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مطالعة تعزیرات منصوص شرعي در فقه و حقوق کیفری ایران
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چکيده
در پی ایراد شرعی شوراب نگهرانق ع وان ن هی «قعزیر م صوص شرعی» اارد نظاح ح وق کیفرب ایران ش  .اِعمال
بسیارب ار نهادهاب قأسیسی که ج رة ارناق آمیز دارن ق مان قعویق ص ار حکمق قعلیق اجراب مجارات ا مرار
رمانق منوقّ

بر این ش ه است که مورد ار مصادیق قعزیرات م صوص نراش  .این در حالی است که قانونگذار هیچ

قعریفی ار قعزیر م صوص شرعی ارائه نکرده است ا در ااقع قشخیص مصادیق قانونی آن را به دادرس سپرده است؛
این موضوع باعث رایّههاب منع ّدب در دادگاه ها ش ه است .ب ابراینق ش اخت مرانی ا بررسی یکایو مصادیق
شرعی ا قانونی این مسئله ضرارت این پژاهش را قوجیه میک  .ننیجه آنکه م ظور ار قعزیر م صوص شرعی
عرارت ار آن مـرماقی است که ار نظر شارع قـریم ش هان ا نوع مجارات م صوص ا معیّن استق امّا میزان دقیق
آن بیان نش ه ا بر عه ة قاضی نهاده ش ه است .الرنه ررق اصل قانونی بودن جرح ا مجارات نمیقوان قعزیرات
م صوص شرعیاب را که در راایات بیان ش هان ق قا رمانی که در قانون م رّر نش هان ق بر دادگاهها قـمیل کرد قا
براب آنها مجارات قعیین ک  .مصادیق قعزیر م صوص شرعی در قانون مجارات اسالمی مصوّب 8263با اسن اد به
راایات بیان ش هان ا آن مـ ادیتها صرناً ناظر به این مصادیق قانونی هسن .

واژگان کليدی :تعزير منصوص شرعی ،تعزير نامنصوص ،تحريم ،تجريم ،قانون مجازات اسالمی.

� دانشجوب دکنرب ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه آراد اسالمیق ااح خوراسگانق اصفهانق ایران (نویس ه مسئول):

zjajyh@gmail.com
� دانشیارح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه آراد اسالمیق ااح خوراسگانق اصفهانق ایران.
�
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مقدّمه
قعزیر به ع وان یکی ار انواع مجاراتهاب ح وق کیفرب اسالح در ردی

ح اد ا قصاص ا دیات

است ا مشراعیّت آن در اسالح ابت ش ه است .قانونگذار پس ار پیرارب ان الب اسالمی با
بکارگیرب یو اصیالح ن هی به ع وان «قعزیرات م صوص شرعی»ق ب ان هیچ گونه ساب ة ق ی ی
ا ع ح قعری

آنق قع ادب ار موارد مجاراتهاب قعزیرب را ار اِعمال قأسیسات ح وقی مـراح

کرده است .اهمیّت ا ضرارت بـث ناظر به سؤاالت ا ابهاماقی هسن که ار جمله میقوان به این
پرسشها اشاره کرد:
نخست :م ظور ار قعزیر م صوص شرعی در قرصرة  3مادة  881ا قعزیر معیّن شرعی در مادة
 821قانون مجارات اسالمی ا قرصرة مادة  84قانون آیین دادرسی کیفرب چیست ا مصادیق آن
در ن ه ا قانون ک اح هسن ؟
داّح :قانونگذار در قانون مجارات اسالمی مصوّب  8279ق سیمب ب پ جگانهاب را براب
مجاراتها در نظر گرننه بود ا در مادة  83آن قانون بیان کرده بود که مجاراتهاب م رّر در این
قانون پ ج قسم هسن )8 :ح اد؛  )3قصاص؛  )2دیات؛  )4قعزیرات؛  )1مجاراتهاب باردارن هق
در حالی که در قانون نعلی ق سیم چهارگانهاب را مورد قوجّه قرار داده است ا در ااقع
مجاراتهاب باردارن ه را ریر مجموعة قعزیر قرار داده است؛ ار این راق در مادة  81در قعری
قعزیر چ ین م رّر می ک که قعزیر مجاراقی است که مشمول ع وان ح ق قصاص یا دیه نیست ا
به موجب قانون در موارد ارقکاب مـرمات شرعی یا ن ض م رّرات حکومنی قعیین ا اِعمال
میشود .حال سؤال این استکه آیا ارادة مجلس شوراب اسالمی پس ار ایراد شوراب نگهران در
قصویب قانون نعلی داباره بر این منمایل ش ه است که با ع وان قعزیر م صوص شرعی به
ق سیمب ب پ جگانة سابق بارگشت ک ا یا ای که م ظور ار این قعزیرات م صوص شرعی همان
مخالفت با مـرمات ا دسنورهاب شرعی است ا م ظور ار قعزیرات نام صوص شرعی مخالفت با
م رّرات حکومنی است؟ به عرارت دیگر آیا آن قأسیسات ارناقی ن ط ناظر به م رّرات حکومنی
ا باردارن ه هسن ا مـرمات شرعی را دربر نمیگیرن ؟
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سوّح :با قوجّه به ای که قانونگذار قعریفی ار قعزیرات م صوص شرعی ارائه نکرده است ا در
ننیجه اجمال ا ابهاح قـ ّق یاننه است ا نیز ای که قانونگذار در مادة  339قانون مجارات راجع به
ح اد این قکلی

را بر دادگاه ها م رّر کرده است که در مورد ح ادب که در این قانون ذکر

نش ه ان ررق اصل یکص ا شصت ا هفنم قانون اساسی عمل شودق آیا در مورد قعزیر م صوص
نیز ررق این اصل قانون اساسی دادرس می قوان به م ابع معنرر اسالمی یا نناااب معنرر مراجعه ک ؟
آیا در این رمی ه ار م ابع یا ننااا میقوان کمو گرنت ا آنگاه میقوان به یو نظریّة ااح رسی
ا یا ای که قرائت هاب منع ّد ا مخنلفی حاکم است؟ رایکردهاب ن ها در این رمی ه چیست؟ در
نها یت ای که در راایات معنرر چ مص اق ار قعزیر م صوص شرعی بیان ش ه است؟ آیا در این
رمی ه با قوجّه به رایکردهاب ن هیق قعزیرات م صوص شرعی مان

ح اد احصاء ش هان ؟

نظریّات ن هاب گذشنه ا حال در این خصوص چیست؟
چهارح :آیا قعزیرات م صوص شرعی با قعزیرات معیّن ا م ّر شرعی قفاات دارن ؟ این
قعزیرات چه مصادی ی را در قانون مجارات اسالمی به خود اخنصاص دادهان ؟ قعیین مصادیق
موجود در قانون جهت جلوگیرب ار قفسیرهاب مخنل

ا در ننیجه جلوگیرب ار قضییع ح وق

اشخاص ضرارب است .اانگهیق پرسش دیگر در این خصوص ای که موارد احصاءش ه در قانون
ک اح یو ار آن موارد هسن ؟
پ جم :قعزیرات م صوص شرعی ار جهت مر اق معیارق آ ار ا ننایج چه قفااقی با ح اد شرعی
دارن ؟ آیا میقوان گفت که قعزیرات م صوص شرعی بررخی میان ح اد ا قعزیرات هسن یا
ای که قعزیرات م صوص شرعی به نـو میلق ریر مجموعة قعزیرات یا ریر مجموعة ح اد شرعی
هسن ؟ مرر قفکیو ای ها ک اح است؟ مرانی ن هی این نوع کیفرها در نظاح سیاست کیفرب اسالح
چیست؟
ششم :چه نظریّهق قفسیر ا قعری
شرعی ارائه ش هان ؟

م ی یاب ار سوب ح وق انان کیفرب راجع به قعزیر م صوص
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ه ف این م اله قریین مرانی ا قعیین مصادیق قعزیرات م صوص شرعی در ن ه ا ح وق کیفرب
ایران است ا ای که ن ها چه مصادی ی را بیان کردهان ا قانونگذار در قانون مجارات اسالمی
مصوّب  8263ک اح یو ار این قعزیرات را مشمول قعزیرات م صوص شرعی دانسنه است .با
ش اخت مرانی ا قعیین مصادیق قانونیق ه گاح قعیین مجارات ار قفسیرهاب نادرست جلوگیرب
میشود ا نیز در خصوص اِعمال یا ع ح اِعمال قأسیسات ج ی ح وقی بر منّهمانق ح وق آنها
قضییع نمیشود.
نرضیههاب این قـ یق ب ین شرح هسن  :نخست آنکه قعزیرات م صوص شرعی مـرماقی
هسن که ار نظر شارع قجریم ش ه ان ا نوع مجارات آنها م صوص ا معیّن است .داّح آنکه
قع ادب ار این مصادیق در کنب راایی ا در قانون مجارات اسالمی قعیین ش هان ا مم وعیّت
بکارگیرب قأسیسات ح وقی م ـصر به آن مواردب است که جرحانگارب ش هان .

 .1تعريف و نظريّات حقوقدانان در خصوص تعزير منصوص شرعی
اصتیالح قعزیر م صتوص شترعی یو قأستیس ن هی ج ی است که در ن ه معاصر میرح ش ه
استت ا در کالح ن هاب گذشنه نروده است .در کالح آنان قعزیر م ّر بوده استق بعضی این دا
را با یک یگر خلط ا اشتتنراه کردهان ا یکی پ اشتتنهان ق در حالی که این دا با یک یگر قفاات
دارن  .قاک ون چهار نظریّه در خصتتوص مفهوح قعزیرات م صتتوص شتترعی بیان شت ه استتت ا به
مصادیق ان کی نیز اشاره ش ه است .این چهار نظریّه ب ین شرح هسن :
نظریّة نخستت :در نظریّههاب مشتورقی منع ّدب که ادارة ح وقی قوّة قضائیّه ارائه کرده است
چ ین بیان شت ه استت که «قعزیر م صتوص شرعی به قعزیراقی گفنه میشود که در شرع م ّس
استتالح براب یو عمل معیّنق نوع ا م ار کیفر مشتتخّص شتت ه استتت .ب ابراینق مواردب که به
موجتب راایتات ا یا هر دلیل شتتترعی دیگر به رور کلّی ا میلق براب عملی قعزیر م رّر شتتت ه
استتق الی نوع ا م ار آن معیّن نشت ه استق قعزیر م صوص شرعی مـسوب نمیشود» 8.ایراد
 .8نظر شمارة  7/63/678مورّخ 63 /1/31؛ نظر شمارة  7/93/8499مورّخ 63/3/37؛ ا نظر شمارة  8292مورّخ .63/7/2
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این نظریّه این استتت که قعزیر م صتتوص شتترعی م ـصتتر به قعزیرات م ّر شتترعی ش ت ه استتت.
هم ینق این قعری

عین قعری

حت ّ شتتترعی استتتتق در حالی که این دا با یک یگر منفاات

هسن .
نویست ة م الة «قعزیرات م صتوص شترعی ا مفهوح ن هی ا مصادیق قانونی» بر همین اساس
قعزیر م ّر را عی اً همان قعزیر م صتوص دانستنه استت ا ب ان هیچ گونه اسن اللی کلمات ن ها
در خصتوص قعزیر م ّر را قعزیر م صوص قل ّی کرده است ا سپس به داگانه انگاربق سهگانه
انگارب ا چهارگانه انگارب پرداخنه استت ا به این ننیجه رستی ه است که بیش ار سه مص اق ا
ع وان مجرمانه نمیقوان یانت ا ای ها نیز مصت اق قیعی مورد اقّفاق ن ها نیسن یا موضوعیّنی در
جامعه ن ارن  .سپسق این سؤال را میرح کرده است که اساساً قانونگذار با اراد مصادیق نادرب
که عمالً کالع ح هستن به دنرال چه ه ف یا اه اف ق ی یاب بوده است؟ (برهانیق نادرب نردق
.)889 :8264
نظریّة داّح :نویست ة کناب شترح مرستوط قانون مجارات اسالمیق قعزیر م صوص شرعی را
در قرال مـرمات شترعی دانسنه استق یع ی همان مواردب که ساب ة حرمت شرعی دارن  .ایشان
بتا برداشتتتت ار مرتاحتث قعزیرات کناب قکمله الم هاج (خوییق  )392 :8268میگوی « :خویی
قعزیرات م صتوص را شامل موارد ریادب دانسنه استق ار جمله اقرار کمنر ار چهار مرقره به رناق
ارالة بکارت با انگشتق ارقکاب جرح قوسّط کودکق نراش مشرابات الکلیق نرش قررق سرقت
در صتورقی که امکان اج راب ح نراش ق نزدیکی با حیواناتق اسنم اءق شهادت دراغ ا اراد به
نراش رن بیگتانه» (رراعتق  .)16 :8263ایشتتتان در جاب دیگرب میگوی « :م ظور ار قعزیر غیر
م صوص همان مجارات باردارن ه است که در قانون سابق بود» (رراعتق .)277 :8263
نظریّة ستوّح :پژاهشی دیگر در م الة «معیار قفکیو ح اد غیر مذکور ار قعزیرات م صوص
در قانون مجارات استتالمی» استتت که در این رمی ه ستته قفستتیر را ارائه میده  :نخستتتق قعزیر
م صتوص شامل مواردب است که موجب ا نوع ا میزان معیّن است .داّحق قعزیر م صوص شامل
مواردب استت که موجب معیّن ا نوع ا میزان نامعیّن است .سوّحق قعزیر م صوص شامل مواردب
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استت که موجب ا نوع ا میزان غیر ابت معیّن استتت .در نهایت نویست ه این قفستتیر ستوّح را به
ع وان قفسیرب غیر ابزارگرایانه که داراب باالقرین جذابیّت اخالقی است بر میگزی (رحمانیانق
حریبرادهق  .)897 :8263در قفستتیر س توّح قمرکز راب «میزان» مجارات استتت که نه به صتتورت
ابت بلکه به صورت اقل ا اکثرب در شرع مشخّص ش ه است .این موارد قعزیر م صوص شرعی
هستن  :اری بهائم ا حضتور دا نفر بره ه ریر پوشتش ااح  .اانگهیق سایر جرایم اعم ار ای که
ستاب ة حرمت شترعی داشتنه باش (قعزیرات سابق) یا خیر (قعزیرات باردارن ة سابق) همگی در
ع اد قعزیرات نام صوص شرعی قل ّی ش هان ا مشمول حکم قرصرة  3مادة  881قانون مجارات
استالمی نخواه بود .مهمقرین ایراد قفستیر ستوّح این استت که نظریّههاب شوراب نگهران نیز به
ع وان قانونگذار ا ااج این قأستتیس در قفستتیر بای مورد قوجّه قرار گیرن ق امّا نویس ت ه به آنها
قوجّه نکرده استت .هم ینق این قفستیر با کلّیّة مصتادیق در راایات میاب ت ن ارد ا نیز صرف
جذابیّت اخالقی کانی نیستت .موضتوع قعزیرات بای به صورت یو مجموعه نگریسنه ا قفسیر
شود.
نظریتّة چهتارح :بعضتتتی ار ح وق انان نیز با قکیه بر مشتتتراح مذاکرات شتتتوراب نگهران در
خصتوص قعزیر م صتوص شترعی به این ننیجه رستی هان که م ظور شوراب نگهران ار این قعزیر
هرگونه قجریمی استتتت که در راایات موجود استتتت .به بیان دیگرق هر رننارب که در راایات
براب آن قعزیر قرار داده شت ه استتق چه میزان آن م ّر ا معیّن باشت ا چه به صورت میلق به
قعزیر حکم شت ه باشت ق قعزیر م صتوص شرعی مـسوب میشود (ساریخانیق قوکّلپورق :8261
 .)891این نظریّه مالک را «جعل» در راایات میدان ؛ یع ی هر آن ه در راایات براب آن قعزیر
جعل شت ه باشت ق اعم ار ای که میزان آن م ّر (معیّن) باشت یا به نـو ارالق به قعزیر حکم ش ه
باش ق قابلیّت مجارات دارد.
این چهار نظریّه نظریّاقی هستتتن که قاک ون در این خصتتتوص ارائه شت ت هان  .در این قـ یق
نظریّة دیگرب که ار جهاقی نزدیو به نظریّة اخیر است بیان میشود .به نظر نگارن ه ا مسنفاد ار
جمع راایاتق قعری

صـیح این است که «قعزیر م صوص شرعی آن مـرماقی است که ار نظر
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شتارع قجریم شت ه ان ا نوع مجارات آنها م صتوص ا معیّن استتق امّا میزان مجارات بیان نش ه
استتت (میلق) یا بیان شتت ه استتت (م ّر) ا یا غیر ابت ا نستتری ا در هر صتتورت کمنر ار ح
استت» .در ااقعق در ح وق کیفرب استالح قعزیرات بخش عم هاب ار مجاراتهاب اسالمی را به
خود اخنصاص داده ان ا این قعزیرات بر دا قسم هسن  :یکی قعزیرات م صوص شرعی (اعم ار
م ّر یا نام ّر) ا دیگرب قعزیرات نام صتوص شترعی ا این نیز بر دا قسم است :یکی قعزیرات
به جهت ن ض مـرمات شترعی ا دیگرب قعزیرات باردارن ه (قعزیرات حکومنی) .این قعزیرات
م صتتوص شتترعی در مواردب با ح اد شتترعی همپوشتتانی دارن ؛ ار این جهتق بای مرر ا معیار
قفکیو این نوع ار قعزیرات م صتتوص با ح اد ا نیز ستتایر قعزیرات نام صتتوص ش ت اخنه شتتودق
چراکه مرانی ا آ ار این سته کیفر اسالمی (ح اد ا قعزیرات م صوص ا قعزیرات نام صوص) با
یک یگر منفاات هسن ا بر ح وق منّهم قأ یر ریادب دارن .

 .2مفهوم تعزير و تعزير منصوص شرعی
در گاح نخست بای ااژة قعزیر ا م صوص را ار جهت لغت ش اخت .سپسق بای قعری

ن هی ا

اصیالحی قعزیر در ن ه امامیّه ارائه شود .قعزیر مفرد قعزیرات ا ار ریشة عزر است ا در کنب
لغت براب ااژة قعزیر بیش ار داارده مع ا بیان ش ه است .این معانی گاه مشابه ا حنّی گاه منّضاد
هسن ا ار این جهت این ااژه ار اض اد شمرده ش ه است .مهمقرین این معانی عرارت ار رد ا
م ع است؛ یع ی با اجراب قعزیر مجرح ار انجاح ا قکرار جرح م ع میشود .ابن ا یر میگوی « :اصل
النعزیر الم ع ا الرد» (ابن ا یرق ج2ق بیقا .)311 :ابن م ظور در لسان العرب میگوی « :اصل النعزیر
النادیب» (ابن م ظورق ج6ق  .)814 :8489نیومی در مصراح الم یر میگوی « :النعزیر النادیب دان
الـ » (نیومیق ج3ق  .)497 :8491معانی دیگرب که لغتش اسان بیان کردهان ب ین شرح هسن :
ردن کمنر ار ح ق ضرب ش ی ق قوقی

به جهت ب هکاربق سررنش ا مالمتق اجرار بر انجاح

عملق اعانت ا یارب کردن با ربان ا شمشیرق ق ویّت کردنق بزرگ دانسنن ا اداب احنراح نسرت
به نردبق نکاح ا اردااج .در مجموعق ار لـاظ لغت این برداشت میشودکه قعزیر عرارت است
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ار هر نوع ع وبنی که به اسیلة آن بنوان مجرح را ار انجاح دابارة گ اه م ع کرد؛ ار این جهت
م ـصر به ردن نیستق چ انکه حنّی در نره گهاب نارسی نیز قعزیر به مع ی نکوهش ا مالمت
کردنق سررنش کردن ا چوب ردن آم ه است (عمی ق ج8ق .)111 :8276
ن ها با قوجّه به قعریفی که لغتش اسان بیان کردهان ا با ع ایت به راایات اصل قعزیر را
قعری

کردهان  .در کناب ریاض المسائل چ ین آم ه است« :ا اذا لم ق ر الع وبه سمی قعزیرا ا

هو لغه النادیب (( »)...ررارراییق ج3ق )461 :8483ق یع ی مجاراقی که میزان آن شرعاً معیّن نش ه
باش قعزیر نامی ه می شود ا این ار لـاظ لغت همان قأدیب است .در کناب شرایع االسالح چ ین
آم ه است« :کل ماله ع وبه م ره سمی ح اق ا ما لیس کذلو سمی قعزیرا» (مـ ّق حلّیق ج4ق
)623 :8276ق یع ی هر جرمی که مجاراقش مشخّص باش ح ناح دارد ا آن ه ع وبت معیّن ن ارد
قعزیر است .در کناب مسالو االنهاح چ ین آم ه است« :االنعزیر لغه النادیب ا شرعا ع وبه اا
اهانه الق یر لها باصل الشرع غالرا» ق یع ی قعزیر ار جهت لغت همان قأدیب است ا ار جهت شرع
مجارات یا اهاننی است که غالراً در شرع م ار آن قعیین نش ه است ا در جاب دیگر چ ین آم ه
است « :اما النعزیر ناالصل نیه ع ح الن یر ا االغلب نی انراده کذلو الکن ق اردت الراایات
بن یر بعض انراده» (شهی انیق ج84ق )239 :8482ق یع ی امّا اصل در قعزیر قعیین نش ن م ار
آن است ا غالراً در مصادیق نیز چ ین استق اگرچه گاهی در راایات میزان ا م ار قعزیر آم ه
است.
در مجموعق می قوان گفت قعزیر آن قأدیب ا نکوهش ا یا مجاراقی است که غالراً میزانی
براب آن ار ررف شارع مشخّص نش ه است ا این امر بر عه ة حاکم قرار داده ش ه است.
هم ینق به قعریر شهی انی در کناب مسالوق اصل در قعزیرات ع ح قعیین م ارب معلوح است
ا غالراً در انراد ا موارد آن م ارب مشخّص نمیشودق امّا در خصوص سایر مواردب که اغلب
در راایاقی که در خصوص برخی ار موارد قعزیرات قع اد ضربات را مشخّص میک

نل

ش هان ق چ ین قعریر میشود که در مواردب که م ار مشخّص ش ه باش قعزیر م ّر شرعی است
ا قی غالراً در قعری

شهی انی ناظر به همین است .هم ینق نکنة ظری

این است که بای بین
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ن ها ناظر به م ار هسن  .صاحب جواهر میگوی :

«قعزیر ع وبنی است که م ار آن در شرع معیّن نش ه است» (نجفیق ج48ق بیقا .)314 :این قعیین
نش ن م ار ار ع ح قعیین نوع مجارات منفاات است .ب ابراینق چ ان ه نوع مجارات ا م ار دقیق
آن قعیین ش ه باش ق قعزیر م ّر شرعی است ا چ ان ه نوع قعزیر مشخّص ش ه باش ق امّا م ار
دقیق آن قعیین نش ه باش ا یا به صورت نسری ا غیر ابت باش (نام ّر)ق این قعزیر م صوص
شرعی است ا چ ان ه نوع ا میزانش مشخّص نش ه باش ق قعزیر نام صوص شرعی است؛ در ننیجهق
این قعزیر م صوص شرعی اعم ار م ّر ا نام ّر است.
امّا کلمة م صوص اسم مفعول ار کلمة نص است ا نص یع ی کالح صریحق شفاف ا آشکارب
که جز یو مع ا ار آن اسن راط نشود .در نره گ نارسی عمی چ ین آم ه است :م صوص ح یث
یا سخ ی است که با نص گفنه ش ه یا ار راب قفـّص ا قـ یق ابت ش ه است (عمی ق ج3ق
 .)8117 :8276ار این اصیالح قعریفی در کالح ن ها مشاه ه نش ه است؛ ن ط اشارهاب به قعزیر
م ّر کردهان ا بر این مر ا مصادیق ان کی را شمردهان  .این پژاهش در ص د بیان این است که
قعزیر م ّر ریر مجموعة قعزیر م صوص است ا قعزیر م صوص اعم ار م ّر ا نام ّر است؛ ار
این راق براب یو مجارات قعزیرب نص اجود داردق نه ای که مجارات م ّر ا معیّن باش .

 .3تعزيرات در روايات و اخبار
براب قشخیص قعزیرات م صوص شرعی ار قعزیرات نام صوصق بای راایات مربوط به قعزیرات
را بررسی کرد قا معیار آن ش اسایی شود .در این خصوص نه دسنه ار راایات بررسی میشون ا
براب نمونه ار هر دسنه به چ راایت اشاره میشود.
 .1-3تأديب
در برخی راایات الفاظی غیر ار قعزیر یا ح نظیر ادب یا قأدیب آم هان .

921
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 -8رااینی ار ابابصیر ار سوب اماح صادق (ع) هست که ایشان نرمودهان « :ا علی غیر الرالغ
ح االدب» .ا یا« :الح علی االرفال الکن یودبون ادبا بلیغا» (حرّ عاملیق ج31ق  .)449 :8211در
این گونه راایات نوع مجارات بیان نش ه است ا نمیقوان به آن قعزیر م صوص ارالق کرد.
 .۱-۹ميزان تعزير
 -8رااباب میگوی « :قال سالت ابا ابراهیم (ع) عن النعزیرکم هو؟ قال (( »)...کلی یق ج84ق
 .)869 :8436ار اماح موسی کاظم (ع) پرسی ح قع اد قعزیر چ ر است؟ ایشان نرمودن بین ده قا
بیست ضربه است.
 -3رااباب میگوی « :ار اماح صادق (ع) پرسی ح قعزیر چ ر است؟ نرمودن  :کمنر ار ح .
پرسی ح کمنر ار هشناد ضربه؟ ( )...نرمودن  :ررق نظر ا صالح ی االی نسرت به جرح ا ق رت
ب نی مجرح» (حرّ عاملیق ج31ق .)271 :8211
 -2اماح رضا (ع) نرمود« :قعزیر ح ّ ناصل ده قاریانه قا نوداسه قاریانه استق امّا قأدیب ح ّ
ناصل سه قا ده قاریانه است» (بیناق  .)296 :8499این قسم ار راایات در خصوص قعزیر م صوص
نیسن ق چراکه در م اح بیان موجب ا نوع قعزیر نیسن .
 .۹-۹تعزير با تعيين ضرب معيّن و مقدّر
برخی راایات به صراحت مجارات قعزیرب را با نوع ا م ار مشخّص کردهان .
 -8رااینی ار اماح صادق (ع) دربارة مرد ا رنی که ریر یو پوشش یانت ش هان اجود دارد:
«هر ک اح نودانه قاریانه میخوردن » (حرّ عاملیق ج31ق .)11 :8211
 -3رااباب میگوی « :ار اماح رضا (ع) در مورد مردب که با همسرش در حال حیض همرسنر
می شود سؤال کردح ( )...آیا بای قأدیب شود اکیفر بری ؟ اماح نرمودن  :آربق بای بیستاپ ج
ضربه شالق که یو چهارح ح ّ رانی است به اا بزن ق ریرا این عمل رناب کوچو است» (حرّ
عاملیق ج31ق .)11 :8211
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 -2قعزیر کسی که در رار ماه رمضان با همسر خود نزدیکی میک ا براب مجارات اا
بیست اپ ج ضربه قعیین ش ه است؛ براب ا رات این نوع قعزیر در کنب ن هی (سرزااربق ج89ق
 )1 :8282به اجماع ا رااینی ار اماح صادق (ع) اسن اد ش ه است (کلی یق ج4ق .)892 :8436
 -4قعزیر کسی که با داشنن رن مسلمان ا ب ان اجارة اا با رنی که ار اهل ذمّه (ررقشنیق
کلیمیق مسیـی) است اردااج ک (حرّ عاملیق ج39ق .)144 :8211
 -1قعزیر دا مرد که به صورت بره ه در ریر یو پوشش خوابی ه باش  .در این مورد دا
راایت معنرر اجود دارد .ن هاب امامیّه این دا راایت را جمع کردهان ق چ انکه کیفر این انراد بین
 29قا  66ضربه شالق ا اخنیار آن ب ست حاکم است (نجفیق ج48ق بیقا.)214 :
 .4-۹به کار بردن کلمة تعزير به صورت مطلق
یو دسنه ار اخرار ب ان بیان نوع مجارات قعزیربق ق ها رننار شخص را داراب مجارات قعزیرب
دانسنه ان ؛ مسلماً این رننار گ اه ا حراح است ا معصوح (ع) آن رننار را با آاردن لفظ قعزیر
مسنـقّ مجارات دانسنه است .در ااقعق اماح آن رننار را جرحانگارب کرده استق ب ان ای که به
نوع مجارات اشاره کرده باش  .به قعریر دیگرق مـرمات ااج نصّ شرعی براب قابلیّت قعزیر
هسن ا ار قرائن جمله (حالیّه ا م الیّه) بای نوع مجارات را اسن راط کرد.
 -8شیخ ص اق ار حضرت علی (ع) چ ین ن ل میک « :قال (ع) ال قیع نی ال غاره المعل ه ا
هی الخلسه (اخنالس) الکن اعزره» (ص اقق  .)91 :8211براب کسی که در انظار عمومی آشکارا
دست به چپاال میرن مجارات قیع ی اجراء نمیشودق امّا چ ین شخصی را قعزیر میک م.
 -3رااباب ار اماح صادق (ع) راایت میک که ار آن حضرت در خصوص دا مردب که
به هم اننراء میرن

سؤال کردح مجارات آنها چیست؟ اماح صادق (ع)نرمودن « :ح ار آنان

برداشنه میشود ا هر یو قعزیر میشون (حرّ عاملیق ج31ق .)398 :8211
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 -2رااباب می گوی  :ار اماح صادق (ع) در خصوص اننراء بر اهل ذمّه سؤال کردح که آیا
مسلمان براب اننراء به آنها قاریانة ح ّب میخورد؟ اماح نرمودن « :خیرق امّا مسلمان قعزیر میشود»
(حرّ عاملیق ج31ق 393 :8211ق 392ق .)394
 .5-۹تعزير به معنای ضرب شديد و عقوبت دردناک
 -8ار اماح علی (ع) در مورد مردب که با حیوان جمع میشود ا ار خود دنع شهوت میک
سؤال ش  .حضرت نرمودن « :س گسار نمیشود ا ح بر اا جارب نمیشودق امّا بای با مجاراقی
ش ی ا دردناک قعزیر شود» (حرّ عاملیق ج81ق .)172 :8211
 -3ار اماح صادق (ع) در مورد کسی که در مسج الـراح عم اً بول یا م نوع نمای سؤال ش .
اماح نرمودن « :بای اا را به ش ّت رد» (حرّ عاملیق ج81ق .)179 :8211
 .6-3روايات متضمّن صرف نوع تعزير
دسنة دیگرب ار راایات هسن که در آنها ن ط نوع قعزیر با لفظ ضرب ا جل ا سایر مشن ّات به
کار رننه استق ب ان ای که م ار ا نوع قعزیر بیان شود.
 -8رااینی ار اماح صادق (ع) ن ل ش ه است که اماح در مورد مردب که با حیوانی آمیزش
کرده بود نرمود« :قاریانه بخورد غیر ار ح ا سپس به مکانی دیگر قرعی شود» .در رااینی دیگر
حضرت مینرمای « :بای به م ار کمنر ار ح قاریانه بخورد ا قیمت آن را نیز به صاحرش بپرداردق
ریرا به ااسیة عمل اا حیوان قل

ا ضایع ش ه است» (حرّ عاملیق ج31ق .)174 :8211

 .7-۹تعزير به معنای ضرب کمتر از حد
 -8ابوبصیر رااینی را ار اماح صادق(ع) ن ل میک « :نی غالح صغیر الم ی رک اب عشر
س ین رنی بامراه قال (ع) :یجل الغالح دان الـ ا قجل المراه الـ کامال» (حرّ عاملیق ج31ق
341 :8211؛ 293؛ )414ق یع ی شالق (ح ّب) رده نمیشود ا همانا به کمنر ار ح قعزیر میشود.
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 -3کلی ی رااینی را ار اماح صادق (ع) بیان میک که کسی به دیگرب گفنه بود «یا ال الزنا».
اماح نرمودن « :لم یجل ا انما یعزر ا هو دان الـ » (کلی یق ج7ق )399 :8486ق یع ی شالق
(ح ّب) رده نمیشود ا همانا به کمنر ار ح قعزیر میشود.
 .8-۹تعزير به معنای مجازات معيّن غير از ضرب
 -8اماح صادق ار حضرت امیرالموم ین (ع) ن ل میک که ایشان نرمودن « :بر اماح ااجب
است که دانشم ان ناسقق اررّاب جاهل ا قجّارب را که ارشکسنه ش هان ا در پرداخت دیون
مردح کوقاهی میک

رن انی ک (روسیق ج9ق .)286 :8482

 .9-3تعزير ،حبس و جريمة مالی به همراه تازيانه
راایاقی هسن که به موجب آنها مجارات قعزیرب شامل ردن ا نیز مجاراتهایی نظیر حرسق
جریمهق قرعی ا  ...است.
 -8سماعه ار اماح صادق (ع) سؤال کرد« :شهودب که به بارل ا دراغ شهادت دادهان با چه
کیفرب ع وبت داده میشون ؟ اماح نرمودن  :بای قاریانه بخورن ا اقت ا ان ارة آن در اخنیار
اماح است .هم ینق بای آنها را بین مردح بگردان قا ش اخنه شون » (قشهیر) (حرّ عاملیق ج31ق
.)111 :8211
 -3رااینی ار اماح (ع) اجود دارد که ایشان دربارة میوه درد نرمودن « :نیعزر ا یغرح قیمنه
مرقین» (حرّ عاملیق ج81ق  )187 :8211ق یع ی انزان بر قأدیب ب نی بای به میزان دا برابر میوة
دردبش ه جریمه ب ه (قعزیر مالی).
ار مجموع این نه دسنه راایات چ ین برداشت میشود که قعزیر م ـصر به ضرب نیستق بلکه
قعزیر اعم ار ضرب ا سایر مجاراتها نظیر حرسق جزاب مالیق هنو حرمتق سررنش ا  ...است.
هم ینق قعزیر داراب مراقب مخنل

خفی ق منوسّط ا ش ی است ا نیز داراب ح اقل ا ح اکثر

است .نکنة دیگر ای که اگرچه قعزیر با قأدیب منرادف استق اساساً ناظر به ع وبتهاب معیّن یا
نامعیّن استق امّا قأدیب صرناً ناظر به ع وبت نامعیّن استق مگر ای که قری ة دیگرب در جمله
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خالف آن را نشان ده  .در نهایتق دسنة نخست راایات که ناظر به کلماقی نظیر ادب ا قأدیب
بودق به لـاظ ع ح بیان نوع ا میزان مجاراتق قعزیر م صوص قل ّی نمیشودق مگر ای که قری هاب
برخالف آن اجود داشنه باش ا دسنة داّح که اساساً در م اح بیان میزان قعزیر ح اقلی ا ح اکثرب
بود با قعری

قعزیرات م صوص میاب ت ن اردق چراکه این گونه راایات در م اح بیان براب جرمی

خاص نرودهان  .امّا سایر موارد یع ی دسنة سوّح قا نهم را میقوان قعزیر م صوص شرعی قلم اد
کردق چراکه معصوح (ع) در این موارد به نوع قعزیر ا حنّی در مواردب به م ار آن قصریح کرده
است .الرنه چ ان ه م ار یا نوع بیان نش ه باش ق هم ان قعزیر م صوص شرعی استق ریرا مالک
اصلی ظهور عرنی ا منعارف به نوع قعزیر است ا م ار ا کیفیّت ا نـوة اجراء در اخنیار حاکم
است .الرنه در هر صورت میزان این قعزیر م صوص بای ار ح ّ شرعی کمنر باش ا با مالحظة
ق رت ب نی مرقکب ا اضعیّت سن ا سال ا حال ابق که ق اسب بین جرح ا مجارات ا موقعیّت
ب ان ضرارت میبخش ق اِعمال شود .ای که ن ط قعزیر م ّر قعزیر م صوص است یو ادّعاب
ب ان دلیل است ا ظهور این راایات داللت بر م صوص بودن آنها دارد؛ اانگهیق هر مـرّمی که
داراب نصّی شرعی باش که قابلیّت مجارات قعزیرب را براب آن م رّر میک ا نیز نوع مجارات
قوسّط شارع قعیین ش ه باش قعزیر م صوص مـسوب میشود.

 .4مبانی تعزير منصوص و تعزير نامنصوص
مرانی قعزیر م صوص شرعی ا قعزیر نام صوص منفاات هسن :
 .1-4مبانی تعزير منصوص
مر اب قعزیر م صتوص در نص ا دلیل خاص ا قصریح معصوح (ع) نهفنه است .معصومین علیهم
ستالح رننار خاصتّی را جرحانگارب کردهان ا مرقکب آن را مستنـقّ قعزیر خاصتّی دانستتنهان ا
نوع مجارات را نیز قعیین کردهان  .ن هاء در این خصتتتوص چ ین قفستتتیر میک « :ال صتتتوص
الخالصتته الوارده نی موارد مخصتتوصتته ال اله علی ان للـاکم النعزیر» (خوییق ج8ق ستتال.)321 :
بعضتتی ار ن هاب شتتیعه معن ن که اجراب این نوع قعزیر به لـاظ اجود دلیل خاص ا قصتتریح
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معصتتتوح ااجتب استتتت ا نراقر ار آن جایز نیستتتت؛ براب مثالق ن یه معاصتتتر مرحوح آیت اهلل
گلپایگانی (ره) در این رمی ه میگوی « :در مواردب که شارع به ع وان ح یا قعزیر قعیین ع وبت
نکرده استت ا نصتّی در ارقراط با آن اارد نش ه است ج اً مشکل است که حکم به جوار قعزیر
داده شتودق ریرا معلوح نیستت چ ین قعزیرب شترعاً جایز باش » (کریمیق ج3ق .)841-844 :8483
این گراه ار ن ها چ ین استتن الل کردهان که انـصتتار بای به دلیل یا راایت م صتتوص باشتت ا
چ ان ه مجرب قعزیر قردی ک که آیا مجارات جایز استتت یا خیرق با استتنفاده ار استتنصتتـاب
ع حق ع ح جوار آن ابت میشتتتود (کریمیق ج3ق 814-812 :8483؛ صتتتانیق .)21-24 :8292
ننیجه آنکه یکی ار مرانی قعزیر قصتتریح ا قشتتریع معصتتوح علیهم ستتالح به ع وان شتتارع استتت.
اانگهیق مر اب دیگر ن ان شرایط اجراب ح است.
 .2-4تعزير بر اساس فقدان شرايط اجرای حد
یو قسم ار قعزیر م صوص شرعی به ن ان شرایط اجراب ح مربوط است؛ در این مورد شارع
مجارات قعزیرب را جایگزین مجارات ح ّب کرده است .این جایگزی ی قعزیر رمانی است که یا
قماح شرایط اجراب ح نسرت به مرقکب احرار نمیشود ا یا شراییی اجود دارن که به موجب
آنها امکان اجراب ح نراهم نیستت ا یا ای که ادلّة کانی بر ا رات آن ح اجود ن اردق در حالی
که رننار گ اه ا حرامی که انجاح شتت ه استتت با آن ح من استتب باشتت  .در این موارد مجارات
قعزیرب جایگزین آن مجارات ح ّب خواه ش ت  .بر این استتاسق قانونگذار نیز به مواردب ار این
قریل اشاره کرده است؛ براب نمونهق میقوان به مادة  323قانون مجارات اسالمی اشاره کرد که به
موجتب آن هرگتاه مرد یتا رنی کمنر ار چهتار بار به رنا اقرار ک ق به ستتتیایو قا هفناداچهار
ضتربه شالق قعزیرب مـکوح می شود .حکم این ماده در مورد لواطق قفخیذ ا مساح ه نیز جارب
استتت .این ماده یکی ار مصتتادیق قعزیر م صتتوص شتترعی استتت .هم ینق میقوان به مادة 318
اشتتاره کرد که به موجب آن قذف در صتتورقی موجب ح میشتتود که قذفشتتون ه در ه گاح
قذفق عاقلق مستتلمانق معیّن ا غیرمنظاهر به رنا یا لواط باش ت  .به موجب قرصتترة این ماده هرگاه

921
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قذفشتون ه نابالغق مج ونق غیرمسلمان یا غیرمعیّن باش ق قذفک ه به سیایو قا هفناداچهار
ضتربه شتالق قعزیرب مـکوح میشتود .انزان بر اینق میقوان به قرصرة  8مادة  371یا مواد-917
 379قانون مجارات اسالمی مصوّب  8263اشاره کرد.
در م ابل قع زیر م صتوص شترعی قعزیر نام صتوص شترعی است که بر اساس مرانی مخنلفی
مشراعیّت یاننه است ا حاکم میقوان ا بلکه مکلّ

است که مرقکب آن را حسب مورد قعزیر

ک  .مرانی قعزیر نام صوص شرعی عرارت هسن ار -8 :قعزیر بر اساس گ اهان کریره؛  -3قعزیر
بر اساس میلق گ اهان اعم ار صغیره یا کریره؛  -2قعزیر بر اساس حقّ ال اس (معصیّنی که موجب
آرار دیگران است)؛  -4قعزیر بر اساس حکومت ا مصلـت ا نظم عمومی (باردارن ه).
 .۹-4مبانی تعزير نامنصوص
 .1-۹-4گناهان کبيره
برخی ار ن ها معن ن که قعزیر ن ط درگ اهان کریره جریان داردق اعم ار ای که در آن مورد دلیل
خاص (قصریح معصوح بر قعزیر) اارد ش ه باش یا نش ه باش  .صاحب جواهر در این باره
میگوی « :ن ها به این مسئله ننوا دادهان ا در بین آنان اخنالنی نیست که هر کس حرامی را
مرقکب شود یا ااجری را قرک ک ق در صورقی که معصیّت انجاحش ه کریره باش ق حاکم ا اماح
حق دارد اا را قعزیر ک » (نجفیق ج48ق بیقا .)411 :اماح خمی ی (ره) نیز در قـریرالوسیله همین
نظریّه را پذیرننه است (خمی یق ج3ق  .)997 :8487مالک ا مر اب قعزیر در این قول گ اهان کریره
است ا حسب نظر مشهور گ اه کریره گ اهی است که در قرآن یا راایات معنرر نسرت به آن اعی
ا ع وبت (آقش جه م) داده ش ه است (کلی یق ج3ق  .)379 :8486این ن ها اسن الل میک

که

قعزیر در موارد م صوص خصوصیّت ن ارد ا در جمیع گ اهان کریره قعزیر اجراء میشود .در
ااقعق این ن ها سه اسن الل را براب ادّعاب خودشان بیان میک  :نخستق ررق راایات منع ّدق
رسول اهلل ا امیر الموم ین (ع) کسانی را که مرقکب گ اهان کریره میش ن قعزیر میکردن (سیرة
عملی) .داّحق ار آیه «ان قجن روا کرائر ما ق هون ع ه نکفر ع کم سیئاقکم» (نساءق آیه )48ق یع ی
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«اگر ار گ اهان بزرگ که ار آنها نهی ش های دارب جویی ق گ اهان دیگر شما را خواهیم بخشی »ق
اسنفاده می شود که در اجراب قعزیرق کریره بودن گ اه شرط استق ریرا ظاهر آیه داللت دارد که
ن ط بای ار گ اهان کریره اجن اب شود ا گ اهان صغیره بخشی ه میشون  .ار این راق گ اهان
صغیره قعزیر ن ارد (صانیق 827 :8292؛ ناضل ل کرانیق  .)228 :8499در ااقعق ظاهر این آیه
عموح ا ارالقی را که داللت بر جوار قعزیر نسرت به همة گ اهان دارن م یّ ا مـ اد میک .
در ننیجهق دلیل ی بر جوار قعزیر نسرت به گ اهان صغیره اجود ن ارد .سوّحق پس ار ا رات قواقر
مع وب راجع به راایات م صوصق ار آن راایات الغاب خصوصیّت میک

ا میگوی هرکسی

که مرقکب گ اه کریرهاب شود مسنـقّ قعزیر است.

 .3-2-4تعزير در مطلق گناهان اعم از صغيره يا کبيره
شمار ریادب ار ن ها هر گ اهی را سزااار قعزیر میدان

ا قعزیر را م ـصر به گ اهان کریره

ن انسنهان ؛ مان شهی ااّل ا مـ ّق اردبیلی که میگوی « :بای مرقکب گ اه صغیره قعزیر شودق
هرچ بپذیریم که با ارقکاب آن ع الت سلب نمیشود ا خ اان آن را خواه بخشی » (عاملیق
ج3ق بیقا( )843 :اردبیلیق ج82ق  .)894 :8489ار ارالق گفنار برخی دیگر نیز چ ین اسنفاده
میشودق چ انکه شیخ روسی ا مـ ّق حلّی میگوی « :هر کس مرقکب حراح شود یا ااجری را
قرک ک ق اماح میقوان اا را قعزیر ک » (مـ ّق حلّیق ج4ق 821 :8276؛ روسیق ج1ق :8482
.)96
یکی ار ن هاب معاصر نیز بر این میلب قصریح کرده است ا این حکم را بین ن ها مشهور
دانسنه است (خوییق ج8ق  .)227 :8268این گراه ار ن ها به راایاقی اسن اد میک

که به موجب

آنها هر کس نسرت به ضوابط شرعی به مخالفت برخیزدق مشمول اجراب ح ا قعزیر میشود .در
ااقعق آنها براب همة قوانین الهی قائل به ضمانت اجرایی هسن  .براب نمونهق میقوان به معنررهاب
اشاره کرد که در آن سماعه ار اماح صادق (ع) ن ل میک « :ان اهلل جعل لکل شی ح ّا ا جعل
علی من قع ّب ح ّا من ح اد اهلل عزاجل ح ا» (حرّ عاملیق ج81ق )289 :8211ق یع ی خ اان
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منعال براب هر چیزب ح (ضابیه ا قانون) قعیین کرده است ا براب کسی که ار آن قجاار ک
مجارات قرار داده است .قع ّب ار ح در جملة داّح مخالفت با قوانین الهی است ا این مخالفت
میلق ا اعم ار گ اهان کریره ا صغیره است.
بعضی ار ن ها در ق ویّت این نظریّه به الغاب خصوصیّت ار راایات در موارد م صوص اسن اد
کرده انت ق چ تانکه به موجب آن راایات خاص براب قع ادب ار گ اهان صتتتغیره قعزیر را قجویز
کردهانت  .ب تابراینق می قوان گفتت که در این جهت قفااقی بین گ اهان صتتتغیره ا کریره اجود
ن ارد ا در راایات م صتوص علی رغم ای که گ اهان صغیره شمرده ش هان ق امّا براب آنها قعزیر
قعیین شت ه است .براب نمونهق میقوان ب ین موارد اشاره کرد :بوسی ن نوجوان با قص شهوت یا
نزدیکی با همسر در حال حیض یا مان ن رن ا مرد نامـرح در شب در خانهاب که دیگرب در آن
نیستتتت یا انجاح م ّمات خوردن گوشتتتت خوک یا اجنماع دا مرد یا دا رن یا یو مرد ا رن
نامـرح با ب ن بره ه در ریر یو پوشتتش ب ان ای که انجاح نـشتتاء ا رات شتتود .این ن ها بر این
باارن که جلوگیرب ار انجاح جرح ا اصتالح مجرح اخنصاص به گ اهان کریره ن ارد ا بای براب
اصالح ا قأدیب ار انجاح گ اهان صغیره نیز ممانعت شود ا ضمانت اجرایی اجود داشنه باش  .به
هر حال نفس گ اه سرپی ی ا قخلّ

ار نرمان خ اان است ا مخالفت با ااامر ا نواهی خ اان

میل اً جایز نیست ا موجب قعزیر است.
 .۹-۹-4تعزير بر اساس حقّ الناس
بعضی ار ن ها میگوی در مواردب که ارقکاب معصیّت موجب آرار دیگران میشود ا مص اق
پایمال شت ن حقّ ال اس باشت ق قعزیر در موارد نام صتوص نیز جایز است (اردبیلیق ج82ق :8489
819؛ صانیق .)826 :8212
شیخ مفی در م عه میگوی « :هر کس انسانی را نسرت به یکی ار ابنالئات الهی عیبجویی
ک یا عیوب اا را که مستتتنور استتتت ظاهر نمای ق به دلیل همین عملق مستتتنـقّ قأدیب ا قعزیر
است» (مرااری ق ج32ق  .)48-21 :8482به نظر این گراه ار ن ها میقوان ار برخی راایات که به
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رور عتتاح داللتتت بر حرمتت آرار بتته غیر دارنت (حرّ عتاملیق ج81ق  )413 :8211ا نیز ار برخی
راایات که به رور خاص در مورد ح وق اشتتخاص قعزیر م رّر کردهان ق این نظریّه را برداشتتت
کرد .اماح صادق (ع) نرمود« :مردب ار جهت اننراء ردن به دیگرب نزد امیرالموم ین (ع) شکایت
کرد .حضتتترت اا را به شت ت ّت ق ریه کرد» (حرّ عاملیق ج81ق  .)413 :8211ارالق قعلیل در این
راایت شامل قماح مواردب میشود که شخص با ارقکاب گ اه دیگرب را آرار میده .
در قانون مجارات استالمیق قستمت قعزیرات مصوّب 8271ق نیز مواردب هسن که بر اساس
قعزیر ا بر مر تاب حقّ ال اس جرحانگارب شتتت ه ان  .جرایم م رج در قستتتمت اخیر مواد ()169ق
()991ق ()923( )933ق ()922ق ()943ق ()941ق ()991ق ()996ق ()979ق ()977ق ()976ق ()913ق
()914ق ()911ق ()969ق ()963ق ()964ق ()967ق ()961ق ( )966ا ( )799ار این قریل هسن  .قمامی
این جرایم گذشتتپذیر هستن  .در مادة  197قانون مجارات استالمی مصتوّب  8263چ ین م رّر
ش ت ه استتت « :در مواردب که رننار مرقکب نه موجب آستتیب ا عیری در ب ن گردد ا نه ا رب ار
خود در ب ن به جاب گذارد ضتمان م نفی استت لکن در موارد عم ب در صتورت ع ح قصالحق
مرقکب به حرس یا شتتالق قعزیرب درجة هفت مـکوح میشتتود» .در ای جا اگرچه قصتتاص ا یا
دیه م نفی شت ه استت ا امکان اسنیفاء آن نیستق قعزیر بر مر اب حقّ ال اس مـ ّق است ق چراکه
رننار ارقکابی ح اقل باعث هنو حرمت شتتخصتتی ش ت ه استتت ا بای جرران شتتود .مر اب حقّ
ال اس در ح اد شتترعی نیز جریان یاننه استتت .در خصتتوص ح ّ قذفق ح ّ الهی ار جهت حقّ
ال اس اجراء یا منوقّ

میشتتود .مادة  311همان قانون م رّر میک « :ح ّ قذف حقّ ال اس استتت

ا قع یب ا اجراب مجارات م وط به میالرة م ذاف استتت .در صتتورت گذشتتت م ذاف در هر
مرحلهق حسب مورد قع یبق رسی گی ا اجراب مجارات منوقّ

میشود».

 .4-۹-4تعزير بر مبنای حکومت و مصلحت و نظم عمومی (بازدارنده)
مرانی این قعزیر با ارالق ادلّة االیت ن یه یا ارالق ادلّة حکومت اننخابی قوجیه میشتتون  .ارالق
ادلّة االیت ن یه ا رات ک ه این استتتت که ه ف ار قأستتتیس دالت ا حکومت استتتالمیق که
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رهررب آن را در رمان غیرت اماح معصوح علیهم السالح ن یه جامع شرایط م صوب آن حضرت به
عه ه داردق بر پا کردن ع ل ا قستط در جامعهق اصتالح امور جامعهق جلوگیرب ار ظلم ا سنم ا
انـرانات ا نیز قیع ریشته هاب نستاد ا م کر است .حضرت امیرالموم ین علیه السالح در این باره
مینرمای « :اجود امامت ا رهررب الرح است قا سرب شود امور جامعة اسالمی سامان یاب ا در
ستتایة آن ار ظلم جلوگیرب شتتود ا صتتاحران حق به ح وق خود برس ت » (دشتتنیق .)912 :8219
حفظ نظتاح ا رنع ظلم الرح ا ار ااجرات مهم استتتت (خوییق ج8ق  .)237 :8268انجاح این امور
جز با اضتتتع قوانین امکانپذیر نیستتتت ا ب یهی استتتت که چ ان ه منخلّفان ار م رّرات ا قوانین
مجارات نشون ق این اضعیّت باعث هرج ا مرج میشود ا هیچ ع ل سلیمی این را نمیپذیرد .ار
این راق این قوانین بای ضتمانت اجرایی داشتنه باش  .در این رمی ه ن ها به راایات منع ّد ا سیرة
منشتترّعه ا دلیل ع ل استتن اد کردهان  -نیارب به بیان آن ادلّه در این م اله نیستتت .حنّی چ ان ه
حکومنی اننخابی باش اظیفه دارد ار هرج ا مرجق نن ه ا نساد جلوگیرب ک ا براب ایجاد نظمق
رعایت مصتتتالح ا گستتتنرش ع الت اجنماعی قالش ک ؛ اجراب این امور جز در ستتتایة ق رت
حکومت که مرحلهاب ار آن با اجراب قعزیرات حکومنی شتکل میگیرد امکانپذیر نیست .ع ل
قشتخیص می ده که حکومت اسالمی در هر رمان حسب نیار جامعه اظیفه دارد در جهت ارائة
صتتـیح نظاح ا حفظ مصتتالح اجنماعی به اضتتع قوانین ا م رّرات خاص اق اح ک ا منخلّفان را
ق ریه ک  .شارع م س در مورد گ اهانی که مفس ة کمنرب دارن مجوّر قعزیر میده ؛ اانگهیق
به رریق االی نستترت به ستتایر جرایم عمومیاب که نظم جامعه را مخنل میک

ستتاکت نیس تت.

ب یهی استت که در این موارد ضتترارقی ن ارد که ستاب هاب بر قـریم در نصتتوص اجود داشتتنه
باش .
انجاح امور خالف مصالح عمومی موجب قعزیر خواه بود ا قعزیرات باردارن ه بر اساس این
مر ا اضع ش ه ان  .در ااقعق این نوع قعزیر ایجاد مفس ه ا رننار خالف مصالح عمومی را نشانه
گرننه است .شهی ااّل در این باره میگوی « :قعزیر قابع مفس هاب است که پی ا میشودق اگرچه
نعل ارقکابی معصیّت نراش ق مان قعزیر کودکان ا بهایم ا دیوانگان ا اصالح حال آنها که به
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این جهت است» (عاملیق ج3ق سال .)842 :هم ینق صاحب ریاض در قوجیه جوار قعزیر ارفال
ممیّز ا مجانین میگوی  « :جوار قعزیر نسرت به صری ا مج ون به خارر جلوگیرب ار نساد ا قیع
ریشههاب آن است ا اصل در قشریع ح اد ا قعزیرات همین مالک (قیع نساد) است» (ررارراییق
ج89ق  .)881 :8483ننیجة این نظریّه این است که در صورقی که راهی براب جلوگیرب ار مفس ه
جز قعزیر اجود ن اشنه باش ق حاکم میقوان در این گونه موارد مرقکب نعلی را که موجب
مفس ه می شود قعزیر ک  .حفظ نظاح اسالمی ا جلوگیرب ار آلودگی ا نساد ار ااجرات بزرگ
است ا ار اهمیّت خاصّی برخوردار است ا این به حکم ع ل است که بای مرقکب چ ین انعالی
را قعزیر کرد؛ مؤیّ این دلیل ع لی رااینی ار اماح رضا (ع) راجع به دالیل نصب اماح است« :نجعل
علیهم قیما یم عهم من الفساد» (ص اقق )313 :8211ق یع ی خ اان اماح را قیّم مردح قرار داد قا
آنها را ار انجاح نساد بار دارد ا احکاح الهی را به اجراء درآارد .این راایت اماح ا حاکم را موظّ
کرده است که براب جلوگیرب ار نسادق چ ان ه راه دیگرب نراش ق قعزیر ک  .هم ینق م نضاب
ادلّهاب که قعزیر صری ا مج ون را علیرغم ع ح قکلی

آنان الرح شمردهان براب مصلـت ا

دنع مفس ه است .انزان بر اینق میقوان به راایاقی که ناظر به پیشگیرب ار اقوع مفاس هسن
اشاره کرد؛ براب نمونهق در رااینی حضرت امیرالموم ین (ع) مینرمای « :یجب علی االماح ان
قـرس الفساق من العلماء ا الجهال من االرراء» (ص اقق ج2ق 28 :8292؛ روسیق ج1ق :8482
)286ق یع ی بر اماح ا حاکم ااجب است علماب ناسق ا اررّاب جاهل ا کسانی را که در پرداخت
ب هی ا ح وق دیگران مسامـه میک

رن انی ک  .یکی ار ن هاب معاصر در این باره میگوی :

«ع ااین ذکرش ه در راایت خصوصیّنی ن ارن ق بلکه با الغاب خصوصیّت میقوان ار آن اسنفاده
کرد که هر کس منص ّب کارب شود ا نسرت به آن اهلیّت ن اشنه باش ق به رورب که ار عمل اا
جامعه منضرّر شودق ااجب است اا را ار انجاح چ ین عملی بارداشتق اگرچه با رن انی ش ن اا
این م صود حاصل شود ا نیز حاکم میقوان در انجاح امورب که خالف مصالح اجنماعی است
مرقکب را قعزیر ک  .انجاح این خالف مصالح اجنماعی قالرمی با معصیّت ا حراح ن ارد ا یکی
ار جهات اجوب انجاح امور حسریّه به همین جهت است .قیمتگذارب اج اس یا م ع ار صادرات
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اج اس به خارجق در رمانی که مردح به آنها نیارم هسن ا سایر موارد به این جهت است»
(م نظربق ج3ق .)299 :8496

 .5مصاديق تعزير منصوص شرعی در فقه
بر اساس ای که این قعزیر ناظر به دلیل ا نصّ خاصّی است که ار ناحیة معصومین علیهم السالح
اارد ش ه استق بای راایات را بررسی کرد قا مشخّص شود براب چه رننارب جرحانگارب ا قعیین
مجارات ش ه است .در راایات براب بیش ار پ جاه نوع گ اه ا معصیّتق با قعیین نوع قعزیرق حکم
به مجارات ش ه است .م ابع ا مسن ات اصلی شامل کنب ح یثی معنرر اربعه در ن ه امامیّهق اسایل
الشیعه ار شیخ حرّ عاملیق الکانی ار شیخ کلی ی رارب ا قهذیب ا اسنرصار ار شیخ روسی هسن .
در کناب ح اد ا قعزیراتق جل  81اسایل الشیعهق راایاقی در این خصوص ن ل ش هان  .آن
موارد عرارق ار -8 :رباخوارب (حرّ عاملیق ج81ق )278 :8211؛  -3هرگاه دا نفر یک یگر را
قذف ک ق ح ار آنها برداشنه میشودق امّا هریو قعزیر میشون (حرّ عاملیق ج81ق :8211
)398؛  -2نـش ا ناسزا ا اهانت (حرّ عاملیق ج81ق )393 :8211؛  -4خوردن گوشت مینه (حرّ
عاملیق ج81ق )279 :8211؛  -1خوردن خون ا گوشت خوک (حرّ عاملیق ج81ق )279 :8211؛
 -9نزدیکی با حیوانات (حرّ عاملیق ج81ق )227 :8211؛  -7شهادت دراغ (حرّ عاملیق ج81ق
)217 :8211؛  -1اردااج با رن کانر ذمّی ب ان اجاره ار همسر (حرّ عاملیق ج81ق )818 :8211؛
 -6نزدیکی در حال حیض (حرّ عاملیق ج81ق )277 :8211؛  -89نزدیکی در اقت راره دارب
(حرّ عاملیق ج81ق )277 :8211؛  -88خوابی ن دا مرد بره ه ریر یو پوشش (حرّ عاملیق ج81ق
)892 :8211؛  -83خوابی ن دا رن بره ه ریر یو پوشش (حرّ عاملیق ج81ق )16 :8211؛ -82
خوابی ن یو مرد ا یو رن در ریر یو پوشش (حرّ عاملیق ج81ق )68 :8211؛  -84بوسی ن
نوجوان با قص شهوت (حرّ عاملیق ج81ق )898 :8211؛  -81اسنمناع ار هم ج س جز ار راه
نزدیکی (حرّ عاملیق ج81ق )367 :8211؛  -89اجنماع رن ا مرد نامـرح در یو اراق براب خواب
(حرّ عاملیق ج81ق )812 :8211؛  -87شرب خمر در ماه رمضان (حرّ عاملیق ج81ق )878 :8211؛
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 -81اخنالس (سرقت عل ی) (حرّ عاملیق ج81ق )393 :8211؛  -86نرش قرر ا کفن دردب (حرّ
عاملیق ج81ق )3913 :8211؛  -39اسنم اء (حرّ عاملیق ج81ق )316 :8211؛  -38خوردن مال ینیم
یا غصب آن (حرّ عاملیق ج81ق )299 :8211؛  -33خیانت در امانت (حرّ عاملیق ج81ق :8211
)291؛  -32قصهگویی در مسج یا مسج الـراح (حرّ عاملیق ج81ق )297 :8211؛  -34ق جیس
عم ب مسج الـراح با بول (حرّ عاملیق ج81ق )291 :8211؛  -31علماء ناسق ا ارراء جاهل (حرّ
عاملیق ج81ق )298 :8211؛  -39چشم ان ارب به م زل دیگران (حرّ عاملیق ج36ق )99 :8211؛
 -37نرارب دادن قاقل (حرّ عاملیق ج81ق )46 :8211؛  -31نظارهگر قنل بودن ا چاقوکشی (حرّ
عاملیق ج81ق )341 :8211؛  -36ممسو در قنل (حرّ عاملیق ج81ق .)46 :8211
ا انگهیق نورب در مسن رک الوسایل به موارد دیگرب اشاره دارد -29 :ص مه ا ایجاد
جراحت به دیگرب (حرّ عاملیق ج88ق )71 :8211؛  -28قیع درخت (حرّ عاملیق ج87ق :8211
)61؛  -23قنل حیوان (حرّ عاملیق ج81ق )61 :8211؛  -22قخریب رراعت (حرّ عاملیق ج81ق
)61 :8211؛  -24کوقاهی ا خیانت در انجاح مسئولیّت (نوربق 492 :8491؛ حرّ عاملیق ج33ق
.)212 :8211
شیخ کلی ی در جل  7الکانیق باب «ما یجب نیه قعزیر»ق مص اقی دیگر را بیان میک -21 :
قنل بع ار عفو االیاء دح (کلی یق ج7ق .)312 :8486
شیخ روسی نیز در کناب النهذیب مصادی ی دیگر را بیان می ک  -29 :قنل نررن (شیخ
روسیق ج 89ق )329 :8482؛  -27کسی که با انگشت بکارت دخنرب را ار بین بررد (شیخ روسیق
ج 89ق )348 :8482؛  -21کسی که موب سر رنی را بنراش (شیخ روسیق ج 89ق .)846 :8482
علّامه مجلسی نیز در کناب «ح اد ا قصاص ا دیات» به پ جاه مورد اشاره میک که ار جملة
آنها میقوان ب ین موارد اشاره کرد -26 :کسی که کمنر ار چهار مرقره به رنا یا لواط اقرار میک ؛
 -49کسی که به رن خود بگوی که من قو را باکره نیاننم؛  -48کانرب که سـر ک ؛  -43کسی
که با همسر خود بع ار مرگ اا جماع ک (مجلسیق 98 :8293؛ )93؛  -42اگر کسی کارهایی
را که موجب ح است در رمان ا یا در مکانهاب شری

مان مسج الـراح ا  ...انجاح ده
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(روسیق ج89ق )846 :8482؛  -44هرگاه کانر ذمّی به مسلمانی نسرت رنا ب ه ق اا را براب قذف
هشناد قاریانه میرن که هفنادانه قاریانه براب حرمت اسالح است ا سرش را نیز میقراش
(روسیق ج89ق )71 :8482؛  -41اماح علی (ع) براب کسی که گوشوارهاب را ار گوش دخنرکی
ربوده بود دا نوع قعزیر مشخّص کرد :ضربات قاریانه ا رن ان (حرّ عاملیق ج81ق )891 :8211؛
 -49اماح علی (ع) در خصوص شخصی که گمان میکرد آن رن همسرش است ا با این قوهّم با
اا همرسنر ش ه بود نرمود :ح ّ شرعی ن اردق امّا اا را قعزیر ا قأدیب کردیم قا بار دیگر مرقکب
این بیاحنیاری نشود (حرّ عاملیق ج 81ق .)271 :8211
در کنب اهل قس ّن نیز مصادی ی ار قعزیر م صوص بیان ش هان  -47 :قنل ذمّی (ه بق ج81ق
)849 :8482؛  -41احنکار (مغربیق بیقا)211 :؛  -46خیانت نگهران بارار (مغربیق بیقا)132 :؛
 -19جاسوسی (ابن یوس ق .)869 :8676
در رمان معاصر نیز آیت اهلل مکارح شیرارب در کناب قعزیر ا گسنرة آنق در قسمت اسن راء
نصوص خاصّهق به داارده مورد ار قعزیرات م صوص اشاره کرده است ا در قسمنی دیگر در بیان
قعزیرات م صوص م ّرق به پانزده مورد ار قعزیرات اشاره کرده است .در نهایتق ایشان بر این
باار است که دلیلی بر حصر در موارد م صوص نیست (مکارح شیراربق 41 :8214ق 13ق 893ق
 .) 899هم ینق در کناب قعزیرات ار دی گاه ن ه ا ح وق جزاق به  17مورد اشاره ش ه است
(جمعی ار نویس گانق .)314 :8219
ار مجموع این راایات اسنفاده میشود که قعزیر م صوص شرعی منع ّد است .هم ینق در
آنها قصریح به نوع خاصّی ار مجارات ش ه است .در ااقعق نادی ه انگاشنن این موارد خالف
احنیاط ا خالف نظر شارع است .اانگهیق نرای قصوّر کرد که قعزیر م صوص شرعی همان چ
ع د (داگانه یا سهگانه یا چهارگانه) غیرمرنالبه ا نامرقرط با جامعة ک ونی است ا نرای همانیور
که بعضی ار نویس گان گمان کردهان ق این نوع قعزیر را خ ثی ا بینای ه معرّنی ک یم .علّت
ای که قع ادب ار ن ها در کنب ن هی خود ن ط مواردب را بیان کردهان این است که آنها در م اح
بیان قعزیر م ّر بوده ان ق نه قعزیر م صوص به این مع ایی که بیان ش ؛ این اضعیّت به جهت ع ح
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حاکمیّت نظاح حکومت اسالمی در آن رمان بوده است ا در ننیجه به موارد مـ ادب اکنفاء
میش ه است .امراره با قأسیس نظاح حکومت اسالمی شایسنه است نگاه جامع ا گسنردهاب به
این نوع ار کیفر اسالمی شود ا حنّی به جهت شرهة ح بودن این نوع قعزیرق خصوصاً قسم قعزیر
م ّرق احنیاط در رعایت احکاح ح اد (عمل به نص) در این موارد است .هم ینق نرای باعث
قعییلی این نوع ار قعزیر شویم .اانگهیق این ایراد به نظر شوراب نگهران (ارالق مادة  21نسرت
به قعزیرات م صوصق مان مجارات قعزیرب راره خواربق خالف موارین شرع ش اخنه ش ) اارد
نیست که گفنه ان این یو نظر شاذّ ن هی (مکارح شیرارب) است که مورد پذیرش ااقع ش ه
است .حال نسرت میان دسنگاه قضایی ا برداشت ن هی شوراب نگهران چیست؟ آیا هیچ الزاح
قانونی اب جهت قرعیّت دادرسان ار رایکرد ن هی شوراب نگهران اجود ن ارد؟ (برهانیق نادرب
نردق  .)897-899 :8264با قوجّه به مراقب بیانش ه این موضع صـیح نیستق چراکه قعزیرات
م صوص حسب راایات ار آن چهار موردب که برخی ح وق انان آنها را احصاء کردهان بیشنر
هسن .

 .9مقايسة حدّ و تعزير منصوص و تعزير نامنصوص
براب م ایسة این سه کیفر اسالمی بای به چهار جهت اشاره کرد :نخستق موضوع (موجب ا
سرب)؛ داّحق نوع مجارات؛ سوّحق م ار ا ان اره؛ ا چهارحق کیفیّت ا نـوة اجراء در شرع.
موضوعات ح اد احصاء ش هان  .برخی ار ن ها موضوع (موجب ح ا سرب) آن را م ـصر
در همان شش مورد مشهور دانسنهان  -8 :رنا؛  -3ملـ ات رنا (شامل لواط ا قفخیذ ا مساح ه ا
قوّادب)؛  -2قذف؛  -4شرب خمر؛  -1سرقت؛  -9مـاربه .قانونگذار نیز در مادة  81قانون مجارات
اسالمیق در قعری

ح ق آن را مجاراقی که موجب آن در شرع قعیین ش ه است میدان  .امّا در

م اح احصاء ا قعری

موارد جرایم ح ّبق نه مورد م رّر ش هان  .انزان بر اینق در مادة  339همان

قانون گفنه ش ه است که در مورد ح ادب که در این قانون ذکر نش هان ررق اصل  897قانون
اساسی جمهورب اسالمی ایران عمل میشود ؛ م ظور این م رّره مراجعه به م ابع ن هی یا نناااب
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معنرر در خصوص ارق اد یا ادّعاب پیامرربق جاداگرب ا غیره است .ب ابراینق در ح اد ع ی ة
ن ها بر انـصار موضوعات ح اد است .اانگهیق در قع اد موضوعات ار شش قا داارده مورد
اخنالف است ا چ ان ه به ع ی ة بعضی ار ن ها (نجفیق ج48ق بیقا )311 :قعزیر م ّر نیز جزء
ح اد به حساب آارده شودق آنگاه موارد ح اد بیشنر خواه بود.
قعزیر م صوص شرعیق ب ین جهت که قصریح به موجب ا سرب آن ش ه استق با ح اد
شراهت دارد .اگرچه قانونگذار نصلی را در قانون قـت ع وان مجاراتهاب م صوص شرعی بار
نکرده استق قعزیر م صوص در خصوص ارقکاب مـرمات شرعیاب که قوسّط معصوح
جرحانگارب ش ه ان اعمال خواه ش  .این موارد لزاماً بای شمارش ا بیان ش ه باش ؛ راایاقی
که پیش قر بیان ش ن ناظر به این موجرات بودن  .امّا در قعزیر نام صوصق چ ان ه بر مر اب انجاح
مـرمات شرعی باش ق این مـرمات در شرع مشخّص ش هان ا چ ان ه بر مر اب ن ض م رّرات
حکومنی باش یا به ع وان ایجاد مفس ه ا لزاح قعزیر باردارن ه باش ق در این موارد الرح نیست
ساب ة حرمت شرعی اجود داشنه باش  .در ااقعق حکومت این موارد را مم وع اعالح کرده است.
ار این راق چ ان ه به سرب ایجاد مفس ه ا یا ضرارت مصالح اجنماعی باش ق م ظور همان مواردب
است که در قوانین موضوعه قاک ون آم هان ا ررق اصل قانونی بودن جرح بای به آنها قوجّه کرد.
خالصه آنکه ار جهت موضوع هر سه با یک یگر شراهتهایی دارن .
جهت داّح که نوع مجارات ا ع وب ت است در ح اد کامالً معیّن ا مشخّص استق چ انکه
میزان مجارات به صورت ابت ا ب ان اقل ا اکثر قعیین ش ه است (مجارات مرگ براب قع ادب
ار جرایمق  899قاریانه براب رناق  19قاریانه براب شرب خمر ا قذفق  71ضربه قاریانه براب قوّادب
ا قیع  4انگشت دست راست براب سرقت) .اانگهیق در قعزیرات م صوص نیز به جهت نص ا
قصریح در راایات نوع مجارات مشخّص است (شالق یا جزاب ن ب یا حرس یا قرعی یا  )...ا ار
این جهت شریه ح اد است؛ اگرچه هریو احکاح ایژهاب دارن  .در ااقعق قعزیر نام صوص بر
عه ة قوّة م ّ ه است ا قابع قوانین موضوعه است .هم ینق به دادرس اخنیاراقی قفویض ش ه
است.
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جهت سوّح که راجع به میزان ا م ار مجارات است در ح اد کامالً مشخّص ا معیّن است ا
ح اقل ا ح اکثرب نیست .همة مجاراتها قعیین ش هان ا ن ط راجع به مـاربه است که به ع وان
اسنث اء دادرس بین چهار مجارات اخنیار دارد؛ الرنه الزاماً بای یکی ار چهار مجارات اننخاب شود.
به هر حالق دادرس اخنیارب در ح اد شرعی ن اردق در حالی که در قعزیر م صوصق در اکثر
مواردق مجارات ها ح اقل ا ح اکثر دارن ا مالک کلّی این است که کمنر ار ح باش  .در این
مورد نیز دادرس اخنیارات مـ ادقرب دارد ا حنّی در آن مواردب نیز که م ار قعیین ش ه است
دادرس میقوان به ح اقل ار همان نوع ق لیل مجارات ب ه  .میزان قعزیر نام صوص به موجب
اخنیار قانونیق رعایت ق اسب جرح ا مجارات ا صالح ی دادرس خواه بود.
جهت چهارح کیفیّت ا نـوة اجراء است .در ح اد ا قعزیرات م صوص بای به همان کیفیّنی
که در شرع معیّن ش ه است اق اح شود .قأخیر در اجراء یا قعییلی در آن راه ن ارد .امّا این موضوع
در قعزیرات نام صوص به موجب صالح ی قانونگذار ا دادرس قعیین خواه ش  .در ح اد
گفنه ش ه است که بر اماح ااجب ا ست ح را اجراء ک ا حنّی قأخیر ا شفاعت را نپذیردق در
حالی که در قعزیر نام صوص دادرس این مـ ادیّتها را ن ارد ا حسب مصلـتق ااضاع ا
احوال جامعهق شخصیّت منّهم ا علل ا انگیزة ارقکاب جرح حکم میک  .در مجموع میقوان
گفت که در م اح م ایسهق قعزیر م صوص شرعی بررخی بین ح اد شرعی ا قعزیرات نام صوص
است.

 .7مصاديق تعزير منصوص شرعی در قانون مجازات اسالمی
در این بخش مصادیق قعزیرات م صوص شرعی در قانون مجارات اسالمی 8263با بیان م رع
راایی ا قیری ی ارائه میشون :
 .9در قسمت اخیر مادة  333ق.ح.ا :جماع راج با راجة منوناب خود موجب سیایو قا
هفناداچهار ضربه شالق قعزیرب درجة شش میشود (مجلسیق 93 :8293؛ حرّ عاملیق ج31ق
311 :8211؛ مـ ّق حلّیق ج4ق .)699 :8276
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 .4مادة  323ق.ح.ا :هرگاه مرد یا رنی کمنر ار چهار بار اقرار به رنا نمای به سیایو قا
هفناداچهار ضربه شالق درجة شش مـکوح میشود .حکم این ماده در مورد لواط ا قفخیذ
نیز جارب است (مجلسیق 98 :8293؛ حرّ عاملیق ج81ق 488 :8211؛ نجفیق ج48ق بیقا.)313 :
 .3مادة  327ق.ح.ا :همج سبارب انسان مذکر در غیر ار لواط ا قفخیذ ار قریل ق ریل ا مالمسه ار
راب شهوت موجب سیایو قا هفناداچهار ضربه شالق قعزیرب درجة شش میشود (حرّ
عاملیق ج31ق  .)367 -16 :8211در رااینیق بوسی ن دیگرب ار راب شهوت داراب قعزیر دانسنه
ش ه است (حرّ عاملیق ج31ق .)898 :8211
 .2مادة  344ق.ح.ا :کسی که دا یا چ نابالغ را براب رنا یا لواط به هم برسان مسنوجب ح
نیستق لکن به سیایو قا هفناداچهار ضربه شالق ا حرس قعزیرب درجة شش مـکوح
میشود (حرّ عاملیق ج31ق .)841 :8211
 .0قرصرة مادة  318ق.ح.ا :هرگاه قذفشون ه نابالغق مج ونق غیرمسلمان یا غیرمعیّن باش ق
قذفک ه به سیایو قا هفناداچهار ضربه شالق قعزیرب درجة شش مـکوح میشود (حرّ
عاملیق ج31ق .)399 :8211
 .1مادة  312ق.ح.ا :هرگاه کسی رنا ا لواری را که موجب ح نیست ( )...به دیگرب نسرت ده
به سیایو قا هفناداچهار ضربه شالق قعزیرب درجة شش مـکوح میشود (حرّ عاملیق ج31ق
.)398 :8211
 .4قسمت آخر مادة  311ق.ح.ا :اگر پس ار اجراب ح ق قذف را قکرار نمای ح نیز قکرار میشود
ا اگر بگوی آن ه گفنم حق بود به سیایو قا هفناداچهار ضربه شالق قعزیرب درجة شش
مـکوح میگردد (نجفیق ج48ق بیقا.)437 :
 .8مادة  316ق.ح.ا :پ ر یا ج ّ پ رب که نررن یا نوة خود را قذف ک به سیایو قا هفناداچهار
ضربه شالق قعزیرب مـکوح میشود (کلی یق ج7ق 382 :8486؛ نجفیق ج48ق بیقا486 :؛
خمی یق ج3ق .)471 :8487
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 .1ب (ث) مادة  398ق.ح.ا :هرگاه دا نفر یک یگر را قذف ک ق خواه قذف آنها همان ق خواه
مخنل

باش ق به سیایو قا هفناداچهار ضربه شالق قعزیرب درجة شش مـکوح میشون

(حرّ عاملیق ج31ق 398 :8211؛  393ا .)392
 .91مادة  271ق.ح.ا :اکراه در قنل مجوّر قنل نیست ا مرقکبْ قصاص میشود ا اکراهک ه به
حرس اب مـکوح میگردد (حرّ عاملیق ج86ق )31 :8211
 .99مادة  737ق.ح.ا :هرگاه شخصی به رور عم ب ج اینی بر میّت اارد سارد ا یا اب را هنو
نمای ق عالاه بر پرداخت دیه یا ارش ج ایتق به سیایو قا هفناداچهار ضربه شالق قعزیرب
درجة شش مـکوح میشود (حرّ عاملیق ج86ق .)391 :8211

نتيجه
با بررسی مفهوحش اسی قعزیر م صوص شرعی ا م ایسة آن با سایر قعزیرات ا احکاح کیفرب
اسالحق با مـوریّت راایاتق این قعری

ب ست آم که قعزیر م صوص شرعی مجاراقی است که

موجب ا نوع آن صرناً قوسّط شرع قعیین ش هان  .به عرارت دیگرق م ظور آن رننارهاب ناظر بر
مـرمات شرعیاب است که قوسّط شارع قجریم ش هان ا نوع مجارات آنها نیز قعیین ش ه استق
اعم ار ای که میزان آن نوع مجارات م ّر ا معیّن باش ا یا به نـو نسری باش ا یا م ارش معیّن
نش ه باش ا ن ط در راایت به نوع مجارات اکنفاء ش ه باش  .امّا به هر حال این مجارات کمنر
ار ح است .به قعریر دیگرق قعزیر م صوص شرعی داراب یو ساب ة قـریمی بوده است ا سپس
قجریم نیز ش ه است ا در م اح قجریمق نوع مجاراقش قوسّط شارع م صوص ا مشخّص ش ه
است .این نوع قعزیر اعم ار قعزیر م ّر ا نام ّر است .اانگهیق ایراد شوراب نگهران ا نهایناً
الـاق قرصرة  3به مادة  881قانون مجارات اسالمی بر اساس اظیفة آن شورا به موجب اصل  4ا
 68ا  69قانون اساسی بوده است؛ این اظیفه انـصاراً بر عه ة شوراب نگهران است .در ااقعق به
جهت نظر شوراب نگهران بود که یارده نهاد ارناقی شامل آن مواد قانون مجارات اسالمی
نمی شون  .ار این راق احنیاط در این نوع قعزیرق خصوصاً در قعزیر م ّرق به جهت شرهه ح بودن
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ا لزاح پاس ارب ار احکاح اسالح که اظیفة اساسی شوراب نگهران است همین رایکرد را اقنضاء
میکرد .الرنه شایسنه این بود که قانونگذار قعری
ا اجمالی باقی نمان .

یا مصادیق مربوط را مشخّص میکرد قا ابهاح
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� ررارراییق حکیم 8216( .ه.ق8696/ح) .مسنمسو عراه الو ی .بیراتق دار احیاء النراث
العربی.
� ررارراییق سی علی8483( .ه.ق8663/ح) .ریاض المسائل .بیراتق دارالهادب.
 −روسیق مـم بن حسن 8482( .ه.ق) .اسنرصار .بیراتق داراالضواء.

�  8482( ....................................ه.ق) .قهذیب االحکاح .بیراتق داراالضواء.

� عاملیق رین ال ین (شهی انی) 8482( .ه.ق .).مسالو االنهاح .قمق موسسه معارف اسالمی.

�  8492( .............................................ه.ق) .الراضیه الرهیه نی شرح اللمعه ال مش یه .بیراتق
داراالحیاء النراث العربی.
� عاملیق مـم بن مکی (شهی ااّل)( .بیقا) .ال واع ا الفوائ  .قمق اننشارات مکنره المفی .
� ناضل ل کرانیق مـم 8499( .ه.ق) .قفصیل الشریعه .کناب الـ اد .قمق چاپخانه علمیه.
�  8499( .................................ه.ق) .ن ه الرضا(ع) .قمق موسسه آل الریت الحیاء النراث.
� نیومیق احم بن مـم  8491( .ه.ق) .مصراح الم یر .قمق موسسه دارالهجره.

� کریمی جهرمیق علی 8483( .ه.ق) .ال ر الم ضود نی احکاح الـ اد (ق ریرات درس ن ه آیت
اهلل گلپایگانی) .قمق دارال رآن الکریم.

مطالعة تعزیرات منصوص شرعی در فقه و حقوق کیفری ایران

� کلی یق مـم بن یع وب .)8237( .نراع الکانی .قهرانق درالکنب االسالمیه.
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� مجلسیق مـم باقر 8492( .ه.ق8612/ح) .بـاراالنوار .بیراتق دار احیاء النراث العربی.

� م نظربق حسی علی 8496( .ه.ق) .دراسات نی االیه الف یه .قمق مرکز العالمی لل راسات
االسالمیه.
� موسوب اردبیلیق عر الکریم 8482( .ه.ق) .ن ه الـ اد ا النعزیرات .قمق مکنره امیرالموم ین
(دارالعلم مفی قم).
� موسوب خمی یق سی راح اهلل 8487( .ه.ق) .قـریرالوسیله .قمق اننشارات جامعه م رسین.

� نجفیق مـم حسن( .بیقا) .جواهر الکالح نی شرح شرایع اإلسالح .بیراتق دار احیاءالنراث
العربی.
� نوربق حسین 8491( .ه.ق) .مسن رک الوسائل .بیراتق موسسه آل الریت الحیاء النراث.

