
  
  
  
  
  

در نظـام  » عدم عطف قوانين كيفري به ما سـبق «و مستندات اصل  واكاوي ادلّه
 حقوقي اسالم
  علي محمديان

 مشهددانشگاه فردوسي اسالمي  فقه و مباني حقوقي ادانشجوي دكتر

  احمد باقري
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدانشناسي كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم

 دكتر محمدرضا علمي

  دانشگاه فردوسي مشهدگروه فقه و مباني حقوق اسالمي ستاديار ا
  
  

توانند در اعمـال  قوانين مصوب متأخر نمي هاي حقوقي مدرن،نظام ةطبق اصلي پذيرفته شده در هم
 اند،انجام داده رفتاري، از تصويب قانون پيشتوان افرادي را كه يعني نمي گذشته تأثير داشته باشند؛

بـا عنـوان    اصـل ايـن  كيفـري از   انان حقوقد. س از آن وضع شده مجرم دانستوني كه پبه استناد قان
اين اصل در حقـوق اسـالم نيـز در ضـمن      .كنندياد مي» قوانين كيفري به ما سبقعطف عدم اصل «

آيات و روايات متعدد، و در قالب قواعدي چون قاعده جب، قاعده قبح عقـاب بالبيـان، و اصـل اباحـه     
از ديگرسوي برخي از حقوقدانان معاصر بـا اسـتناد بـه آيـاتي از قـرآن      . و بررسي است قابل شناسايي

اند و قائـل بـه تخصـيص ايـن اصـل در حقـوق اسـالم        كريم استثنائاتي را براي قاعده مزبور برشمرده
 اين موارد غالباً مورد توجه فقهاي اماميه قرار نگرفته و در كتب فقهي بيشتر احكام فقهـي . اندگرديده

ا و احيانا شأن نزول آيات مذكور بيان گرديده است؛ و در رابطه با عطف شـدن يـا عـدم    همربوط به آن
در اين نوشتار سعي گرديده است با شناسايي مباني ايـن  . عطف آنها به سابق، چيزي بيان نشده است

الم نيـز  در حقـوق اسـ   اصل در حقوق اسالم، و تبيين و تحليل آنها، موارد ادعايي تخصيص اين اصـل 
  . قرار بگيرد مورد نقد و بررسي

 

  .سنت، استثنائاتعدم عطف به ما سبق، حقوق اسالم، كتاب، اصل  :هاكليد واژه
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  :مهمقد. 1
 يو قانون رديصورت گ يفرياصول عدالت ك هيبر پا ديكه مجازات خطاكاران با ستين يديترد

 يقـانون  د،يغفلت نما يفريمجازات، از اصول عدالت ك زانيمجرمانه و م نيعناو نييكه در تع
 يبـودن عملـ   نادرست يعموم اعالم  يفريعدالت ك ياصل يها از مؤلفه يكي. باشد يناعادالنه م

كه حكومت آنها را به عنوان جرم  كارهاييكه مجازات افراد به خاطر  يمعن نياست؛ بد نيعم
كـه   امـوري كس بـه خـاطر انجـام     چيدر جامعه عادل، ه. است يعدالت ياعالم نكرده است، ب 

   .شود يرا به عنوان جرم اعالم نكرده باشد، مجازات نم امردولت آن 
بـه   ؛اعـالم شـود   يبه طـور عمـوم   ديقانون مجازات با دارد، يمقرر م ياعالم عموم وصف

كـه بـه    ياز آنكه كار شيپ رند،يمصداق آن قرار گ كه ممكن است  يافراد يكه تمام يا گونه
 ريـ غ در . آن بـاخبر شـوند   تيـ موجب قـانون ممنـوع شـده اسـت را انجـام دهنـد، از ممنوع      

 يكـه بـه موجـب قـانون جـرم تلقـ       يكـاب كـار  به خاطر ارت ادنمودن افر مجازات صورت، نيا
   .باشد، نارواست خبر يبودن آن ب جرم كننده از  كه ارتكاب يدر صورت شود، يم

هيچ جرم و هيچ مجازاتي وجود ندارد مگر به «ها بنابر اصل قانوني بودن جرم و مجازات
ي به استناد هيچ فعلي يا ترك فعل«به ما سبق قوانين  و بنابر اصل عدم عطف. »موجب قانون

و ). اساسـي  قـانون  169 اصل( »شود قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي
اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد؛ مگر اين كه در خـود  «

  ).مدني قانون 4 ةماد( »قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد
توان قانون الحـق را  ماسبق نشدن قوانين جزايي بدين معني است كه نمي اصل عطف به

دارد، در شود، يا مجازات شديدتري براي آن عمل مقرر مـي كه باعث جرم شناختن عملي مي
 :1382صـانعي،  (نـد  مورد اعمالي كه قبل از تصويب قانون جديد صورت گرفته نيز اجرا كرد

ــدوزيان، 172 ــه آينــده دارد و حقــوق و تكــاليف  اصــ). 174/ 1ج ،1374؛ گل ــانون رو ب والً ق
كند، به همين لحـاظ تسـرّي آن بـه زمـان قبـل از      شهروندان را نسبت به آينده مشخص مي
يكي از اصول مـورد  » عدم عطف قوانين به گذشته«تصويب غالباً پذيرفته نشده است، و اصل 

 /1ج :1380قياسـي،  ( تهاي حقوقي جهان و ملل مختلـف اسـ  قبول اكثر، بلكه تمامي نظام
: دارددر اين زمينه چنين مقـرر مـي   10ةدر ماد 1392قانون مجازات اسالمي مصوب ). 185

 باشـد  قـانوني  به موجـب  بايد تربيتي و تأميني اقدام و مجازات دولتي نظامات و مقررات در«
-نمي را فعل ترك يا فعل از اعم رفتاري هيچ مرتكب و است شده مقرر جرم وقوع از قبل كه

ايـن اصـل   . »كرد محكوم تربيتي و تأميني اقدامات يا مجازات به مؤخر قانون به موجب توان
  .نيز مسبوق به سابقه بود) 1370مصوب ( قانون سابق 11 ةدر ماد
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 ةدر يك نگاه كلي اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي داراي دو جنبه است؛ جنبـ 
تواند قانون جديد كـه  توان گفت قاضي نميكلّي مي ةاز نظر جنب. تعديل كننده ةكلّي و جنب

عملي را جرم شناخته كه اين عمل در گذشته جرم نبوده، به اعمـال ارتكـابي قبـل از قـانون     
رسيدگي است و يا هنوز رسيدگي به آن شروع نشده تسرّي دهـد؛   ةجديد كه هنوز در مرحل

نين جزايي در موردي كه قـانون  عطف به ما سبق نشدن قوا ةاما از نظر تعديل كنندگي قاعد
 شـود تر و به طور كلّي بـه نفـع مـتهم اسـت اجـرا مـي      جديد از حيث تعيين مجازات خفيف

 عطف ةدر توضيح مطلب بايد گفت قاعد). 151 :1375؛ نوربها، 267 /1ج :1381شامبياتي، (
 يچهـ  بنـابراين  گرديده است؛ وضع متهم حال مراعات جهت جزايي قوانين نشدن سبق ما به

 قوانيني بنابراين. دهيم سرايت گذشته به نسبت را آميز ارفاق قانون كه آيدنمي پيش اشكالي
 زمـان  از خـارج  كـه  ايمحـدوده  به يعني شوند؛مي گذشته به عطف هستند متهم نفع به كه

 مباح را ايمجرمانه عمل قانوني كه اين كنند؛ مانندمي سرايت نيز است آن اجراي و تصويب
 داده انجـام  را عملـي  چنين قبالً شخصي اگر و شودمي نيز گذشته شامل قانون اين كند، كه

 10 ةمـاد . )85 /1ج :1385 زراعـت، ( بـود  نخواهـد  تعقيب قابل جديد قانون موجب هب باشد
 بـه  كنـد مي بيان را گذشته به قانون سرايت عدم ةقاعد كه آن از پس اسالمي مجازات قانون
 وقـوع  از پس چنانچه لكن« :پردازدمي مرتكب حال به مساعدتر و اصلح قوانين استثناي ذكر
 جهـاتي  از يـا  تربيتـي  و تأميني اقدام يا مجازات اجراي عدم يا تخفيف بر مبني قانوني جرم،

 حكـم  صـدور  تا قانون آن بر وضع سابق جرائم به نسبت شود وضع مرتكب حال به مساعدتر
  .»است مؤثر قطعي

اي از قـوانين روم  هاي تفسـير شـده  ند در قرون وسطي متنتاريخي هر چ ةاز نظر مطالع
باستان در اين مورد وجود داشته، با اين حال تـاريخ اعمـال قاعـده در حقـوق مـاهوي اروپـا       
همانند اصل قانوني بودن جرم و مجازات، با انقالب فرانسه و تحت تأثير مكتب كالسيك آغاز 

اصـل  . اين قاعده را قبول نمـوده بـود   1789اوت  26حقوق بشر مورخ  ةشود؛ زيرا اعالميمي
 /1ج : همـان  شـامبياتي، ( قانون جزاي فرانسه گنجانيـده شـده اسـت     4 ةمزبور بعداً در ماد

بايست از نتـايج  مزبور را براي اولين بار مي تاريخي اجراي قاعده ةدر ايران سابق). 271-269
حكم و اجراي هـيچ  «وجب آن اصل دوازدهم متمم قانون اساسي مشروطيت دانست كه به م

قانون مجـازات عمـومي    6اين قانون بعداً در ماده . »مجازاتي نمي شود؛ مگر به موجب قانون
قانون  6پس از انقالب اسالمي نيز همين معنا در ماده . شمسي مندرج گرديد 1304مصوب 

المي در قـانون مجـازات اسـ   . راجع به مجازات اسالمي منعكس و به مورد اجـرا گـذارده شـد   
در قانون مجازات اسـالمي مصـوب   . آمده بود 11 ةنيز همين معنا در ماد 1370مصوب سال 

 محاكم قضايى ةروي. مورد تأكيد قرار گرفته است 10 ةنيز بار ديگر اصل مذكور در ماد 1392
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 مـذكور  اصـل  تحليـل  بـه  مـذكور  هاىسال طى نيز حقوقى دكترين نيز و ايران عالى و تالى
  /4 ج :1406دامـاد؛   محقـق ( كـرده اسـت   پيـدا  ريشه ايران حقوق در مذكور لاص و پرداخته

35.(  
، اگرچـه غالبـاً   به ما سبق يفريك نيعدم عطف قوانشايان توجه است كه در مورد اصل 

آن در حقوق غـرب   پيشينهدر تأليفاتي كه راجع به حقوق جزاي عمومي نگاشته شده است، 
آن در حقـوق جـزاي اسـالم     ت؛ ليكن در مـورد سـابقه  ر گرفته اسبررسي قرامطالعه و مورد 

  .و از اين جهت بحث مذكور مغفول مانده استمبسوطي صورت نگرفته تحقيق 
به مباني ايـن  پرداختن  نوشتارهدف نگارنده در اين با التفات و عنايت به مطلب مذكور 

. باشدفقهي مي اصل بنيادين در نظام حقوقي اسالم و بررسي ابعاد آن در كتب روايي و متون
  :اند، از اين قرارندبوده سواالتي كه مبناي شكل گيري اين پژوهش

مـورد تأييـد و پـذيرش شـارع اسـالم قـرار        به ما سبق يفريك نيعدم عطف قوانآيا اصل . 1
  گرفته است؟ و در صورت پذيرش، مباني و اصول آن در حقوق جزاي اسالم كدامند؟

در بعضـي مـوارد   اصل مـذكور   انددانان اسالمي ادعا كردهگونه كه برخي از حقوقآيا همان. 2
مانند حادثه افك، حد محاربه و حكم ظهار تخصيص خورده و قانون عطف بـه ماسـبق شـده    

  است؟
  :هاي زير مدنظر بوده استدر پاسخ به اين سواالت فرضيه

در  و بـوده امضـاي شـارع اسـالم    تأييـد و  مورد  سبقمابه  يفريك نيعدم عطف قواناصل . 1
  .اصولي قابل شناسايي و بررسي استفقهي و ضمن آيات و روايات متعدد و برخي قواعد 

عدم عطف قوانين كيفري به به مفهوم اصل  با التفاتاز مطالعه و تأمل در منابع اسالمي و . 2
و از ايـن لحـاظ    تخصيص نخوردهدر نظام حقوقي اسالم  فوقاصل گردد كه آشكار مي ،بقاس

  .و فراگير استاي عام قاعده
در بخـش  . با عنايت به مطالب فوق نوشتار حاضر در دو بخش عمده تنظـيم شـده اسـت   

قواعـد فقهـي و   اي از پـاره  ضـمن نخست مباني و منابع اصل مذكور در كتـاب و سـنت و در   
مـوارد  نقـد و تحليـل   قرار گرفته اسـت و در بخـش دوم بـه    مورد شناسايي و بررسي اصولي 

  .پرداخته شده استبه نحو مبسوط ل در حقوق اسالم ادعايي تخصيص اين اص
  
  :اصل عدم عطف به ما سبق در حقوق اسالم ةبررسي ادلّ .2

شـوند؛ مگـر بعـد از    اصل عامي در شريعت اسالمي وجود دارد كه نصوص جزايـي اجـرا نمـي   
گاهي صدور آنها و آگاهي مردم نسبت به آنها؛ بنابراين بر وقايعي كه قبل از صدور يا قبل از آ
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كند، و مقتضي ايـن قاعـده آن اسـت كـه نصـوص      اند سريان پيدا نميمردم به وقوع پيوسته

  ).422 :1402عوده، ( جزائي عطف به ماسبق نشوند
در كتب فقهي مبحث خاصي راجع به عدم عطف به ما سبق شدن نصوص وجود ندارد؛ و 

شناسـد و  شدن را نميعطف به ماسبق  ةليكن اين بدان معنا نيست كه شريعت اسالمي قاعد
-االحكام و شأن نزول آيات به سـهولت مـي  اي نكرده است؛ بلكه با تتبع در آياتبه آن اشاره

  .توان اين قاعده را از متون اسالمي استخراج نمود
جا به بررسي موارد چندي از كتاب و سنت و همچنين برخي از قواعد فقهـي كـه   در اين

  .پردازيمق اسالمي دارند ميمزبور در حقو ةداللت بر وجود قاعد
  

 :كتاب .1.2

جاويد پيامبر اسالم است در موارد متعددي  به مضمون و محتـواي ايـن    ةدر قرآن كه معجز
  .پردازيماصل اشاره شده است كه به بررسي بعضي از موارد آن مي

ا  و ال تَنْكحوا ما نَكَح آباؤُكُ«: فرمايدنسأ مي ةسور 22 ةخداوند در آي .1.1.2 م منَ النِّساء إِلـَّ
-كرده ازدواج آنها با شما پدران كه زنانى با. »ما قَد سلَف، إِنَّه كانَ فاحشَه و مقْتاً و ساء سبِيلًا

 زيرا است؛ شده انجام) حكم اين نزول از پيش( گذشته در آنچه مگر .نكنيد ازدواج هرگز اند،
  .است ستىنادر راه و تنفرآور و زشت عملى كار، اين

داد در احكام القرآن مسطور است كه در زمان جاهليت حميت و غيرت اعراب اجازه نمـي 
-كه زنان پدرشان را كس ديگري به ازدواج خود درآورد؛ بنابر اين خودشان با آنها ازدواج مي

اين كردند، و اين كار به صورت عادت در ميان اعراب درآمده بود، خداوند با اين آيه آنها را از 
 ابـن ( كار نهي كرد و آنچه را كه از اين كار در گذشته انجام داده بودند مـورد عفـو قـرار داد   

  ).370  /1 ج :1405عربي، 
مقصود خداونـد  «: آمده است» الّا ما قد سلف«در احكام القرآن جصاص در تفسير عبارت 

اشخاصـي كـه   ( بدين معني است كه ايشـان » است شده گذشته انجام در آنچه مگر«از فراز 
انـد  براي آنچه كـه در گذشـته انجـام داده   ) كردندقبل از نزول آيه با زنان پدرشان ازدواج مي

گيرند، و علت اين حكم آن است كه انجام دادن آن امور قبـل از بيـان   مورد مؤاخذه قرار نمي
آن پس خداوند ايشان را آگاه كرد كه در اموري كه نزد آنان حجتي بر ترك . شرع بوده است

 ؛ همچنـين 64  /3 ج :1405جصـاص،  ( »گيرنـد اقامه نگرديده است مورد مؤاخذه قـرار نمـي  
  ). 436  /1 ج :1415فيض كاشاني، : ك.ن

هايي كه بدين شكل منعقد شده بود نيز باطـل اعـالم گرديـد؛    مذكور ازدواج ةبا صدور آي
بيان نشده بود؛ بـه   ولي حكم حرمت به گذشته تسرّي نيافت؛ زيرا قبل از نزول اين آيه حكم
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 طباطبـايي، ( عبارت ديگر حكم حرمت اين نوع از ازدواج طبق اين آيه عطف به ماسبق نشـد 
  ).266  /4 ج :1417

أْكُلُونَ   «: فرمايـد بقره در مذمت رباخواري مـي  ةسور 275خداوند در آيه  .2.1.2 ينَ يـذ الـَّ
بطُه الشَّيطانُ منَ الْمس ذلك بِأَنَّهم قالُوا إِنَّما الْبيع مثْلُ الرِّبا ال يقُوموَن إِالَّ كَما يقُوم الَّذي يتَخَ

 كـه  كسانى. »فَلَه ما سلَف  الرِّبا و أَحلَّ اللَّه الْبيع و حرَّم الرِّبا فَمنْ جاءه موعظَه منْ ربه فَانْتَهى
شـده   ديوانه شيطان تماس اثر بر كه كسى مانند رمگ خيزند برنمى) قيامت در( خورند، مى ربا

 خداونـد  كه حالى در است؛ ربا مانند هم ستد و داد«: گفتند كه است آن خاطر به اين. است
 خوددارى) رباخوارى از( و رسد، او به الهى اندرز كسى اگر و. حرام را ربا و كرده، حالل را بيع
 ايـن  و( اوسـت  مـال  آورده دست به]  تحريم محك نزول از قبل[   سابق در كه سودهايى كند،
  ).گردد نمى گذشتهشامل  حكم

شود،  گذشته نمى شامل در اين آيه تصريح شده است كه اين قانون مانند هر قانون ديگر
زمان قبل از تشـريع  شامل گردد؛ زيرا اگر قوانين بخواهد  و به اصطالح عطف به ما سبق نمى
آيد، به همين دليل هميشه قـوانين   ى مردم به وجود مىخود شود، مشكالت فراوانى در زندگ

  .شود يابد اجرا مى از زمانى كه رسميت مى
توانستند  هايى از افراد داشتند مى البته معنى اين سخن آن نيست كه اگر رباخواران طلب

بعد از نزول آيه چيزى بيش از سرمايه خود از آنها بگيرند، بلكه منظور اين اسـت سـودهايى   
 ؛370 /2 ج :1411شـيرازي،   مكـارم ( اند بر آنها مبـاح شـده اسـت    ل از نزول آيه گرفتهكه قب

  ).48 /2 ج :1405راوندي، 
الحات      «: مائده آمده است ةسور 93 ةدر آي .3.1.2 لُـوا الصـمع نُـوا وينَ آمذ لَيس علَـى الـَّ

 آنچـه  در گنـاهى  اند، داده انجام صالح اعمال و آورده ايمان كه كسانى بر. »جناح فيما طَعموا
. )شـوند  نمـى  تحـريم مجـازات   حكم نزول از قبل شراب، نوشيدن به نسبت( نيست اند خورده

انـد گنـاهى در آنچـه     اند و عمل صـالح انجـام داده   طبق اين آيه براي كسانى كه ايمان آورده
  .شوند مىاند نيست و نسبت به نوشيدن شراب قبل از نزول حكم تحريم مجازات ن خورده

تحريم شـراب و قمـار، بعضـى از يـاران      ةدر تفاسير چنين آمده است كه پس از نزول آي
اگر اين دو كار اين همه گناه دارد پس تكليف برادران مسـلمان مـا كـه    : گفتند) ص( پيامبر

شود؟ آيه  اند و هنوز اين دو كار را ترك نكرده بودند چه مى پيش از نزول اين آيه از دنيا رفته
 /5ج :مكـارم شـيرازي، همـان   ( ق نازل شد و به آنها پاسخ گفت كه گناهى بر آنهـا نيسـت  فو

77.(  
 بـه  جز را كسهيچ خداوند). 286/بقره( »ال يكَلِّف اللَّه نَفْساً إِالَّ وسعها«مشهور ةآي .4.1.2

ه خداونـد  كند، نيز به نوعي به مطلب مورد نظر ما اشاره دارد ك نمى تكليف تواناييش ياندازه
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 كند؛ مگـر بعـد از ظـاهر شـدن بيـان و اعـالم حجـت و تكـرار آن        بندگان خود را عذاب نمي
  ).158  /5 ج :طوسي، بي تا(

عقلى قـبح عقـاب بـال بيـان      ةدر حقيقت بيان قاعد ،الذكر آمده استآنچه در آيات فوق 
داننـد، و شـبيه   عطف به ما سبق را از نتايج اين قاعده مي ةاست كه بسياري از محققان قاعد

ولًا  «: سوره اسراء نيز آمده است 15 ةآن در آي سـثَ ر عـتَّى نَبذِّبِينَ حعما كُنَّا م مـا هرگـز   . »و
علـي االصـول مجـازات بـدون     . كنيم تا رسولى در ميان آنها برانگيزيم جمعيتى را عذاب نمى

اين همان اسـت كـه    كند، و بيان كافى قبيح است، و خداوند حكيم و عادل هرگز چنين نمى
كنند؛ يعنى هر حكمى كه دليل كافى بـر ثبـوت    در علم اصول از آن تعبير به اصل برائت مى

  .شود اصل نفى مى  اين آن نباشد، به وسيله
لَف   «: ي مائده آمده استسوره 95 ةدر آي .5.1.2 ا سـ فَـا اهللا عمـخداونـد از آنچـه در   » ع

چشـم پوشـي كـرده    ) ايـد در زمان جاهليت انجام داده و از گناهاني كه( گذشته اتفاق افتاده
؛ فاضـل  326  /1 ج :1425فاضل مقداد، ( كندشما اثري مترتب نمي ةاست و بر اعمال گذشت

عطف به ما سبق نشدن قـوانين   ةاين آيه نيز به وضوح نشان دهند). 273 /2 ج :تاكاظمي، بي
  .كيفري است

  
 :سنّت .2.2

متعددي به اصل عدم عطف به مـا سـبق اشـاره كـرده اسـت، در       عالوه بر قرآن كه در موارد
احاديثي كه از طريق پيشوايان ديني وارد شده است نيز وجـود ايـن اصـل بـه وضـوح قابـل       
-مشاهده است و پيشوايان ديني نيز همواره بر وجود اين اصل با تعابير مختلف صحه گذاشته

 .زيمپردااند كه در زير به بيان بعضي از اين موارد مي

رود بابي وجـود دارد  در كتاب كافي كه از منابع معتبر و مؤثّق شيعي به شمار مي .1.2.2
-انجام داده است مؤاخذه نمي)پيش از مسلماني(مبني بر اينكه مسلمان به آنچه در جاهليت

اين بـاب دو حـديث وارد   ، كه در ذيل »باب أَنَّه لَا يؤَاخَذُ الْمسلم بِما عملَ في الْجاهليه«: شود
   :شده است

 خدا رسول نزد مردمي :كند كه ايشان فرمودندنقل مي )ع(باقر ابو عبيده از امام .1.1.2.2
 آيـا  خـدا  رسـول  اي :كردنـد  عـرض  بودند، پس شده مسلمان كه بود آن از پس اين و آمدند
-مـي  مؤاخـذه  هشد مسلمان كهاين از پس است كرده جاهليت در كه كارهايي به ما از كسي

 باشـد،  درسـت  ايمـانش  يقـين  و شـود  نيكو اسالمش كه هر :فرمود آنها به خدا شود؟ رسول
  .كندنمي مؤاخذه را او داده انجام جاهليت در آنچه به تعالي و تبارك خداي
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 خـود  اسـالم  در كـه  شخصي راجع به )ع(صادق از امام :گويد عياض بن فضيل .2.1.2.2
 شـود؟ مـي  مؤاخـذه  اسـت  داده انجـام  جاهليـت  در آنچـه  به آيا باشد پرسش نمودم كه نيكو

 زمـان  در بـه آنچـه   باشـد  خـود نيكـو   اسـالم  در كـه  هر فرمود خدا رسول :فرمودند حضرت
  ).201-202  /4ج :1404كليني، ( شودنمي مؤاخذه است داده انجام جاهليت

هنگـامي كـه از    :آمده است) ص( در كتب معتبر روايي در حديثي از پيامبر اكرم .2.2.2
اش به تزويج در آورده بود پرسيده شـد كـه آيـا آن    حضرت در مورد فردي كه زني را در عده

خير؛ بعد از اتمـام  «: شود؟ كه حضرت در پاسخ فرمودندزن بر چنين شخصي حرام ابدي مي
اند تواند با وي ازدواج كند؛ زيرا مردم بخاطر اعمالي كه در جاهليت انجام دادهعده دوباره مي
  ).451 /20 ج :1409؛ حرعاملي، 427  /5 ج :كليني، همان( »شوندمؤاخذه نمي

شود كه تا قبل از ورود بيان و ابالغ آن بـه مـردم و در هنگـام    از عبارت اخير مستفاد مي
  .باشند و معذور هستندجهل افراد به قوانين و احكام، افراد در گشايش مي

  
  :حديث رفع .3.2.2

مذكور مي توان به آن استناد كرد، حـديث مشـهور رفـع     ةكه در مورد قاعد از ديگر احاديثي
باشد كه به اشكال گوناگون و با اختالفات اندك در لفظ، در كتـب حـديثي و فقهـي وارد    مي

طبـق ايـن   . شده و همواره مورد بحث و گفتگو در بين فقها و اصـوليين  قـرار گرفتـه اسـت    
عنْ هذه الْأُمه الْخَطَأُ و النِّسيانُ و ما استُكْرِهوا علَيه و ما لَا رفع «: حديث نبوي پيامبر فرمودند

ها اضْطُرُّوا إِلَيم يقُونَ وطا لَا يم ونَ ولَمعت برداشـته    ). 424  /6 ج :1408نوري، ( »ي از ايـن امـ
؛ اين حديث در كافي »...نندو آنچه كه ندا... خطا، فراموشي، آنچه بدان وادار شوند: شده است

عه     «: و وسائل الشيعه با اندك تفاوتي بـه ايـن شـكل نيـز آمـده اسـت       سـي ت تـنْ أُم عـ ع ضـو
اءونَ :أَشْي لَمـعا لَا يم و هلَيوا عا أُكْرِهم انُ ويالنِّس الْخَطَأُ و و وه7 ج :عـاملي، همـان   حـرّ  »...الس/  
  ).464/ 2 ج :كليني، همان ؛295

عالمه مجلسي در تفسير رفع كه در حديث وارد شـده، مقصـود از آن را در معنـاي رفـع     
و جهل به احكامي را كه به مكلّفين واصل نشده از مصـاديق   مواخذه و عقاب محتمل دانسته

عـدم   ةقبح عقاب بال بيان و به تبع آن قاعـد  ةآن قرار داده است كه اين معنا تأييدي بر قاعد
  ).387  /11 ج :1404مجلسي، ( استماسبق قوانين كيفري  عطف به

  
  :حديث حجب .4.2.2

نْهم «: نقل شده كه ايشان فرمودند) ع( از امام صادق عـ ضُوعوم وفَه ادبنِ الْعع اللَّه بجا حم« 
: در توضيح روايت مزبور آمده است). 164 /27 ج :؛ حرعاملي، همان165 /1 ج :كليني، همان(
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يعلمـه اللّـه تعـالى    ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم؛ أي كل حكم إلزامي لـم «
 »لعباده بلسان نبيه ولو بعـد إنزالـه عليـه فهـو موضـوع عـنهم و هـم مرخصـون فـي مـورده          

شـود كـه خداونـد بـه     مورد حديث هر حكم الزامـي را شـامل مـي   ). 218 :1419 مشكيني،(
عليم نداده است؛ بنابراين مـردم در قبـال چنـين امـوري تكليـف      ت پيامبر ةبندگانش به وسيل

 .ندارند و حكم اينگونه امور از آنها برداشته شده است

هايي كه در جاهليت ريخته شده و كشتارهايي كه انجام پيغمبر اسالم براي خون .5.2.2
ت را برداشـته اسـت       ت در آن حضـر . شده كيفر قرار نـداده و معـامالت ربـوي دوران جاهليـ

أال إنّ كلّ ربا في الجاهليه موضوع، و أول ربا أضعه ربا العباس «: الوداع فرمودندي حجهخطبه
بن عبد المطلب، و كلّ دم في الجاهليه موضوع و أول دم أضـعه دم ربيعـه بـن الحـارث ابـن      

هايي كه در جاهليت ريخته شده است كيفرش برداشته شـده  آگاه باشيد خون. »عبدالمطلب
خـون حـارث بـن    ) و قصاص را از آن بر ميـدارم ( كنمنخستين خوني كه من بدان آغاز مي و

؛ و رباي جاهليت برداشته شده و نخستين ربائي كه من بـدان  )عموي من است( عبدالمطلب
طبرسـي،  ( رباي عمويم عباس بن عبـدالمطلب اسـت  ) كه مواخذه آن را بردارم( كنمآغاز مي
  ).504 /23 ج :1429ي بروجردي، ؛ طباطباي392  /2 ج :1377

ء فيـه   كـل شـي  «: براي اثبات وجود اين قاعده در سنّت نبوي به احاديث ديگري از قبيل
رِد فيـه      كُلُّ شَي«و » حالل و حرام فهو لك حالل حتى تعرف الحرام بعينه ى يـ ء مطْلَـقٌ حتـَّ

و موارد متعدد ديگـر نيـز    ؛)45 /1 ج :؛ مجلسي، همان318  /1 ج :1413صدوق قمي، ( »نَهي
انجامـد؛  گنجـد و بيـان تمـامي آنهـا بـه درازا مـي      توان اشاره نمود كه دراين نوشتار نمـي مي

  .كنيمبنابراين در اين باب به موارد گفته شده اكتفا مي
  

  :جب ةقاعد .3.2
گردد و مبنـاي  يكي از قواعد مهم فقهي كه در بعضي احكام شرعي نسبت به كافر مطرح مي

-مي» جب ةقاعد«گيرد شود قرار ميو رأفت اسالمي در خصوص كافري كه مسلمان مي عفو

شود چنانچه كافر مسلمان گردد قضاي عباداتي كه در حال كفر بـه جـا   باشد؛ مثالً گفته مي
نياورده، همچون نماز و روزه، پرداخت زكات، اجراي حدود و مجازات و اخذ ديـه  نسـبت بـه    

  ).215 :1377لطفي، ( گيردگردد و مورد موأخذه قرار نميساقط مي تخلفات دوران كفر از او
ي عدم عطف بـه  جب از جمله قواعدي است كه ارتباط تنگاتنگ و وثيقي با قاعده ةقاعد

عدم عطف بـه ماسـبق    ةماسبق شدن قوانين كيفري دارد و به عنوان يكي از مستندات قاعد
باشـد كـه در   قاعده، حـديث مشـهور نبـوي مـي    از مستندات اين . توان به آن استناد كردمي
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ا قَبلَـه   «: عوالي الأللي و مسند احمد از قول پيامبر اسالم نقل گرديده است مـ ب جـي لَامالْإِس« 
  ).199 /4 ج :1404 حنبل، بن ؛ احمد449  /7 ج :نوري، همان(

از اسـالم  اسالم آنچـه را كـه پـيش    «: در لسان العرب در تفسير روايت مذكور آمده است
 :1414ابـن منظـور،   ( »كندكند و آثاري بر آن مترتب نميقطع مي) در زمان كفر( واقع شده

اند كه ممكن است زمان صدور اين روايت چنين نگاشتهبرخي از نويسندگان اين).  250 /1 ج
ذينَ كَ «: از سوره االنفال 39 ةمهم و اساسي در جنگ بدر بوده باشد؛ چه ظاهر آي فَـرُوا  قُلْ للـَّ

لَفس ما قَد مغْفَرْ لَهوا ينْتَهدر جنگ بدر نازل شده، پس شايد زمان صدور روايـت هـم،   » إِنْ ي
  ).214 /1 ج :1369 شهابي،( كه مفاد همين آيه است، همان موقع باشد

اين حديث به مناسبتهاي مختلف از جانب پيامبر اسالم صـادر شـده اسـت؛ از جملـه در     
دن مغيره بن شعبه كه وي با گروهي از بني مالك پس از ورود بـر مقـوقس   جريان اسالم آور

-گيرانه ياران خود را كه مست بودند ميپادشاه مصر و مالقات با ايشان، در راه بازگشت غافل

كنـد و خمـس امـوال را بـه     آيد و اظهار اسـالم مـي  كشد و با تصرف اموال آنان به مدينه مي
پذيرد؛ ولي خمس اموال اين حال پيامبر اكرم اسالم وي را مي كند، درپيامبر اكرم عرضه مي

، رفتـار  »هـذا غـدر و ال خيـر فيـه    «: كندكند و با اين عبارت وي را سرزنش ميرا قبول نمي
كند كه اندازد و سعي در پنهان شدن خود ميپيامبر مغيره را از جهت قصاص به وحشت مي

 /2 ج :1411 شـيرازي،  مكـارم ( »الم يجب مـا قبلـه  االس«: فرمايددر اين حال پيامبر اكرم مي
  ).218 :؛ لطفي، همان176

مذكور دانسته  ةقاعد ةمكارم شيرازي در ضمن بحث از اين قاعده بناي عقال را يكي از ادلّ
و مما يدلّ على قاعـده الجـب أو يؤكّـدها تأكيـداً تامـاً مـا       «: نگاردو در اين زمينه چنين مي

م في السنه و انها بشكل آخر دارجه بين العقالء و أهل العرف، و لعلّ الشارع أسلَفناه عند الكال
أمضاها، و هو انّ القوانينَ عندهم ال تعطف على ما سـبق، و مـرادهم مـن ذلـك انَّ القـوانينَ      
المجعوله عندهم ال تشمل المصاديق التي كانت سـابقه علـى جعلهـا، ال سـيما إذا كـان مـن       

و حكمه . ي دينِ جديد في الواقعِ يكون كَمن سبقَ قانوناً فال يشمله ذلكالعقوبات و الداخل ف
هذا األصل بينهم انَّ شمولَ القوانينِ لما سبق من المصاديقِ كثيراً ما يوجب الهرج و المـرج و  

  ).189  /2 ج :مكارم شيرازي، همان( »اختالل النظام، و مفاسد أخرى ال تخفى على أحد
كند، يا تأكيد تامي بـر ايـن قاعـده    مي» جب ةقاعد«ايشان از جمله قواعدي كه داللت بر

دانند كه در بين عقال و در عرف وجود دارد و شايد مي» عدم عطف به ماسبق« ةدارد را قاعد
به خاطر عرفي و عقلي بودن آن  باشد كه شارع مقـدس نيـز آن را پذيرفتـه اسـت، و اينكـه      

شـود و مفاسـد ديگـر    دن قوانين موجب هرج و مرج و اختالل نظـام مـي  عطف به ما سبق ش
  .كس پوشيده نيستبسياري كه بر هيچ
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  :اصل اباحه .4.2
أي أحللتـه لـك و   : ء أبحتـك الشـي  : اإلحالل، يقـال : االباحه«: انددر تعريف لغوي اباحه گفته
ــور  ــاح خــالف المحظ ــان ( المب ــور، هم ــن منظ ــي، 416  /2 ج :اب ؛ 274  /3 ج، 1416؛ طريح
-اباحه در لغت به معناي احالل است و وقتي گفته مـي ). 34 /1 ج :تاعبدالرحمان محمود، بي

در . يعني آن چيز را بر تو حالل نمودم، و مباح متضاد محظور مـي باشـد  : شود ابحتك الشي
 انـد اصطالح اباحه را به حكمي كه مكلّف در انجام و ترك انجام آن مخير است تعريـف كـرده  

  :1408،  ابوحبيب ؛ سعدى634 /2 ج :1410؛ جوهري، 204 /1 ج :1425هاشمي شاهرودي، (
43.(  

  :شود بايد گفت اباحه در دو معنا به كار گرفته مى 
. واجب، حرام، مسـتحب، مكـروه و مبـاح   : اين احكام پنج قسم هستند: احكام تكليفى -1

بـاز   ه در آن، راه بـه روى مكلـف   مراد از اباحه در احكام تكليفى، حكم شرعى تكليفى است ك
خواهد برگزينـد، و انتخـاب    دهند تا هر چه مى شود و به او آزادى و اختيار مى نگاه داشته مى

بنابراين مباح عبارت است از آنچه فعل يـا  . هر يك از فعل يا ترك، از نظر مولى يكسان است
  ).101 :1395صدر، ( ترك آن جايز و برابر است

اه در حـالل يـا حـرام بـودن چيـزى ترديـد كنـيم، اصـل اباحـه را          هرگـ : علم اصول -2
دهيم؛ زيرا آنچه نيازمند نص است، الزامات قانونى است؛  كرده، حكم به عدم حرمت مى جارى
در . الزامات قانونى نيازمند نص نيستند، پس اصل در اشياء قبل از ورود شرع اباحه است عدم 

كـه فاقـد دليـل شـرعى هسـتيم، پـس عقـابى در         استفاده از اصل اباحه فرض بر اين اسـت 
 حلـي،  علّامـه ( كارنيست؛ چرا كه اگر عقابى بود، الزم بود خداوند حكـيم بـه مـا اعـالم كنـد     

1404: 87.(  
ي بـر انجـام يـا عـدم انجـام       همانطور كه مالحظه مي شود طبق اين اصل مادامي كه نصـ

تا حكمي به مكلّفين ابالغ نشده عملي وجود نداشته باشد، اصل بر جواز آن عمل است؛ يعني 
توان كيفر و عقاب را در حق آنان روا داشت و اين همان چيزي است كـه در بيـان   باشد نمي

  .شوددانان به عدم عطف به ما سبق قوانين تعبير ميحقوق
  

  :قبح عقاب بال بيان ةقاعد .5.2
اعده اجماالً آن است كـه  مفاد ق. باشدقبح عقاب بال بيان مي ةاز جمله قواعد مهم عقلي قاعد

مادام كه عملي توسط شرع نهي نگرديده است و آن نهي به مكلف ابالغ نشده است، چنانچه 
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 قلمـرو  كه دانست بايد. شخصي مرتكب عمل مزبور گردد، مجازات او عقالً قبيح و زشت است
 چـرا  است؛ معاصر عرفى حقوق در »مجازات و جرم بودن قانونى اصل« از تر وسيع قاعده اين
 ابـالغ  مراحل به آن تبع به و قانون وضع به است راجع مجازات، و جرم بودن قانونى اصل كه
 به نسبت ديگر، جهتى به بلكه تقصير، علت به نه مكلف كه مواردى در فقها ولى آن؛ انتشار و

 بيان از مراد سخن، ديگر به اند؛ كرده تمسك قاعده اين به نيز است بوده جاهل صادره تكليف
 اصـل  از تـر  وسـيع  آن شمول ى دايره اين رو، از. صادر بيان نه است واصل بيان قاعده، اين در

  ).15 /4 ج :داماد، همان محقق( است مجازات و جرم بودن قانونى
اصل قانوني بودن جرايم و ( گوييم براي هر جرمي بايد قانوني وجود داشته باشدوقتي مي

واند اعمال مقدم بر وجود قانون را جرم تلقي كند و به ت؛ به طور طبيعي عقل نمي)هامجازات
داند و معقول نيست عبارت ديگر عقل هميشه قانون را براي آينده و پس از تصويب منجز مي

كه قانون پيش از تصويب و ابالغ منجز باشد و آثاري بر آن مترتب شود، پس مجازات كـردن  
ي عقـال  جرم ندانسـته اسـت از نظـر همـه     شخص به خاطر انجام عملي كه قانون هنوز آن را

باشد و اشخاص به استناد به همين اصل عقاليي است كه خود را مجـرم  قبيح و نادرست مي
  . دانندنمي

ترين تكيه گاه اصل عدم عطف به قبح عقاب بال بيان مهم ةاز نظر بعضي از محققان قاعد
به نظر ما ريشه ايـن  «: گويندد ميخو ةايشان در اثبات نظري. باشدما سبق قوانين كيفري مي

كند قبح عقاب بال بيان جستجو كرد و اين قاعده است كه حكم مي ةتوان در قاعداصل را مي
گردد نه هاي پس از تصويب ميقانون هميشه شامل زمان. قانون نبايد عطف به ما سبق شود

مئني براي اصل عطـف بـه   گاه مهم و مطقبح عقاب بال بيان تكيه ةرو قاعدپيش از آن؛ از اين
قبح عقاب بال بيان موجـب   ةاي كه هرگونه ترديد در قاعدماسبق شدن قوانين است، به گونه

هاي اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين در هم فرو ريزد؛ بنابراين حكم عقل شود كه پايهمي
-مـي  به عطف به ماسبق نشدن قوانين برخاسته از حكم عقل به قاعده قبح عقاب بـال بيـان  

تـوان گفـت   به ديگـر بيـان و در تأييـد ديـدگاه فـوق مـي      ). 161 :1381دارابكاليي، ( »باشد
-به قبيح بودن عقاب و مجازات بالبيان مـي  عقل استقاللي مذكور حكم اصل دليل ترين مهم

  .هستند عقل حكم به ارشادات شارع موارد ةبقي و باشد
  

  به ما سبق در حقوق اسالم بررسي و تحليل استثنائات مدعايي اصل عدم عطف .3
چه در اين نوشتار بيان گرديد بپذيريم و ملتزم شويم كه اصـل عـدم   بايد گفت اگر مطابق آن

نتـوان اصـل    رسـد مـي  نظر است؛ بنابراين به عطف به ماسبق شدن قوانين جزو اصول عقليه
؛ ليكن در تخصيص و استثناءپذير دانست مزبور را جز در مواردي كه به نفع متهم است، قابل
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مطالعه و بررسي منابع اسالمي و شأن نزول برخـي از آيـاتي كـه متضـمن برخـي از احكـام       
رسد اسـتثنائاتي بـر   كنيم كه در نگاه اول به نظر ميباشند، به مواردي برخورد ميشرعي مي

 نگرفتـه  قـرار  اماميه فقهاي توجه مورد غالباً موارد باشند؛ اينعدم عطف به ماسبق مي ةقاعد
 گرديده بيان آنها نزول شأن احيانا و آنها به مربوط فقهي احكام بيشتر فقهي كتب در وت اس

اما برخي . است نشده بيان چيزي سابق، به آنها عطف عدم يا شدن عطف با رابطه در و است؛
دانان شيعه اين موارد را فـارغ از  دانان معاصر اهل سنت و در مواردي برخي از حقوقاز حقوق
آنها  ،عطف به ماسبق شدن مورد بررسي قرار داده ةقهي مستفاد از آن و صرفاً از جنباحكام ف

  :1402عـوده،  ( انـد عدم عطف به ما سبق در حقوق اسـالم دانسـته   ةرا استثنائاتي براي قاعد
در اين جا به بررسي موارد ادعايي مطرح شده و نقد و تحليل آنهـا  ). 105 :1370؛ فيض، 25
  .پردازيممي
  

  :افك ةحادث .1.3
ي نور احكام مربوط به كيفـر قـذف وارد شـده    سوره 23 ةدر آيات چهار و پنج و همچنين آي

ي افـك  اند كه آيات مذكور در مـورد عايشـه و در واقعـه   در شأن نزول اين آيات گفته. 1است
جـا كـه پيـامبر نيـز از وي     نازل شده است كه گروهي به وي تهمت ناروايي زده بودند تـا آن 

برخـي از  . ره گرفته بود، كه با نزول اين آيات وي تبرئه و قاذفان به كيفـر خـود رسـيدند   كنا
اند در اين واقعه نص قذف عطف به ما سبق شده است؛ زيرا احكام مربوط به حقوقدانان گفته

حد قذف پس از اين واقعه نازل شده و چيزي كه مسلّم است اينكه پيـامبر بـر قـاذفين حـد     
ي عمومي در شريعت اين باشـد  اگر قاعده«: اندو در توجيه اين نظريه گفتهجاري كرده است 

كه در قانون جزا تأثير نسبت به گذشته نيست، استثناي اين قاعده اين اسـت كـه در حالـت    
 »شـود هاي بزرگي كه مانع امنيت و نظم عمومي است، قانون جزا عطف به ما سبق مـي جرم

  ).26 :1402عوده، (
بـا اينكـه   «: انـد مزبور اشكال كرده و چنين نگاشته ةحادث ةمفسرين دربارليكن برخي از 

اين شأن نزول در بسيارى از منابع اسالمى آمده، ولى جـاى گفتگـو و چـون و چـرا و نقـاط      
مبهم در آن وجود دارد؛ از جمله اينكه از تعبيرات مختلف اين حديث با تفاوتهايى كـه دارد،  

تحت تأثير موج شايعه قرار گرفت، تا آنجا كه ) ص( يامبر اكرمشود كه پ به خوبى استفاده مى
                                                 

دوهم      « :ايدفرمي نور خداوند ميسوره 4 ةدر آي .1 لـفَاج داءةِ شُـه عـبأْتُوا بِأَر يـ لَـم ثُم ناتصحونَ الْمرْمينَ يالَّذ و
آنان كه به زنان با عفت نسبت زنا بدهند، آنگاه » ثَمانينَ جلْدةً و ال تَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَبداً و أُولئك هم الْفاسقُونَ

عاى خود نياورند، آنان را به هشتاد تازيانه كيفـر دهيـد، و ديگـر هرگـز شـهادت آنهـا را       چهار شاهد عادل بر اد
 .نپذيريد كه مردمى فاسق و نادرستند
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با يارانش در اين زمينه به گفتگو و مشاوره نشست و حتى برخورد خـود را بـا عايشـه تغييـر     
گيرى نمود، و رفتارهاى ديگرى كه همه حاكى از ايـن اسـت    داد، و مدتى طوالنى از او كناره

اين موضوع نه تنها با مقـام  . تا حد زيادى پذيرا شدطبق اين روايت شايعه را ) ص(كه پيامبر
عصمت سازگار نيست؛ بلكه يك مسلمان با ايمان و ثابت قدم نيز نبايد اين چنين تحت تاثير 

دليل قرار گيرد، و اگر شايعه در فكر او تاثير ناخودآگاهى بگـذارد در عمـل نبايـد    شايعات بي
آيا . چه رسد به معصوم كه مقامش روشن استروش خود را تغيير دهد و تسليم آن گردد، تا 

كـه چـرا    1هاى شديدى كـه كـه در آيـات وارد شـده    ها و سرزنشتوان باور كرد كه عتاب مى
گروهى از مؤمنان تحت تاثير اين شايعه قرار گرفتند؟ چـرا مطالبـه چهـار شـاهد ننمودنـد؟      

ه مـا را در صـحت   اين يكى از ايرادهاى مهمى است ك! نيز بشود؟) ص( شامل شخص پيامبر
  ).393  /14ج :1374 شيرازي، مكارم( كند اين شان نزول ال اقل گرفتار ترديد مى

هاي متعددي براي اوالً در تفاسير و كتب فقهي، شأن نزول: مذكور بايد گفت ةدر مورد آي
 إن«: نگـارد آن ذكر شده است؛ به عنوان نمونه قمي در تفسيرش در شأن نزول آن چنين مي

 أمـا  و خزاعـه  مـن  المصـطلق  بنـى  غـزوه  فـى  به رميت ما و عائشه فى نزلت أنها وتر العامه
 /2ج  :1367قمـي،  ( »عائشـه  بـه  رمتهـا  مـا  و القبطيه ماريه فى نزلت أنها رووا فانهم الخاصه

 نـازل  بسـته،  عايشـه  بـه  او كه نسبتى و قبطيه ماريه مورد در آيه طبق روايت قمي اين). 95
 آگـاهى  از پس هم است؛ پيامبر »جريح ابن« همان) پيامبر پسر( اهيمابر كهاين آن و گرديده

 از كـه  نيـز  جـريح  اين و كند مى جريح ابن شناسايى و تعقيب مأمور را) ع(على ماجرا، اين از
 معلـوم  شـرمگاهش  شـدن  نمايـان  با و رود مى باال نخلى از گريزد؛ مى شود، مى خبردار ماجرا
  ).قمي، همان( زنانگى آثار نه و دارد مردانگى آثار نه كه شود مى

 سعيد قال«: نويسدي قذف ميشأن نزول آيه ةصاحب كنزالعرفان في فقه القرآن در زمين
 ألنّه أولى هو و المؤمنين نساء سائر في بل الضحاك قال و عائشه قصه في نزلت جبير إنّها بن
رش ايـن قـول را آورده   جرجاني نيـز در تفسـي  ). 345 /2 ج: 1425فاضل مقداد، ( »فائده أعم
  ).666 /2 ج :1404جرجاني، ( است

رسد با توجه به اختالفات موجود در شأن نزول و ابهامـات و ايـرادات بسـياري    به نظر مي
ي زنـان مسـلمان   كه بر بعضي از آنها وارد است، بايد شأن نزول آيه را عام و مربوط بـه همـه  

 آورده جمـع  صيغه به آن هاىنعت هم و »محصنات«كه لفظ دانست؛ خصوصاً با توجه به اين
اي بر اين نظر باشد، و تواند قرينهاست، و اين مطلب مي عام آن حكم كه باشد معلوم تا شده

  .گرددبديهي است كه با پذيرش اين نظريه اشكال عطف به ماسبق شدن آن نيز مرتفع مي

                                                 
جـاؤُ  لَو ال * لَو ال إِذْ سمعتُموه ظَنَّ الْمؤْمنُونَ و الْمؤْمنات بِأَنْفُسهِم خَيراً و قالُوا هذا إِفْك مبِينٌ «: 14و13نور،  .1

 .»علَيه بِأَربعةِ شُهداء فَإِذْ لَم يأْتُوا بِالشُّهداء فَأُولئك عنْد اللَّه هم الْكاذبونَ
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  :حد محاربه .2.3
نَّما جزاء الَّذينَ يحارِبونَ اللَّه و رسولَه و يسعونَ إِ«: فرمايدي مائده ميسوره 33 ةخداوند در آي

منَ الْأَرضِ  في الْأَرضِ فَساداً أَنْ يقَتَّلُوا أَو يصلَّبوا أَو تُقَطَّع أَيديهِم و أَرجلُهم منْ خالف أَو ينْفَوا
 ملَه نْيا وي الدف زْيخ ملَه كذليمظع ذابرَه عخĤْي السزاى كسانى كه با خدا و رسول او . »ف

اين است كه يا كشته شوند و يـا   كنند، ستيزند، و براى گستردن فساد در زمين تالش مى مى
بدار آويخته گردند، و يا دست چپ و پاى راستشان و يا بر عكس بريده شود و يـا بـه ديـارى    

  .ى آنان است و در آخرت عذابى بسيار بزرگ دارندديگر تبعيد شوند، اين خوارى دنياي
 اخـتالف  آيـه  اين مراد در مردم«: نگاردمحاربه چنين مي ةشيخ طوسي در شأن نزول آي

 دارالحـرب  بـه  و شكسته را ذمه پيمان كه است ذمه اهل آن مراد گويند مى گروهى اند، كرده
 اين در خداوند كه هستند محاربانى همان اينان اند، برخاسته مسلمانان با جنگ به و پيوسته

 آيـه  ايـن  در كه است مجازاتى همين نافرمانى اين بر آنها حكم و است، كرده ذكر را آنها آيه
 و اند شده گردان روى اسالم از كه هستند مرتدها آيه مراد: گويند مى ديگر گروهى .است آمده
... كـرد  خواهـد  اعمال آنها حق در ار آيه در مذكور مجازات يابد، دست هابدان امام كه هرگاه
 از عبارتنـد  كه هستند) رهزنان(الطريق قطاع آيه، مراد كه نظرند اين بر )عامه(فقيهان تمامى
 هـر  آيـه  مـراد  مـا،  روايـات  مطابق. پردازند مى راهزنى و ارعاب به و كشيده سالح كه كسانى
 شهر در چه خشكى، در چه و دريا در  ترساند؛ چه مى را مردم و كشيده سالح كه است كسى

 كـه چنـان  هسـتند،  الطريـق  قطـاع  آيه مراد كه آمده هم روايات از بعضى بيابان، در در چه و
  ).47ص ،8 ج:  1387طوسي، ( »اند گفته گونه همين نيز عامه فقهاى

اى از قبيلـه بنـى    عـده «: در تفسير الميزان در شأن نزول اين آيات چنين وارد شده است
رسـيدند، حضـرت بـه ايشـان     ) ص( همه بيمار بودند به حضور رسول خـدا  ضبه در حالى كه

دستور داد چند روزى نزد آن جناب بمانند تا بيماريشان بر طرف شده و بهبود يابند، رسـول  
ها را مامور كرد تا در بيابان مدينه نزد شتران صدقه بروند و از شير آنها بخورنـد  آن) ص(خدا

وند، اين عده همين كـه نيرومنـد شـدند، سـه نفـر از چوپانهـاى       تا بهبود بيابند و نيرومند ش
را بـراى دسـتگيرى و سـركوبى    ) ع(على) ص(را به قتل رساندند، رسول خدا) ص(رسول خدا

آنان روانه كرد، حضرت على آنان را در يك وادى پيدا كـرد كـه بـه حـال سـرگردانى افتـاده       
توانسـتند از آن وادى خـارج شـوند،     مـى هاى يمن بود و آنان ن بودند، چون آن بيابان نزديكى

ذينَ     ":شـريفه  ةآورد، و آيـ ) ص(اسيرشان كرده به نزد رسول خدا) ع(پس على زاء الـَّ إِنَّمـا جـ
دي        أَيـ ع لَّبوا أَو تُقَطـَّ صـي قَتَّلُـوا أَوضِ فَسـاداً أَنْ يي الْـأَر نَ فـوعسي و ولَهسر و ونَ اللَّهحارِبي و هِم

  ).541 /5ج :طباطبايي، همان( »در اين مورد نازل شد "رجلُهم منْ خالفأَ
-رسد اگر اين شأن نزول را بپذيريم، اين آيه مجازاتي را بيان مـي در نگاه اول به نظر مي

برخـي از  . شـود باشد؛ لذا عطف به مـا سـبق مـي   كند كه در مورد فعل سابق بر نزول آيه مي
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شكي نيست كه مصلحت عمومي اقتضـا دارد كـه   «: اندنظريه گفتهحقوقدانان با پذيرش اين 
اي جز مجازات بازدارنده از اين جرم نبـود، لـيكن مجـازات    چاره... نص عطف به ما سبق شود

كرد، پس براي حفظ نظم و امنيت عمـومي  بازدارنده عطف به ما سبق شدن نص را اقتضا مي
  )28 :عوده، همان( »آن قرار داده شد و حمايت از اجتماع و نظام آن، اين اثر براي

 33ي دهد كه قانون قصاص قبل از آيـه اما بايد گفت دقّت در خصوص موضوع نشان مي
قرآن مجيـد اسـت، در    ةي مائده كه از حيث ترتيب واقعي نزول صد و دوازدهمين سورسوره

نين در قرآن مجيد است و همچ ةي بقره كه هشتاد و ششمين سورسوره 179و  178آيات  
: نـك ( مزبور بوده است ةمائده اعالم شده و قصاص، مجازات جاري قبل از حادث ةسور 32 ةآي

رسد كشتن مهاجميني كه مرتكب قتل شده بودنـد  بنابراين به نظر مي). 291 :1387عيني، 
  .قصاص در آن زمان موجه بوده است ةدر راستاي اجراي قاعد

  
  :حكم ظهار .3.3

پردازد و احكـام مربـوط بـه    ظهار مي ةبه بحث دربار 6تا  1ه در آيات مجادل ةخداوند در سور
زنى از مسلمانان نـزد  «: در شأن نزول آيات مذكور چنين آمده است كه 1.داردآن را بيان مي

فالنى همسر من است كه عمـرى رحـم   ! يا رسول اللَّه: رفت و عرضه داشت) ص( رسول خدا
اش كردم، و هيچ ناماليمى از من ر دنيا و آخرتش ياريخود را در اختيارش گذاشتم، و در امو

بـه  : از چه شكايت كنى؟ عرضه داشـت : حضرت فرمودند. خواهم از او شكايت كنم نديده، مى
ام بيـرون   من گفته تو بر من حرامى، همان طور كه پشت مادرم حـرام اسـت، و مـرا از خانـه    

ايـن مسـأله    ةخداى تعـالى دربـار   :حضرت فرمودند. اى بينديش كرده، حال در كار من چاره
خـواهم از كسـانى    اى نازل نفرموده تا طبق آن ميان تو و شوهرت حكم كنم، و مـن نمـى   آيه

زن شروع كرد به گريه كـردن، و شـكوه نمـودن بـه درگـاه      . دهند باشم كه پاسخ روشن نمى
او بـا   خداى تعـالى گفتگـوى  : گويد راوى مى. خداى عزوجل، و از نزد رسول خدا بيرون رفت

ه   «: و شكايتش در امر شوهرش را شنيد، و اين آيات را نـازل كـرد  ) ص( رسول خدا مِ اللـَّ بسـ
 »و إِنَّ اللَّه لَعفُـو غَفُـور   -تا جمله -الرَّحمنِ الرَّحيمِ؛ قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتي تُجادلُك في زوجِها

  ).355  /2ج :1367؛ قمي، 318 /19ج  :طباطبايي، همان(
-البته برخي از مفسران شأن نزول اين آيات را به اوس بن صامت انصاري نيز نسبت داده

اند كه همسر خود را ظهار كرده بود كه اين آيات پس از شكايت بردن همسر وي بـه رسـول   
  ).9/247 ج :؛ طبرسي، همان179 /6 ج :1404سيوطي، ( خدا نازل شد

                                                 
نَّ أُمهـاتهِم   ... قَد سمع اللَّه قَولَ الَّتي تُجادلُك في زوجِها« .1 مـا هـ هِمسائنْ نم نْكُمرُونَ مظاهينَ يينَ  ... الَّذذ و الـَّ

  .»ء شَهِيد كُلِّ شَي  اللَّه على... يظاهرُونَ منْ نسائهِم ثُم يعودونَ لما قالُوا فَتَحرِيرُ رقَبه
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ر مورد ظهار نازل شد، خداوند اين عمل را تحـريم نمـود و   با آياتي كه د«: اندبرخي گفته
براي آن مجازات تعيين كرد و معناي جريان مجازات ظهار بر اوس بن صامت انصاري نسبت 

-اي كه قبل از نزول نص حادث شده است اين است كه آيه عطف به مـا سـبق مـي   به واقعه

گـردد كـه   اندك تأملي مشخص مي؛ اما با )105: فيض، همان :؛ نك29: عوده، همان( »شود
عدم عطف به ما سبق خارج است؛ زيرا بـا توجـه بـه     ةمورد بحث تخصصاً از موضوع قاعد ةآي

حرام مؤبد شدن زن براي مرد بود و كسي كـه زن  ) قبل از نزول آيه( كه حكم قبلي ظهاراين
 قـال  إِذا اهليـه الْج فـي  الرجـل  كان و«: شدكرد آن زن بر وي حرام مؤبد ميخود را ظهار مي

؛ حرعـاملي،  71 /90 ج :1410مجلسـي،  ( »آخر الْأَبـد  عليه حرمت أُمي كظهرِ علي أَنت الهله
تعـديل   ة، و با عنايت به مطلبي كـه در جنبـ  )96  /33 ج :1404ي، ؛ نجف306 /22 ج :1409

كنندگي اصل عطف به ماسبق بيان گرديد مبني بر اينكه اصـل عطـف بـه مـا سـبق نشـدن       
-نين جزايي جهت مراعات حال متهم وضع گرديده است؛ بنابراين هيچ اشكالي پيش نميقوا

آيد كه قانون ارفاق آميز را نسبت به گذشته سرايت دهيم؛ بلكه عدم رعايت ايـن امـر باعـث    
-گردد؛ بنابراين قوانيني كه به نفع متهم هستند عطف به گذشته ميتضييع حقوق متهم مي

تـري بـراي   گردد كه با نزول اين آيه خداونـد مجـازات خفيـف   ر مياز اين مطلب آشكا. شوند
 ةدادند قرار داده است و آيه مذكور تخصصاً از موضـوع قاعـد  مرداني كه اين عمل را انجام مي

  .باشدعطف به ماسبق خارج مي
آنها نـوعي عطـف بـه مـا سـبق       شد درلذا با توجه به آنچه در تفسير آياتي كه گمان مي

جود دارد بيان نموديم مشخص شد كه اين قاعـده اصـلي اسـتثنا نخـورده در     شدن قوانين و
  .باشد و به طور تمام و كمال در قوانين اسالم جاري استحقوق اسالمي مي

  
  :گيرينتيجه. 4

اجراي نصوص جزايي متوقف بـر اعـالن    ،اي عام و فراگير در نظام حقوقي اسالممطابق قاعده
معاصر بـا   يحقوقهاي نظاماز اصل مذكور در . باشدها مينعمومي و آگاهي مردم نسبت به آ

  .شودياد مي» بقاس به يفريك نيعدم عطف قواناصل «عنوان 
 مطالعـه و بررسـي اصـل فـوق    كه مستقيماً بـه   فصلي منابع اسالميدر بايد گفت اگرچه 

-يرا نمـ  ذكورمـ وجود ندارد؛ ليكن اين بدان معنا نيست كه شريعت اسـالمي اصـل   بپردازد 
تـوان ايـن اصـل را از    ؛ بلكه با تتبع در آيات االحكام و شأن نزول آيات به سهولت ميشناسد

  .متون اسالمي استخراج نمود
سـوره مائـده،    93بقره، آيه  سوره 275 سوره نساء، آيه 22ه آيمطابق تتبع جستار حاضر 

ز آيـات و  هـايي ا سوره بقره؛ و رواياتي همچون حديث حجب و حـديث رفـع نمونـه    286آيه 
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در ضمن قواعدي همچـون   اين اصلباشند؛ همچنين روايات داللت كننده بر اصل مذكور مي
 .قاعده جب، قاعده قبح عقاب بالبيان، و اصل اباحه نيز قابل شناسايي و بررسي است

 مطالعـه  ازمورد ادعاي تخصيص اين اصل در حقوق اسالم نيز بايد اذعان نمود اگرچه  در
 اول نگـاه  در كـه  خوريمبر مي مواردي به آيات، از برخي نزول شأن و المياس منابع بررسي و
افـك؛ حكـم ظهـار و حكـم      ةآيـ ماننـد  ( :باشندمي مزبوراصل  بر استثنائاتي رسدمي نظر به

مطالعه و تأمل در شأن نزول آيات و مفهوم اصل عدم عطف به مـا سـبق شـدن     اما ؛)محاربه
توانند استثنائي بر اصل مذكور يك از موارد ادعايي نمي دهد كه هيچقوانين كيفري نشان مي

اصـلي عـام و بالتخصـيص در حقـوق      عدم عطف قوانين كيفري به سابقتلقي گردند و اصل 
  .استاسالم 
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  .العربى التراث احياء دار :بيروت القرآن، احكام،  )1405( على بن جصاص، احمد .5
  .للماليين العلم دار: بيروت الصحاح، ،)1410( حماد بن يلاسماع جوهرى، .6
  .نويد انتشارات: تهران شاهى، تفسير ،)1404( ابوالفتح امير سيد جرجانى، .7
  . السالم عليهم البيت آل مؤسسه: قم الشيعه، وسائل ،)1409( حسن بن محمد عاملى، حرّ .8
 االعـالم مكتـب  :قـم  االصـول،  علـم  الـى  الوصـول  مبادى، )1404( يوسف، حسن بن حلى، .9

  .االسالمى
  .مرتضوى: ، قمالقرآن فقه في العرفان كنز ،)1425( عبداللّه بن مقداد حلّى، .10
  .اسالمي انتشارات دفتر: قم بيان، بال عقاب قبح قاعده ،)1381( اسماعيل دارابكاليي، .11
  .نجفى مرعشى اهللا آيه كتابخانه:  قم ، القرآن فقه ،)1405( الدين قطب راوندى، .12
  .ققنوس: تهران ،عمومي جزاي حقوق ،)1385( عباس ،زراعت .13
  .دارالفكر: دمشق اصطالحاً، و لغه الفقهي القاموس  ،)1408( ابوحبيب سعدى، .14
  .نجفى مرعشى اهللا آيه كتابخانه: قم  الدرالمنثور، ،)1404( الدينجالل سيوطى، .15
  .ژوبين: تهران عمومي، جزاي حقوق، )1381( هوشنگ شامبياتي، .16
  .فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان :تهران فقه، ادوار ،)1369( دمحمو شهابي، .17
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 انتشـارات  دفتـر   :قـم   الفقيـه،  اليحضـره  من ،)1413( بابويه بن على بن محمد صدوق، شيخ .18
  .اسالمى

  .اسالمى فقه المعارف دائرة مؤسسه: قم ،فقه فرهنگ ،)1426( هاشمى محمود سيد شاهرودى، .19
  .نو طرح :تهران عمومي، جزاي حقوق ،)1382( پرويز صانعي، .20
  .النجاح مكتبه :تهران لالصول، الجديده المعالم ،)1395( محمدباقر صدر، .21
 انتشـارات  دفتـر : قـم  ، القـرآن  تفسـير  فـى  الميزان ،)1417( محمدحسين سيد طباطبايي، .22

  .اسالمى
  . خسرو ناصر: تهران ، القرآن تفسير فى البيان مجمع ،)1377( حسن بن فضل طبرسى .23
  . العربى التراث احياء دار: بيروت ، القرآن تفسير فى التبيان، )تابي( حسن بن محمد ى،طوس .24
  .المرتضويه المكتبه: تهران اإلماميه، فقه في المبسوط ،)1387( _________ .25
  .مرتضوى كتابفروشى: تهران البحرين، مجمع ،)1413( فخرالدين طريحى، .26
  .جا ، بيالسالميا الجنائي التشريع، )1402( عوده، عبدالقادر .27
  .سمت :تهران ،)خويي قبله اهللا آيت نكوداشت( تطبيقي حقوق و فقه ،)1387( محسن عيني، .28
  .]نا بي: [قم  الفقهيه، القواعد ،)1416( موحدى محمد لنكرانى، فاضل .29
  .صدر انتشارات :، تهرانالصافي تفسير ،)1415( كاشانى، مالمحسن فيض .30
 سـازمان : تهـران  اسـالم،  عمومي جزاي حقوق در قو تطبي مقارنه، )1370(عليرضـا   فيض، .31

  .اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ
  .الكتاب دار :جزايرى، قم موسوى تحقيق به قمى، تفسير، )1367( ابراهيمبنقمى، على .32
 و حـوزه  پژوهشـكده  :قم عمومي، جزاي حقوق تطبيقي مطالعه، )1380( الدينقياسي، جالل .33

  .دانشگاه
  .انتشار سهامي شركت :تهران حقوق، علم مقدمه، )1382( ن، ناصركاتوزيا .34
  .اإلسالميه الكتب دار: تهران كافي، اصول ،)1407( يعقوب بن محمد كليني، .35
  .تهران دانشگاه انتشارات: تهران عمومي، جزاي حقوق ،)تابي( ايرج گلدوزيان، .36
  .تابستان و ، بهار58و  59 شماره مشكوه، مجله جب، ةقاعد بررسي ،)1377( اسداهللا لطفي، .37
 قانوني اصل با آن مقايسه و بال بيان عقاب قبح قاعده ،)1378( سيدمصطفي داماد، محقق .38

  .، پاييز1 شماره كالمي،-فلسفي هاي پژوهش مجله مجازات، بودن
  .اإلسالميه الكتب دار :تهران العقول، مرآه ،)1404( باقر محمد دوم، مجلسى .39
  .جابي الفقهيه، األلفاظ و المصطلحات معجم  ،)تابي( عبدالرحمان محمود، .40
  .الهادي نشر دفتر: قم الفقه، مصطلحات ،)1419( على ميرزا مشكينى، .41
  .اميرالمؤمنين امام مدرسه انتشارات: قم الفقهيه، القواعد ،)1411( ، ناصرشيرازى مكارم .42
  .اإلسالميه الكتب دار: تهران ، نمونه تفسير، )1374( ________ .43
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  .دارإحياءالتراث: بيروت اإلسالم، شرائع شرح في جواهرالكالم ،)1404( حسن محمد نجفى، .44
  .دادگستري وكالي كانون :تهران عمومي، جزاي حقوق زمينه ،)1375( رضا نوربها، .45
  .السالم عليهم البيت آل مؤسسه: بيروت ، الوسائل مستدرك ،)1408( حسين ميرزا نورى، .46


