و صحابه نقل شده
است ،درست نیست (عوده1413 ،ق ،ص.)208
براساس این قاعده اگر کسی ظن قوی یا قطع به حلیت فعل ارتكابی داشته باشد ،اما بعد
از انجام عمل مشخص شود که عمل ممنوعه ای را مرتكب شده است ،مجازات از او برداشته
میشود (نجفی ،بیتا ،ص .)262از آن جایی که در قاعده مورد نظر ،شبهه محلی به «ال»
است ،افاده عموم میکند؛ لذا شامل هر دو شبهه حكمیه و موضوعیه میشود .یعنی کسی که
نسبت به موضوع حكمی جهل داشته باشد ،در صورت ارتكاب عمل مجرمانه مجازات نمی-
شود ،همین معنی در جهل حكمی نیز وجود دارد .فقها در مورد شمول قاعده نسبت به
جاهل به موضوع ،اختالفی ندارند (حلی1377 ،ق ،ص .)345اما در خصوص جهل حكمی
گروهی از فقها قائل به تفصیل شدهاند و گفتهاند که اگر جهل از نوع جهل قصوری باشد ،در
موارد جهل به حكم ،قاعده جاری میگردد و مجازات از عامل برداشته میشود و اگر جهل از
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نوع جهل تقصیری باشد ،مرتكب از مجازات معاف نخواهد شد (خویی1976،م ،ص .)169در
جواب باید گفت :یكی از ادات عموم ،جمع محلی به الف و الم است و در «ادرؤوا الحدود
بالشبهات» الف و الم در «الشبهات» افاده عموم میکند و شامل کلیه شبهات خواه شبهه
موضوعیه یا حكمیه و همچنین بلحاظ اطالق روایت شامل جهل قصوری و تقصیری میشود
(ده آبادی1387 ،ش ،ص .)64بنابراین طبق قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» اجرای حدود
متوقف می گردد و در غیر حدود از احكام جزایی که در اسالم مطرح است ،حكم به لحاظ
اطالق قا عده از یك سو و اولویت طریق از سوی دیگر ،همچنین است (مرعشی1370 ،ش،
ص.)11
2ـ3ـ قاعده قبح عقاب بالبیان
بسیاری از فقها اظهار کردهاند که این قاعده ،یك قاعدهی مسلم عقلی است (حائری یزدی،
بیتا ،ص427؛ عراقی1369 ،ش ،ص62؛ آشتیانی1404 ،ق ،ص .)27مفاد قاعده اجماال به
این معنا میباشد که قبل از آنكه شارع ،احكام را به اطالع مردم برساند نمیتواند به دلیل
تخلف از آن کسی را کیفر اعم از دنیوی و اخروی دهد (حكیم1963 ،م ،ص513؛ ملكی
اصفهانی1379 ،ش ،ص.)59
2ـ3ـ1ـ بیان صادر يا واصل
ممكن است در نظر آید که مراد از بیان در این قاعده ،تشریع اصلی است ،هر چند به ملكف
واصل نشده باشد .در نتیجه ،چنانچه مرحله وضع ،جعل و تشریع قانون منقضی شده باشد،
مجازات شخص مرتكب قبحی نخواهد داشت .این برداشت با نظر اکثر فقهای امامیه منطبق
نیست .به نظر آنان تنجز تكلیف شرعی ،متوقف بر بیان به کار رفته در قاعده را بر بیان واصل
تفسیر کردهاند (لنكرانی1479 ،ق ،ص)277؛ و برای اثبات مدعا به آیات ،روایات ،اجماع و
عقل تكیه کردهاند.
از جمله آیاتی که اثبات میکند مراد از تكالیف منجز شرعی،آن احكامی است که ملكف
نسبت به آنها آگاهی یافته و به تعبیری به مكلفین واصل شده است ،آیهی تكلیف میباشد .با
توجه به آیه ،خداوند تنها در صورت بیان تكلیف ،فرد را مكلف به انجام آن میکند ،طبعا اگر
احكام ،به اشخاص واصل و اعالم نشود ،مسؤولیتی نیز در برابر آن نخواهند داشت .که به
درستی نمایانگر مفهوم قاعدهی قبح تكلیف بال بیان است و وقتی تكلیف بالبیان بر اساس
اینایه نفی شده پس به طریق اولی عقوبت نیز در صورت عدم بیان منتفی خواهد بود.
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آیه دیگر آیهی نفی تعذیب میباشد .آنچه از ظاهر آیه به دست میآید این است که،
عذاب معلق شده بر بعثت رسول که مبلغ احكام الهی است ،پس مراد از بعث رسول ،کنایه از
قیام حجت و اتمام بیان میباشد (لنكرانی1379 ،ش ،ص.)277
روایات گوناگونی نیز بر مطلب فوق که داللت بر بیان واصل دارد وارد شده بطور نمونه:
محمد بن مس لم گوید از امام باقر پرسیدم :مردی را ما به اسالم دعوت کردیم و او اسالم
اورد ،پس شراب مینوشید ،زنا میکرد و ربا میخورد و چیزی برای او از حالل و حرام بیان
نشده بود ،آیا با وجود جهل وی حد براو جاری میشود؟ امام (ع)فرمود خیر ،مگر اینكه بینه
آورده شود که او اقرار به تحریم آنها داشته است (عاملی ،بیتا ،ص .)324از روایت یاد شده و
مشابه آن (همان ،ص395 ،324و  )475به خوبی استفاده میشود که جاهل به حكم به
لحاظ عدم بیان واصل به او ،معذور بوده و احكام جزایی و دیگر آثار تكلیفی مترتب بر آن ،از
عهدهی مكلف ساقط میباشد .برای همین است که در روایت امام فرموده است« :اقر
بتحریمها» تا اینكه کامال مشخص گردد که حكم به او رسیده است و اقرار به تحریم ،مرحله-
ی آگاهی و وصول کامل میباشد.
عالوه بر آیات و روایات وارده ،در بین تمامی اصولیون و حتی اخباریون اتفاق نظر ،بلكه
میتوان گفت در این مساله اجماع وجود دارد .چنانچه مرحوم سید محمد طباطبائی گوید:
« پس درست این است که این دلیل را اینچنین قرار دهیم که اگر حكم به مكلف واصل
نشود عقابی نمیباشد  ،بخاطر قبح تكلیف و عقاب ،کما اینكه جمعی از ارباب عقول نیز ،بر
این مسئله اتفاق نظر دارند» (طباطبایی ،بیتا ،ص .)518مرحوم آیت اهلل خوئی نیز اظهار
داشته است که  « :و اما کبری عدم استحقاق عقاب بنده ،هنگام مخالف او با تكلیف ،در
صورت عدم وصول تكلیف ،به مكلف میباشد  .پس این نزد همه مسلم است ...چگونه است و
این که عقاب بر مخالفت تكلیف غیر واصل از واضح ترین مصادیق ظلم است » (خویی،
1386ش ،ص )254مرحوم میرزای قمی نیز میگوید « :آنچه از بیان مفید فائده است ،بیان
واصل به مكلف میباشد نه مطلق بیان» (میرزای قمی ،بیتا ،ص.)125
آخرین دلیل برای اثبات این مدعا که منظور از بیان ،بیان واصل است و نه صادر ،دلیل
عقل است .آیت اهلل فاضل لنكرانی در این باره میگوید « :از آنجا که تكلیفی از ناحیهی موال
بوده ولی این تكلیف برای مكلف بیان نشده و اگر بیان شده ،به مكلف واصل نگردیده و در
عدم وصول به مكلف ،وی هیچ نقشی نداشته ،بلكه سعی کامل بر اطالع بر تكلیف نموده،
بنابراین عقل هر انسانی به تنهایی حكم میکند به اینكه مكلف هیچ تقصیری بر حاصل
نشدن غرض موال نداشته است؛ و عقل حكم عقاب بر مخالفت چنین تكلیفی را قیح میداند.
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بنابراین ،مقصود از کلمه عقاب بال بیان «عدم بیان» نیست ،بلكه «بال بیان واصل الی
المكلف» است واال بیان غیر واصل ،همان حكم عدم بیان را دارد و این مساله مورد اتفاق
همهی اصولیان و حتی اخباریون نیز میباشد» (لنكرانی1379 ،ش ،ص.)277
در واقع برای تنجز تكلیف یك سلسله شرایط عامهای وجود دارد که هر تكلیفی مشروط
به این شرایط است از جملهآن عالم بودن مكلف میباشد؛ زیرا اگر مكلف نداند که در لسان
شرع ،تكلیفی متوجه او شده ،چگونه میتوان گفت که تكلیف برای او تنجز پیدا کرده و باید
برطبق آن عمل کرد؟
توضیح کالم آنكه برای احكام مراتبی هست (خویی1386،ش ،ص 697و محمد تقی
الفقیه1407 ،ق ،ص )70و مادامیكه به مرتبهی اول نرسد به مرتبهی ثانی ترقی نخواهد
نمود .مراتب احكام به شرح ذیل است:
مرتبهی اول :مرتبهی اقتضاء و مصلحت و مفسده است؛ یعنی مرتبهی اشتمال واجب بر
یك مصلحت کامل و اشتمال حرام بر یك مفسدهی کامل و اشتمال مسستحب بر مصلحت
راجح و اشتمال مكروه بر مفسدهی مرجوح ،مادامیكه مصلحت و مفسده در شیئی نباشد به
مراتب دیگر نائل نمیشویم.
مرتبه دوم :مرتبهی انشای حكم است که بعد از مالحظهی مصلحت و مفسده آمده است.
موال قانونا انشای حكم میکند که هنوز اراده و کرامت در قلب موال منقح نشده و لهذا دو
حكم انشائی برخالف هم در شیئی جمع میشوند ،به عبارت دیگر این مرتبه جعل حكم بر
وفق اقتضائی است که در مرحلهی اول ثابت شده .پس این مرحله ،مرحلهی قانونگذاری و
تصویب قانون و وضع قاعده میباشد.
مرتبهی سوم :مرتبهی فعلیت حكم میباشد .یعنی حكمی را که موال انشاءکرد با توجه به
شرایطی مثل علم مكلف به حكم و قدرت بر امتثال ،فعلیت پیدا میکند.
مرتبهی چهارم :مرتبه ی تنجز است که حم منجز گردیده است .در این مرحله مخالفت با
حكم ،مجازات دارد و آن وقتی است که حكم ابالغ شده و همه مطلع شدهاند و از این پس
اگر شخصی با علم حكم را زیر پا گذارد مجرم شناخته شده و مستحق عقاب است.
دلیل این مطلب که تا حكمی منجز نشود مخالف آن عقاب ندارد این است که :تا به این
درجه نرسد ،اصال امر و نهی حقیقتا به آن تعلق ندراد؛ زیرا امر یعنی الزام و بعث به جانب
فعل و ن هی یعنی الزام به ترك یا زجر از فعل ،و تا به درجهی تنجز نرسد الزامی نیست و
بعث و زجری ندارد .وجودش کالعدم است و لذا سرپیچی از آن کیفر ندارد (محمدی
خراسانی1382 ،ش ،ص .)235شرط اجرای این قاعده نیز ،فحص و یاس از وجود تكلیف
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میباشد .مقدار فحص نیز آن نیست که مكلف تفحص نماید تا قطع به عدم دلیل و حصول
اطمینان کافی نمایان ،زیرا پیدا کردن قطع به عدم دلیل ،مستلزم عسر و حرج است ،عالوه
بر اینكه دلیلی بر خصوص آن نداریم ،بلكه اطمینانی که در بین عقال ،علم عادی محسوب
میشود آن حجت است (نجفی دولت آبادی اصفهانی1406 ،ق ،ص.)204
2ـ4ـ ساير روايات وارده در خصوص معذور بودن جاهل
سایرادله موافقین با تاثیر جهل حكمی بر مسؤولیت کیفری برخی روایات است .من جمله:
اول :صحیحه حلبی از امام صادق (ع)که فرمود» :اگر کسی اسالم آورد و به آن اعتراف کند،
سپس خمر بنوشد و زنا کند و ربا خورد در حالی که حالل و حرام برای او روشن نشده و
جاهل باشد ،حد را بر او جاری نخواهیم کرد ،مگر این که بینه اقامه شود که سورهای که در
آن زنا و شراب و ربا خواری وجود دارد را خوانده است و در صورت جهل ،ابتدا او را به حكم
ارشاد میکنم؛ چنانچه بعد از آن مرتكب ،مرتكب گناه شد ،بر او حد و تعزیر جاری میکنم
(عاملی ،بیتا ،ص.)323
دوم :در صحیفه ابی عبیده حذاء آمده است :امام محمد باقر (ع) فرمود« :اگر شخص غیر
عرب را پیدا کنم که اسالم آورده ،ولی هنوز چیزی از احكام الهی (زنا ،سرقت ،و شراب) به او
گفته نشده و رفت زنا کرد ،سرقت نمود یا شراب خورد ،حد را بر او جاری نمی کنم ،زمانی
که به این امور جهل داشته ،مگر این که بینه ای اقامه شود که او نسبت به این احكام مطلع
بوده است»(عاملی ،بیتا ،ص.)324
سوم :روایت ابن ابی از امام صادق (ع) یا از امام باقر (ع)  :در خصوص شخصی که اسالم
آورده و شراب نوشید در حالی که جاهل بود .امام فرمود« :زمانی که جاهل است ،حد را بر او
جاری نمی کنم ،لیكن به او تعلیم احكام را میدهم؛ اگر بعد از آن مرتكب شد،حد را بر او
اقامه مینمایم»(عاملی ،بیتا ،ص.)325
چهارم :روایت ابی بصیر از امام صادق (ع) :ابوبكر مردی را که شراب نوشیده بود احضار
کرد و به او گفت :چرا شراب نوشیدند در حالی که آن حرام است؟ آن شخص گفت :من
اسالم آوردم و منزلم نزدیكی قومی است که نوشیدن شراب را حالل میدانند و اگر من می-
دانستم از آن اجتناب میکردم .حضرت علی (ع) به ابوبكر فرمود« :او را به میان مهاجرین و
انصاریان ببرید؛ اگر کسی قبال آیه تحریم را برای وی خوانده است ،علیه او شهادت بدهد و
اگر کسی قبال آیه تحریم را برای وی نخوانده است ،چیزی بر او نیست و ابوبكر این کار را
کرد و کسی علیه او شهادت نداد ،در نتیجه او را رها کرد» (عاملی ،بیتا ،ص.)325
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پنجم :روایت عبدالصمد بن بشیر از امام صادق :که فرمود« :شخصی که موردی را روی
جهالت انجام دهد ،چیزی بر او نیست (مسؤولیتی ندارد و مجازات نمی شود)» (عاملی ،بیتا،
ص.)126
بنابر ادله فوق الذکر مانند اصل برائت ،قاعده درأ ،قاعده قبح عقاب بالبیان و روایات وارده
در خصوص معذور بودن جاهل میتوان نتیجه گرفت که جهل قصوری یا تقصیری نسبت به
حكم بر مسؤولیت کیفری مرتكب موثر بوده و مانع از اعمال کیفر میباشد .به نظر میرسد
مجموع مطالب ذکر شده و دالیل مزبور حكایت از مطلق بودن تاثیر جهل بر مسوؤلیت
کیفری دارد.
3ـ ادله مخالفین تاثیر جهل بر مسؤولیت کیفری
قاعده اشتراك احكام میان عالم و جاهل ،قاعده وجوب تعلم احكام و همچنین فرض عالم
بودن افراد به احكام اسالمی نیز داللت بر آن دارد که در جرایم مستوجب حدود ،قصاص و
تعزیرات جهل بر مسؤولیت کیفری مرتكب تاثیری نداشته و مرتكب جاهل باید به مجازات
اعمال مجرمانه خود برسد.
3ـ1ـ قاعده اشتراك احکام میان عالم و جاهل
در کتب اصولی ،در بحث حجیت قاعده مورد بحث،مقرر نموده است که احكام ،قوانین ،اوامر
و نواهی میان افراد عالم و جاهل مشترك است ،چرا که علمای شیعه اعتقاد دارند که خداوند
براساس مصالح و مفاسدی (مرتبه اقتضا) احكامی را جعل نموده (مرتبه انشا) و سپس توسط
انبیا آن را اعالم نموده است (مرتبه فعلیت) هر کسی که به سن تكلیف برسد و شرایط عامه
تكلیف را دارا باشد ،اعم از عالم و جاهل ،وظیفه دارد در انجام اوامر و ترك نواهی کوشا
باشد.بنابراین علم در اصل تكلیف مدخلیت ندارد و فرقی نمیکند که علم تفصیلی باشد یا
اجمالی ،همچنین امارات ظنیه که قائم مقام علم هستند ،نیز در اصل تكلیف خود آشنایی
کامل داشته ،در جهت انجام آن بكوشند (مظفر ،بیتا ،ص32؛ انصاری ،بیتا ،ص 27و الفقیه
بیتا ،ص.)82
در مراتب احكام ،احكام میان عالم و جاهل مشترك است .اما در مرحله تنجز تكلیف ،علم
برای عقاب و مجازات مرتكب شرط است .به عبارت دیگر شرط تنجیز تكلیف ،علم به تكلیف
است (قیاسی ،ساریخانی و خسروشاهی1385 ،ش ،ص .)259اگر این گونه باشد آیا قاعده
اشتراك میتواند دلیل بر عدم تاثیر جهل بر مسؤولیت کیفری باشد؟
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در جواب می توان گفت اگر چه علم شرط تنجیز تكلیف است .اما مالك در آن علم
حقیقی نیست ،بلكه مناط در آن ،امكان تحصیل علم است؛ یعنی ،هر کسی که امكان
فراگیری علم به احكام برایش وجود داشته باشد در حكم عالم است ،تكلیف برای او منجز
است (ابوزهره ،بیتا ،ص .)532بنابراین افراد جاهلی که در اکتساب علم سهل انگاری می-
کنند ،در حكم عالم بوده و تكلیف برای آنها منجز است .در نتیجه عدم تحصیل علم در
صورت امكان ،موجب عدم تنجیز تكلیف نیست .بلكه اگر بعد از فحص و تحقیق ،علم یا قائم
علم برای شخص حاصل نشد ،تك لیف برای او منجز نیست؛ یعنی اگر مكلف مخالفت با واقع
کرد ،عقاب نمیشود (مظفر ،بیتا ،ص.)33
3ـ 2ـ قاعده وجوب تعلم احکام
ایمان به اسالم متفرع بر اعتقاد و عمل به آن است ،اعتقاد از مقوله علم و عمل نیز فرع بر
علم به احكام است .از آن جایی که همه افراد علم اجمالی به وجود احكام دارند ،لذا ضرورت
دارد در جهت علم به آنها تفحص و تحقیق نمایند .بدون فحص و تالش در اکتساب علم به
احكام ،مسؤولیت کیفری اشخاصی که مرتكب اعمال مجرمانه میشوند و عدم آگاهی و جهل
خود را نسبت به احكام بهانه قرار میدهند ،به قوتش باقی است؛ چرا که قاعده وجوب تعلم
احكام ،افراد جامعه را مكلف میسازد که در تحصیل علم و فراگیری اوامر و نواهی شارع،
جدیت داشته ،در این امر مهم ،کوتاهی ننمایند .این که آیا مالك وجوب تعلم ،حكم عقل
است یا حكم شرع اختالف نظر وجود دارد ،لیكن به نظر میرسد با احراز علم اجمالی به
وجود احكام بر مكلفین واجب است در جهت تحصیل آن احكام بكوشند (الغروی نائینی،
1406ق ،ص 205و خراسانی ،بیتا ،ص .)158مجازات تارك علم و احتجاح بر او به خاطر
این است که به دنبال تحصیل علم و تفحص احكام نرفته و آن را ترك کرده ،به همین دلیل
جهل او عذر محسوب نمی شود.
3ـ3ـ فرض عالم بودن افراد به احکام اسالمی
در قاعده اشتراك و قاعده وجوب تعلم و تفقه احكام ثابت شده است ،که جهل به احكام
اسالمی عذر محسوب نمیشود .افراد مكلف هستند در مقام تحصیل علم به احكام کوشا
باشند .مخالفین تاثیر جهل بر مسؤولیت برای اثبات فرض عالم بودن افراد به احكام اسالمی
به روایات ذیل استناد کردهاند:
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اول :ابوعبیده از امام صادق (ع) نقل میکند(عاملی ،بیتا ،ص: )323از امام (ع) در
خصوص زنی که دارای شوهر بوده و با مرد دیگری ازدواج کرده است ،سوالی کردم و حضرت
فرمودند :اگر شوهر اول با زن در یك شهر اقامت داشته باشد به نحوی که ارتباط برای هر دو
طرف میسر باشد ،پس در این صورت حد زانی محصن که رجم باشد ،بر زن ثابت است و اگر
شوهر اول غائب باشد یا با او در یك شهر باشد ،لیكن به یكدیگر دسترسی نداشته باشد پس
در این صورت آنچه که بر زانی غیر محصن مقرر است ،بر این زن ثابت میشود...سوال کردم
اگر زن نسبت به عملی که انجام داده است ،جاهل باشد ،حكم آن چگونه است؟ امام
فرمودند  :آیا در بالد اسالمی نیست؟ عرض کردم :بلی؟ امام علی (ع) فرمودند :امروزه در
میان زنان مسلمان کسی نیست که نداند زن مسلمان نمیتواند دو شوهر داشته باشد»...
دوم :یزید الكناسی از امام صادق نقل میکند (عاملی ،بیتا ،ص :)322در خصوص زنی که
در زمان عده ازدواج کرده است ،سوالی کردم ،امام فرمودند :اگر در عده طالقی که در آن
مرد حق رجوع وجود دارد (طالق رجعی) ازدواج کرده باشد ،حد رجم بر او ثبات است و اگر
در عده طالق غ یر رجعی باشد ،در این صورت بر آن زن حد زانی غیر محصن ثابت است و
اگر در عده وفات قبل از انقضای چهار ماه و ده روز شوهر کرده باشد ،حد رجم بر او ثابت
نیست ،بلكه مجازات او صد تازیانه است .عرض کردم اگر این زن در اثر جهالت چنین اقدامی
کرده باشد ،نظر شما چیست؟ امام (ع) فرمودند :امروزه زنی از زنان مسلمان وجود ندارد مگر
این که عده طالق و مدت را می داند و به تحقیق که در زمان جاهلیت نیز زنان به این
موضوع آگاهی داشتند .عرض کردم :اگر عده را بداند ،لیكن مقدار آن را ندانسته باشد ،در
این صورت نظر شما چیست؟ امام فرمودند :وقتی که بداند بر او عهده هست ،پس حجت بر
او الزم بوده و باید بپرسد تا علم پیدا کند (فتسال حتی تعلم).
4ـ تاثیر جهل حکمی در سقوط مجازات
در مباحث قبلی ،دو دسته دالیل معارض مورد بررسی قرار گرفت .دسته اول (اصل برائت،
قاعده درء ،قاعده قبح عقاب بالییان و اخبار وارده مبنی بر معذور بودن جاهل)،داللت بر آن
داشته که جهل حكمی بر مسؤولیت کیفری موثر بوده و این ادله اطالق دارد و شامل جهل
قصوری و تقصیری میشود و نیز عام بوده و جهل حكمی و موضوعی را در بر میگیرد .دسته
دوم از ادله مستندات فقهی (قاعده اشتراك که احكام میان عالم و جاهل،قاعده وجوب تعلم
احكام ،فرض اولیه مبنی بر عالم بودن افراد به احكام اسالمی) داللت بر عدم تاثیر جهل بر
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مسؤولیت کیفری مجرم دارد .آیا میتوان بین این دو دسته دلیل را با عنایت به قاعده
«الجمع مهما امكن من الطرح» ،جمع عرفی نمود؟
همانطور که ذکر شد جهل له حكم به اعتبار جاهل ،از سویی قصوری یا تقصیری است و
هر یك یا همراه با غفلت محض است یا همراه با شك و احتمال .بنابراین صورتهای جهل
حكمی به این اعتبار چهار مورد است که عبارتند از – 1 :جاهل قاصر ملتفت  – 2جاهل
قاصر غیر ملتفت  – 3جاهل مقصر ملتفت  –4جاهل مقصر غیر ملتفت.
صورتهای اول و دوم مشمول ادله حاکم بر عدل مسؤولیت مطلق جاهل است و روایات و
قاعده درأ و قبح عقاب بالبیان هم ،شامل این دو صورت میشود؛ زیرا به هر حال در هر مورد
مكلف قدرت بر تحصیل علم ندارد و تقصیری هم در این جهت انجام نداده است ،لذا قدر
متیقن از شمول اذله این دو مور است.
اما در مورد سوم و چهارم محل مناقشه است .ابتدا حكم جاهل مقصر غیر ملتفت را
بررسی می کنیم .یعنی در جایی که با دسترسی به علم ،به دنبال کسب علم نرفته و به جهل
خود هم آگاه نبوده است .آیا در اینجا مجازات بر وی تحمیل شود یا خیر؟ به نظر میرسد در
موردی که جاهل مقصر غیر ملتفت باشد ،دلیل عدم علم شخص به جهل خود ،فی الواقع
تكلیف برای وی منجز نشده ،لذا مجازات بر وی جاری نمیشود .امام خمینی (ره) در تحریر
الوسیله به عدم اجرای حد در این مورد فتوا دادهاند« :اگر شخصی با زنی که بر او حرام است،
همانند مادر ،دایه ،زن شوهر دار ،زن پدر و زن پسر ،ازدواج کند و در حال جهل به حرام
بودن عمل ،با او نزدیكی کند ،حدی بر او نیست و اگر اعتقاد داشته که عمل جایز بوده است،
نیز حدی بر او نیست ،چرا که اینها از موارد شبهه است .اگر به واقع جهل داشته و جهل او
نیز قابل اعتبار و توجه نباشد (مغتفر) ،همانند کسی است که زنی به او خبر میدهد که
شوهر ندارد در حالی که دارای همسر بوده یا بینهای مبنی بر طالق او یا فوت شوهر او اقامه
شده یا در حصول رضاع محرم شك پیدا کرده در حالی که رضاع حاصل بوده است حدی بر
او نیست  ...آری اگر جاهل قاصر باشد یا جاهل مقصر غیر ملتفت به حكم باشد یا این که
توجه ندارد که باید سوال کند ،ظاهر این است که شبهه است و حد را درء میکند»
(خمینی1390،ق ،ص.)56
بنابراین به نظر میرسد در صورتی که شخص ،جاهل مقصر غیر ملتفت باشد ،عموم
مفهوم «کلما رجل ارتكب امرا بجهالته فال شیء علیه» و عموم ادله دسته اول این عنوان را
نیز در اعمال انواع مجازاتها ،در برمیگیرد.
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اما در مورد جاهل مقصر ملتفت که محل بحث است را ابتدا در حدود مورد مداقه قرار
میدهیم.
برخی معتقدند این مورد را نمیتوان رافع مسؤولیت دانست؛ زیرا چنین فردی میداند که
امر مشتبه است و با اندکی جستجو میتواند شبهه را زایل کند ،ولی با علم به این امر باز هم
مرتكب میشود گویی انجام عمل نهی شده را خواسته است .آیت اهلل خویی در این باره می-
نویسد« :چنین فردی عالم به حكم ظاهری است» و «منظور از شبهه ای که موجب سقوط
حد می شود ،جهل قصوری است یا تقصیر در مقدماتی است که زانی در حال وطی اعتقاد به
حلیت آن دارد ،اما کسی که جاهل مقصر به حكم بوده و ملتفت به جهل خود در زمان عمل
زنا باشد ،حد زنا بر او ثابت است» (خوبی1976 ،م ،ص 134و نجفی ،بیتا ،ص .)245بنابراین
صرف جهل به واقع ،عذری برای مكلف به شمار نمیآید .هر چند ایشان این استدالل را در
بحث زنا مطرح کردهاند ،ولی اطالق تعلیل شامل همهی جرایم حدی میشود .امام خمینی
نیز در این خصوص بیان میدارند...«:شبههای که از ظن غیر معتبر یا صرف احتمال حاصل
میشود ،مش كل است که موجب درء حد گردد .اگر کسی به حكم شرعی جهل دارد ،لیكن
ملتفت به جهل خود نیز است و احتمال حرمت هم میدهد ،اما از کسی سوال نمیکند،
ظاهر این است که از موارد شبهه نیست» (خمینی1390 ،ق ،ص.)56
در مقابل نظریه فوق ،برخی از فقها نظر مخالفی بیان کردهاند .بر این داللت دارد که در
خصوص جاهل مقصر ملتفت نیز نباید حد جاری شود و این مورد از عموم جهل خارج
نیست .زیرا اوال اگر چه شخص احتمال حرمت میدهد ،ولی در عین حال یقین ندارد و وقتی
یقین نداشته باشد ،قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» جاری میشود .بنابراین ،اگر چه اصول
شرعی اقتضا داشت شخص پرهیز کند و مرتكب نشود و به خاطر ترك این احتباط و عدم
اعتنا به قواعد ظاهری گناهكار است ولی در عین حال زانی نیست؛ زیرا هر گناهكاری به
معنای زنا کار نیست.
ثانیا ظاهرا قاعده درأ اینست که برای ایجاد توسعه و شمول بیشتری در باب حدود برای
ادله دیگر جعل شده است و اگر این قاعده نیز فقط در جایی جاری میشود که اصول
ظاهری دیگر به ما اجازه ارتكاب و در عین حال درأ مجازات را میدهد ،چه تخفیف و
توسعهای به داللت قاعده درأ در باب حدود ایجاد میشود! لذا ،قاعده درأ در باب حدود در
مقام ایجاد توسعه ای است که اصول دیگر داللت بر آن ندارند .از این رو قاعده درأ قانونی
معاف کننده همراه با توسعه بیشتری در باب حدود است و در ابواب دیگر قاعده جاری نمی-
شود.
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پس ،در جایی که شخص" گمان" میکند و "احتمال" میدهد ،ولی یقین به حرمت هم
ندارد و به امید اینكه حرام نباشد انجام میدهد طبق اصول دیگر مانند برائت مسؤول و
گناهكار است و جهل شامل او نمیشود .لكن در عین حال حد بر او جاری نمیگردد .در
صورتی که کسی به جریان حد در این مورد قائل گردد ،در حقیقت قاعده درأ را لغو و بی
موضوع کرده است .چرا که اگر این قاعده در حدود نبود ،اصول دیگر شامل سه قسم دیگر
جهل می شد .لذا برای عدم لزوم لغویت در قاعده درأ ،این مورد (جاهل مقصر ملتفت) را با
قاعده مذکور از تحمل مجازات حد معاف میکنیم .البته ،این معنا را در کالم عدهای از فقها
نیز میتوان استنباط کرد .صاحب جواهر مینویسد« :کما ال حد علیها ایضا کما لو ظنته
زوجها او سیدها» (نجفی ،بیتا ،ص .)264در اینجا که ظن و گمان دارد و تقصیر کرده و
بدون فحص مرتكب میشود ،یا اینكه احتمال خالف میدهد و بر این احتمال هم توجه دارد،
ولی در عین حال حد ندارد .ایشان در جایی دیگر با صراحت بیشتری این مطلب را نقل
کردهاند و آن جایی است که اعتقاد شخص به حالل بودن نكاح ناشی از انتخاب مذهب فاسد
است که انسان در انتخاب آن مذهب تقصیر کرده و دچار جهل حكمی ناشی از تقصیر شده
باشد ،ولی در عین حال حد نمیخورد مانند اینكه بیان میدارد« :ان کان اعتقاد بحلیه
النكاح ناش عن اختیار مذهب فاسد قد قصر فی مقدماته او باعراض .عن اهل الشرع او بغیر
ذالك مما یكون فیه مشتبها و ان کان هو آئما فی وطئه کما حققنا ذلك فی کتاب
النكاح»(نجفی ،بی تاص .)264با اینكه در اینجا شخص جاهل مقصر ملتفت است ،ولی بدلیل
شبهه و جهل ،شخص حد نمیخورد ،در عین حال که گناهكار است.
بنابراین ،بطور کلی جهل در حدود رافع حد و مجازات است .زیرا قاعده درأ عام است و
این عمومیت تخصیص بردار نیست و اگر صورت جاهل مقصر ملتفت از آن خارج شود ،اصال
این قاعده لغو خواهد شد.
اگر شخصی نسبت به احكام قصاص در جرایم عمدی جاهل باشد ،جهل در این مساله چه
نقشی در مسؤولیت کیفری وی دارد؟ آیا میتوان با لحاظ قاعده درأ مجازات را منتفی
دانست؟
از آنجایی که مرتكب ،عالمانه و عامدانه عمل مجرمانهای را انجام داده است ،باید به
مجازات برسد .اما چون نسبت به احكام اسالمی جاهل بوده است ،آیا به قصاص محكوم می-
شود یا فقط باید دیه بپردازد؟ عدهای معتقدند جهل به حكم شامل قصاص هم میشود و
بعالوه در مسائل کیفری در دماء و نفوس باید احتیاط کرد.
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برخی نیز بر این باورند که چون قصاص حق الناس است و در حقوق حق الناس باید
دقیق بود ،بنابراین نمی توان بمجرد بروز شبهه یا جهل حكمی ،قاعده درأ را جاری کرد و
قصاص را منتفی دانست .این قاعده تنها در حدود الهی که نوعی مبنای تخفیف و تسامح در
آن وجود دارد ،جاری میشود .لذا اعم از اینكه جانی عالم به احكام یا جاهل ،قصاص به
قوتش باقی است (بجنوردی1384،ش ،ص.)129
در پاسخ میتوان گفت قاعده مزبور قصاص را نیز در بر میگیرد .چرا که حدود الهی
منحصر در معنای مصطلح فقهی آن نیست بلكه هر مجازاتی که از جانب شارع مقدس
تعیین شده باشد در زمره حدود قرار میگیرد .با عنایت به اینكه در برخی نیاز به مطالبه
مدعی است و برخی بی نیاز از این الزام .قصاص را میتوان در گروه نخست قرار داد و اینكه
حقوق الناس مبنی بر مداقه و تدقیق است ،به نظر میرسد مربوط به امور مالی صرف جاری
بین مردم باشد نه در هر نوع مسائل دیگر .آنچه مسلما از روایات و تسالم اصحاب و مذاق
شارع به دست میآید این است که در مسئله دماء و نفوس تا آنجا که ممكن است باید
احتیاط کرد .در ضمن ،رتبه قاعده درأ همواره بر استصحاب عدمیه مقدم است .چون به
صرف عروض شبهه ،موضوع قاعده فعلیت مییابد .در حالیكه موضوع استصحاب عدمیه
«ایهاالشاك فی الحكم الواقعی» است.
فقهای امامیه در مواردی از قصاص،قاعده درأ را استعمال کردهاند .من جمله در مورد دو
نفر که مدعی ابوت یك فرزند باشند و یكی از آن دو فرزند را بكشد .محقق حلی و صاحب
جواهر ،حكم به عدم قصاص کردهاند .بهمین صورت اگر علم اجمالی به این باشد که یكی از
این دو نفر قاتل هست ،آن را از موارد شبهه دانستهاند (بجنوردی1384 ،ش ،ص .)130در
نتیجه قاعده درأ شامل قصاص و ،هر چهار قسم جاهل را در بر میگیرد.
در جرائم غیر عمدی حكم قتل یا ضرب و جرح اعم از شبه عمد و یا خطای محض ،دیه
است .سوالی که مطرح میشود اینكه :آیا دیه مشمول قاعده درأ میشود تا در زمان جهل به
حكم،مجازات بر مرتكب تحمیل نگردد؟
از آنجایی که ماهیت دیه مورد اختالف است و در شبهات مصداقیه نمیتوان به عام
تمسك کرد ،لذا نمیتوان به عموم «الحدود» در «تدرء بالشبهات»استناد کرده ،حكم دیه را
در جرایم شبه عم د یا خطای محض مرتفع دانست .همچنین دیه را قانونگذار اسالمی برای
احترام به خون مسلمان وضع نموده است که در زمره حقوق مالی اشخاص محسوب میشود
و در باب حقوق مالی اصل بر دقت بوده و در این عرصه اصول عقالیی مثل عدم اشتباه و
اکراه و غفلت و نظائر آن جاری نمیشود (محقق داماد1384 ،ش ،ص.)84
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النهایه در خصوص شمول دایره جهل حكمی در مجازاتهای تعزیری ،به نظر میرسد گر
چه جهل حكمی در جرایتم مستوجب تعزیر در کتل فقهی مورد بحث قرار نگرفته و فقها
بدون ذکر شرایط تحقق جرایم مستوجب تعزیر ،برخی از این جرایم را مورد بحث قرار داده-
اند و به عالم بودن مرتكب نپرداختهاند ،ولی از قواعد کلی حاکم بر حقوق کیفری اسالم
مستنبط است که جهل به حكم در این سنخ از جرایم نیز مانند حدود و قصاص موجب عدم
تحقق مسؤولیت کیفری میباشد ،زیرا افزون بر آنكه علم به حكم یكی از شرایط عامه تكلیف
است و مجازات جاه ل عقال قبیح و قبیح بر خداوند محال است ،در برخی از روایات وارده نیز
برخی از جرایم مستوجب تعزیر مانند اکل ربا (عاملی ،بیتا ،ص )121بطور قاعده ای کلی
بیان شده است که انجام عملی بر اثر جهل مستوجب کیفر نخواهد بود ،مگر در خصوص
جاهل مقصر ملتفت که همانطور که ذکر شد در حكم عالم است.
در دایره تعزیرات ،اموری هستند که تعزیر شرعی اصطالحی نیستند و در زمره احكام
سلطانیه و بازدارنده قرار دارند ،این قسم از تعزیرات ،که ولی امر و حاکم مسلمین آن را
تعیین میکنند ،حقوق اهلل محسوب نمیشوند و بر همین اساس درباره آنها میتوان حكم
غیابی صادر کرد .از این رو در این قسم از تعزیرات قاعده درأ جاری نمی شود (بجنوردی،
همان ،ص .)131لیكن از ادله دیگری که قبال بیان شده است میتوانیم استفاده کنیم که در
این گونه جرایم نیز تنها در جهل قصوری و تقصیری دون التفات ،منجر به سقوط مجازات
میشوند.
با توجه به مطالب فوق االشعار میتوان گفت ،در حقوق اسالمی قاعده مشهور «جهل به
قانون رافع مسؤولیت نیست» بطور مطلق جایگاهی ندارد بلكه از دیدگاه فقه امامیه قاعده
« جهل حكمی رافع مسؤولیت کیفری است ،مگر اینكه جاهل مقصر ملتفت باشد» ثابت شده
است .البته با عنایت به استثنائات آن در حدود و قصاص که بیان شد .در نتیجه افراد جاهل
مقصر ملتفت ،از حكم ادله دسته اول خارج و مسؤولیت کیفری آن ها به قوتش باقی میماند
و فقط جهل افراد جاهل قاصر و مقسر غیر ملتفت است که بر مسؤولیت کیفری آنها تاثیر
داشته و سبب سقوط مجازات میشود .لذا دسته اول ادله را میتوان مقید به دسته دوم ادله
مطروحه فوق دانست.
قابل ذکر است ،مجازات در حقوق جزای اسالمی ضرورتی است اجتماعی برای دفاع از
منافع جامعه .افراد فاقد اراده و اختیار ،آگاهی و تمیز ،فاقد مسؤولیت کیفری میباشند.
بدیهی است که قانونگذار اسالمی ،هیچ قانونی را بدون هدف و حكمت خاص وضع نمیکند
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و مجازات مجرمان نیز باید مبتنی بر اهدافی باشد که میتوان تنبیه و آگاهی مجرم ،عبرت
آموزی برای دیگران ،را از جمله آنان برشمرد.
حال سوال اینست که با مجازات فردی که بدون اطالع از حكم واقعی و بدون اینكه حتی
علم اجمالی نسبت به قضیه داشته باشد و تقصیری نیز در تحصیل آن نداشته ،کدامیك از
اهداف فوق برآورده میشود؟ آیا میتوان توقع داشت که چنین فردی با اعمال مجازات،
اصالح می شود؟ اصوال اصالح مربوط به چه اشخاصی خواهد بود؟ آیا افرادی جز کسانی که
حالت خطرناك داشته و برای جامعه زیان آور میباشند را میتوان اصالح کرد؟ در نهایت
اینكه تنبیه و تنبه فرد جاهل که مرتكب عملی شده که عنوان مجرمانه دارد چگونه محقق
میشود؟ آیا مرتكب متنبه می شود که دیگر تقصیری در ارتكاب عمل نداشته باشد؟ حال
آنكه فرض بر اینست که هیچ گونه تقصیری از ناحیه او سرنزده است .به نظر میرسد جای
طرح اینگونه سواالت در ابتدای مقاله میباشد لیكن مختصرا میتوان گفت که مقوله علم و
نقطه مقابل آن جهل را نباید بطور اطالق مورد پذیرش قرار داد بلكه عدالت کیفری مقتضی
آن است که اوال :در تشخیص جهل مرتكب به مؤلفه هایی چون ماهیت اعمال ارتكابی ،نوع
جرایم ،نوع مسؤلیت (بعنوان مثال جرایم با مسؤلیت مطلق) بیگانه بودن مرتكب ،میزان
دسترسی افراد به وسایل ارتباط جمعی ،مدت زمان انتشار قوانین ،میزان سواد و آگاهی فرد
و غیره توجه گردد .ثانیا :میتوان با توجه به میزان علم افراد در ارتكاب جرم نسبت به درجه
بندی کردن مسؤلیت مرتكب اقدام نموده و دست از مطلق گرایی برداشت.
نتیجه
با بررسی آراء و اقوال فقها در خصوص تاثیر جهل حكمی بر مسؤولیت کیفری نتایج ذیل
مستنبط است:
1ـ در حقوق اسالمی ادله و مستندات فقهی مبنی بر تاثیر جهل بر مسؤولیت کیفری به دو
دسته تقسیم می شود :دسته اول از آنها داللت بر آن دارد که جهل بر مسؤولیت کیفری موثر
است .ادله برائت ،قاعده درء ،قاعده قبح عقاب بالبیان و روایات وارده در خصوص معذور بودن
جاهل از ای ن دسته هستند .دسته دوم از آنها داللت بر عدم تاثیر جهل بر مسؤولیت کیفری
دارد؛ من جمله این ادله عبارتند از :قاعده اشتراك احكام میان عالم و جاهل ،قاعدهی وجوب
تعلم احكام و همچنین فرض اولیه مبنی بر عالم بودن افراد به احكام اسالمی.
2ـ شرط اجرای برائت عقلی ،فحص و تحقیق و یاس بعد از تفحص و جستجو میباشد ،چرا
که عقل بدون فحص و یاس بعد از فحص ،حكم به برائت نمیکند.
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3ـ در مواردی که حكم شرعیه وضع گردیده ولی اشخاص نسبت به آنها جاهل باشند به
موجب قاعده «قبح عقاب بالبیان» حكم منجز نمی گردد :زیرا وضع احكام منوط به علم
مكلفین نیست و اگر منوط به علم مكلفین باشد ،پس مادام که آنان عالم به احكام نباشند
حكمی وضع نخواهد شد ،در حالی که آگاهی به احكام پس از وضع حاصل میگردد و
مترتب بر آن میباشد.
4ـ قاعده درء هم عام است و هم مطلق :یعنی هم شامل جهل حكمی میشود و هم جهل
موضوعی و همچنین شامل جهل قصوری و تقصیری .از آن جایی که عنوان «الحدود» محلی
به الف و الم است و افاده عموم میکند ،لذا شامل حدود به معنای خاص و قصاص و تعزیرات
نیز میشود.
5ـ با توجه به قاعده «الجمع مهما امكن اولی من الطرح» میتوان گفت دسته اول ادله مقید
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امامیه «جهل حكمی رافع مسؤولیت کیفری است مگر اینكه جاهل مقصر ملتفت باشد».
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