
 
                                                                                                         Journal of Fiqh and Usul 

 Vol. 51, No. 4, Issue 119                                             119پیاپی ، شمارۀ 4، شماره و یکم پنجاهسال 
 Winter 2020                                                                                             771-731ص ، 1931 زمستان

DOI: https://doi.org/10.22067/jfu.v51i4.69939 
 

 *قلمرو شفاعت در اقسام مجازات
 1یلیرخلیدکتر احمد م

 بدیدانشگاه م اریاستاد
Email: mirkhalili@meybod.ac.ir 

 آباد لیخل یدکتر عباس کالنتر 
  بدیدانشگاه م اریدانش

Email: abkalantari@meybod.ac.ir 
 یدشت نیدکتر حس

 بدیفقه و حقوق جزا دانشگاه م یآموخته دکتر دانش
Email: drdashti@chmail.ir 

 چکیده
 ینوع و بخشش و عفو یبرا خطاکار شخص نفع به سوم شخص وساطت یمعنا به اصطالح در شفاعت

 مطرح مباحث از یکی یفریک امور در شفاعت است. او مجازات ترک و شخص یخطا از گذشتن یبرا تالش

 استیس به هتوج با است. اختالف مجازات اقسام در آن قلمرو و جواز عدم ای جواز درباره که است اسالم فقه در

 یعنی اسالم یفقه منابع به توجه با لهمسئ نیا قلمرو یبررس اسالم، حقوق در نهاد نیا وجود و ییزدا فریک
 از پس یاکتابخانه روش از استفاده با پژوهش نیا در دارد. فراوان تیاهم عقل، و اجماع و سنت و کتاب

 به جرائم میتقس یمبنا بر مجازات اقسام در تشفاع قلمرو نییتع به شفاعت به مربوط اتیروا و اتیآ یبررس

 صاحب نزد شفاعت یالناسحق جرائم در که است شدهحاصل جهینت نیا و شدهپرداخته الناسحق و اللهحق

 با آن نییتع اریاخت که یریتعز جرائم در اما ستین زیجا شفاعت یاللهحق جرائم در ندارد. یمنع چیه حق

 و مصلحت به توجه با که دارد قرار حاکم اریاخت در شفاعت رشیپذ عدم ای رشیپذ است، یاسالم حاکم
  کند. یریگمیتصم مکان و زمان اتیمقتض و آن در ودموج مفسده
 

 .ریتعز حد، الناس،حق الله،حق شفاعت، ها:کلیدواژه

                                                 
)این مقاله بنابر نظر داوران و مصوبه هیئت تحریریهه  لمیهی وهوه هی  .13/10/5931: یینها بیتصو خیتار ؛ 51/51/5931وصول:  خیتار*. 

 محسوب است.(
 نویسنده مسئول.  5
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Abstract 

Intercession, terminologically, means a third party’s mediation in favor of the sinner to be forgiven 

and is some attempt to ignore the person’s sin and avoid his punishment. Intercession in penal 

affairs is one of the topics discussed in the Islamic jurisprudence which permissibility and scope in 

different types of punishments are controversial. Given the decriminalization policy and the 

existence of this establishment in Islam, studying its scope relying on the jurisprudential sources of 

Islam i.e. the Holy Quran, Sunna, Idjma (consensus) and intellect is of high significance. In this 

research, through a library method, after an examination of the verses and hadiths concerning 

intercession, the authors have determined the scope of intercession in different types of 

punishments on the basis of dividing crimes into crimes against Allah’s right and crimes against 

individuals' rights and concluded that there is no prohibition on intercession before the right owner 

in crimes against individuals' rights. Intercession in crimes against Allah’s right is not permitted. 

However, in Taaziri crimes which determination is left to the religious judge’s discretion, it depends 

on the latter to accept or refuse intercession taking into account its interests and evils and the 

requirements of time and place.  
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 مقدمه

های گوناگون شدید و خفیف منظور برخورد با پدیده مجرمانه از اجرای مجازاتحقوق کیفری اسالم به
مانند جزای نقدی، حبس، تازیانه تا اعدام استفاده نموده است. در کنار تعیین مجازات، نهادهاای گونااگون 

اند در احکاام شدهعنوان راهکاری برای نجات مجرمینی که پشیمان و اصالحز بهدیگری مانند عفو و توبه نی
 اند.بینی و مورد پذیرش قرارگرفتهجزایی اسالم پیش

یکی از مباحث مطرح در حقوق کیفری اسالم، بحث شفاعت و پذیرش یا عادم پاذیرش آن اسات. در 
آن هماواره ماورد توجاه باوده اسات، کتب فقهای شیعه و سنی و در کتب حدیثی بحث شافاعت و قلمارو 

اند. بحاث شافاعت شادههای اساالمی باه حادود، قصااص، دیاات و تعزیارات تقسیمازآنجاکه مجازات
عنوان تفاوتی میاان حاد و تعزیار برشامرده و جهت مورد بحث بوده است؛ برخی از فقها شفاعت را بهازاین

/ 47ری شافاعت جاایز اسات حصااحب جاواهر، معتقدند که شفاعت در حد راه ندارد، اما در جرائم تعزیا
ای نیز معتقدند سرایت حکم ممنوعیت شفاعت به تعزیارات (. در مقابل عده73/ 7؛ موسوی اردبیلی، 711

(. هر گروه از فقها نیز برای دیدگاه خود به روایاات و ادلاه گونااگونی اساتناد 781نیز بعید نیست حمنتظری، 
ر امور کیفری و تعیین قلمرو شفاعت کتابی جداگانه تألیف نشاده اسات اند. تاکنون درباره شفاعت دنموده

شده اسات در نوشته که توسط رحیم نوبهار« حد و تعزیرشفاعت در »اما مقاالتی نگارش شده مانند مقاله 
شده و در نهایت با تمرکز این پژوهش مسئله شفاعت و تعریف و قلمرو آن با توجه به آیات و روایات بررسی

که شفاعت مردود شفاعتی است کاه منجار باه تضاییع حاد شاود، ئله استحباب شفاعت حسنه و اینبر مس
شفاعت در مجازات و حتی حدود را در صورت رعایت مصلحت اقوی پذیرفته شده و فاقد منع دانسته شده 

فاعت است؛ اما نویسندگان در این پژوهش برآنند که گذشته از بررسی آیات و روایات به بررسی قلمارو شا
الناس بپردازند و از این راه به تعیین قلمارو الله و حقبندی جرائم به حقدر اقسام مجازات با توجه به تقسیم

  شفاعت از دیدگاه متفاوتی دست یابند.
نشاده اسات که در کتب فقهی کتابی جداگانه به نام کتاب شافاعت تدوینبه هر صورت با توجه به این

کاه آیاا شافاعت در اماور کیفاری جریاان احث مختلفی مطرح است مانند ایندرباره شفاعت سؤاالت و مب
های اسالمی شفاعت جریان دارد؟ چرا مشاهور فقهاای اساالم شافاعت در دارد؟ در کدام قسم از مجازات

اند؟ شفاعت نزد صاحب حق و حاکم چه حکمای دارد؟ هادف اصالی در ایان تحقیاق، حدود را نپذیرفته
مبنای بررسی تحلیلی آیات و روایات مربوط به شفاعت، توجه به مبنای پذیرش یاا  پاسخ به این سؤاالت بر

 عدم پذیرش شفاعت در امور مختلف و تعیین قلمرو شفاعت است.
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 مفاهیم و مبانی

 . شفاعت1
شفاعت در لغت: شفع به معنای ضمیمه شدن چیزی به چیاز دیگار اسات و شافاعت ضامیمه شادن 

شفع خالف تنهایی است (. 754یار و یاور او باشد حراغب اصفهانی،  است تا آن دیگری شخص به دیگری
گویی: او تنها بود و من او را شفاعت کردم حاو را از تنهایی درآوردم(. تشافع باه و به معنای زوج است تو می

 (.783/ 8معنای طلب کردن است حابن منظور، 
ی که رتبه و درجه او باالتر از شفاعت در اصطالح: طلب دفع ضرر و آسیب از شخص ثالث توسط کس

اش اش باالتر است به کسی کاه رتباهآن چیزی است که طلب کرده است؛ و همچنین انضمام کسی که رتبه
(. شفاعت این است که یک موجود مادون که استعداد 798تر است برای کمک رساندن به او حسعدی، پایین

طلبد، البته مادد خاواه امر قانونی، استمداد و مدد میصورت یک جهش و پیشرفت دارد، از موجود باال و به
ازنظر کمال روحی باید به حدی سقوط نکند که نیروی جهش و تکامل را از دست بدهد و امکان تبادیل او 

(. پس شفاعت در جایی است کاه انساانی بخواهاد باه 717/ 8به یک انسان پاک، از میان برود حسبحانی، 
داند و یاا بخواهاد آن را ندارد و اجتماع او را شایسته آن کمال و آن خیر نمی کمالی و خیری برسد که شرایط

شاود، در اینجاا متوسال باه شافاعت از خود شری را دفع کند، شری که به خااطر مخالفات متوجاه او می
 نامند.شود، یعنی وساطت شخص برای رساندن خیر و یا دفع شر از شخص دیگر را شفاعت میمی

که آنچه در دعاوی در فقه و حقوق مطرح است، اجرای مجازات در حقوق کیفری یا الزام با توجه به این
به ادای حق غیر در دعاوی مدنی است، شفاعت در اصطالح فقه و حقوق به معنای وساطت شاخص ساوم 
که دارای توان و موقعیت است برای طلب عفو و بخشش شخص خطاکار از سوی شخص صاحب حق عفو 

 است.
 الناسه و حقالل. حق2

الناس هدف این پژوهش اسات، الله و حقازآنجاکه تعیین قلمرو شفاعت بر مبنای تقسیم جرائم به حق
 الناس الزم است.الله و حقمفهوم شناسی کلمه حق و تقسیم آن به حق

واژه حق که جمع آن حقوق است، در لغت و اصطالح علوم مختلف تعااریف و اقساام متعاددی دارد؛ 
( و به معانی دیگر نیز آماده اسات 741ت: به معنای مطابقت و موافقت است حراغب اصفهانی، حق در لغ

شده، معنای ثبوت نهفتاه اسات، یعنای (. در معانی مطرح1/ 3مانند نقیض باطل، راستی، یقین حفراهیدی، 
 حق به معنای ثبوت است.

اند از؛ نسبت خااص و سالطنت تشده است که عباردر کالم فقها معانی گوناگونی برای واژه حق بیان
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مخصوصی است که قائم به دو طرف است؛ کسی که حق به نفع اوست و کسی که حق باه ضارر اوسات و 
(؛ البته گاهی کسی که حق به ضارر او 7/71کسی که حق به سود اوست، مسلط بر دیگری است حتبریزی، 

 ندارد.« من علیه الحق»رد، اما باشد، وجود ندارد مانند حق وصی که صاحب حق و متعلق حق وجود دا
طبق یک دیدگاه تعریف صحیحی به جنس و فصل برای حق که امری اعتباری است، غیرممکن است، 

. اضاافه 1اند از؛ . اعتبار و لوازم حق عبارت2. سلطنت 1توان گفت: مقومات حق عبارت است از؛ پس می
 ی تعریف و شناخت حق کافی دانسته است.(؛ یعنی بیان مقومات و لوازم را برا29. اختصاص حرضا، 2

گوید: حق، اختصاصی است که شرعًا سلطه یا تکلیفی را مقرر نماوده مصطفی زرقا در تعریف حق می
ف حق است، البته باا ایان اصاالح کاه (. به نظر می9/ 4است حزحیلی،  رسد این تعریف تا حد زیادی معرِّ

 عقلی و طبیعی سلطه یا تکلیفی را مقرر نموده است. بگوییم: حق، اختصاصی است که شرعی، قانونی یا
الله و حق مشترک الناس و حقحق، تقسیم حق ازلحاظ صاحب حق به حقیکی از تقسیمات مربوط به

 نظر وجود دارد؛است که در تعریف و تبیین و معیار آن اختالف
ست که راهنمای بندگان است الله فرمان الهی اگوید: حقالناس میالله و حقشهید اول در تعریف حق

بیت حع( نیز همین معنا را بیاان یا همان پیروی از دستورات الهی است و حدیث صحیح پیامبر حص( و اهل
کند که فرمودند: حق خداوند متعال بر بندگان آن است که او را پرستش کنند و برای او هیچ شریکی قرار می

الله وجود ندارد که همان امر الهای باه الناس بدون حقما حقالناس وجود دارد، االله بدون حقندهند. حق
 (.79/ 2دادن حق به مستحق است حشهید اول، القواعد و الفوائد، 

شاود و از میاان برخی معتقدند: حق خداوند متعال آن است که اگر بنده آن را اسقاط کناد، سااقط نمی
رود، مانناد حاق قصااص ا اساقاط او از باین مایرود، مانند نماز و روزه و... حق بنده حقی است که بنمی

 (.25حجوادی آملی، 
اللاه چاون مبناای حقاوق بار تساامح و الناس دارای آثار متفاوت قضایی هستند، در حقالله و حقحق

فرمایاد، اماا در اجارای ای، حاق خاود را سااقط میترین شابههتخفیف است، خداوند متعاال باا کوچاک
هاای زیاادی جهات ارائاه رو تالش(. ازایان101و تساهلی ندارد حروحانی، الناس اصل بر مداقه است حق

الناس صورت گرفته است و معیارهای گوناگونی مانند قابال اساقاط الله و حقمعیار خاص برای تعیین حق
اللهی بدون مطالبه و دادخواست و الناس، رسیدگی به جرائم حقالناس و غیرقابل اسقاط بودن حقبودن حق

رسد بیشتر بیانگر آثاار الناسی در صورت مطالبه ممکن است و دیگر معیارهایی که به نظر میائم حقدر جر
 الناس است تا اینکه بیانگر معیاری برای تمیز این دو حق باشند.الله و حقحق

الله، مجاز است، زیرا حق ناشی از نیاز و کمبود و ضعف برخی معتقدند کاربرد واژه حق در ترکیب حق
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حق سود برساند و سلب حق نیز امکان بالقوه داشته باشد که این سه ویژگای و ت، اعمال حق باید به ذیاس
تصور نیست، پس حق به معنای حقوقی آن برای خداوند متعال مصداقی امکان آن برای خداوند متعال قابل

ت، زیرا الزماه حاق شده، درست نیسرسد استدالل مطرح(. به نظر می194-191در خارج ندارد حمرادی، 
گانه فوق نیست؛ زیرا در بعضی حقوق مانند حق وصایت، دیگاری باه صااحب حاق بودن چیزی، امور سه

پاذیر نیسات  رساند و سلب آن نیز در برخای شارایط امکانحق سودی نمینیازمند است و اعمالش به ذی
تاوان گفات منظاور از شود، چاون مییحتی اگر این دیدگاه را بپذیریم بازهم در آثار مسئله تفاوتی ایجاد نم

الله، حکم الله در موارد خاص است که بر بندگان مقرر فرموده است. پاس در آثاار قضاایی و حقاوقی حق
 شود.تغییری ایجاد نمی

تواند از مصادیق شود، میتوان گفت: حق چون از طرف شارع جعل میویژه در مباحث جزایی که میبه
این حق از این باب نیست که خداوند متعال محتاج به چنین حقوقی است، بلکه حکم به معنای اعم باشد. 

منظور حفاظ مصاالح جامعاه و افاراد، به خاطر حفظ حاکمیات خداوناد متعاال و اطاعات از اوسات باه
اللاه در دیگر حق خاص خداوند است که بندگان اوامر و نواهی او را اطاعت کنند و منشأ پیدایش حقبیانبه

آیند و تصامیم و اجارای آن می همین است و از جهت اهمیتی که دارند از حقوق الهی به شمار میفقه اسال
الله حق حاکمیت خداوند متعال است که بر طبق آن هر کس با این احکاام بر عهده حاکم است. منشأ حق

 (.297-295مخالفت کند، خداوند متعال حق مجازات او را دارد حمرعشی، 
گردد. اصل عبری واژه حق باه معناای الناس به ریشه عبری کلمه برمیالله و حققاختالط در معنای ح

یا حقی که به نفاع مان اسات و « حق لی»حکم است؛ چیزی که از سوی خداوند مقررشده و اعم است از 
یا حقی بر من که رعایتش بار مان واجاب اسات و زماام آن در « حق علی  »اختیارش در دست من است و 

النااس اناد. حقحق اللاه تعبیار کردهالناس و از دومی باهفقهای اسالم از اولی به نام حق دست من نیست.
تواند آن را به کار گیرد یا از آن چشم بپوشاد، مانناد حکمی است که اعمال یا اسقاط آن با انسان است و می

الق برای زن حموحد، الله که اختیار آن با انسان نیست مانند نماز، روزه و عده طحق قصاص، برخالف حق
الله، احکام الهی است که شامل عبادات و اوامر و نواهی مربوط به حفظ امنیت و نظم (. درمجموع حق52

الناس نیز به منافع شخصی و یا عمومی مرتبط است که جنبه حفظ نظم و امنیت در آن شود و حقجامعه می
 کنند.ملحوظ نباشد و در برخی امور، هر دو حق باهم اجتماع می

اللهی دارند، وجود دارد زیرا درواقع آنچاه حساسیت بیشتری در احکام جزائی که جنبه حقبه هر شکل 
شود، جعل حکم تکلیفی توسط خداوند متعال بارای الله از آن یاد میعنوان حقدر فقه و در بخش حدود به

گونه مین جهت حاکم شرع در اینکند که آن احکام را اجرا نماید و به هحاکم شرع است و او را موظف می
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الله درواقع اوامر و نواهی الهی اسات کاه (. پس حق734گونه اختیاری از خود ندارد حمرعشی، موارد هیچ
رو اجرای مجاازات عنوان حکم تکلیفی است، ازاینمخاطب آن حاکم شرع است که موظف به اجرای آن به

ای برخاوردار اسات در برابار ب، از حساسایت ویاژهعنوان یک تکلیف شرعی واجالله بهدارای وصف حق
الناس که اجرای آن باا حصاول شارایط بساته باه خواسات و مطالباه صااحب حاق دارد و در صاورت حق

شاود و حساسایت و الزامااتی کاه در اجارای درخواست صاحب حق اجرای آن بر حاکم واجب و الزم می
النااس اللاه و حقس نیسات. بار هماین مبناای حقالنااالله وجود دارد در حقمجازات برای حاکم در حق

 تشخیص قلمرو شفاعت ممکن است.
 

 مستندات شفاعت در امور کیفری

مسئله شفاعت اخروی، در کتب کالمی مورد توجه و بحاث و بررسای دانشامندان اساالمی قرارگرفتاه 
و تعیین ادلاه و ارکاان رو برای تشخیص شود، ازایناست، اما در کتب فقهی بابی با عنوان شفاعت دیده نمی

شفاعت باید به منابع اصلی احکام مراجعه نمود؛ درباره شفاعت دنیوی در کتاب و سنت ادلاه و مساتنداتی 
 اند از؛وجود دارد که عبارت

 . کتاب1
صراحت درباره شفاعت دنیوی اسات و ای که بهاما تنها آیه 1آیات گوناگونی درباره شفاعت وجود دارد،

 فرماید:سوره مبارکه نساء است که می 81ان مستندی برای شفاعت قرار گیرد، آیه عنوتواند بهمی
( 81حنسااء/« َمْن یْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة یکْن َلُه َنِصیٌب ِمْنَها َو َمْن یْشَفْع َشَفاَعًة َسیَئًة یکْن َلُه کْفاٌل ِمْنَهاا»

ای کناد، بود و هر کس شفاعت ناپسندیده ای کند، برای وی از آن نصیبی خواهدهر کس شفاعت پسندیده»
 «برای او از آن }نیز{ سهمی خواهد بود.

کنند توجه کنناد چاون دهد که به آنچه برایش شفاعت میخداوند متعال در این آیه به مؤمنین تذکر می
کنند شر و فسادی باشد از آن نصیبی خواهند داشات. آیاه از شافاعت سایئه یعنای اگر در آنچه شفاعت می

(. از 79/ 1، صاحب ریااضکند حاالرض نهی میین فیفاعت اهل ظلم و طغیان و نفاق و شرک و مفسدش
کنناد از کند اگر چیازی کاه در آن شافاعت میشود که خداوند به مؤمنین یادآوری میآیه چنین استنباط می

مرور زماان رشاد امور دارای فساد است از شفاعت کردن دوری کنند چون اگر شر و فسااد از باین نارود باه
کشاند، یعنی از شفاعت نمودن در امور بد و ظلم و فساد سوی شر و فساد و نابودی میکند و جامعه را بهمی

دوری کنید؛ اما در برابر شفاعت از انسانی که در زندگی مرتکب عمل نادرستی شده اسات و شافاعت و در 
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نوعی شد و دارای آثار تربیتی خواهاد باود، باه ها خواهدپی آن بخشش او موجب تغییر و تحول در رفتار آن
آید. این آیه به تشویق و ترغیب افراد برای پادرمیانی و شفاعت انساان نیازمناد باه شفاعت نیک به شمار می

پردازد و این عمل را موجب بهره و ثواب شخص شفیع و پاداش دادن خداوند متعال به این دسته بخشش می
ها را باه شارکت در حال اختالفاات و درخواسات بخشاش گنهکاارارن عی انسااننوداناد و باهاز افراد می

کند، اما تصریحی در جواز شفاعت در وجود آیه بیان شده فقط شفاعت دنیوی را تأیید میخواند. بااینفرامی
ی رساند، جاواز شافاعتامور کیفری ندارد. تنها چیزی که این آیه درباره شفاعت در امور کیفری به اثبات می

است که حسنه و شرعی باشد یعنی اگر شفاعت در امور کیفری از مصادیق شافاعت نیاک و حسانه باشاد، 
 طبق این آیه انجام دادن آن مجاز است.

 . سنت2
در کتب روایی، روایات متعددی درباره شفاعت اخاروی و دنیاوی و نجاات گناهکااران و مجرماان از 

تاوان باه مربوط به شفاعت دنیوی و مباحث کیفاری را می شده است. روایاتمجازات دنیوی و اخروی بیان
  دودسته تقسیم کرد:

 اند:ای از روایات، بدون هیچ قیدی و مطلقًا هرگونه شفاعت در حدود را مورد نهی قرار دادهدسته
 . روایت اسامه بن زید:7

حص( از مجرماانی کاه الله فرماید: اسامه بن زید نزد رسولکند که میسلمه از امام صادق حع( نقل می
کرد، روزی مجرمی را که مساتحق حاد باود نازد آن حضارت استحقاق اجرای حدود نداشتند شفاعت می

آوردند، اسامه طبق عادت از او شفاعت کرد. حضرت به او فرمود: درباره حد شفاعت مکان ححار عااملی، 
  (.714/ 1؛ کلینی، 333/ 78

، خوئیکه وضعیت او در کتب رجال، مجهول است ح در سند این روایت سلمه بن ابوحفص واقع است
 که یکی از راویان مجهول است، این روایت ضعیف است.(. با توجه به این718/ 9رجال، معجم 

« باب کراهت شفاعت در حدی که به سالطان ارجااع شاده باشاد»بخاری نیز این روایت را زیر عنوان 
ود: مردم پیش از شما گمراه شدند، هرگاه فرد شریفی دزدی گوید، پیامبر حص( فرمآورد و در ادامه آن میمی
کردند، سوگند به خداوند متعاال کرد، او را مجازات میکردند و اگر ضعیفی سرقت میکرد، او را رها میمی

(. ممکان اسات نهای پیاامبر 71/ 8کنم حبخااری، اگر فاطمه دختر محمد سرقت کند، دست او را قطع می
از آن ایاراد فرمودناد باه ایان دلیال باوده اسات کاه باین فقیار و غنای و ای که پاس حص( با توجه به خطبه

 های معمولی در اجرای احکام الهی تفاوتی نباشد.منصب و شریف و انسانصاحب
 . روایات ام سلمه7

فرماید: ام سلمه همسر پیامبر کنیزی داشت کاه ماالی را از ماردم دزدیاد. او را نازد امام صادق حع( می
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بر حص( آوردند؛ ام سلمه درباره او با پیامبر حص( سخن گفت، پیامبر حص( فرمود: ام سلمه این حادی پیام
/ 1؛ کلینی، 333/ 78از حدود الهی است و نباید تضییع شود و به قطع دست کنیز فرمان دادند ححرعاملی، 

نماید و به جنبه ی می(. این روایت با نفی شفاعت در حد سرقت، هرگونه شفاعت در حدود الهی را نف714
 نماید.عنوان مالکی برای عدم شفاعت اشاره میحق الهی بودن جرم ارتکابی به

 . روایت مرسله صدوق3
، ابن بابویه« حِفی حِد  إدرؤوا الحدوَد ِبالُشبهاِت َو الِشفاعَه َو ال ِکفالَه َو ال َیمیَن »قال امیرالمؤمنین حع(: 

فرماید: حدود را با شبهات دفع کنید و شافاعت و کفالات و لی حع( می( امام ع14/ 4، من الیحضره الفقیه
 سوگند در حد نیست.

آیاد، اماا در احادیاث این روایت مرسل است، درنتیجه از نظر سند جزء احادیث ضعیف به شامار می
و منزله مسند و مورد قباول خواهاد باود مرسل، اگر راوی از اشخاص مطمئن و مورد اعتماد باشد، مرسل به

که مراسیل ایشان معتبر دانسته شده است حمحقق داماد،  ابن بابویهاین حدیث نیز به جهت بیان آن از سوی 
قبول (. چون مشهور فقهای شیعه در بحث حدود به طاور مطلاق شافاعت در حاد را ماردود و غیرقابال48
روایات مطلقاًا دانند، این روایت دارای شهرت عملی و معتبار اسات. هرچناد عمال اصاحاب در ایان می

 شده است.شفاعت در حد نفی
 . روایت نبوی4
( هار کاس شافاعتش 711/ 7حاحساائی، « َمن حالت شفاعُته دوَن الحد  من حدود الله فقد ضاد الله»

مانع اجرای حدی از حدود الهی شود، او ضد و دشمن خداوند متعال است. در این روایت نیز شافاعت از 
و هرچند روایت ُمرَسل است، اما کتاب عوالی اللئالی از کتب معتبر حدیث حد، مورد نهی قرار گرفته است 

 (.17/ 71آید حتهرانی، شیعه به شمار می
در کنار روایات دال بر نفی مطلق شفاعت در حدود، در مقابال روایات ساکونی پاذیرش شافاعت در 

 شرایط خاص را بیان کرده است:
 . روایت سکونی:7

کس در حادی کاه امار آن باه اماام فرماید که فرمود: هایچحع( روایت می امام صادق حع( از امام علی
رسیده است، شفاعت نکند، زیرا چنین حدی در اختیار امام نیست، اماا دربااره حادی کاه هناوز باه اماام 

که مشفوع لاه از کارده که پشیمانی مجرم را دیدی، شفاعت کن و درباره غیر حد درصورتینرسیده، هنگامی
شده و رجوع کرده است، نزد امام شفاعت کن، اما درباره حق انسان مسالمان و غیرمسالمان، خود پشیمان 

، حکاام؛ شیخ طوسی، تهذیب اال714/ 1، ؛ کلینی333/ 78نباید جز به اذن او شفاعت شود ححر عاملی، 
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71 /774.) 
، وئیخادر این روایت که معتبره سکونی نامیده شده است، سندش صحیح نیسات اماا معتبار اسات، ح

(. برخی فقها معتقدند که مقتضای تعلیل در روایت آن است که عادم جاواز 781/ 7مبانی تکمله المنهاج، 
شفاعت به حدودی اختصاص دارد که امام حق عفو در آن را ندارد، پس در آنچه حق عفو دارد مانند حادی 

تی حق عفو دارد که حد با اقارار شده، مانعی از شفاعت در آن نیست حهمان(. امام در صورکه با اقرار ثابت 
شده و مجرم توبه کرده است، در آن صورت امام اختیار دارد که مجرم را عفو یا مجازات نماید، حشهید ثابت
( با توجه به متن روایت شفاعت در این مرحله و پس از توبه مجرم ایرادی ندارد که البتاه 731، لمعهالاول، 

ای بر توبه مجرم و عنوان ضمیمهدهد و شفاعت شخص ثالث بهم را مینفس توبه به حاکم اختیار عفو مجر
کننده آن در جهت بخشش و عفو مجرم توسط حاکم باشد تا امکان عفو مجرم توساط حااکم بیشاتر تقویت

 شود.
 نقد و بررسی روایات

ل نخستین نکته این است که؛ با توجه به پذیرش شفاعت در قرآن کریم روشن است کاه در اساالم اصا
شده نیز، اصل شفاعت مورد رد و نقض قارار شفاعت مورد تأیید و پذیرش قرارگرفته است. در روایات مطرح

شاده که مواردی از تحت این اصل به دالیل خااص خارجنگرفته، پس اصل بر جواز شفاعت است مگر این
 باشد.

شاود کاه بادون ص میشده درباره عدم پذیرش شفاعت در حدود، مشخدوم: با توجه به روایات مطرح
اند؛ اماا منظاور از حادود در ایان شادهها از اصل جاواز شافاعت خارجای از جرائم و مجازاتشک دسته

روایات چیست؟ در روایت اسامه با توجه به شفاعت اسامه درباره مجرمانی که استحقاق حاد نداشاتند باه 
د. روایت ام سلمه نیز درباره حد سرقت رسد منظور از حد، مجازات معین شرعی در برابر تعزیر باشنظر می

شفاعت شده، حد به معنای مجازات معین شرعی است؛ اماا در مرساله صادوق، روایات نباوی و روایات 
شده است کاه ظااهرًا باه معناای مجاازات اسات زیارا طور مطلق بیانسکونی نهی از شفاعت در حدود به

 دارد.ای بر اراده معنای تعزیر یا حد اصطالحی وجود نقرینه
سو و روایات ساکونی از سوم: با توجه به اطالق روایت ام سلمه، زید بن ثابت و مرسله صدوق، از یک

سوی دیگر درباره قلمرو شفاعت ممنوعه این بحث مطرح است که شفاعت در چه مواردی ممناوع اسات؟ 
در روایت ساکونی در روایت ام سلمه مبنای نهی پیامبر حص( از شفاعت، حد الهی بودن عنوان شده است. 

 شده است.نیز عدم اختیار حاکم در اجرای حد به عنوان دلیل منع شفاعت بیان
پس در مجموع شفاعت در حدود مورد نهی قرارگرفته است و با توجه به معنای کلمه حد که در برخای 
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های از روایات حد اصطالحی و در برخی مجازات است، برای تعیین قلمرو شفاعت باید باه مبناا و دلیال ن
. 7شاده اسات؛ شفاعت در حدود استناد نمود که با توجه به روایات دو دلیال بارای مناع از شافاعت مطرح

 . حاکم اختیاری در عدم اجرای حد ندارد.7شفاعت در حد الهی جاری نیست. 
 

 قلمرو شفاعت

گرفته است، شده، ازآنجاکه اصل شفاعت در قرآن کریم و سنت مورد تأیید قراربا توجه به مباحث مطرح
که شفاعت درباره چه جرائمای و شود، قلمرو شفاعت است و اینمسئله مهمی که درباره شفاعت مطرح می

های گونااگونی بااره، دیادگاهنزد چه کسی موردپذیرش قرار دارد، با بررسی کتب فقهی و دیدگاه فقهاا دراین
آن در فقه جزایی اسالم مورد بررسی قرار  شود که با توجه به جرائم ارتکابی و مجازات مربوط بهمشاهده می

 گیرد.می
 . شفاعت در حدود1

هاا میاان فقهاا اخاتالف وجاود دارد، حدود به معنای مجازات معین شرعی است که دربااره تعاداد آن
نظر هرچند همگی بر حد بودن زنا، لواط، مساحقه، قیادت، قذف، شارب خمار، سارقت و محارباه اتفااق

تداد اختالف است و محقق حلی آن را از تعزیرات برشمرده، اما مشهور فقها ارتاداد را از دارند، اما درباره ار
شاده دربااره (. با توجاه باه روایاات مطرح371/ 74اند حشهید ثانی، مسالک، جرائم مستوجب حد دانسته

معاین شود، منع شافاعت در حادود در این روایات برداشت می« حد»شفاعت، آنچه یقینًا از معنای کلمه 
ویژه در روایت ام سلمه که دربااره سارقت و از جارائم مساتوجب حاد اسات. البتاه دربااره شرعی است به

 شده است؛شفاعت در حدود دو دیدگاه توسط فقها بیان
 الف( نفی مطلق شفاعت در حدود

فتاه اند و شفاعت در حدود مورد رد فقها قرارگرمشهور فقها شفاعت در جرائم مستوجب حد را نپذیرفته
( دربااره علات ایان حکام نیاز 419/ 7؛ خمینای، 131/ 3؛ عالمه حلی، 943/ 71است، حمحقق حلی، 

اند، مانند شفاعت در اسقاط حدود پذیرفته نیست، زیرا خداوند متعال دربااره مطالب گوناگونی را بیان کرده
و باه « ن دو دلسوزی نکنیاد.در }کار{ دین خدا، نسبت به آ»یعنی: « َوفار»فرماید: اجرای حد بر زناکار می

؛ فاضل 177-173/ 73، صاحب ریاضاند. حرا بیان نموده« ال تشفع فی حد»خاطر احادیث مستفیضی که 
رو شافاعت گوید: استیفای حد، حقی واجب بر عهده امام است و ازایان( شهید ثانی می497/ 71هندی، 

ست و روایات زیادی دربااره آن وارد شاده در آن جایز نیست و شفاعت تنها در چیزی جایز است که حق او
الله یاا مشاترک (؛ زیرا شفاعت در اسقاط حد جایز نیست، چون حق478/ 74است حشهید ثانی، مسالک، 
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 (.711/ 9الناس است، مانند حد قذف حشهید ثانی، شرح لمعه، الله و حقبین حق
. پاذیرش شافاعت در حادود 7 اناد از:شاده اسات عبارتادله دیگری که در نفی شفاعت در حد بیان

. شافاعت موجاب تاأثیر در امار الهای 7موجب تعطیل حکم خداوند متعال و تضییع حدود الهای اسات. 
. شافاعت بادون رضاایت صااحب حاق، 3شود و حاکم باید فقط تحت دستور خداوند متعاال باشاد. می

شفاعت بنا بر صراحت . 1شود. . شفاعت موجب تعطیل یا تأخیر حد می4الناس است. موجب تضییع حق
ْحمُن »قرآن کریم نیازمند به اذن خاص یا عام است،  الله چنین اذنای ( که در حق38حنبأ/« ِإالَّ َمْن َأِذَن َلُه الرَّ

 ( این گروه از فقها معتقد به منع مطلق شفاعت هستند.799نیست حعمید زنجانی، 
 ارجاع شدهب( نفی شفاعت در حدودی که امام حق عفو ندارد یا به امام 

در مقابل برخی از فقها نفی مطلق شفاعت در حدود را رد کارده و معتقدناد؛ نفای شافاعت در حادود 
اختصاص به مواردی دارد که امام حق عفو در آن را ندارد. صاحب وسائل الشیعه احادیث مرباوط باه نفای 

ححار « اع شاده باشاد.باب عدم جواز شفاعت در حد، زمانی که ماورد باه اماام ارجا»شفاعت را با عنوان 
رساد ( که نشانگر دیدگاه ایشان بر نفی شفاعت پس از ارجاع به امام است که به نظار می337/ 78عاملی، 

مسئله عفو مجرم پس از ارجاع به امام با مسئله شفاعت خلط مبحاث شاده اسات، چاون در ایان قسامت 
شده که مربوط باه مسائله عفاو انمال از سارق پس از مراجعه به حاکم بیروایات مربوط به گذشت صاحب

 که شفاعت و عفو دو مسئله جداگانه با ارکان و شرایط گوناگون هستند.است، درحالی
واسطه شفاعت جایز نیست، بدون اختالف ظاهری کاه گوید: عفو بهصاحب مبانی تکمله المنهاج می

کاه عادم جاواز شافاعت را ر آنکند، معتبره سکونی و مقتضای تعلیال دتعدادی از روایات بر آن داللت می
اختصاص به حدودی داده است که امام حق عفو در آن ندارد، اما در آنچه حق عفو دارد مانناد ماوردی کاه 

/ 7، تکملاه ، مباانیخاوئیشده و مجرم توبه کرده است، مانعی از شفاعت در آن نیسات ححد با اقرار ثابت
(. 111دانناد حشایخ مفیاد، د را نیز موجب سقوط حاد می(؛ البته برخی از فقها توبه بعد از اقامه شهو781

گوید: در سند حدیث، حساین بان یزیاد الناوفلی اسات کاه صاحب جواهر با اشاره به حدیث سکونی می
شده که مقتضای تعلیل مزبور کند: گفتهاضافه می« قیل»درباره او بحث و اشکال است و در ادامه با تعبیر به 

در این حدیث این است که جواز شفاعت نزد امام جایی است که امام در عفو مجرم  «فانَّ االماَم ال یملکه»
( کاه مشاخص 391 -391/ 47کند حصاحب جواهر، تخییر دارد، اما اطالق سخن اصحاب آن را نفی می

 است صاحب جواهر به رد این دیدگاه تمایل دارد.
 ها:نقد و بررسی دیدگاه

رش شفاعت در حدود در مواردی که حاکم حاق عفاو و بخشاش مستند اصلی کسانی که معتقد به پذی
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دارد، حدیث سکونی است که از نظر سند، ضعیف اسات و مشاهور فقهاا باه مضامون آن عمال ننماوده و 
 اند.طور مطلق رد کردهشفاعت در حدود را به
کاریم و روایاات مطارح دربااره  های مطرح درباره رد شفاعت در حدود و آیات قرآناز سویی استدالل

کند، همگای موافاق دیادگاه مناع اهمیت حدود و اجرای حد در جامعه اسالمی که تعطیل حدود را منع می
لساوزی مطلق شفاعت در حدود است. از سویی شفاعت برای مرتکب جرم حدی، مصداق بارز رأفات و د

 ( مورد نهی قرارگرفته است.7:است که طبق قرآن کریم حنور
ای همچون؛ فرموده امام صادق حع( که الله است و حاکم موظف به اقامه آن است، بر طبق ادلهقحد ح

اشد، اختیارش الناس بالله بر حاکم واجب است که حق را اقامه کند و حد را اجرا نماید، اما اگر حقدر حق
جه به این حادیث و (. با تو44/ 71،االحکام ؛ شیخ طوسی، تهذیب334/ 78عاملی، هاست ححربا خود آن

الله است و چون اجرای حد بار آید، شفاعت در حد، مانع اجرای حقکه حد از حقوق الهی به شمار میاین
قاضی واجب است، درخواست شفاعت درواقع درخواست ترک عمل واجب از قاضی و ممناوع اسات. در 

کم تکلیفی بر عهده حاکم شارع الله هستند، خداوند متعال اقدام به جعل حعنوان حقحقیقت حدود که به
ها را اجرا کند و به همین جهت حاکم شرع در جهات اجارای تکلیاف فرموده است و او موظف شده که آن

 گونه اختیاری از خود ندارد.هیچ
حق عفو امام و اطالق روایات عدم شفاعت در حدود، پذیرش شفاعت مردود است و امام با با توجه به

تواناد تواند مجرم را عفاو یاا مجاازات نمایاد و شافاعت نمیر گرفتن مصلحت، میتوجه به شرایط و در نظ
عنوان عاملی مؤثر در رأی امام مطرح شود، زیرا توسط ادله دیگر مورد رد قرارگرفتاه اسات. البتاه در جنباه به

حق الناسی حدود مانند گذشت صاحب مال از لزوم استرداد مال و یا شافاعت نازد صااحب ماال پایش از 
آیاد، شافاعت نازد راجعه به حاکم و همچنین شفاعت در قذف به عنوان حدی که حق الناس به شمار میم

 صاحب حق هیچ منعی ندارد.
درباره مواردی که پذیرش توبه از سوی حاکم مورد قبول قرارگرفته نیز ادله خااص بار آن داللات دارد و 

رار، شفاعت را نیز پذیرفت؛ زیرا برای رفاع تکلیاف توان بر مبنای اختیار حاکم در پذیرش توبه بعد از اقنمی
اجرای مجازات توسط حاکم باید دلیل مستقل وجود داشته باشد، زیرا اختیار قاضی بارای پاذیرش توباه در 

تواناد اقادام باه اجارای حاد یاا عادم چنین مواردی دارای سند و مدرک مستقل است که طبق مصلحت می
 اجرای آن نماید.

کاه پاس از توباه مجارم، رسد با توجه به اطالق ادله منع شفاعت در حدود و اینمیدر مجموع به نظر 
عنوان عاملی برای سقوط مجازات حدی به شامار حاکم در عفو یا مجازات مرتکب اختیار دارد، شفاعت به
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و آید، چون روایت سکونی نیز از نظر سند ضعیف بود. از سوی دیگر درباره قلمرو اختیار حاکم در عفانمی
نظر وجود دارد. برخی فقط توبه پس از اقرار را موجب اختیاار اماام در عفاو مجارم مجرم بین فقها اختالف

ای نیز معتقدند کاه اماام مطلقاًا حاق عفاو مجرمای را دارد کاه ( و عده191دانند حشیخ طوسی، نهایه، می
توان صرفًا بر مبنای ظااهر ی(. پس نم431، المقنع، ابن بابویهاللهی شده است حجرائم حقمرتکب یکی از 

این روایت که دارای سند ضعیف است و با وجود اختالف در قلمرو حق عفو امام، جواز شفاعت در برخی 
گیری نمود. بلکه مسئله توبه و قلمرو سقوط حد به خاطر توباه بارای رهاایی مجارم کفایات حدود را نتیجه

فاعت در حدود، جواز شفاعت مردود است؛ اما با کند و با توجه نصوص و رأی اصحاب بر عدم جواز شمی
توان نزد بزه دیده شفاعت نمود و از مرافعه و مراجعاه توجه به روایات واردشده، پیش از مراجعه به حاکم می

 گیرد.به حاکم خودداری شود که در صورت مشاهده پشیمانی مجرم توسط شفیع صورت می
در اجرای حد، مسئله وجاوب اجارای حاد باه اباحاه تبادیل  البته از این نظر که به خاطر اختیار حاکم

الله بودن، رود و از جهت حقالله بودن حدود به وجود آمده بود، از میان میشود، منعی که ناشی از حقمی
منعی در پذیرش شفاعت وجود ندارد؛ اما شفاعت در حدود قابل اثبات نیست به دو دلیال؛ نخسات اینکاه 

جواز شفاعت در حدودی است که مجرم توبه کرده و حاکم حاق عفاو او را دارد، حدیث سکونی که مستند 
ضعیف است و دوم اینکه سایر روایات و بیان فقها در نفی شفاعت مطلق اسات و هایچ اساتثنایی در عادم 

رو شفاعت در حدود جایز نیست چون فقها مطلقًا شفاعت در اند، ازاینپذیرش شفاعت در حدود قرار نداده
 اند.را مردود اعالم کردهحدود 
 . شفاعت در قصاص2

هایی است که در آیین اسالم موردپذیرش قرارگرفته است. قصااص باه معناای قصاص یکی از مجازات
شاود. حشاهید پیروی کردن است، درواقع گویا برای مجازات جانی از او پیروی و همانند خودش رفتاار می

، حق قصاص به مجنای علیاه اختصااص دارد و در قصااص ( در جنایت بر عضو77/ 71ثانی، شرح لمعه، 
نفس این حق به اولیاء دم تعلق دارد. هدف از قصاص تشفی خاطر مجنی علیه یاا اولیاای اوسات و بادون 

آید، هرچند از جهت اقدام جانی باه ایجااد اخاالل در الناس به شمار میاختالف حق قصاص ازجمله حق
 اللهی نیز است.نبه حقنظم و امنیت عمومی این جرم دارای ج

عنوان حقی برای اولیای دم بیان نموده، اما عفو جانی را صادقه و اما خداوند متعال بااینکه قصاص را به
 فرماید:کفاره گناهان به شمار آورده است و می

ِذیَن آَمُنوا کِتَب َعَلیکُم اْلِقَصاُص ِفی اْلَقْتَلی اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َو ا» ْنَثی َفَماْن یا َأیَها الَّ
ُ
ْنَثای ِبااْْل

ُ
ْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َو اْْل

کْم َو َرْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدی َبْعَد ُعِفی َلُه ِمْن َأِخیِه َشی َباٌع ِباْلَمْعُروِف َو َأَداٌء ِإَلیِه ِبِإْحَساٍن ذِلک َتْخِفیٌف ِمْن َربِّ ٌء َفاتِّ
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اید، درباره کشتگان، بر شما }حاق{ قصااص ی که ایمان آوردهای کسان( »718حبقره/« ذِلک َفَلُه َعَذاٌب َأِلیٌم 
مقررشده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن. و هار کاس کاه از جاناب بارادر }دینای{ اش 

طور }یعنی ولی مقتول{ چیزی }از حق قصاص{ به او گذشت شاود، }بایاد از گذشات ولای مقتاول{ باه
بها را{ به او بپردازد. این }حکام{ تخفیاف و رحمتای از حسان، }خونپسندیده پیروی کند و با }رعایت{ ا

 «پروردگار شماست، پس هر کس، بعد از آن از اندازه درگذرد، وی را عذابی دردناک است.
(. 777توان گفت: شفاعت در قصاص، غالبًا جایز بلکه مستحب به شمار آمده است حنوبهاار، پس می

الناس است، شفاعت از آن نزد صاحب حق هیچ منعی ازجمله حقتوان گفت: چون قصاص درمجموع می
ندارد، حتی حاکم اسالمی نیز حق دخالت در مسئله قصاص را ندارد، درنتیجه شفاعت نازد صااحب حاق 

تصریح قرآن و روایات دال بر حسن برای گذشتن از حق خود و بخشش جانی، هیچ منعی ندارد و با توجه به
وجب قصاص، نوعی تشویق و پادرمیانی بارای انجاام عمال مساتحب و نیکاو عفو، شفاعت در جرائم مست

اللهی قصاص، یعنی تعزیر جانی به خاطر ارتکاب است؛ اما حکم جواز یا عدم جواز شفاعت در جنبه حق
 جنایت موجب قصاص در قلمرو تعزیرات و حکم ناشی از آن مربوط است.

 . شفاعت در دیات3
شاود پرداخت آن به خاطر جنایت بر نفس یا اعضای انسان واجاب میدر اصطالح، دیه مالی است که 

چه میزان مشخصی برای آن باشد چه نباشد. هرچند دیه معاین را در اصاطالح دیاه و دیاه ناامعین آرش یاا 
الناس بودن آن هیچ تردیدی (. درباره دیات نیز از سویی در حق7/ 43اند حصاحب جواهر، حکومت نامیده
داناد، در کیفار باودن دیاه سوی دیگر با توجه به دیدگاهی کاه دیاه را جباران خساارت می وجود ندارد و از

رو جواز شفاعت نزد کسی که مستحق دریافت دیه است هیچ مناع شارعی یاا عقلای اختالف است و ازاین
گونه که شفاعت نزد مردم در سایر دعاوی که غیر کیفری هستند، هیچ منعی ندارد، چون اصال ندارد. همان

بر جواز و اباحه شفاعت است و فقط در امور کیفری این مسئله با نهای و محادودیت شارعی روبارو شاده 
 است.
 . شفاعت در تعزیرات4

فقها بر طبق منابع فقهی، شفاعت دنیوی را مجاز دانستند اما برای آن قلمرو و محادوده مشاخص قارار 
مله مواردی است که جواز شفاعت در آن مانناد های نامعین شرعی، ازجعنوان مجازاتاند. تعزیرات بهداده

ای را باه تعزیارات اختصااص حد، محل اختالف دیدگاه میان فقها است. غالب فقهای شیعه باب جداگانه
اند، درباره مسئله شفاعت نیز تنها به عدم جواز شفاعت اند و احکام آن را در ضمن حدود مطرح نمودهنداده

اند عنوان تفاوت حد و تعزیر بیان نکردهآنجاکه جواز یا عدم جواز شفاعت را بهاند و ازدر حدود اشاره نموده
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اناد (. ظاهرًا ایشان معتقد به منع شفاعت در تعزیرات بوده739لمعه، ال؛ شهید اول، 131/ 3حعالمه حلی، 
 اند.و ادله منع شفاعت در حدود را شامل تعزیرات نیز دانسته

اند، صااحب جاواهر پاس از تعریاف حاد در تعزیر را مجاز دانساتهدر مقابل گروهی از فقها شفاعت 
گوید: نام حد به این معنا در نصوص بسیاری مانند درء الحد بالشبهه... عنوان مجازات معین شرعی، میبه

(. ایشان کاربرد واژه حد به معناای 711/ 47کار رفته است حصاحب جواهر، و عدم الشفاعه فی الحد... به
برده شاده، باه حادود اختصااص دارد و شاامل داند که احکاام ناامجهت مشکل میرا ازاینمطلق عقوبت 
های حد و تعزیر را عدم پذیرش شفاعت در حدود و پاذیرش آن در شود، یعنی یکی از تفاوتتعزیرات نمی

 تعزیر دانسته است.
 اند از؛عبارت اند کهاند چند دلیل استناد نمودهگروهی که شفاعت در تعزیر را مجاز دانسته

کنناد. در روایات الف( روایات: این دسته از فقها برای اثبات شفاعت در تعزیر باه روایاات اساتناد می
(، اگر شفاعت در تعزیار 333/ 78اسامه که پیامبر حص( او را از شفاعت در حد نهی فرمودند ححر عاملی، 

(. از ایان روایات گذشاته از جاواز 341فرماود حانصااری، جایز نبود، رسول اکرم حص( اساامه را مناع می
شود و آن واگذاری امر تعزیر به حاکم است چون اگر حااکم شفاعت در تعزیر، نکته دیگری نیز دریافته می

کرد و همچناین وقتای اساامه نازد پیاامبر حص( شافاعت چنین اختیاری نداشت، اسامه چنین اقدامی نمی
فرماود حصاافی کرد و او را نهی میمینه را به وی گوشزد میکرد، پیامبر حص( عدم اختیار حاکم در این زمی

گونه که بیان شد این روایت ضعیف است. روایت دیگری که مورد استناد ایشان (. البته همان81گلپایگانی، 
قرار گرفته، روایت سکونی از امام علی حع( فرمودند: چنانچه مشفوع له درخواست شفاعت دارد، نزد حاکم 

 دهد.صراحت، جواز شفاعت را نشان می( که به333/ 78او شفاعت کن ححرعاملی،  در غیر حد از
گوید: مقتضای اصل بار ب( اصل عملی بر جواز و اباحه: صاحب التعزیر درباره شفاعت در تعزیر می

گوناه کاه (. همان87جواز شفاعت و همچنین جواز پذیرش شفاعت توسط حاکم است حصافی گلپایگانی، 
جواز شفاعت مورد تأیید فقها قرار دارد، فقط در قلمرو آن اخاتالف وجاود دارد. پاس اگار در  بیان شد اصل

 جواز شفاعت در چیزی اختالف شد، اصل بر اباحه و جواز آن است.
که بیانگر اختیار عام حاکم در زمیناه تعزیارات اسات. طباق ایان « التعزیر بما یراه الحاکم»ج( قاعده 

اهان وابسته به نظر امام است که مشخص کند در کدام گناهان تعزیر الزم است و قاعده حکم بر تعزیر بر گن
بندی گناهان و تعیین میزان تعزیر وظیفه حاکم است حعمیاد زنجاانی، یک تعزیر الزم نیست، طبقهدر کدام

 باره اختیار دارد، شفاعت در تعزیرات جایز است و منعی ندارد.( پس چون حاکم دراین713-717
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بسا ممکن است حاکم تشخیص دهد که اعالم تعزیر و انذار به آن برای منع مجرم و بازداشاتن چه زیرا 
بسا اگر تعزیر نکاردن مجارم توساط حااکم باه خااطر او از ارتکاب گناه و مصلحت نظام کافی باشید. چه

بااره گنااه، شفاعت مؤمنین صورت گیرد، برای منع و بازداشتن و پیشگیری از بازگشت مجرم به ارتکااب دو
طورکلی جواز پذیرش و عدم پذیرش شفاعت، بااینکه مسائله تعزیار باه حااکم واگذارشاده تر باشد. بهقوی

است. بسته به نظر حاکم است. تعیین تعزیر وابسته به دالیل صحیح شرعی و مالحظاات سیاسای و تادبیر 
تعزیر و عدم آن و پذیرش شفاعت  های نفسانی است، آنچه مراعاتش بر حاکم در مقام اجرایامور یا انگیزه

الزم است؛ مصالح نظامی و رعایت مصلحت مردم و منع از گناهان و پیشگیری از هر آنچه موجاب فسااد 
باره باید باه کمتارین اقادام و مجاازاتی کاه ایان امور است و تحقیر کسی که مرتکب محرمات شده، دراین

شود ایان ترین چیزی که حاکم به آن مبتال میمانا بزرگاهداف را محقق نماید، باکمال احتیاط اکتفا کند. ه
ای را نابجا و زیادتر از حد معین بر کسی که قصد تأدیب او را داشته بزند است که از حد تجاوز کند و تازیانه

فرماید: مبغوض ترین مردم نزد خداوند متعال کسای اسات کاه الله حص( می(. رسول87-87حگلپایگانی، 
فرمایاد: بارای ( و در حادیث ناادری نیاز می331/ 78عااملی، ازیانه برناد ححرناحق تبه کمر مسلمانی را

حاکمی که به خداوند متعال و روز جزا ایمان آورده است، حالل نیست که بیش از ده ضربه تازیانه به کسی 
 (.17/ 4، ه الفقیه، من الیحضرابن بابویهضربه بزند ح

وسایله حااکم را ای که عفو مجرم به( ادله13البالغه، نامه جد( عفو مجرم از مناصب حاکم است. حنه
 (.347نماید حانصاری، داند، جواز شفاعت در تعزیرات را نیز ثابت میجایز می

 نقد و بررسی دیدگاه فقها درباره شفاعت در تعزیرات
ت ازآنجاکه اصل بر جواز شفاعت است و بحث اصلی این است که چه مواردی از حکم جاواز شافاع

شده است، آنچه برای حل این مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد، نصوصی است که موجاب اساتثناء خارج
گونه که بیان شد شفاعت در حدود مورد نهی قرارگرفتاه برخی موارد از تحت حکم جواز شفاعت بود، همان

ا ایان نصاوص شاود آن اسات کاه آیااست و نصوص مطرح درباره حدود هستند، اما پرسشی که مطرح می
تعمیم به تعزیرات نیز هستند؟ پس منشأ اصلی این اختالفات واژه حادود در روایاات مرباوط باه نفای قابل

 شفاعت در حدود است.
حد بدون قرینه به معنای مطلق عقوبت است و به کمک قرینه و از بااب عالقاه کال و جازء حمال بار 

های منع شفاعت و... به تعزیر نیز سرایت ت حکمشود؛ و ممکن اسمعنای عقوبت معین و یا تعزیر و... می
، مان الیحضاره ابن بابویهاز امام علی حع( ح ابن بابویه( چون روایت مرسله 73/ 7نماید. حموسوی اردبیلی، 

که منظور از حاد ای مبنی بر اینپردازد و قرینهطور مطلق به نفی شفاعت در حدود می( که به14/ 4الفقیه، 
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ین شرعی اسات، وجاود نادارد، پاس ایان روایات داللات بار مناع مطلاق شافاعت در در اینجا حدود مع
 ها دارد.مجازات

اما در روایت مربوط به شفاعت زید بن ثابت و ام سلمه و روایت سکونی ظاهر نصاوص از اختصااص 
لال به حدود حکایت دارد و تعمیم حدود به تعزیرات در همه احکام قابل تأمل است مگر آنکه با توجه به ع

نوعی مذکور در نصوص قاعده از باب تنقیح مناط آن را بر تعزیرات نیز حاکم کارد؛ زیارا تعزیارات هام باه
(. پس واژه حد ممکن است به معنای 799-711آید حعمید زنجانی، حدود الهی به معنای عام به شمار می

عنوان راهگشای این مسئله تواند بهرو بررسی علت نهی از شفاعت در حدود، میمطلق مجازات باشد ازاین
گونه که بیان شد، اصل بر جواز شفاعت و تعیین جواز یا عدم جواز شفاعت در تعزیر به کار برود، زیرا همان

 موجب ادله احکام مورد نهی قرارگرفته است.است مگر مواردی که به
لت برای عدم شده چند عاما اینکه طبق نصوص علت منع از شفاعت چیست؟ با بررسی روایات مطرح

که حاکم اختیاری درزمینه عدم اجرای حد ندارد و حق عفو را نادارد ححار شده مانند اینجواز شفاعت بیان
حهمان( کاه دلیال عادم  الله است و در حدودالله شفاعت جایز نیست(. حد ازجمله حق333/ 78عاملی، 

رساد شاده باه نظار میمباحاث مطرحالله است. پس با توجه به اختیار حاکم در اجرای حد نیز، همان حق
الله و لزوم اطاعت از اوامر و نواهی الهای آنچه مالک و دلیل ممنوعیت شفاعت در حدود است، مسئله حق

وسیله شفاعت مانع از انجاام تکلیاف واجاب توان بهاست؛ زیرا اجرای حدود بر حاکم واجب است و نمی
 توسط حاکم گردید.

شاده اسات، گااهی از النااس بیانالله از حقهایی که برای تشخیص حقتعزیرات نیز با توجه به مالک
هایی کاه باه الناس هستند. جرائمی که ملحق به قذف هستند یعنای ناسازاگوییالله و گاهی حقجمله حق

شود، مانند کسی که به دیگری بگوید: فاساق، رسد، اما موجب تأذی و آزار شنونده میاتهام لواط یا زنا نمی
ارق، شارب خمر یا چیزی که از اسباب فسق است، اما آن شاخص در ظااهر، عاادل باشاد، حاد خائن، س

(؛ اما جرائم ملحق باه زناا و لاواط و 179/ 3شود حابن ادریس، شود، بلکه تعزیر میقذف بر او جاری نمی
ش کاه الله هستند؛ مانند جمع بین دو زن و مرد، دو مرد یاا دو زن برهناه زیار یاک پوشاسحق ازجمله حق

الناس، شفاعت نزد صاحب حق جایز اسات مستوجب تعزیر دانسته شده است. پس در جرائم تعزیری حق
 و منع شرعی ندارد.

عنوان اللهی هستند، نکته دیگری که در بحث تعزیرات باهاما درباره جرائم تعزیری که دارای ویژگی حق
شاود، بحاث تعزیارات منصاوص طارح میکننده در جواز یا عدم جواز شفاعت در تعزیارات معامل تعیین

ها در شارع مشاخص ای از تعزیرات هستند که نوع و میزان آنشرعی است. تعزیرات منصوص شرعی دسته
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رو حاکم موظف به اجرای آن است. درباره تعداد و مصادیق تعزیرات منصوص میان فقهاا شده است و ازاین
ماورد تعزیار منصاوص اسات حبرهاانی،  71تا  7بین  باره وجودنظر وجود دارد، سخن ایشان درایناختالف

عنوان تعزیار گیرد، مانند؛ یکی از مواردی که مشهور فقها آن را باه( که موارد مختلفی را دربر می714-713
اند، جمع دو زن یا دو مرد یا زن و مرد برهنه زیر یک پوشش است. دربااره میازان تعزیار منصوص بیان کرده

( و 417/ 7ضربه تازیانه را الزم دانسته است حخمینی،  99رند. صاحب تحریر الوسیله باره اختالف دادراین
(، یاا 739/ 7 مباانی تکملاه، ،خوئیاند حضربه شالق را برای چنین جرمی بیان کرده 99تا  31دیگران بین 

که زن یتازیانه و درصورت 71نزدیکی با همسر در ماه مبارک رمضان که در صورت همراهی زن، حد هرکدام 
( در چناین 779/ 7؛ فخارالمحققین، 711/ 7شاود حشاهید اول، دروس، تازیانه زده می 11اکراه شود، مرد 

رو اطاعات از امار شده است، امر و نهی شرعی روشن است و ازایانمواردی که میزان تعزیر در سنت تعیین
 زیرات با حاکم است.شارع برای اجرای مجازات الزم است؛ اما اختیار تعیین و اجرای دیگر تع

اناد و از ساویی در طور مطلق بیان نمودهازآنجاکه فقها در مسئله نهی از شفاعت در حدود، مسئله را به
شده که به معنای مطلق مجازات است و تنها روایات طور مطلق بیانشده نیز در برخی نهی بهروایات مطرح

عزیرات مطرح شود که با توجه به ضعف سند و عدم عنوان دلیلی بر جواز شفاعت در تتوانست بهسکونی می
عمل مشهور فقها به این روایت و از سوی دیگر عدم تصریح یا حتی ظهور کالم فقها به جاواز شافاعت در 

ماند، ها باقی میشود و اصل منع شفاعت در مسئله مجازاتتعزیرات، جواز شفاعت در تعزیرات ثابت نمی
 ل و مستند ثابت گردد.مگر مواردی که جواز آن با دلی

الناسی دارند، درخواسات شافاعت پس در تعزیرات باید قائل به تفکیک شد، در تعزیراتی که جنبه حق
شوند، در تعزیرات منصوص شارعی چاون از صاحب حق جایز است، سایر تعزیرات به دو دسته تقسیم می

عت جایز نیست، چون شافاعت ها توسط شارع مشخص شده است، پذیرش شفاالله هستند و میزان آنحق
شاده منزله درخواست عدم اجرای تکلیف واجب الهی است کاه بار عهاده حااکم قارار دادهدر این موارد به

است، اما در دیگر تعزیرات اصل مسئله شفاعت و جواز یا عدم جواز آن منوط به دیدگاه حاکم است کاه باا 
تواناد زمان و مکان و مصلحت فرد و جامعه می توجه به شرایط تاریخی و اجتماعی، در اصطالح مقتضیات

تواند گذاری آن را بپذیرد یا رد نماید، زیرا اصل مسئله تعزیرات به اختیار حاکم است که میبه موجب قانون
 با توجه به شرایط پذیرش شفاعت در قلمرو آن را نیز بپذیرد یا رد کند.

ز چناد نکتاه بایاد موردتوجاه قارار گیارد: درزمینه امکان پذیرش شفاعت توسط حاکم در جهان امارو
عنوان یکای از ایان اهاداف، بحاث تعیاین دامناه ها و اجرای عدالت بهنخست: با توجه به اهداف مجازات

کننده است. ممکن است بیان شود آمیز نبودن نوع شفاعت نیز بسیار تعیینشفاعت، عدالت کیفری و تبعیض
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ها از شافاعت و منادی برخای انساانناعادالناه باودن بهرهکه با توجه به پذیرش شفاعت اخاروی، بحاث 
محرومیت دیگران در آنجا نیز مطرح است، پس پذیرش این شفاعت در این دنیا نیز منعی نخواهد داشات. 
در پاسخ باید گفت: چون در بحث شفاعت اخروی با علم پیامبران، ائمه و فرشاتگان و... هار انساانی کاه 

عدالتی نخواهد بود اما در امور دنیاوی رو نابرابری و بیشود و ازاینرخوردار میسزاوار شفاعت باشد از آن ب
عادالتی منجار خواهاد توان درزمینه شفاعت قطعی هر انسان شایسته بخششی مطمئن بود و این به بینمی

شد، یعنی یک نفر به خاطر شفاعت از مجازات رها شود و دیگری به خاطر عدم شفیع محروم شاود. چاون 
تاوان دربااره صاحت شافاعت أسفانه در جهان امروز و با توجه به مأذون بودن قضات و روابط مردم نمیمت

که شایسته شافاعت مندی یک شخص از شفیع درحالیشده، یقین داشت و از سویی صرف عدم بهرهمطرح
حاکم مردم  باشد، اجرای عدالت را با مانع جدی روبرو خواهد ساخت. از سویی شبهه رابطه و وساطت نزد

 کند.ای را ایجاد نمیاش فرق دارد و چنین شبههکند، اما توبه و عفو مسئلهاعتماد میرا نسبت به حاکم بی
ویژه پس از اثبات جرم و صدور حکام توساط قاضای، موجاب وارد شادن آسایب باه دوم: شفاعت به

ب ضاعف بازدارنادگی قطعیت اجرای مجازات است و عدم قطعیت مجازات یکی از عواملی است که موج
 شود.خاص و عام می

تواند در برابر که صاحب حق میالناس با توجه به گذشت صاحب حق و اینکه شفاعت در حقدرحالی
های یک از شک و شبههشده خود را مطالبه نماید، هیچگذشت و پذیرش شفاعت حق مالی یا معنوی ضایع

 آید.احتمالی، پیش نمی
 

 گیرینتیجه

از نهادهای موردقبول در دین اسالم است که نوعی وساطت شاخص موجاه و موردقباول شفاعت یکی 
بااره و در کناار دیادگاه و آرای فقهاا های مطارح دراینبرای بخشش مشفوع له است، با توجه به آیه و روایت

ت شود که در فقه اسالم، برخالف حقوق جزا که شدت و ضعف میزان مجاازادرباره آن، این نکته روشن می
بندی مجازات و تقسیم جرائم اهمیت دارد، داند، آنچه در درجهها میبندی جرائم و مجازاترا مبنای تقسیم

هاا مترتاب الناس است و بر همین مبنا احکام و آثار گوناگونی بر هر دساته از مجازاتالله و حقمسئله حق
باره متفاوت الناس دراینالله و حقم حقگردد؛ مانند شیوه اثبات و امکان صدور حکم غیابی که بین جرائمی

توان به آن پرداخات، تعیاین قلمارو شافاعت در الناس میالله و حقاست. یکی از مسائلی که بر مبنای حق
 حقوق کیفری است.

ها نزد صاحب حق، منع شرعی نادارد، الناسی دارند، شفاعت در آنبر این مبنا در جرائمی که جنبه حق
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الله درواقع اوامار و ناواهی الهای هساتند و مورد تأیید قرآن کریم است، اما چون حق بلکه شفاعت حسنه و
منزله درخواسات الله بهعنوان تکلیفی بر عهده قاضی است و شفاعت در حقحکم به اجرای مجازات که به

هی اللاز قاضی برای عدم اجرای تکلیف شرعی است، مسئله فرق دارد و درنتیجه در حدودی که جنباه حاق
دارند، شفاعت بر طبق روایات، مردود است اما در حدودی که حق الناس هستند، شفاعت نزد صاحب حق 

الله هساتند، هیچ منعی ندارد. در سایر جرائم یعنی در جرائم تعزیری نیز، تعزیرات منصوص شرعی که حق
یاا عادم صادور مجاوز  اللهی دارند، اختیار صدورشفاعت ممنوع است، اما در سایر تعزیرات که جنبه حق

رساد باا برای شفاعت با توجه به شرایط زمان و مکان و مصلحت جامعه بر عهده حاکم است که به نظر می
کند و ها و رشوه را زیاد میشود و امکان دخالت رابطهکه اجرای عدالت با شبهه جدی مواجه میتوجه به این

آسیب شود، منع شفاعت در چنین مواردی باه  از سوی دیگر قطعیت اجرای مجازات نیز ممکن است دچار
پشتوانه روایات منع از شفاعت، منطقی است. اما شفاعت در تعزیراتی که حق الناس هساتند نازد صااحب 
حق جایز است. در حقیقت مسئله شفاعت بیشتر اخالقی و فرهنگی و مربوط به سیاست جناایی مشاارکتی 

 ه ایجاد صلح و سازش میان بزه دیده و بزهکار است.برای مشارکت مردم جهت حل مسائل کیفری از را
 

 منابع 
یعآقابزرگ طهراني، محمد محسن،   ق. 7418اسماعیلیان،  قم،، ةإلی تصانیف الشیع ةالذر

 ق. 7413نا، بی قم،، عوالی اللئالیالدین، ابن ابي جمهور، محمد بن زین
 ق. 7477می، چا  دوم، سالالنشر امؤسسة ال قم،، السرائرابن ادریس، محمد بن احمد، 

 ق. 7471امام هادی حع(،  قم، ،المقنعابن بابویه، محمد بن علی، 
 ق. 7414، مؤسسة النشر االسالمیقم، ، من الیحضره الفقیه_______________، 

 ق. 7411ادب حوزه،  قم،، لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 
پژوهشاگاه علاوم و  قم،، تعزیراتاکبر، ، علیطباطباییراهیم، انصاری، قدرت اله، انصاری، محمدجواد، بهشتی، اب

 . 7381فرهنگ اسالمی، 
 ق. 7417دارالفکر،  جا،، بیصحیح البخاریبخاری، محمد بن اسماعیل، 

، سال ساوم، شاماره دهام، پژوهش حقوق کیفری ،«تعزیرات منصوص شرعی»برهانی، محسن، نادری فرد مریم، 
 (.7394، بهار ح89-777ص 

 ق. 7471مؤسسه اسماعیلیان،  قم،، ارشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسبیزی، جواد بن علی، تبر
 .7381اسراء، چا  دوم،  قم،، حق و تکلیف در اسالمجوادی آملی، عبدالله، 

 تا.داراالحیاء التراث العربی، بی بیروت، ،ةوسائل الشیعحرعاملی، محمد بن حسن، 



 553 شمارة                                                   فقه و اصول                                                                          591

یر الو خمینی، روح الله،   ق. 1930دارالکتب العلمیه، چا  دوم،  قم،، ةسیلتحر
 ق. 7391نا، چا  دوم، بی قم،، المنهاج ةمبانی تکمل، ابوالقاسم، خوئی

 ق. 7473نا، چا  پنجم، جا، بیبی ،معجم الرجال__________، 
 ق. 7477دار العلم،  بیروت،، مفرداتراغب اصفهانی، حسین بن محمد، 

پژوهشننامه ، «ص حق الله و حق الناس و مصادیق مهم آن در فقاه ماذاهب اساالمیمعیار تشخی»رضا، محمدباقر، 
 (.7384، پاییز ح77-11، ص 71، شماره حکمت و فلسفه اسالمی

، ص 7، شاماره های فقنه و حقنوق اسنالمیپژوهش، «آثار قضایی حق الله و حق الناس»روحانی مقدم، محمد، 
 (.7384، پاییز، ح771-99

 ق. 1705دارالفکر، چا  دوم،  ،، دمشقاالسالمی و ادلته الفقهزحیلی، وهبه، 
 .7383امام صادق حع(،  قم،، منشور جاویدسبحانی، جعفر، 

 ق. 7418دار الفکر، چا  دوم،  ،، دمشقالقاموس الفقهیسعدی، ابو جیب، 
 تا.سالمی، بیالنشر امؤسسة ال قم،، الدروسشهید اول، محمد بن مکی، 
 تا.کتابفروشی مفید، بی قم،، عد و الفوائدالقوا________________، 
 ق. 7477دارالفکر،  قم،، ةالدمشقی ةمعالل________________، 

 ق. 7471داوری،  قم،، ةالبهی ةالروضالدین بن علی، شهید ثانی، زین
 ق. 7471مؤسسه المعارف االسالمیه،  قم،، مسالک األفهام__________________، 
 ق. 7471سالمی، چا  سوم، النشر اال ةمؤسس قم،، لمقنعها شیخ مفید، محمد بن محمد،

 .7313دارالکتب االسالمیه، چا  دوم،  تهران،، جواهر الکالمصاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، 
 تا.نا، بیجا، بی، بیالتعزیرصافی گلپایگانی، لطف اله، 

یاض المسائلطباطبائي کربالیي، علي بن محمدعلي،   ق. 7477االسالمی،  النشر ةقم، مؤسس، ر
 تا.قدس محمدی، بی قم،، ةالنهایطوسی، محمد بن حسن، 
 .7311دارالکتب االسالمیه، چا  چهارم،  تهران،، تهذیب االحکام_______________، 

 ق. 7479النشر االسالمی،  ةقم، مؤسس، قواعد االحکامعالمه حلی، حسن بن یوسف، 
 ق. 7411القرآن الکریم،  دار قم،، رسائلعلم الهدی، علی بن حسین، 

 .1911سمت،  تهران،، قواعد فقه بخش حقوق جزاعمیدزنجانی، عباسعلی، 
 تا.سالمی، بیالنشر امؤسسة ال قم،، کشف اللثامفاضل هندی، محمد بن حسن، 

 ق. 7381نا، بی قم،، ایضاح الفوائدفخرالمحققین، محمد بن حسن، 
 ق. 7471 هجرت، قم،، العینفراهیدی، خلیل ابن احمد، 

 .7311دارالکتب االسالمیه، چا  سوم،  تهران،، الکافی کلینی، محمد بن یعقوب،



            591                                               قلمرو شفاعت در اقسام مجازات                             8931 زمستان

 ق. 7419استقالل، چا  دوم،  تهران، ،شرایع االسالممحقق حلی، جعفر بن حسن، 
 .7381علوم اسالمی، چا  هشتم،  تهران،، قواعد فقه بخش جزاییمحقق داماد، مصطفی، 

، فقه و حقنوق اسنالمی، «الله در فقه اسالمیبررسی معرفت شناختی مفهوم حق»مرادی، خدیجه، رنجبر، یحیی، 
 (.7391، ح731-719، ص 77شماره 

 .7311، تهران، میزان، چا  دوم، های نو در حقوق کیفری اسالمدیدگاهمرعشی، محمدحسن، 
 تا.دارالفکر، بی قم،، کتاب الحدودعلی، منتظری، حسین

 .7387کارنامه، چا  دوم،  تهران،، عدالت در هوای حق وموحد، محمدعلی، 
 ق. 7471، چا  دوم، نتشارات دانشگاه مفیدا قم،، فقه الحدود و التعزیراتموسوی اردبیلی، عبدالکریم، 

، 713-731، ساال دوم، شاماره هفاتم، ص پنژوهش حقنوق کیفنری، «شفاعت در حاد و تعزیار»نوبهار، رحیم، 
 (.7393ح
 


