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 چکیده

از آنجا که حیثیت از . های کیفری حیثیت افراد در معرض خطر استدر بسیاری از دادرسی
ار است و شرع اهتمام به حفظ حیثیت افراد دارد و با آثار فردی و اجتماعی فراوانی برخورد

و از ... قاعدۀ ال ضرر، اصل شخصی بودن مجازات و : توجه به سایر ادله و قواعد در فقه؛ مانند
اهتمام شرع به حق الناس، عدالت در دادرسی، اجماع : آنجا که ادلۀ عدم تاثیر حیثیت مانند

گر روند معمول دادرسی کیفریِ مربوط به حق باشد، اثبات می شود که ا تمام نمی... و
الناس، منجر به آسیب دیدن آبرو شود، بر قاضی الزم است در چارچوب و تحت ضابطۀ 

در صورتی که . ای هدایت کند که مانع آسیب حیثیتی شود مشخص، دادرسی را به گونه
 حفظ حیثیت، امکان جلوگیری از این آسیب نباشد، با توجه به تزاحم لزوم دادرسی و لزوم

 . الزم است بر اساس قاعدۀ تزاحم عمل نماید
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 مقدمه. ١
 می باشد؛ تا  در فقهامور مؤکدحفظ حیثیت اجماال از مسلمات فقه است و همچنین از 
، ص ٣، ج ٣٧[ نیز شده است آنجا که ادعای الزم و اشد بودن آن نسبت به حفظ نفس

 سایر افراد شامل ؛مکلف به حفظ حیثیت، هم صاحب آبرو است و هم سایر افراد]. ١٩
 .باشد  ميهمحاکمیت و صاحب منصبان در حکومت 

امور  از ،در حقوق ایران نیز حفظ حیثیت افراد به غیر از مواردی که قانون اجازه داده
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و «: ین آمده قانون اساسی چن٢٢ در ماده ؛ استمسلم

 اهتمام به ». مگر در مواردی که قانون تجویز کند؛شغل اشخاص از تعرض مصون است
دانان حتی فرضی را که خود شخص،  مسئله حیثیت تا حدی است که برخی حقوق

  را فراهم نموده، مشمول لزوم حفظ حیثیتیشدار شدن حیثیت خو اسباب خدشه
 است؛  پذیرفته شده،در حقوق سایر کشورها نیز این اصل ].١٠٣، ص ٤٣[ دانند می

 , ٧ اصول ،های کانادا ضمیمه ب منشور حقوق و آزادی١٩٨٢ قانون اساسی کانادا: مانند
، م چهارم، قانون اساسی کره جنوبیممت، ، قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا١٢و  ٨

  .... و ٢١ماده ساسی فدراسیون روسیه، قانون ا١٢ از اصل ٣ و ١ و بندهای ١٠اصل 
  مقدمه و مادۀ یک این برابر؛در اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز همین مطلب وجود دارد

نباید شرف و : دارد  اعالمیه مقرر می١٢، مادۀ باشند ها دارای کرامت ذاتی مینانسا: اعالمیه
 .ین تعرضات در حمایت قانون باشد مورد تعرض واقع شود و باید در برابر اانسانآبروی 

، ١٩؛ ١٧٥، ص ١٠ [باشد  فقه مياز احکام مسلم در رسیدگی به اتهاملزوم از طرف دیگر 
؛ بلکه از مسلمات عقلی بوده و بنای تمامی عقالء بر آن استقرار یافته است؛ ]٣٨٧، ص ٣ج 

از دو طرف دعوی آبروی یکی دارشدن  خدشه  بهاتهاملکن در بسیاري از موارد، رسیدگي به 
لزوم که سؤال اصلي این است حال . شود میمنجر .  و یا افراد دیگر دو یا هر دو یا نزدیکان آن

 ؟معمول دادرسی کیفری مربوط به حق الناس دارد ندیدر فرآافراد چه تأثیری حفظ حیثیت 
فرادی یعنی اگر روند معمول رسیدگی به اتهامِ مربوط به حق الناس به آسیب دیدن حیثیت ا

توان هر چند در برخی موارد،  ها  منجر شود، آیا می غیر از دو طرف دعوی و نزدیکان آن
 جادی امعمول دادرسی تغییر ندآیدر فر متناسب با آنجانب حفظ حیثیت را مقدم داشت و 

  و حتی در صورت لزوم، مانع رسیدگی شد؟ نمود
حق الناس، در منابع و بحث از تأثیر حیثیت بر روند دادرسی کیفریِ مربوط به 

 ،اند که حفظ حیثیت تحقیقات فقهی و حقوقی طرح نشده است؛ گویا همه مسلم گرفته



  ٢٢٧  روند دادرسی کیفریِ مربوط به حق الناسبررسی فقهی تأثیر حیثیت بر

 رعایت  با این حال در فقه، بحثی تحت عنوان. در روند معمول دادرسی نداردیتأثیر
در دو مصداق حکم و رفتار قاضي با به نحو کلی است که مطرح  قاضي  توسطتساوي

که از ... مانند نگاه کردن و سالم کردن و(دعوی   بهحین رسیدگيدر   دعويیطرف ها
 : مانند است؛  توسط برخي فقهاء مورد تحقیق قرار گرفته)آداب القضاء شناخته می شود

 و مرحوم شهید ثاني ]١٣٩، ص ٤٠، ج ٥٠ [مرحوم محمد حسن نجفي در جواهر الکالم
 هللا گلپایگاني در کتاب القضاءمرحوم آیت و  ]٤٢٧، ص ١٣، ج ٢٧ [در مسالک االفهام

فرضی که رسیدگی به  در ،رعایت تساوي قضایياز اینکه  ؛ اما]٢٤٩، ص ١، ج ٣٩[
 .دعوی موجب آسیب دیدن حیثیت است، چه اقتضایی دارد، بحثی نشده است

تواند سبب تحولی  اثبات تأثیر حفظ حیثیت افراد بر فرآیند دادرسی کیفری، می
ی شود که مبتنی بر عدم تأثیر لزوم حفظ حیثیت بر روند بزرگ در حقوق شکلی فعل

معمول دادرسی است، و به دنبال آن در روند بسیاری از پرونده های قضایی تحول جدی 
دار های فراوان فردی و اجتماعی که به سبب خدشه ایجاد نماید و در پی آن از آسیب

 . آید، جلوگیری نمودشدن آبرو پدید می
 نتیجه در تحقیق حاضر، با توجه به خالی بودن تحقیقات فقهی از این برای حصول

تأثیر و عدم ( ای که امکان استناد به آن، در دو طرف ادعای بحث موضوع، الزم است ادله
 .وجود دارد، بیان شده و مورد بررسی قرار گیرد) تأثیر حیثیت بر روند دادرسی

ای آوری اطالعات کتابخانهوۀ جمعتحلیلی است و شیـ این تحقیق با روش توصیفی 
 .باشدمی

 
 ادلۀ تأثیر حیثیت بر روند دادرسی کیفری مربوط به حق الناس. ٢

ای که قابلیت دارند برای اثبات تأثیر  برای رسیدن به مقصود در تحقیق، الزم است ادله
د لزوم حفظ حیثیت بر تغییر روند دادرسی کیفری مربوط به حق الناس، بیان شده و مور

 .بررسی قرار گیرند
 
 اهتمام بسیار شرع به حیثیت. ١. ٢

 برای تمام شئون ،باشد  انسان میتخرآ و اگشای سعادت دنی دین مبین اسالم که راه
  نشان دادهاوریزی نموده و با برنامه زندگی، مسیر کمال و سعادت را به  انسان برنامه

 از اهمیت بیشتری ،ار دارد موضوعی که در برنامه سعادت انسان قرمیزان؛ هر است
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باشد  برخوردار باشد، اهتمام شارع در بیان جایگاه و ویژگی و خصایص و احکام آن بیشتر می
یکی از اموری که از ارزش و . نماید  جایگاه واالی آن تأکید میر مختلف بهای و با بیان

 فراوان،ت و روایات آیا. باشد  آبرو می  برخوردار است، حیثیت یا همانشرعاهمیت باالیی نزد 
هایی ها و بیاناند؛ شیوههای متفاوت به موضوع حیثیت پرداخته های مختلف و شیوه با بیان

هاي از ویژگي، ]٥٦٨، ص ٣، ج ٥ [ بندگانش دین واهتمام خداوند متعال به آبروی: همچون
م به حفظ اهتمام اهل بیت علیهم السال، ]٤٥، آل عمران، ١[ الهی بودن آبرو باالي انبیاء

 از طریق آبرو حفظ به السالم همیعل تیب اهل، اهتمام ]٢٣، ص ٤، ج ٣٨ [آبروی دیگران
تقدم ، ]١٠٧، ص ٨، ج ٣٨[ن مؤ مآبروی ، حرمت]٦٦٤، ص ٢، ج ٣٨ [راهکار ارائهتوصیه و 

، ص ٢، ج ٣٨[ه آبرو از لوازم و آثار افعال و صفات پسندید، بودن ]١٠٠، ص ٧ [آبرو بر اموال
، ص ٢، ج ٣٨ [دفاع از حیثیتمهم آثار ، ]٢٤، ص ٨، ج ٣٨ [امر به حفظ حیثیت، ]١١٠
، ص ٤ [مذمت از دفاع نکردن از حیثیت، ]١٧٩، ص ٦، ج ٢٦ [نهی از هتک حیثیت، ]٢٠٠
، بودن ]٣٠٢، ص ٤[آبرویی  ، مذمت از ذلت و بی]٥٣، ص ٦[آبروی افراد حرام بودن ، ]٢٨٤
، مذمت از هتک حیثیت ]٦٦٤، ص ٢، ج ٣٨ [صفات ناپسندآبرویی و ذلت از آثار افعال و  بی
 . ...و ] ٣٥٦، ص ٢، ج ٣٨[ سوء آن آثارو 

، اهتمام بسیار شرع به آید با مالحظه این دسته از آیات و روایات، آنچه به دست می
حیثیت است؛ عالوه بر آن، آثار فراوان فردی و اجتماعی حیثیت، نشانۀ دیگری از اهمیت 

 . حفظ آبرو نزد شرع استبسیار آبرو و 
عقل به عنوان حجت باطنی و مورد تأیید اسالم با مالحظه آثار فردی و اجتماعی 

برای تبیین آثار فردی و . فراوان و بسیار مهم حیثیت، نظر بر اهمیت باالی حیثیت دارد
 به تأثیر این ویژگی در اعتماد به نفس، عزت نفس و پردازیم اجتماعی حیثیت می

 اعتماد به نفس حسی است در انسان که بیانگر تکیه و اطمینان بر توانایی .سرخوردگی
حیثیت و آبرو اثر مستقیمی در اعتماد به نفس یا عدم اعتماد به نفس . های خود است

دارد؛ هر میزان حیثیت و آبرو تقویت گردد، به همان میزان اعتماد به نفس افزایش 
 . یابده همان میزان اعتماد به نفس کاهش مییابد و هر مقدار حیثیت کاهش یابد، ب می

موفقیت و پایداری : گذارد؛ آثاری همچوناعتماد به نفس آثار مهمی را بر جای می
، ص ٢، ج ٢٨[، شجاعت ]١١٤، ص ٩[، سالمت روان ]١٦٤، ص ٢٠[در راه هدف 

عدم ]. ٤٠٣، ص ٢، ج ٢٨[و رشد اجتماعی ] ٣٥، ص ٢١[، جلب اعتماد دیگران ]٤٠٣
، ]٣٨، ص ٢١[تردید و شک : اد به نفس، در مقابل، آثار سوئی را در پی دارد؛ ماننداعتم
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، ]٣٥، ص ٤١[، ترس و عدم اطمینان ]٤٠، ص ١٣[بافی  ، خیال]٤٠، ص ٢١[بافی  منفی
، ص ١٥[، دفاع ننمودن از حق ]١٢٢، ص ٢١[رویی  ، کم]١٢٦، ص ٢١[انزوای اجتماعی 

، ص ١٥[، ظاهر سازی ]٤٥، ص ٢١[ فریبی ، خود]٤٥، ص ٢١[، آسیب پذیری ]٣١٢
 ].١٢٦، ص ١٥[و تقلید کورکورانه ] ١٣٨، ص ٢، ج ٢٨[بینی  ، خود کم]١٢٨

اساس  عزت نفس ارزشمندی نفس است که بر.  حیثیت در عزت نفس نیز تأثیر گذار است
 .آید می برای او پدید،باشد وجود معیارهایی در شخص که نزد او دارای ارزش و اعتبار می

شود؛  بینی می انسانی که از جهت عزت نفس دچار ضعف است، گرفتار حس خود کم
عدم : باری را به همراه دارد؛ آثاری همچون بینی آثار به شدت زیان حس خود کم

، ج ٣٨[، تکبر و فخرفروشی ]٤٨٣، ص ١٥[، ناسازگاری ]١٢٢، ص ٢١[اطمینان به خود 
، ١٥[مند بودن به شیوع عیوب مردم  قه، عال]١٢٤، ص ٢١[جویی  ، انتقام]٣١٢، ص ٢

، دروغ ]٧٧٢، ص ١٥[، دو رویی و نفاق ]١٢٧، ص ٢١[، اعتیاد به مواد مخدر ]٣١٧ص 
، حساسیت ]٣١٢، ص ٢، ج ٣٨[، خشونت ]٢٧٨، ص ١٥[، جرم و خطا ]١٧٤، ص ٤٧[

به انتقاد، خود را مرجع همه انتقادها دانستن، استقبال از چاپلوسی دیگران، تحقیر 
 ].٩٧، ص ٥١[ران دیگ

اگر فردی از جهت حیثیت دچار آسیب حیثیت با سرخوردگی نیز مرتبط است؛ 
 که  است روحی آسیب  سرخوردگی یک .شود ممکن است گرفتار سرخوردگی شود،

 یک سرخوردگی .است هدف به رسیدن برای سستی و رخوت احساس آن اثر بارزترین 
 باعث و بوده حرکت در کمال و رشد سیرم در نشاط با که است فردی برای مُهلک سَم

 یا هدف به رسیدن در او سیر شود، گرفته او از نشاط  که فردی گردد؛می نشاط او سلب
 .شود  میتوقفم یا و شود می کند

 
 ضررقاعدۀ ال. ٢. ٢

در زمینه این . می باشد» قاعدۀ ال ضرر«از معروفترین و پر کاربردترین قواعد فقهی، 
. بسیاری صورت گرفته و کتب و مقاالت زیادی تدوین شده استقاعده، تحقیقات 

کتاب، سنت و عقل؛ لکن معروفترین دلیل آن، حدیث : مستندات این قاعده عبارت اند از
بر اساس این روایت . باشد می] ٢٩٢، ص ٥، ج ٣٨[» ال ضرر و ال ضرار«صحیح و مشهور 

 ].٣١٩، ص ٤، ج ١١[حکم ضرری در اسالم نیست 
باشد، این است که آسیب دیدن حیثیت از مصادیق  مرتبط با بحث ما میاما آنچه

های آن در بسیاری موارد به سختی ضرر است؛ بلکه از بزرگترین ضررها است و خسارت
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مطابق قاعدۀ الضرر، حکم ضرری در اسالم نیست؛ بنابراین وجوب . باشد قابل جبران می
رو گردد، در اسالم وجود ندارد؛ خواه دادرسی به گونه ای که منجر به آسیب دیدن آب

بر همین اساس بر قاضی الزم است در . دادرسی مربوط به حق الناس باشد یا غیر آن
چارچوب و تحت ضابطۀ مشخص فرآیند دادرسی را به گونه ای هدایت کند که آبروی 

 .فردی آسیب نبیند
سی، در برخی ممکن است اشکال شود که مانع شدن از ضرر حیثیتی در فرآیند دادر

موارد مستلزم تغییر در روند معمول دادرسی یا تأخیر در دادرسی و یا حتی منع از 
بعضی موارد در  اما ؛کند چنین روندی هرچند ضرر حیثیتی را دفع می. دادرسی است

 و به اقتضای قاعدۀ الضرر، چنین ضرری نیز الزم باشد میضرر بر صاحب حق موجب 
 .است دفع شود

 :گوییم ال میدر جواب اشک
این اشکال مانع از استدالل به قاعدۀ الضرر نیست؛ زیرا بر فرض وارد بودن ـ ١

اشکال، اختصاص به مواردی دارد که تغییر در روند معمول دادرسی مستلزم ضرر بر 
صاحب حق گردد؛ اما در سایر موارد، قاعدۀ الضرر بدون هیچ تزاحمی مقتضی تغییر در 

 .باشد هت حفظ آبرو میروند معمول دادرسی به ج
 در موارد تزاحم ضرر حیثیتی با ضرری که به جهت تغییر در روند دادرسی بر ـ٢

این قاعدۀ هرچند . الزم است بر اساس قاعدۀ تزاحم عمل نمودشود،  صاحب حق وارد می
به جهت اهتمام شرع به احقاق حقوق افراد، در بسیاری موارد مستلزم تقدم مانع شدن از 

ود؛ اما در برخی موارد مقتضی تقدم مانع شدن ش که بر صاحب حق وارد میضرری است 
از ضرر آبرویی است و آن در جایی است که آسیب حیثیتی وارد شده، به قدری عظیم 

 حیثیت را مقدم بر دفع مفسدۀ دار شدن باشد که عقل دفع مفسدۀ حاصل از خدشه
که در معرض دگی تا زمانیحاصل از عدم احقاق حق، تشخیص دهد؛ در این صورت رسی

 شود ای اداره می این آسیب است، متوقف گشته یا به تأخیر افتاده و یا دادرسی به شیوه
 .؛ هرچند ضرر متوجه صاحب حق شوددشوکه ضرر حیثیتی وارد ن

  
 های مجازاتتنافی با برخی هدف. ٣. ٢

جازات است که اهداف و مصالح مترتب بر م. مجازات در شریعت اسالمی موضوعیت ندارد
نماید؛ به همین دلیل در برخی شرایط مجازات از فرد ساقط مجازات را ایجاب می



  ٢٣١  روند دادرسی کیفریِ مربوط به حق الناسبررسی فقهی تأثیر حیثیت بر

 : پردازیم کند که به ذکر چند نمونه می شود یا زمان و کیفیت مجازات تغییر می می
یهِ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِ: در کافی با سند صحیح آمده است

السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ «: قَالَ) ع(عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 
، ص ٧، ج ٣٨ [» صَاحِبِهَا وَ َلا قَطْعَ عَلَیْهِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ تُرَدُّ سَرِقَتُهُ إِلَیقِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَ

زمانی که سارق با پای خود، با حالت توبه نزد حاکم بیاید، مال سرقت شده به . ]٢٢٠
 .گرددشود و دست او قطع نمی صاحب آن رد می

 حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ جَمِیعاً   عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ َعلِيِّ بْنِیعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَ
 یفِي رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَ «  ):ع(عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ 

 تَابَ وَ صَلَحَ فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ یفَلَمْ یُعْلَمْ ذَلِکَ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْخَذْ حَتَّ
در مورد مردی از حضرت سؤال شد که سرقت . ]٢٥١، ص ٧، ج ٣٨ [»یُقَمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ

کرد یا شرب خمر نمود یا مرتکب زنا شد و کسی از این گناهان مطلع نشد و مؤاخذه 
هنگامی که صالح شده باشد و کار : امام علیه السالم فرمودند. نگشت تا اینکه توبه کرد

 .گرددخوب از او شناخته شود حد بر او جاری نمی
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّکُونِيِّ : وثق آمده استدر کافی با سند م

، ج ٣٨ [» عَنْهَا  الدَّمُ  یَنْقَطِعَ ی الْمُسْتَحَاضَةِ حَتَّ ی الْحَدُّ عَلَ لَا یُقَامُ«: قَالَ) ع(عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 
 .گردد تا خون از او قطع گرددبر مستحاضه حد جاری نمی.  ]٢٦٢، ص ٧

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 
یرَ أَنَّ أَمِ « ):ع(عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 

 فَقَالَ أَمِیرُ أُتِيَ بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ وَ مَرَضٌ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ) ع(مُؤْمِنِینَالْ
، ج ٣٨[»  وَ لَکِنْ إِذَا بَرَأَ حَدَدْنَاهُ  فََیمُوتَ  عَلَیْهِ  یَبْرَأَ لَا تُنْکَأْ قُرُوحُهُیأَخِّرُوهُ حَتَّ): ع(الْمُؤْمِنِینَ

مردی را نزد امیرالمؤمنین علیه السالم آوردند که مستحق حد بود و در . ]٢٤٤، ص ٧
حد را به تأخیر : حضرت فرمودند. بدن او قروح و مریضی و مانند آن وجود داشت

که هنگامی. های او باز نگردد و به این سبب هالک شودبیندازید تا سالمت یابد و زخم
 .کنیم صحت یافت حد را بر او جاری می

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ : ر تهذیب االحکام با سند موثق آمده استد
 کَلُّوبِ بْنِ فَیْهَسٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ  الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِیمُوسَ
انَ یَقُولُ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِیَّةُ کَ) ... ع(أَنَّ عَلِیّاً «): ع(أَبِیهِ 

حدود در : فرمودندالسالم میامام علی علیه. ]١٤٧، ص ١٠، ج ٢٦[» فَیَلْحَقَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ
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به که ننگ و عار، او را به ملحق شدن شود؛ به علت اینسرزمین دشمن اقامه نمی
 .سرزمین دشمن نکشاند

 مجرم در اثر .باشد اصالح و تربیت مجرم و جامعه میات،مجازیکی از اهداف مهم 
او  در دیگر طرف از و رسدمی جرم بودن قبیح  به نسبت مجازات به یک تنبه و آگاهی 

 نیز افراد سایر در اتفاق همین گردد؛می ایجاد نیکو، اعمال یعنی قبیح، فعل ضد به میل
-گیر انسان میهایی که دامنی گرفتاراز بسیاری بلکه تشریعی مجازات تنها نه .افتدمی
 .انسان است رشد و تربیت عاملی برای ،شود

 ی که جاری بشود، این حدی جاریاگر چنانچه یک حد«: فرمایدامام خمینی می
 ملت خوب یکه حد خورده است و هم برا] را [یکند آن کس یشود، هم تربیت م یم
 .]٣٢٦، ص ١٩، ج ١٨[»  ستا

 توجه داده جنبۀ تربیتی و اصالحی مجازات،السالم به  بیت علیهمدر قرآن و روایات اهل
از . در برخی آیات، توبه و اصالح، شرط بخشیده شدن گناهکار معرفی شده است. شده است

 .باشدگردیم که اگر مجازاتی هست به هدف اصالح میاینجا متوجه این حقیقت می
  حَکِیم عَزِیزٌ اللَّهُ وَ  اللَّهِ مِّنَ نَکَالًا بِمَا کَسَبَا  جَزَاَء أَیْدِیَهُمَا فَاقْطَعُواْ السَّارِقَةُ وَ السَّارِقُ وَ«
، مائده، ١[ » رَّحِیم غَفُورٌ اللَّهَ  إِنَّ عَلَیْه یَتُوبُ اللَّهَ فَإِنَّ أَصْلَحَ  وَ ظُلْمِه بَعْدِ  مِن تَابَ فَمَن
اند، بعنوان یک   که انجام دادهی دست مرد دزد و زن دزد را، به کیفر عمل]٣٩ـ٣٨

که پس از ستم و خداوند توانا و حکیم است؛ اما آن کسی ! ، قطع کنیدیمجازات اله
و از این مجازات؛ معاف (پذیرد؛  یکردن، توبه و جبران نماید، خداوند توبۀ او را م

 .ربان استخداوند، آمرزنده و مه) شود، زیرا یم
 یعَل  فَأَجْرُهُ أَصْلَح وَ عَفَا مِّثْلُهَا فَمَنْ سَیِّئَة سَیِّئَةٌ جَزَاؤُا وَ«حتی در تفسیر آیۀ شریفۀ 

 برخی مفسرین شرط عفو از مسیء را اصالح ]٤٠، شوری، ١[»  الظالمین یحُب لَا إِنَّهُ  هللا
 .]٢٣٧، ص ٢٦، ج ٢٣[اند او ذکر نموده

شوند، به جهت ها گرفتار آن میها که انسانسیاری از گرفتاریمطابق برخی آیات، ب
 .ها استاصالح و تربیت آن

، اعراف، ١[»  إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ یَضَّرَّعُون ی قَرْیَةٍ مِّن نَّبیوَ مَا أَرْسَلْنَا ف«
ها و  نفرستادیم مگر اینکه اهل آن را به ناراحتيی پیامبریو ما در هیچ شهر و آباد] ٩٤

 !بازگردند و تضرع کنند)  خدایبه خود آیند، و به سو(ها گرفتار ساختیم؛ شاید خسارت
» لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُون«همچنین آیاتی که بعد از بیان بال و گرفتاری با تعابیری همچون 



  ٢٣٣  روند دادرسی کیفریِ مربوط به حق الناسبررسی فقهی تأثیر حیثیت بر

 .باشدها می اصالح، در گرفتاری مبین هدف بودن تربیت و]٤١؛ روم، ١٦٨، اعراف، ١[
، هدف از اقامۀ حدود این ]٥١٢، ص ٢٢[السالم  علیهمطابق روایتی از امیرالمؤمنین 

 .است که محارم الهی در نظر مردم بزرگ دانسته شود و این یک هدف تربیتی است
دادرسی چه در مرحلۀ قبل از صدور حکم و چه در مرحلۀ بعد از صدور حکم 

بر . ؛ بلکه دادرسی در مسیر اهدافی همچون اصالح و تربیت قرار داردموضوعیت ندارد
خالف اهداف دادرسی دادرسی منجر به اموری گردد که برهمین اساس اگر روند معمول 

ای تغییر ایجاد شود که آن آسیب یا به وجود نیاید و  باشد، الزم است در دادرسی به گونه 
اند این آسیب را به همراه داشته باشد، فرضی از مصادیقی که می تو. یا به حدأقل رسد

است که روند معمول دادرسی ضرر آبرویی را به دنبال داشته و در نتیجه آن، آسیب 
در این حکم تفاوتی بین دادرسی کیفری . های فراوان فردی و اجتماعی وارد گردد
 .مربوط به حق الناس و غیر آن وجود ندارد

 
 اصل شخصی بودن مجازات. ٤. ٢
 نه بر اعضای خانواده و ؛ مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد،به موجب این اصل«

» د آثار مجازات باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کن.خویشان او
 ].١٤، ص  ٣ ، ج٤٢[

همانطور که مسئولیت، با توجه به اصل فردی بودن مسئولیت کیفری، متوجه فرد مجرم 
ات نیز از او تجاوز نمی کند؛ بنابراین اگر مجازات مجرم منجر به مجازات غیر شود، بود، مجاز

 بودن مجازات از لوازم اصل فردی شخصیبا توجه به اینکه اصل . منافات با این اصل دارد
 ذکر کیفری مسئولیت بودن فردی  آیاتی که در مورد اصل،بودن مسئولیت کیفری است

 از که روایاتی .شود لحاظ نیز مجازات بودن شخصی اصل برای دلیل عنوان به تواند می شد،
 شخصیدهد که اصل   نشان می، شدهوارد مجرمین مجازات مورد در السالم علیهم بیت اهل

 روایات، این تمام در زیرا باشد؛ می اسالمی جزایی حقوق در  از اصول مسلم،بودن مجازات
 .است هشد مرتکب را جرم که باشد می کسی متوجه مجازات

شود و در بسیاری مواقع  از آنجا که آسیب دیدن حیثیت، ضرری است که به فرد وارد می
های فردی و اجتماعی بسیار و حتی در برخی موارد غیر قابل جبرانی را به  این ضرر، آسیب

همراه دارد، اگر رسیدگی به اتهام، منجر به هتک حیثیت غیر مجرم گردد، باید در روند 
 صورت پذیرد تا از این آسیب که در واقع مجازاتی است بر غیر مجرم، دادرسی تغییر
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جلوگیری گردد و حتی در فرض لزوم و أهم نبودن مصلحت رسیدگی، از رسیدگی 
 .جلوگیری به عمل آید؛ خواه دادرسی کیفری مربوط به حقوق الناس باشد یا غیر آن

 
 اصالة البرائة. ٥. ٢

این اصل . باشدنگام شک در تکلیف، اصالة البرائة میاز پرکاربردترین اصول عملیه در ه
 .گیرد در تمامی ابواب فقه، از جمله فقه حقوقی و جزایی، مورد استفاده قرار می

کاربرد این اصل در تحقیق حاضر، در فرض فقدان ادلۀ اجتهادی، نسبت به تکلیف 
یثیتی در در فرض تحمیل ضرر ح. باشدفردی است که در معرض آسیب دیدن آبرو می

جریان رسیدگی در مرحله بعد از صدور حکم، مجازاتی غیر از حکم مقرر، بر فرد یا 
گردد؛ در حالی که شک نسبت به وجوب تحمل چنین مجازاتی وجود افرادی تحمیل می

زمانی که تحمل چنین مجازاتی الزم . دارد و اصالة البرائة اقتضای عدم وجوب آن را دارد
 .یق دادرسی نیز واجب نیستنبود، تحمیل آن از طر

 
 الناس  روند دادرسی کیفری مربوط به حقادلۀ عدم تأثیر حیثیت بر. ٣
 اهتمام شرع به حق الناس. ١. ٣

، ١٧[اهتمام شارع به مسئله اموال و دماء مسلمین به گونه ای است که بسیاری از فقهاء 
، ص ١ ، ج٥٢؛ ٥٤٧، ص ٤٨؛ ٧٦، ص ٢، ج ٤٦؛ ٥٧، ص ٢، ج ٤٠؛ ٣٩٧، ص ٢ج 

 . دانند احتیاط در آن دو را الزم می] ٣٩٠
از این روایات برداشت . روایات فروانی مبین اهتمام شارع در حقوق مردم می باشد

تواند در خالف جهت  شود که حاکم ملزم به رسیدگی در حقوق الناس است و نمی می
ها  م که از آنپردازی در اینجا به بیان برخی روایاتی می. احقاق حقوق مردم عمل کند

 :شود اهتمام جدی شرع به حقوق مردم استفاده می
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّکُونِيِّ عَنْ أَبِي : در کافی با سند موثق آمده است

، ج ٣٨[» قِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا غَیْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِلَا تَشْفَعْ فِي حَ « ):ع(قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ) ع(عَبْدِ اللَّهِ 
 .در حق هیچ مسلمان و غیر مسلمانی شفاعت نکن؛ مگر با اجازه او]. ٢٥٤، ص ٧

، ص ١٥[»   مقدّمة لحقوقه  عباده  حقوق  سبحانه  اللّه جعل«: عن االمام علی علیه السالم
 .ر حقوق خود قرار داده استخداوند سبحان حقوق مردم را مقدم ب]. ٣٤٠

»  فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضا  لَا یُتْرَكُ  الَّذِي وَ أَمَّا الظُّلْمُ«: عن االمام علی علیه السالم
 .شود، ظلم بندگان به یکدیگر است و اما ظلمی که بخشیده نمی]. ٢٥٥، ص ٢٢[



  ٢٣٥  روند دادرسی کیفریِ مربوط به حق الناسبررسی فقهی تأثیر حیثیت بر

 أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِ الشَّهِیدِ کَفَّارَةٌ  قَالَ«): ع(رٍ رُوِيَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَشَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَ
اولین قطره از خون شهید کفاره ]. ١٨٣، ص ٣، ج ٥[»  فَإِنَّ کَفَّارَتَهُ قَضَاؤُهُ  إِلَّا الدَّیْنَ لِذُنُوبِهِ

 . گناهان اوست؛ مگر در مورد دین؛ پس همانا کفاره آن أدای دین است
 الْجَنَّةِ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ   بَابِ ی عَلَ صَاحِبُهُمْ مُحْتَبَسٌ«:  علیه و آلهعن رسول هللا صلی هللا
که شهید ) فالن قبیله(یکي از افراد ]. ٢٢٤، ص ١، ج ٢٥[» لِفُلَانٍ الْیَهُودِيِّ وَ کَانَ شَهِیدا

و به شده به خاطر سه درهم که به فالن یهودي بدهکار بوده بر دَرِ بهشت زنداني گشته 
 .دهند مينوي اجازة ورود 

]. ٤٧٣، ص ٣، ج ٢[» حُرمةُ مالِ المُسلِم کَحُرمَةِ دَمِهِ«: عن النبی صلی هللا علیه و آله
 .حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون اوست

یَا یُونُسُ  « ):ع(عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ 
سِیلَ مِنْ  یَی رِجْلَیْهِ حَتَّی أَقَامَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خَمْسَ مِائَةِ عَامٍ عَلَ  الْمُؤْمِنِ  حَقَ  حَبَسَ مَنْ

ای یونس هر کس حق مؤمنی ]. ١٠٠، ص ١٠، ج ١٤[»  النَّاریثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إَِل... عَرَقِهِ أَوْدِیَةٌ
ایستاند؛ تا  امت پانصد سال بر روی دو پایش میرا حبس کند، خداوند او را در روز قی
 .سپس امر می شود که سوی جهنم برود... اینکه از عرق او رود هایی جاری گردد 

 عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ: در کافی با سند صحیح آمده است
نِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْ

، ٢، ج ٣٨[» فَلَیْسَ تَقِیَّةٌ   الدَّمَ إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِیَّةُ لِیُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ«: قَالَ) ع(جَعْفَرٍ
همانا تقیه قرار داده شده تا به واسطه آن خون حفظ شود؛ پس هنگامی که ]. ٢٢٠ص 

 .تقیه منجر به ریخته شدن خون گردد، تقیه جایز نیست
 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَ: مرحوم کلینی با سند صحیح آورده است

فِي رَجُلٍ «: أَنَّهُ قَالَ) ع( الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلِيِّ بْنِ
 بَابِ دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِيَ یکَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاَت وَ هُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِیلَةٍ أَوْ عَلَ

در مورد مردی که . ]٣٥٥، ص ٧، ج ٣٨[ »  دَمُهُ ءٌ وَ لَا یَبْطُلُ  شَيْ  عَلَیْهِمْ یْسَعَلَیْهِمْ قَالَ لَ
همراه قومی نشسته بود؛ پس در حالی که همراه آن ها بود بمیرد یا در مورد مردی که 

ای یا بر در منزل قومی یافت شود؛ پس بر علیه این افراد، به جهت  جنازه او در قبیله
ها نیست و خون آن مرد  چیزی بر عهدۀ آن: حضرت فرمودند. عایی شدمرگ آن مرد، اد

 . شود باطل نمی
حاکم نیز . اشکال این است که شکی در اهمیت باالی حق الناس نزد شارع نیست
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ملزم است تمام توان خود را در جهت احقاق حقوق مردم به کار گیرد؛ اما از طرف دیگر 
 و از روایاتی که در بحث حیثیت گذشت، اهتمام حیثیت و آبرو نیز از حقوق الناس است

آبرو را ] ١٩، ص ٣، ج ٣٧[شود تا جایی که برخی فقهاء  جدی شارع به آن استفاده می
 . اند مقدم بر دماء دانسته

 
  احکامۀاطالقات ادل. ٢. ٣

 ، عموم و اطالق خودبا باشند،می اسالم قضایی  که مبین احکام  فراوانیآیات و روایات
 در بنابراین بیند؛می آسیب  حیثیت و آبرو بر اثر دادرسی،شوند که موردی هم میشامل 

 در که آنچه مطابق قضایی احکام نیز بیندفرضی که به جهت دادرسی، آبرو آسیب می
  .دارند جریان است روایات و آیات

 به واسطه ،عمومات و اطالقات ادله احکام قضاییممکن است اشکال شود که 
 .دنشو و یا مقید میخورده تخصیص حیثیت، حفظ لزوم ادله

کثرت عمومات و اطالقات به حدی است که ابای : شوددر پاسخ این اشکال گفته می
ای  نهگو به اطالقات و عمومات گاهی  توضیح مطلب اینکه.دارندو تقیید از تخصیص 

 وجود یقید که اگر مخصص یا م گونه ای به؛کنند  نمیقییداست که قبول تخصیص یا ت
 در مورد مسئله ما نیز .باشد یا اطالق میعموم معارض با ، در فهم عرف،داشته باشد
 نقلی به نحوی است که عرف ۀ تعداد بسیار زیاد عمومات و اطالقات در ادل؛چنین است
 .داندپذیرد و معارض با اینچنین عموم و اطالقی مینمی تقیید آن ها راتخصیص و 

با بیانات به صورت مؤکد و  مخصص و مقیددر صورتی که  اشکال پاسخ این است که
 کفایت در عدم پذیرش تخصیص یا ، یا عموم ادلهق کثرت اطال، صرفباشد مختلف

 دارای قدرت و توانایی برای ،اینگونه مخصص و مقیددر نظر عرف، زیرا ؛ کند نمیقییدت
مسئله ما نیز چنین در مورد . را دارداین چنینی تخصیص و تقیید عمومات و اطالقات 

است؛ تعداد زیاد آیات و روایاتی که داللت بر توجه و اهتمام شارع به موضوع حیثیت 
 . عالوه بر این، حکم عقل نیز بر لزوم حفظ حیثیت بود. داشت، در بحث حیثیت، ذکر شد

  
 سیرۀ اهل بیت علیهم السالم در رسیدگی به اتهامات . ٣. ٣

السالم در رسیدگی به دعاوی، مالحظه می شود که  با نظر به سیرۀ اهل بیت علیهم
نمودند و با معصومین علیهم السالم بدون لحاظ حیثیت افراد به اتهامات رسیدگی می



  ٢٣٧  روند دادرسی کیفریِ مربوط به حق الناسبررسی فقهی تأثیر حیثیت بر

وجود روایات فراوانی که در فقه قضائی وارد شده است، موردی را نمی یابیم که حیثیت 
 . تأثیری در روند دادرسی داشته باشد

 : قابل طرح استچهار اشکال بر این دلیل
 به غیر از ده سال حکومت پیامبر صلی هللا علیه و آله و سلم در مدینه و چهار ـ١

سال و نه ماه حکومت امیر المؤمنین علیه السالم و شش ماه حکومت امام حسن مجتبی 
علیه السالم، سایر اهل بیت علیهم السالم از حکومت برکنار بودند؛ بنابراین باید سیره را 

 . مدت محدود به دست آورددر این 
 که این دلیل باشدبه امکان دارد  ،خالی بودن این قضایا از توصیه به حیثیت ـ٢
 ؛نمودهرعایت حیثیت را میو امام علیه السالم   است امام معصوم علیه السالم بوده،قاضی

 .در روایات منعکس شودبنابراین نقصی از این جهت وارد نبوده تا 
گشت و با ثبوت د، قضاوت منتهی به اثبات جرم و فسق مجرم می در بسیاری موارـ٣

محترم نیست تا حفظ آن الزم باشد؛ ) در زمینه جرم و فسق(فسق، حیثیت مجرم فاسق 
 .البته این واب اختصاص به مرحله بعد از اثبات جرم دارد

 
 عدالت در دادرسی . ٤. ٣

 سوره نساء ٥٨در آیه . باشداصل مسلم و اولی در دادرسی، اصل عدالت در دادرسی می
 که یو هنگام» و اذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل«: بر این اصل تأکید شده است

 یکصد و پنجاه و  همچنانکه در اصل.  کنیدیکنید، به عدالت داور ی میمیان مردم داور
 .ششم قانون اساسی، وظیفه قوه قضائیه تحقق بخشیدن به عدالت دانسته شده است

، این اصل ]١٠١، ص ٤٣[ا توجه به اینکه رعایت مساوات مبنا و اساس عدالت است ب
اقتضاء می نماید که قوانین دادرسی برای تمامی افراد، به صورت یکسان جاری گردد و 

تواند در روند دادرسی با توجه به اصل اولی و پایه و اساس بودن این اصل، هیچ چیز نمی
 .ه با اهمیتی همچون حیثیتخللی ایجاد نماید؛ حتی مسئل

اشکال وارد بر این دلیل این است که هر چند به تعبیر مرحوم نائینی رعایت 
؛ اما باید توجه نمود که حقیقیت ]١٠١، ص ٤٣[مساوات، مبنا و اساس عدالت است 

مساوات در دادرسی، به معنای رعایت تساوی بین افرادی است که در شرایط مساوی 
ین اگر فردی از جهت دادرسی، گرفتار آنچنان آسیب دیدگی حیثیت قرار دارند؛ بنابرا

شود که ضرر عظیمی را متوجه او کند، رعایت مساوات نشده است بین او و کسی که در 
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 .موضع همان اتهام قرار گرفته اما دچار این آسیب حیثیتی نشده است
 

 اقدام مجرم بر ضرر حیثیتی خود. ٥. ٣
است مجرم گرفتار آسیب حیثیتی شود اما این ضرری گرچه در روند دادرسی ممکن 

این . باشداست که خود بر آن اقدام نموده است؛ در نتیجه مسئولیت ضرر متوجه وی می
 با یهرگاه شخص«در واقع مفاد یکی از دو معنای قاعدۀ اقدام است؛ مطابق این معنا 

ران به او گردد،  را انجام دهد که موجب ورود زیان توسط دیگی، عملیتوجه و آگاه
فقها عدم .  است، مسئول خسارت نخواهد بودی زیان، که شخص دیگرۀواردکنند

 ].٢٢١، ص ١، ج ٤٣[» اند دانسته» اقدام« زیان را مستند به ۀمسئولیت واردکنند
 :سه اشکال بر این دلیل وارد است

 شخصی که خود را در معرض ضرر وارد شده از طرف غیر قرار داده، درصورتی ـ١
خود، مسئول این ضرر است که  فرد ضرر واردکننده، بدون علم و آگاهی یا بدون اختیار، 

در این فرض است که در نظر عقال چنین فردی، مسئولیت ندارد؛ . موجب خسارت باشد
اما در مسئلۀ ما فرض این است که حاکم با توجه به مترتب شدن چنین ضرر حیثیتی، 

 .کنددادرسی می
شود متهمی را شود که مجرم است؛ لذا شامل نمی شامل فردی می این دلیل فقطـ٢

 .که هنوز جرم او اثبات نشده است
شود؛ اما ممکن است در ها هر چند متهم به حسب ظاهر محکوم می در دادرسیـ٣

 .واقع مجرم نباشد؛ بنابراین اقدام بر ضرر در بسیاری مواقع مسلم نیست
 

 قاعدۀ اشتراک. ٦ـ٣
ها، نسبت به همۀ کل گرفته است بر اشتراک همۀ مکلفین، در همۀ زماناتفاق اصحاب ش

برخی روایات نیز داللت بر این اصل دارند؛ مانند روایتی که با ]. ٥٤، ص ٢، ج ١٢[احکام 
 بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَ: سند صحیح در کافی نقل شده است

  عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَقَالَ حَلَالُ) ع(سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ «: نْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَیُونُسَ عَ
 یَوْمِ الْقِیَامَةِ لَا یَکُونُ غَیْرُهُ وَ لَا ی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَی أَبَداً إِلَ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ

السالم در مورد حالل و حرام سؤال از امام صادق علیه ]. ٥٨، ص ١، ج ٣٨[» ءُ غَیْرُهُ يیَجِ
هللا علیه و آله و سلم برای همیشه حالل حالل محمد صلی : حضرت فرمودند. کردم



  ٢٣٩  روند دادرسی کیفریِ مربوط به حق الناسبررسی فقهی تأثیر حیثیت بر

باشد و است تا روز قیامت و حرام او برای  همیشه حرام است تا روز قیامت؛ غیر آن نمی
 .آیدغیر آن نمی

يُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الزُّبَیْرِيِّ عَلِ
  لِأَنَّ حُکْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ وَ فَرَائِضَهُ... «: قَالَ) ع(عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 

 ].١٣، ص ٥، ج ٣٨[» ...  سَوَاءٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ حَادِثٍ یَکُون یْهِمْعَلَ
حکم خداوند عزوجل و فرائض او، در مورد بندگان، از اولین و آخرین، مساوی است 

 .اال در صورت پیش آمد مرض یا اتفاقی که رخ دهد
د جاری است؛ در نتیجه لزوم رسیدگی که از احکام الهی است، نسبت به همۀ افرا

 .که حیثیت اشخاصی آسیب بیندحتی درصورتی
 : دو اشکال بر این دلیل قابل طرح است

طور که لزوم رسیدگی از احکام الهی است، لزوم حفظ حیثیت نیز از احکام  همانـ١
باشد؛ لذا بین این دو حکم باید جمع نمود و در صورت عدم امکان جمع، بر الهی می

 .  نموداساس قاعدۀ تزاحم عمل
 مطابق روایت دوم هر چند احکام اولی، مشترک بین همۀ افراد است؛ اما گاهی به ـ٢

 .گرددجهت شرایط خاص، احکام اولی نسبت به افرادی جاری نمی
 

 اجماع. ٧. ٣
شود با وجود اهتمام باالی شرع به مسئله حیثیت، در با مراجعه به کتب فقهی، مالحظه می

 حفظ حثیثیت به عنوان عاملی در تغییر روند دادرسی لحاظ هیچ یک از این کتب، لزوم
 .باشدنشده است؛ در نتیجه نظر فقهاء بر عدم تأثیر لزوم حفظ حیثیت بر روند دادرسی می

 :دو اشکال بر این دلیل وارد است
 هر چند با وجود اهتمام اسالم به موضوع حیثیت، مسئله تأثیر حیثیت در روند ـ١

ی  ذکر نشده است؛ اما باید توجه نمود که عدم ذکر یک مسئله، دلیل بر دادرسی، در کتب فقه
تابع بودن آن مسئله، نسبت به حکم کلی نیست؛ لذا مالحظه می شود که در کتب فقهی 
مختصر، مسائل به نحو کلی تر بیان می شود و هر چه کتب فقهی، مبسوط تر شود موضوعات 

 تأثیر گذار باشد، مورد بحث قرار می گیرد؛ و عناوین بیشتری که ممکن است در حکم کلی
و » قاعده درأ«، »قاعده الحرج«، »ضررقاعده ال«عالوه بر اینکه عناوین مرتبط با این بحث، مانند 

 .در جایگاه های دیگر از فقه مورد بحث قرار گرفته است... 
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اشت به فرض وجود اجماع، باتوجه به برخی آیات و روایاتی که گذشت و امکان د ـ٢
قائل به عدم تأثیر حفظ حیثیت بر روند دادرسی به آن استناد کند، این اجماع، مدرکی 
یا اقالً محتمل المدرکیة است و در جایگاه خود اثبات شده است که چنین اجماعی فاقد 

 ].٣٨٦، ص ٤، ج ١٦[حجیت است 
 

 ذکر نمونه هایی از بحث با ارائۀ راهکار. ٤
با طرح شکایت در کالنتری یا دادسرا است سپس انجام در دادرسی کیفری که آغاز آن 

تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس و ضابطین قضایی و در صورت صدور قرار مجرمیت، 
صدور کیفرخواست و جلسه دادرسی و صدور حکم و اعتراض به رأی دادگاه و اجرای 

دارد؛ خواه حکم، در تمامی این مراحل، امکان آسیب دیدن آبروی فرد یا افرادی وجود 
در تمامی این موارد بر قاضی . موضوع اتهام قتل باشد یا جرح باشد یا هر عنوان دیگر

ای هدایت کند که آبروی کسی آسیب نبیند و در  الزم است روند دادرسی را به گونه
در این قسمت باتوجه به . صورت عدم امکان به اقتضای قاعدۀ تزاحم عمل نماید

 .شویم  با ارائۀ راهکار متذکر می ه رامحدودیت تحقیق، چند نمون
در جریان انجام تحقیقات محلی یا سؤال از مطلعین اگر متهم دارای اعتبار باالیی نزد 
مردم آن محل یا شهر است، سؤال از فرد یا افرادی در مورد آن شخص ممکن است آبروی او 

های جایگزین  شیوهدر چنین مواردی الزم است از . را در میان مردم دچار آسیب گرداند
 . برای تحقیق استفاده شود یا به صورت غیر مستقیم در مورد این فرد سؤال شود

همچنین در مواردی که حضور متهم الزم است؛ اما او حاضر نشده و طبق دستور 
قضایی باید جلب شود و جلب وی آسیب آبرویی به همراه دارد، در فرضی که متهم از 

باشد و خدشه دار شدن آبروی او مساوی با  ت صنفی میافرادی است که دارای حیثی
آسیب دیدن آبروی آن صنف است، الزم است به جای جلب چنین فردی از امور 

 . جایگزین استفاده نمود؛ مانند حضور بازپرس نزد او و انجام تحقیقات الزم
در اگر فردی دارای وجهۀ باالی دینی باشد و با صرف رسیدگی به اتهام او، آن فرد 

اعتمادی مردم نسبت به دین حاصل شود،  نظر مردم، فاقد حیثیت گردد و در پی آن بی
ای که  الزم است رسیدگی متوقف شود یا به شیوۀ بسیار محرمانه صورت پذیرد؛ به گونه

همچنین است اگر چنین فردی در جریان دادرسی محکوم شده . کسی از آن مطلع نشود
دی مردم نسبت به دین شود، بر حاکم الزم است مانع باشد و مجازات او سبب بی اعتما



  ٢٤١  روند دادرسی کیفریِ مربوط به حق الناسبررسی فقهی تأثیر حیثیت بر

اجرای مجازات شده یا آن را به تأخیر اندازد و یا به صورتی جاری کند که فردی از آن 
 .مطلع نشود

در ابالغ اوراق احضاریه برای چنین افرادی باید کمال احیاط به عمل آید؛ چه از 
. گیرد ها را تحویل می فردی که آنکند و چه ازجهت  جهت فردی که اوراق را ابالغ می

 .جهت این احتیاط، مطلع نشدن کسی از اتهام نسبت به این افراد است
همچنین است اگر رسیدگی به اتهام فردی باعث شود منتسبین به او در نظر مردم 

اعتبار گردند و مفسده آن بیش از مصلحت مترتب بر دادرسی باشد؛ مثالً رسیدگی به  بی
ک مقام بزرگ دینی، باعث گردد آن مقام دینی در نظر مردم بی اعتبار اتهام فرزند ی

گشته و در پی آن مردم نسبت به دین بدبین گردند، در این فرض نیز باید دادرسی به 
ای هدایت شود که چنین آسیبی وارد نگردد و در صورت عدم امکان رسیدگی  گونه

 .متوقف گردد
فهم مردم به حدی بود که صرف طرح اتهام ذکر این نکته الزم است که اگر درک و 

کردند و یا متهم و  نسبت به فردی را مساوی با مجرم بودن و بی اعتباری او لحاظ نمی
دانستند، الزم است دادرسی بر  مجرم بودن کسی را باعث بی اعتباری نزدیکان او نمی

 .روند معمول خود جاری گردد
 

   دادرسیدر روندثیت  رعایت حی فقهی و حقوقییِیضمانت اجرا. ٥
با مراجعۀ به منابع فقهی، آیه یا روایتی که در خصوص ضمانت اجراییِ رعایت حیثیت 

ای که داللت دارد بر  یابیم؛ اما بر اساس ادله افراد در فرآیند دادرسی وارد شده باشد نمی
 حرمت مؤکد آسیب وارد کردن به آبروی افراد و از آنجا که مرتکبِ حرام الهی مستحق

، حاکم موظف است به تعزیر فردی که عامل هتک ]٤٤٨، ص ٤٣، ج ٥٠[تعزیر است 
تنها در ]. ٣٨٦، ص ٤١، ج ٥٠[میزان تعزیر نیز بر اساس نظر حاکم است . حیثیت است

توان گفت که اگر هتک حیثیت در روند دادرسی از مصادیق قذف بود،  مورد قذف می
جبران خسارت آبرویی که از مصادیق عالوۀ بر این، . مجازات حد است؛ نه تعزیر

را ] ٣٠٤، ص ١، ج ٤٥[های معنوی است و مشمول ادلۀ جبران خسارت است  خسارت
بارزترین شیوۀ جبران خسارت . توان به عنوان ضمانت اجرایی دیگری لحاظ کرد می

معنوی اعادۀ حیثیت است؛ اما اینکه جبران خسارت معنوی انحصار به این شیوه دارد و 
 .طلبد شود، تحقیق مستقلی را می ل جبران مادیِ خسارت معنوی نیز مییا شام
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 قانون اساسی مبین لزوم جبران خسارتِ معنوی است که در اثر تفسیر یا ١٧١اصل 
. شود و به طور خاص بر لزوم اعادۀ حیثیت این فرد داللت دارد اشتباه قاضی بر کسی وارد می

کند؛  جبران حیثیتی و اعتباری را تبیین میقانون مسئولیت مدنی نیز در موادی لزوم 
 . قانون مجازات اسالمی٦٩٨ۀ  ماد آیین دادرسی کیفری و٥١٢ مادۀ همچنین است

 آیین دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندیِ مقرر در قانون ٧بر اساس مادۀ 
از سوی تمام مقامات قضایی، » یهای مشروع و حفظ حقوق شهروند احترام به آزادی«

ن دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است و ضابطا
 قانون مجازات ٥٧٠متخلف عالوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده 

آنکه در سایر قوانین مجازات مگر . شوند  محکوم می٢/٣/١٣٧٥اسالمی مصوب 
های مشروع و حفظ   احترام به آزادی قانون٤بر اساس مادۀ . شدیدتری مقرر شده باشد

ی، با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از حقوق شهروند
در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، الزم است اخالق و موازین  وقایع و کالً

ت افراد رعایت اخالق و موازین اسالمی اقتضای حفظ حیثی. اسالمی کامالً مراعات گردد
 این قانون داللت دارد بر ممنوع بودن ١١ و ٨همچنین مادۀ . در روند دادرسی را دارد

 .افشای اسرار و ورود در حریم خصوصی متهمین
هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به « قانون مجازات اسالمی ٥٧٠بر اساس مادۀ 
 افراد ملت را سلب کند های حکومتی که بر خالف قانون، آزادی شخصی نهادها و دستگاه

یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، عالوه بر انفصال از خدمت و 
محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم 

 . قانون اساسی، حفظ حیثیت افراد است٢٢از حقوق مقرر در در اصل » .خواهد شد
ات اسالمی، مواد متعددی در حیطۀ مجازات هتک حیثیت وارد شده در قانون مجاز

که این خود به عنوان ضمانت اجرایی دیگری برای ] ٦٠٨، ٢٥٢، ٢٥٠، مواد ٣٥[است 
 . شود رعایت حیثیت در روند دادرسی لحاظ می

شویم که حکایت از لزوم حفظ حیثیت در  در آیین دادرسی کیفری با موادی مواجه می
؛ از ]٦١٧، ٣٤٤، ٢٥٠، ٢١٤، ١٧٤، ١٧٠، ١٠٠، ٩١، ١٤، ٤، مواد ٣٢[ دارد روند دادرسی

آنجا که قاضی موظف به رعایت آیین دادرسی در روند دادرسی است و قانونِ نظارت بر رفتار 
، مجازات ]١٣، مادۀ ٣٧[قضات برای تخلف قاضی از آیین دادرسی، مجازات در نظر گرفته 

 . برای حفظ حیثیت در روند دادرسیقاضیِ متخلف، ضمانت اجرایی است 



  ٢٤٣  روند دادرسی کیفریِ مربوط به حق الناسبررسی فقهی تأثیر حیثیت بر

با توجه به اینکه مدیریت دادرسی به دست قاضی است، بهترین ضمانت اجرایی برای 
البته قوانین . باشد حفظ حیثیت، مجازات قاضی متخلف از اجرای آیین دادرسی می

داردسی الزم است در راستای حفظ آبرو افراد، اصالح شود تا با ملزم بودن قاضی به 
یت قوانین دادرسی و ضمانت اجرایی آن، بتوان تا حد زیادی به حفظ حیثیت در رعا

 .روند دادرسی، دست یافت
 
 گیری جهنتی

از آنجا که حیثیت از آثار فردی و اجتماعی فراوانی برخوردار است و شرع اهتمام به 
یند ای که برای تأثیر لزوم حفظ حیثیت بر فرآ حفظ حیثیت افراد دارد و با وجود ادله

ای که برای  دادرسی کیفری مربوط به حق الناس، بیان شد و از آنجا که هیچ یک از ادله
ای که به  عدم تأثیر حیثیت اقامه شد، قابلیت استناد برای مدعی را نداشتند، نتیجه

 .دست می آید، تأثیر حیثیت است بر تغییر فرآیند دادرسی کیفری مربوط به حق الناس
رد، محترم است، بر قاضی الزم است در چارچوب و تحت در مواردی که آبروی ف

ای هدایت کند که آبروی فردی آسیب نبیند؛  ضابطه مشخص فرآیند دادرسی را به گونه
اما اگر امکان آن نبود، به دلیل تزاحم لزوم حفظ حیثیت با لزوم رسیدگی به اتهام، الزم 

اقتضای تقدم لزوم دادرسی را است بر اساس قاعدۀ تزاحم عمل نمود؛ گاه قاعدۀ تزاحم، 
 .دارد و گاه مقتضی تقدم لزوم حفظ حیثیت است

الزم به تذکر است که در موارد تقدیم لزوم حفظ حیثیت بر رسیدگی، اینگونه نیست 
که در همۀ موارد، رسیدگی متوقف گردد؛ بلکه در برخی موارد با تأخیر در رسیدگی، 

 .گرددمانع حیثیتی مرتفع می
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