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چکیده
پس از ورود اصطالح تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسالمی  ،7930ابهاماتی برای حقوقدانان و قضات رخ داد و با توجه بهه
عدم تعریف این اصطالح از سوی قانونگذار ،بحث ها و مناقشاتی بروز پیدا کرد .از این روی بررسی پشتوانه فقهی این اصهطالح و تبیهین
صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین اصطالحی از اهمیت بسزایی برخوردار است .بنابراین سوال اصهیی پهووه آن اسهت کهه «آیها
کاربرد «تعزیرات منصوص شرعی» برای مجازات برخی جرائم ،کاربردی صحیح است یا خیر؟» فرضیه پووه آن است که تعیین مقهدار
مجازات تعزیری برای برخی جرائم در روایات از باب حکم حکومتی بوده است و نباید این چنین تصور شود که ایهن تعزیهرات غیهر قابه
تغییر بوده و لذا نام گذاری تعزیرات منصوص شرعی بر این نوع تعزیرات صحیح نیست .یافته پووه آن است که بها توجهه بهه اخهتال
نظر فقها در موارد تعزیرات منصوص شرعی ،ارجاع قانون به یک نهاد مورد اختال  ،وحدت رویه قضایی را دچهار مشهک مهی کنهد زیهرا
مشخص نیست قاضی در صدور رای باید به کدام یک از فتاوای مختیف استناد نمایند.

کلیدواژگان
تعزیرات منصوص شرعی ،تعزیرات ،حدود ،حکم حکومتی.

 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران
 نویسنده مسئول :استادیار ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران
رایانامهma1.heidari@yahoo.com :

 استادیار ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران
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مقدمه
تعزیرات یکی از ان واع مجازات هایی است کهه بهرای ارتکهار برجهی مهرا س در سفسهتس فق هی-
حقوقی اسالم مد نظر قرار گرفته است .این ن اد برای آن دسته از مرا می قرار داده شده است کهه
شارع مقدس به صراحت مفزان مجازات آن را بفان نکرده است .اصل اولهی در تعزیهرات آن اسهت
که مفزان آن به تشخفص و صالحدید حاکس شرع تعففن شود لکن اجفرا این اصل اولهی تخیهفص
جورده است و قانونگذار با ورود عنوان «تعزیرات منیوص شرعی» در تبیره  ۲مهاده  ۱۱۱قهانون
مجازات اسالمی  ۱۹۳۲این بخش از مرا س را از تحت اصل اولی جهار کهرده اسهت .ورود ایهن
اصطالح به دنبال ایرادی بود که شورای نگ بان به اطالق بند  ۲ماده ،7بندهای  ۱و  ۲ماده  8و مواد
 ۱04 ،۳۲ ،۳۱ ،4۱ ،44 ،۹۳ ،۹8 ،۲7و  ۱۱۱مطههرح کههرده اسههت .شههورای نگ بههان شههمول احکههام
مختلف قانونی نسبت تعزیرات را از آنجا که واژه تعزیرات اطالق دارد و شامل تعزیرات منیوص
شرعی نفز می شود ،جالف شرع تشخفص داد و بر این نکته تاکفد نمود که آزادی های تقنفنهی کهه
در مورد تعزیرات قابلفت امرا دارد و باز بودن دست قانون گذار در تقنفن در حفطهه ی تعزیهرات،
شامل تعزیرات منیوص شرعی نمی شود؛ بنابراین نباید اجتفاراتی که بهرای قاهات در جیهوص
تعزیرات ومود دارد ،نسبت به تعزیرات منیوص شرعی نفز اعمال گردد.
مطلق گویی قانونگذار از یک سو و اطالق مومود در اشکاالت شورای نگ بان درباره «تعزیهرات
منیوص شرعی» از سوی دیگر و اکتفا به بفان عنوانی کلی و عدم تعریف این عبهارت و ههس چنهفن
عدم استفاده از آن در سابقه ی تقنفنی بعد از پفروزی انقهالر اسهالمی تهاکنون ،اب هام ههایی را بهرای
فعاالن عرصه ی حقوقی کشور ایجاد کهرده اسهت  .همچنهفن اجهتالف دیهدگاه ههایی کهه فق ها در
میادیق تعزیرات منیوص شرعی دارند اب اماتی را برای قاات در صدور رای ایجاد کرده است.
اهمفت بحث از آنجا مشخص می شود که هر آنچه مقام قاایی از میادیق تعزیرات منیهوص
شرعی تشخفص دهد باید مرتکبفنِ آن ا را از بسفاری از ن ادهای ارفهاقی ماننهد مرورزمهان ،تعلفهق،
تعویق صدور حکس و ...محروم نماید .لذا تفسفر مف وم تعزیرات منیوص ارتباط بسفار تنگهاتنگی
با حقوق و آزادی های ش روندان و اصل قانونی بودن مرم و مجازات پفدا می کند .لذا شایسهته و
ضروری است تا مشخص گردد این اصطالح از چه پفشفنه ای برجوردار اسهت و قاهات در مقهام
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دادرسی باید کدام نظر از دیدگاه های گوناکون فق ا را مالک عمهل قهرار دهنهد .آیها اساسها چنهفن
رویکردی صحفح است که بخشی از تعزیرات را تعزیهرات منیهوص شهرعی و فهر قابهل تغففهر
معرفی کرد؟ دیدگاه حقوقدانان درباره تعزیرات منیوص شرعی چفست و تا چه مفهزان بها نظریهه
مقنن هس جوانی دارد؟ آیا شاکی حق مطالبه جسارت در مرا س مستومب تعزیر منیوص شرعی را
دارد؟ پژوهش حاضر برای پاسخ به این پرسش ها سامان یافتهه اسهت .روش پهژوهش توصهففی-
تحلفلی می باشد
مفهوم شناسي تعزیرات منصوص شرعي
اصطالح «تعزیرات منیوص شرعی» اولفن بار در قالب تبیره  ۲ماده  ۱۱۱قانون مجازات اسهالمی
میور ۱۹۳۲وارد حقوق کففری ایران شد .تعزیرات منیهوص شهرعی از نظهر مهاهوی در بهرز
مفهان حهدود و تعزیهرات قرارگرفتههه اسههت ،چراکهه از یکسهو مفهزان مجهازات آن ها بهرجالف
تعزیرات ،در روایات تعففن شده است و از سوی دیگر اکثریت فق ا به این نهوع از مجههازات ههها
عنهوان «حهد» اطهالق ننمهوده بلکهه عبهارت «تعزیهر منیوص» را به کاربرده اند(.برهانی و نادری
فرد ،۱۹۳4 ،ص.)۳۹
دیدگاه فقها پیرامون تعزیرات منصوص شرعي و ادله آنها
در مساله تعزیرات دو دیدگاه کلی ومود دارد:
 .۱مفزان تعزیرات بستگی به نظر حاکس دارد و تن ا معفار آن است که مادون الحد باشد(.دیدگاه
مختار)
 .۲برجی از تعزیرات دارای مفزان مشخص می باشد که در روایات بفان شده است .در اینگونهه
موارد باید به همان مفزان تعففن شده حکس کرد و حاکس حهق بفشهتر یها کمتهر کهردن آن را
ندارد(.مش ور فق ا)
طرفداران دیدگاه اول در حقفقت اعتقادی به ومود تعزیرات منیوص شرعی ندارند و معتقدند
تعزیرات قدر معفن و مشخیی ندارد و بستگی به نظهر حهاکس دارد .لکهن طرفهداران دیهدگاه دوم
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معتقدند برجی از گناهان و مرا س دارای تعزیر منیوص شرعی است و در این موارد حاکس باید بر
اساس مفزان تعففن شده در روایات حکس نماید.
ادله دیدگاه اول

برای اثبات دیدگاه اول (دیدگاه مختار) می توان به مجموعه ای از روایات استناد کرد که در آن ا به
طور مطلق ا مه معیومفن(ع) تعففن مفزان تعزیر را به حاکس سهررده انهد و ههفخ سهخنی از مفهزان
تعزیرات نشده است .در ادامه به بفان این روایات می پردازیس:
 .۱سماعه مى گوید :از امام در مورد تعزیر شاهدان زور پرسهفدم؟ «قال َ َ:جُْیل جاُنَََا ًُلَی ْاَلَیاَجَنقْا َ
ملم؛ (حر عاملی ،۱8 ،۱40۳،ابوار بقفّه الحهدود ،بهار  ،۱۱حهدیث  )۱آن ها تازیانهه
فذیِکَِىلَ ِال َِ
مىجورند ،و مقدار آن بستگى به نظر حاکس شرع دارد».

َُیل جاُنَََا ًُلَی ْاَلَیاَجَنقْا َنَِیِاکَِىلَ
دَُ یارونِ جْ
 .۲همان راوى در روایت دیگرى مى گویهد« :قال َ َ:جش جاُ ج
الم (همان ،حدیث)۲؛ شاهدان زور مجازات مى شوند ،و مقدار مجازات آن ا به نظر حهاکس شهرع
ِالم َِ

تعففن مى گردد».
ظاهراً این دو ،یک روایت مى باشد .عالوه بر این که مامره است ،و شخص مهورد سهاال یها
گوینده سخن مشخّص نفست .ولى گفته اند این مطلب مشکلى ایجاد نمى کند؛ زیرا سماعه کتهابى
داشته که در ابتداى آن از امام صادق(علفه السالم)نقل کرده ،سهر

بقفّهه روایهات را عطهف بهر آن

نموده است ،و هنگامى که روایات وى را به صورت پراکنده در کتاب اى دیگر نقهل کهرده انهد ،بهه
شکل روایات مامره در آمده است .شاهد سخن این که مرحوم صهدوق(ره) همهفن روایهت را از
سماعه از ابو عبد اللّه(ع) ،نقل کرده است(.همان،

 ،۱8ابهوار الشه ادات ،بهار  ،۱۱حهدیث .)۱

بنابر این روایت سماعه هر چند در ظاهر مامره است ،ولى در حقفقت در زمره مسهندات شهمرده
مى

شود.

ِ
َُیل جاُنََْ ْلاُلَی ْاَلَیاَجَنقْا َ
 .۹عبداللّه بن سنان به نقل از امام صهادق(ع)مهى گویهد ََّ « :ج
َشاُدَُ یارونِ جْ
الم(»...همان ،حدیث)۲مامون این روایت همانند دو روایت پفشفن است ،لذا نفهازى بهه
ِیِاکَِىلَ ِالم َِ
ترممه آن

نفست.
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 .4حارت على(ع)در مورد شخیى که دیگرى را با ممالت «یا جبفهث» و «یها فاسهق» مهورد
جطار قرار داده بهود ،فرمهود« :یاَلََلَ ِاَََاََُمُلجادمََُاُ ِاو َْ یْاد ِ
ىلَأالَ (بف قهی ،8 ،ص )۲۱۹تعزیهر
ْ
ْ
ْ ج ً جج
چنفن مجرمى اندازه مشخّیى ندارد ،بلکه بسته به نظر حاکس شرع است».
عالوه بر روایات چ ارگانه فوق ،تمام روایاتى که سخن از لزوم امراى تعزیهر مهیگویهد ،و از
م ت مقدار عدد جاصّى را مطرح نکرده ،نفز مایّد این مطلب مى باشد .زیهرا امهام معیهوم (ع)در
مقام بفان بوده ،و قفد و شرطى مطرح نکرده است ،و این به معنى تخففر حاکس شرع در تعففن مقدار
تعزیر است .در ادامه به بفان این روایات می پردازیس:
 .۱اسماعفل هاشمى از امام صادق و امام کاظس(ع) ساال زیر را پرسفده است« :زنى آلوده زنا
شد ،و فرزند نامشروعى به دنفا آورد .سر

نزد حاکس شرع به گناهش اقرار کرد ،و نفز اعتراف

نمود که فرزندش نامشروع است .حاکس شرع حدّ زنا بروى مارى کرد (و از گناه پاکش نمود).
فرزند مذکور رشد کرد و بزرگ شد .شخیى به او نسبت ناروا داد .آیا این شخص مجازات
مىشود؟ امام(ع) در پاسخ فرمود« :هس مجازات مى شود و هس نمى شود! گفتس :چگونه؟ فرمود:
شخیى که به فرزند نامشروع ولد الزنا گفته ،حدّ شرعى نمى جورد ،ولى تعزیر مى شود .و تعزیر
کمتر از حدّ شرعى است( ».همان،

 ،۱8ابوار حدّ القذف ،بار  ،7حدیث )۱

این روایت داللت مى کند که تعزیر کمتر از حدّ شرعى است؛ هر چند بعفد نفست منظهور حهدّ
قذف باشد؛ ولى به هر حال مقدار تعزیر مادون الحد است و مفزان آن بسته به نظر حاکس است.
 .۲حمّاد بن عثمان از امام صادق(ع)در مورد مقدار تعزیر ساال مى کند .امام در پاسخ
میفرماید« :تعزیر کمتر از حدّ شرعى است .حمّاد مىگوید :عرض کردم :یعنى کمتر از هشتاد
ضربه (که حدّ قذف و شرر جمر است)؟ امام فرمود :نه ،بلکه کمتر از چ ل تازیانه ،که حدّ شرعی
بردگان است .عرض کردم :مقدار دقفق آن چفست؟ امام فرمود :به مقدارى که حاکس شرع با تومّه
به قدرت بدنى مجرم و نوع مرم ،مشخّص کند(».همان ،ابوار بقفّ الحدود ،بار  ،۱0حدیث )۹
 .۹ابو مریس در آجرین مالقاتى که با امام صادق(ع) داشهته ،حکهس شهرعى مسهلله زیهر را از آن
حارت مى پرسد« :موان نابالغى به زنى تجاوز کرده ،مجازات آن دو نفر چفست؟ «امام در پاسهخ
فرمودند :آن موان نابالغ تعزیر مى شود ،و مقدار آن کمتهر از حهدّ اسهت .ولهى در مهورد زن حهدّ
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شرعى زنا مارى مى گردد .ابومریس مى گوید :گفتس اگر دجتر نابالغى را در حهال فجهور بها مهردى
دستگفر کنند چه حکمى دارد؟ امام فرمود :آن دجتر به کمتر از حد تعزیر مى شود ،و بهر مهرد حهدّ
زنا مارى مى گردد(.».همان ،ابوار حدّ الزنا ،بار  ،۳حدیث )۲
این روایت نفز داللت دارد که مقدار تعزیر کمتر از حد است .البتّهه از آنجها کهه حهدیث فهوق
سخن از تعزیر فر بالغ مى گوید ،ممکن است کسى آن را مختصّ به چنان افرادى بداند ،و مجرمان
بالغ را مشمول آن نداند.
 .4سدیر از امام باقر(ع) در مورد مردى که با حفوانى آمفزش کرده بود پرسفد .امام فرمود:
«چنفن شخیى احکامى دارد )۱ ،به کمتر از حدّ شرعى تعزیر مى شود )۲ ،و قفمت آن حفوان را
به صاحبش مى پردازد؛ زیرا با این عمل زشت حفوان را از منافع حالل ساقط کرده است (گوشت
و شفر ،و حتّى نسل آن حفوان حرام مى شود) )۹ .و سر

آن حفوان را سر مى برد )4 .و بعد الشه

آن را آتش مى زند .البتّه تمام این احکام در صورتى است که آن حفوان حالل گوشت بوده ،و
گوشت آن جوراکى باشد .ولى چنانچه گوشت آن را نمى جورند ،و براى سوارى از آن ب ره مى
مویند ،باید قفمت آن را به صاحبش برردازد ،و به کمتر از حدّ شرعى تعزیر شود( ».همان ،ابوار
نکاح الب ا س ،بار  ،۱حدیث )4
 .۱حارت على(ع) در مورد شخیى که به دیگرى نسبت شهرر جمهر ،یها جهوردن گوشهت
ِ
َُنََ ْْل ًَُِ؛(همان ابوار حدّ القهذف ،بهار  ،۱8حهدیث  )4بایهد
جوک داده بود ،فرمودندَ« :لَََْ یتَُّو جَر ج
تعزیر گردد ،تعزیرى کمتر از حدّ شرعى».
این گروه از روایات نفز داللت مى کند که تعزیر کمتر از حدّ شرعى است و تعففن آن بسته بهه
نظر حاکس شرع است.
ادله دیدگاه دوم

طرفداران دیدگاه دوم معتقدند بخشهی از تعزیهرات ،تعزیهرات منیهوص شهرعی اسهت .لکهن در
میادیق تعزیرات منیوص شرعی بفن طرفداران این دیدگاه اتفاق نظر ومود نهدارد .در ادامهه بهه
بررسی دیدگاه ها و ادله گوناگونی که طرفداران این دیدگاه ارا ه کرده اند می پردازیس:
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 .9دوگانه انگاری تعزیرات منصوص شرعي

محقق حلی و امام جمفنی دو مورد را به عنوان تعزیر منیوص شرعی بفان میکننهد .محقهق حلهی
دراین باره میفرماید« :اگر شخیی کنفزی را به عقد جود درآورده و قبهل از کسهب اذن از همسهر
مسلمانش با او نزدیکی کند به مفزان یهک هشتس حد زانی (دوازده ضهربه وصهف) تعزیهر جواههد
شد» (محقق حلی: ۱ : ۱4۱8،ص  .)۲۱8ازممله روایاتی که مستند این نظر قرارگرفته می توان به
روایت حذیف بن منیور از امام صادق (ع) اشاره کرد که امام فرمود« :مرد یک هشهتس حهد زانهی،
مجازات می شود(حرعاملی )۱۱۱ :۱40۳ ،میداق دیگری که محقق حلی به عنوان تعزیر منیوص
مورداشاره قرار می دهد ،موردی است که دو شخص عریان ،اعس از اینکه هر دو مرد بوده و یا ههر
دو زن باشهند ،زیرپوشهش واحدی قرار بگفرند ،که بفن  ۹0تا  ۳۳ضربه شهالق ،تعزیهر مهیشهوند»
(محقق حلی ،همان ،ص ۲۱8و  .)۲۱۳مستند این دیدگاه روایاتی فراوانی است که به عنهوان نمونهه
می توان به روایت معاویه بهن عمهار از امهام صهادق (ع) اشهاره کهرد کهه امهام فرمهود« :تازیانهه
میجورند(».حرعاملی: ۲0 ، ۱40۳،ص )8۳
امام جمفنی معتقدند اگر دو مرد عریان بدون ضرورت و بدون ومود ههفخ قرابتهی زیرپوشهش
واحدی قرار بگفرند ،تعزیر میشوند و مفزان تعزیر به نظر حاکس بستگی دارد ،امها در مهورد دو زن
عریان که بدون ضرورت و بدون ومود قرابت زیر یک پوشش قرار می گفرند ،احوط آن است کهه
 ۳۳ضربه تازیانه میجورند(.جمفنی 470: ۱4۲۱ ،و  .)47۱ایشان در مورد نزدیکی با همسهر در روز
ماه مبارک رماان معتقدند «چنانچه زومه با زو همراهی کرده باشد (با مفل جود تن به ایهن کهار
داده باشد) هرکدام از آن ا میبایست کفاره داده و تعزیر شود و مفزان تعزیهر نفهز  ۲۱ضهربه شهالق
است»(جمفنی: ۲ ، ۱4۲۱،ص  .)۲۳0یکی از مستندات این دیدگاه روایت مفال بن عمر از امهام
صادق(ع) است که به صراحت به این مفزان تعزیر اشاره شده است(.ر.ک :حرعاملی)۹77: ۱40۳،
 .3سه گانه انگاری تعزیرات منصوص شرعي

اکثریت فق ا اعس از متهلجرین و متقهدمفن ،در مهورد تعهداد تعزیههرات منیههوص شههرعی ،سههه
مجازات را به عنوان تعزیر منیوص برشمرده اند ،اما در میادیق آن اتفاق نظر ومود ندارد .شه فد
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اول در کتار دروس ،پفرامون نزدیکی با همسر در ماه مبارک رماان و در حهال روزه بفان میدارد
که چنانچه زن با شوهرش همراهی کند یعنهی بها مفهل و رضهایت جهود ایهن کهار را انجهام دههد
به هر یک از زن و شوهر عالوه بر پرداجت کفاره ۲۱ ،ضربه تازیانه نفز زده میشود و درصورتیکه
مرد ،همسرش را مجبور به این کار نماید عالوه بر این که می بایست دو کفهاره برردازد؛  ۱0ضهربه
تازیانه نفز تعزیر میگردد (عاملی  .)۲72: ۱4۱7ش فد ثانی نفز ،همفن نظر را پذیرفته است(.الجبعهی
عهاملی )۱00: ۱4۱۹
م حقق حلی نفز در کتار شرایع االسالم ،نظهر مشهاب ی را برگزیهده و قا هل بهه  ۲۱تازیانهه در

صورت مطاوعت و  ۱0تازیانه در صورت اکراه است(.حلی  )۲7۱: ۱408ولی در کتار ملختصاریالف

صرفاً به بفان «تعزیر میشوند» اکتفا کرده و مفزان تعزیر را مطلق گذارده اسهت(.حلهی .)27: ۱4۱8
فخرالمحققفن ،نظر محقق حلی در شرایع را پذیرفته است(.حلی .)۲۲۳: ۱۹78
یکی از مواردی که اکثر قریب به اتفاق فق ا در مورد منیوص بودن آن اتفاق نظههر دارنهد ،بهه
همسری گرفتن کنفز و نزدیکی با او قبل از اذن از همسر مسلمان است؛ ش فد اول در کتار دروس
(عاملی  )۲۱2: ۱4۱7ش فد ثانی در شرح لمعه (الجبعی العاملی  )۱۲4: ۱4۱0و در مسالک (الجبعهی
العاملی  .)۹۲2: ۱4۱۹محقق حلی در المختیر النافع (حلی  )۲۱7: ۱4۱8و در شرایع االسالم (حلی
 )۱42: ۱408و فخرالمحققفن در ایااح الفوا د (حلی  .)4۱۳: ۱۹78همگی قا ل به این نظر هستند
که در چنفن صورتی ،مرتکب به مفزان یک هشتس حد زانی ( ۱۲ضهربه و نیف) ،تعزیر میشود.
مرحوم جویی قا لاند که در این مورد اظ ر آن است که نسبت به مرتکب ،حد کامل یعنی ۱00
ضربه تازیانه امرا شود ،وی روایت وارده را به دلفهل حاهور محاَُناهَدادُ و ابهراهفس بهن اسهحاق
ن اوندی ،ضعفف دانسته و اینگونه استدالل میآورند که نکاح کسی که با علهس بهه حرمهت انجههام
چنفن عملی ،مرتکب آن میشود ،باطل بوده و در صورت وقوع نزدیکی ،چنهفن شخیهی مرتکهب
زنا شده ،بنابراین صد ضربه تازیانه به عنوان حد زنها بهر او زده مهی شهود(.جهویی،۱4۲۲ ،

:4۱

ص )۲۳8محقق جویی نفز بفان میکند که هرگاه شخیهی بهه وسهفلهی انگشهت ،مومهب ازالههی
بکارت کسی فر از همسر و یا کنفزش شود بنا بر نظر مشه ور تعزیر گردیده و حد نمهیجهورد و
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 80ضربه تازیانه ای که در روایت صحفحه مستند این نظر آمده نفهز حمهل بهر تعزیهر شهده اسهت.
(جویی  4۱0: ۱4۲۲و )4۱۱؛ این در حالی است که ش فد اول در لمعهه (عهاملی: ۱ ، ۱4۱0 ،ص
 )۲۱2محقههق حلههی در شههرایع (حلههی  ) ۱4۱: ۱408و المختیههر النههافع (حلههی  )۲۱7: ۱4۱8و
فخرالمحققفن در ایاهاح الفوا هد (فخهرالمحققفن  )4۳0: ۱۹78صهرفاً قا ل به پرداجهت م رالمثهل
هستند ولی ش فد ثانی در روضه (الجبعی العاملی ۱۲4: ۱4۱0و  )۱۲۱و مسهالک (الجبعهی العهاملی
 )۹۲2: ۱4۱۹هرچند تعزیر را میپذیرند لفکن بفان میکنند که در مفزان تعزیر اجتالف نظهر ومهود
دارد؛ مرحوم امهام(جمفنهی  )428: ۱4۲۱و صهاحب مهواهر (نجفهی  ،۱۹74ص  )۹7۱نفهز ضهمن
پذیرش تعزیر در این مورد ،مفزان آن را منوط به نظر حاکس می دانند و بفهان مهیکننهد کهه در ایهن
مسئله حاکس با نظر جود مرتکب را تعزیر مینماید .روایاتی را که در این بار وارد شدهاند میتوان
به دو گروه تقسفس کرد ،اول روایاتی که قا ل به تعزیر در این مسئله هسهتند ،ازمملهه روایهت ابهن
سنان از امام صادق (ع) که در آن روایت در مورد زنی که دیگری با انگشت مومب ازالهی بکارت
وی شهده ،می بایست م هر او پرداجهت گردد و مرتکب نفز حد میجورد (احتمهاالً حهد در اینجها
در معنهای اعس جود یعنی مجازات بهکار رفته است) (حرعاملی  )۱44: ۱40۳در روایت دیگر آمده
است کهه حارت امفر (ع) در مورد مشاب ی حکهس بهه  80تازیانهه دادهانهد (همهان) و در روایهت
دیگری بهه نقهل از عبدااهلل بن سنان نفز بفان شده که امام صهادق (ع) فرمودنهد :م هر زن پرداجهت
شده و مرتکب  80ضربه تازیانه میجورد( .همان) .در دستهی دوم تن ا یک روایت مای میگفهرد؛
روایتی از طلحةَنهَزَُ به نقل از امام صادق (ع) که فقط قا ل به پرداجت م هر در ایهن قاهفه شهده
است« :اگر کسی به کنفزی تجاوز کند و مومب ازالهی بکارت او شود ،ضامن یک دهههس قفمههت
اوست و اگر مومب ازالهی بکارت زن مسهلمانی گهردد ،مهیبایسهت م هر او را برهردازد» (همهان،
ص)۱4۱؛ شاید به علت ومود این دودسته روایات است که فق ها نفهز قا هل بهه نظهرات متفهاوت
شدهاند.
سومفن تعزیری که قا لفن به سه گانه انگاری به آن اشاره کهرده انهد ،قهرار گهرفتن دو شهخص
عریان اعس از دو زن یا دو مرد ،زیرپوششی واحد است؛ محقق حلی در المختیر النههافع در مهورد
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مردان نظری مشابه نظر ش فدین برگزیده و بفان میکند هر یک از دو مهرد بهفن  ۹0تهها  ۳۳ضهربه
تعزیر میشود(حلی  )۲۱8: ۱4۱8و در مورد دو زن صرفاً عمل آن ا را قابل تعزیر میدانهد( .همهان،
ص )۲۱۳لفکن در شرایع االسالم ضمن تکرار موضع جود در مورد دو مرد ،قا ل به مجازاتی مشابه
زنان شدهاند (حلی  ۱47: ۱408و  .)۱48مرحوم جویی نفز در این مورد نظر مش ور که تعزیهر بهفن
 ۹0تا  ۳۳ضربه شالق است را انتخار میکند(.جویی )۲۳4-۲۳۱: ۱4۲۲
 .2چهارگانه انگاری تعزیرات منصوص شرعي

شفخ طوسی ،ش فد ثانی ،صاحب مواهر و آیت اهلل صافی گلرایگانی در این دسته مای مهیگفرنهد.
شفخ طوسی ازالهی بکارت به وسفلهی انگشت ،نزدیکی با همسر در حال روزه ،به همسری گرفتن
کنفز و نزدیکی با او قبهل از اذن از همسر مسلمان و قرار گرفتن دو عریهان زیرپوششهی واحهد را،
ذیل تعزیرات منیوص مای داده است(.ر.ک :طوسی2۳۳: ۱400،؛ طوسی .)۲7۱: ۱407
ش فد ثانی نفهز در مسالک قا هل به نظر مشاب ی است لفکن بهرجالف شهرح لمعهه صهرفاً بفهان
میدارند که شخیی که در روز ماه مبارک نزدیکی کند ۲۱ ،ضربه تازیانه مهیجهورد و تفیهفلی در
این زمفنه بفان نمیدارند(.الجبعهی العاملی  ) ۹۲2: ۱4۱۹حال آنکه در شهرح لمعهه تفیهفلی را کهه
فق ا قا ل به آن هستند مورداشاره قرار میدهند (الجبعی العاملی .)۱00: ۱4۱0
صاحب مواهر نفز به تبعفت از فق ای سلف قا ل بهه همهفن نظهر و تفیهفل ذکهر شهده اسهت
(نجفهی ،۱۹74،ص .)۹08نکتهی قابل تومه آنکه شفخ طوسی برای نزدیکهی بها همسهر در حالهت
عادت ماهفانه نفز قا ل به تعزیر به مفزان  ۲۱تازیانه میباشند(طوسی  .)7۹۱: ۱400آیهت اهلل صهافی
نفز برای نزدیکی با همسهر در روز مهاه مبهارک رماهان و یها در عهادت ماهفانهه قا هل بهه تعزیهر
منیوص( ۲۱تازیانه) می باشند(.ر.ک :صهافی 87: ۱404 ،و .)88
مورد سوم از منیوصات مورد قبول شفخ که مورد پذیرش ش فد در مسالک و صاحب مهواهر
نفز است ،به همسری گرفتن کنفز با ومود همسر مسلمان و نزدیکی بها او قبل از کسهب امهازه از
همسر است .که در اینیورت باید مرد و کنفز از هس مدا شوند و مرد یک هشتس حد زانهی تعزیهر
می شود(.ر.ک :طوسی7۹۱: ۱400 ،؛ الجبعی العاملی۹۲2: ۱4۱۹ ،؛ نجفی .)۹7۲ : ۱۹74
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چ ارمفن تعزیر منیوص ،قرار گرفتن دو عریان زیرپوششی واحد است که شفخ ههس در مهورد
دو زن و هس در مورد دو مرد قا ل به تعزیر به مفزان  ۹0الی  ۳۳ضربه است(.طوسی.)707: ۱400 ،
در مورد دو مرد نفز شفخ بفان میدارد که بنا به نظر حهاکس ههر دو بهفن  ۹0تهها  ۳۳ضهربه تازیانهه
میجورند در مرتبهی دوم به همفن مفزان تعزیر شده و در مرتبه ی سوم حد کامهل اعمهال جواههد
شد(.طوسی .)70۱: ۱400 ،ش فد ثانی در کتار مسالک نفز در مورد دو مرد بفان میکند کهه ههر دو
بفن  ۹0تا  ۳۳ضهربه ،تازیانه میجورنهد ولهی دربهارهی دو زن صهرفاً بهر ضهرورت تعزیهر اشهاره

نمودهاند درحالی که در یرنضاةَ یبَُاة ،مفزان تعزیر را در زنان کمتر از حد میداند که در مبحث قبهل
بدان اشهاره گردیهد(.الجبعی العاملی  .)۹84: ۱4۱۹صاحب مواهر در مورد زیرپوشش قرار گهرفتن
دو مرد بفان میکند همان گونه که شفخ و ابن ادری

و اکثر متلجرین بفان نمهودهانهد ،ههر یهک از

مهرتکبفن بهفن  ۹0تهها  ۳۳ضهربه ،تعزیهر مهیگردنهد و انتخهار بهفن دو ایهت را نفهز بها حههاکس
مههیدانههد(.نجفههی  )۹84: ۱۹74و در مههورد دو زن نفههز حکههس مشههاب ی را بفههان مههیدارنههد(.نجفههی
،۱۹74ص .)۹۳۱سخنان این سه فقفه تیریح دارد که در مساله مورد بحهث مفهزان تعزیهر بهه نظهر
حاکس بستگی دارد و لذا ثابت انگاری مفزان تعزیر امری نامومه است.
صاحب مواهر در رابطه با تقبفل ،ماامعه ،معانقه و استمتاعات بدون نزدیکی بفان میدارد کهه
در این رابطه دودسته روایت وارد گردیده که تلمل در نیوص چنفن اقتاا میکند که مفزان تعزیهر
باید از حد کمتر بوده و حاکس مختار است لذا مفزان تعزیر را  ۳۳ضربه میداننهد(.همهان ،ص-۲۳0
 .)۲8۳شفخ طوسی در رابطه با این مسئله در ن ایه به بفان «وامهب بهودن تعزیهر بهر فاعهل چنهفن
عملی» اکتفا کرده است(.طوسی .)28۳: ۱400،در جالف می نویسد« :هر یک از آن ها صهد تازیانهه
مجازات میشود(».طوسی  : ۱ ، ۱407ص )۹7۹و در مبسوط بفان میدارد که«...مجازات آن ا حهد
نبوده بلکه تعزیر میشهوند(».طوسی ،۱407 ،ص .)7نکته قابل ذکر اینکه اگر دلفل روشنی در مساله
ومود داشت نباید چنفن تردیدها و نظرات متفاوتی از یک فقفه در مساله واحد ،ارا ه می شد.
آیت اهلل صافی در مورد دو مجرد اعس از ایهن کهه دو مهرد باشهند و یها یهک مهرد و یهک زن
میفرماید :تازیانه مفخورند و مفزان تازیانه را نفز بدون تعففن حداقل ۳۳ ،ضربه میدانهد .ایشهان بهه
عنوان چ ارمفن منیوص به مسئله دیگری اشاره کرده و بفان می کند اگریک نیهرانی مسهلمانی را
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قذف کند  80ضربه به دلفل حق مسلمان و  7۳ضربه به دلفل حرمت اسالم به او تازیانه زده جواهد
شد( .صافی گلرایگانی )88: ۱404 ،ازممله روایات مستند این نظر میتوان به روایتهی از عبهاد بهن
ص فب به نقل از امام صادق اشاره نمود(.حرعاملی .)۲00: ۱40۳
 .3پانزده گانه انگاری تعزیرات منصوص شرعي

آیت اهلل مکارم شفرازی در کتار «تعزیهر و گسهترهی آن» پهانزده میهداق را بهه عنهوان تعزیهرات
منیوص شرعی نامبرده و برای هر یک به روایت مختص آن استناد نموده اند.
برده ای که به انسان آزادی افترا و ب تان بزند که درایهن بهاره روایتی از امام صادق مورد اسهتناد
قرارگرفته که حاهرت فرمودنهد« :چنهفن شخیهى مسهتحق هفتادونهه ،یها هفتادوهشهت ،تازیانهه
است»(حرعاملی )۱84: ۱8 ،۱40۳ ،نگارنده بعد از ذکر این روایت اینگونهه مهدعی میشهود کهه:
«روایت مذکور مقدار تعزیر مرم هایى که متناسب با قذف است را معفن نموده است».
هر ک

به مسلمان دیگری بگوید :فهامر ،کهافر ،جبفهث ،فاسهق ،منهافق و امثهال س ۹۳ ،ضهربه

تازیانه به عنوان تعزیر به او زده جواههد شهد(.مکهارم شهفرازی )۱0۲: ۱۹8۲ ،در اینجها روایتهی از
حارت امفر مورد استناد قرارگرفته که حارت فرمودنهد هر ک

نسبت بهه بهرادر مسهلمان جهود

یکی از این الفاظ را به کار ببرد  ۹۳ضربه شالق جواهد جورد(.نوری .)۱0۹: ۱408
رابطه منسی با حفوانات (وطی ب ا س) از موارد تعزیر منیوص است و مرتکب به انهدازه یهک
چ ارم حد زانهی ،یعنی  ۲۱ضربه ،تازیانه میجورد؛ در این باره به روایتی از امام کهاظس(ع) اسهتناد
شده است(.حرعاملی .)۹۱7: ۱40۳
نزدیکی با همسر در حالت عادت ماهفانه که مرتکب  ۲۱تازیانه تعزیر جواهد شههد .روایتهی از
امام باقر(ع) مستند این حکس است(حرعاملی ).۹77: ۱40۳
آمفزش منسی در روز ماه مبارک رماان و در حالت روزه .اگهر مهرد همسهرش را وادار کهرده
عالوه بر دو کفاره ۱0 ،تازیانه می جورد و اگر زن موافق بوده است هر کدام کفاره و  ۲۱تازیانه می
جوردند .مستند حکس روایتی از امام صادق(ع) است(.همان،
حدیث ).۱

 ،۱8ابوار بقفّ الحهدود ،بهار ،۱۲
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شخیی که دیگری را «فرزند دیوانه» بخواند ،بفست تازیانه تعزیر میشهود .مسهتند ایهن حکهس
قااوت امام صادق(ع) است(.حرعاملی .)۲0۹: ۱40۳
دو مردی که بدون ومود قرابت فهامفلی و بهدون آن کهه ضهرورتی ومود داشته باشهد در یک
بستر قرار بگفرند ۳۳ ،ضربه تازیانه جواهند جورد .روایهت عبهدااهلل بهن سهنان مسهتند ایهن حکهس
است(.حرعاملی )8۳: ۱40۳
چنانچه مرد مسلمانی که همسر مسلمان نفز دارد بدون امازه همسرش بها زنهی از اههل کتهار
ازدوا کند ضمن ومور مفارقت ،یک هشتس حد زانی نفز تعزیر جواهد شد ،یعنی بهه مفههزان ۱۲
ضربه و نیف (حرعاملی)۱۱۱: ۱40۳ ،
تمتعهات منسهی بهدون آمفهزش از امنبفهه ۳۳ ،ضهربه تازیانهه بهرای مرتکهب بهه دنبهال دارد.
(حرعهاملی)۱40۳:۱۱۹ ،
موسى بجلى از امام صادق(علفه السالم) نقل میکند که حارت امفهر(علفهه السالم) مهرد و زن
نامحرمى را در جانهاى که هفخ ک

دیگردر آنجا نبود دستگفر نموده و  ۳۳یا  ۳8تازیانهه بههر آن ها

مارى کرد(.حرعاملی  ۱۱۹: ۱40۳و )۱۱4
کسی که در ماه مبارک رماان شرر جمر نماید عالوه بر مجازات شرر جمر ۲0 ،تازیانهه بهه
دلفل زیر پا گذاشتن حرمت ماه مبارک بر وی زده جواهد شد .روایت دعا س االسالم ،روایتی از فقه
الرضا و روایتی از ابراهفس بن محمد ثقفی مورد استناد قرارگرفتهه اسهت( .حرعهاملی  ۱۱۹: ۱40۳و
)۱۱4
شخیی که به دیگری بگویهد« :ای ی هودی»؛ مستحق  ۲0ضربه تازیانه است ،روایتهی از پفامبر
مستند این حکس است(.حرعاملی .)۱۳۱: ۱40۳
اگر شخیى دیگرى را با ممله« :یا مخنث» جطار کند ،نفز  ۲0تازیانه مى جورد .مسهتند حکهس
روایتی از پفامبر اکرم(ص) است(.نسا ی،

 ،8ص).۲۱۹

کسی که در ماه رماان بهدون عهذر شهرعی روزهاش را افطهار کنههد ۹۳ ،تازیانهه مهیجهورد.
(حرعاملی)۱۳۱ :۱40۳ ،
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چنانچه شخیى از اهل کتار مسلمانى را قذف کند ،عالوه بر حد قذف 7۳ ،ضربه شهالق نفهز
به عنوان تعزیر بروى مارى مىگردد( .مکارم شفرازی  )۱0۲-۱02: ۱۹8۲مستند این حکس روایتهی
از امام صادق(ع) است.
نکته قابل تومه اینکه آیت اهلل مکارم پ

از بفان موارد فوق و در مقام ممع بفن این روایات و

روایاتی که مفزان تعزیر را به صالحدید حاکس می دانند ،معتقد می شهوند دربهاره مهوارد فهوق سهه
احتمال ومود دارد که قانون کلی نرداشتن موارد فوق و روایات را از قبفل احکام حکومتى و قابهل
تغففر دانستن آن با تغففر زمان و مکان دانستن ،با قواعد سهازگاری بفشهتری دارد(.همهان ،ص-۱07
 )۱08هر چند احتفاط آن است که روایات فوق را «دلفل جاص» بدانفس.
تحلیل روایات و ارائه رهیافتي جدید
بر اساس آنچه تاکنون بفان شد مشخص گردیهد برجهی فق ها بها اسهتناد بهه روایهات ایهن نظهر را
برگزیده اند که از منظر شهارع مقهدس ،برجهی گناههان و مهرا س دارای تعزیهز منیهوص و معهفن
میباشد .آنچه که در نقد چنفن برداشتی می توان گفت آن است که در تفسفر متون دینی و روایات
همواره باید به شئون مختلف امام معیوم تومه داشت .چه اینکه امامان تن ا بفانگر شهریعت نبهوده
بلکه شئون دیگری نفز داشته اند .بنابراین شناجت شئون گوناگون معیهومفن بهرای ارا هه رهفهافتی
مدید در راستی حل مساله ضروری می نماید.
محققان برای پفامبر اکرم(ص) و ا مه معیومفن(ع) شئون مختلفی را بفهان کهرده انهد؛ نبهوت و
ابالغ وحی؛ تشریع؛ والیت و حکومت؛ قاا؛ بفان اهداف کلهی رسهالت ،مقاصهد شهریعت و علهل
الشرایع؛ زندگی شخیی و بشری؛ بفان شفوه های امرایی احکهام ال هی؛ تفسهفر شهریعت بهالمعنی
االعس و(...ر.ک :علفدوست ،۱۹۳0 ،ص .)۱۱0-4۳۱در مساله تعزیرات با تومه به سنخ مساله که از
سنخ مسا ل حکومی و قاایی می باشد طبفعتا اگر سخن و سفره ای از معیومفن در این باره نقهل
شده است باید بر شان حکومی و قاایی ایشان حمل کرد .بر این بنفان تمامی روایهاتی کهه بفهانگر
مفزان مشخص تعزیز می باشد صادر از شان حکومی و قاایی معیومفن می باشد و از آنجایی کهه
احکام حکومی و قاایی صادره از سوی معیومفن بر اساس میالح موقت به منیه ظ ور میرسد
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بنابراین نمی توان در این جیوص «ثابت انگاری» داشت و تیور کرد این احکام مزء احکام فهر
قابل تغففر و ثابت است و به هفخ روی امکان تغففر نداشته باشد .بلکه امام معیوم به عنوان حهاکس
و قاضی تعففن این مفزان از تعزیر را به عنوان مجازاتِ گناه و مرم مشخیی بفان کرده اند چه بسها
در شرایط دیگر و مقتافات زمان و مکان دیگر جود ایشان مقداری دیگر را به میلحت بدانند .بهر
این اساس نباید به صرف صدور روایات دال بر مفزان معفن تعزیر ،در این مفزان ثابت انگاری کهرد
و آن را فر قابل تغففر دانست.
این رهفافت که در حقفقت عنایت و تمسک بهه یکهی از قواعهد تفسهفر متهون دینهی (آیهات و
روایات) می باشد این امکان را محقق می سازد کهه در فراینهد اسهتنباط از متهون دینهی از رفتهاری
یکسان نسبت به آیات و روایات گوناگون پرهفز شود و شرایط و سایر قرا ن پفرامونی کالم در نظر
گرفته شود .این همان نکته ای است که به نظر می رسد از دید مدافعان تعزیرات منیوص شهرعی
مخفی مانده است و به صرف ومود روایات جاص ،قا هل بهه ومهود ن هادی بها عنهوان تعزیهرات
منیوص شرعی شده اند.
از ممله شواهدی که می تواند ادعای فوق را تایفد نماید اجتالف تعابفر و مفزان مجازاتی است
که در روایاتی که به عنوان تعزیرات منیوص تلقی شده ،ومود دارد .گاه برای یهک مهرم معهفن،
مجازات های مختلفی در نظر گرفته شده است .مثال بهرای نزدیکهی و دفهع شه وت بها حفهوان در
بعای روایات به طهور مطلهق ،حکهس بهه تعزیهر شهده اسهت« :لهف

علفهه حهد و لکهن یاهرر

تعزیرا»(حرعاملی ،۲8 ،۱40۳ ،ص)۹۱8؛ ولی در بعاهی از روایهات دیگهر ،مقهدار تعزیهر آن ۲۱
ضربه تازیانه معفن شده است« :و ضرر و هو جمسهه و عشهرین سهوطا ربهع حهد زانهی»(همهان،
ص .)۹۱7در برجی دیگر از روایات برای همفن مرم ،تازیانه به همراه تبعفهد بهه عنهوان مجهازات
پفش بفنی شده است« :علفه ان یجلد حدا فر الحد ثس ینفی من بلده الی فرها»(همان).
در مورد جوابفدن دو مرد یا دو زن ،یا یک مرد و زن امنبی بها بهدن برهنهه و بهه قیهد انجهام
فحشاء در زیر یک پوشش نفهز در برجهی روایهات صهرفا تعزیهر بفهان شهده اسهت (ر.ک :همهان،
ص )8۱،۳۱در حالی که در برجی روایات ۳۳ ،ضربه تازیانه به عنوان کففر تعففن شده است(همهان،
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ص .)8۱در پاره ای از روایات ،مجازات همهفن مهرم ۱00 ،ضهربه تازیانهه تعفهفن گردیهده اسهت.
(همان) .البته صاحب وسا ل الشفعه ذیل روایت ،مجازات هر نفهر را پنجهاه ضهربه تازیانهه دانسهته
است( .همان) .در بعای دیگر از روایات ،از اهانت و تحقفر مرتکب و انداجتن وی در محل ممع
آوری نجاسات سخن به مفان آمده است( .همهان ،ص .)۱2۹ماهافا بهر اینکهه بهر اسهاس بررسهی
تفیفلی اکثر روایات که به عنوان مستند دیدگاه تعزیرات منیوص شرعی پنداشته شهده اسهت بهه
دلفل « ضعف سند ،مشکل محتوایی یا اعراض مش ور فق ا از عمل به آن ا ،به حسب مورد ،حمل بر
مورد جاص و یا به اصطالح حمل بر قافه شخیفه جواهند شد؛ و تعمفس آن ها احتفها بهه دلفهل
جاص دارد و تعمفس بدون دلفل مخالف احتفاط است(».اکبری و هاشمی ،۱۹۳۱ ،ص)۱۳-۹۹
با تومه به اینگونه روایات می توان گفت که با عنایت به سفره عملی رسول جدا(ص) و سهفره
عملی امفرالمومنفن(ع) تعففن مجازات های مختلف در تعزیرات منیهوص ،موضهوعفت نداشهته و
حاکس می تواند آنگونه که میلحت می داند مفزان و نوع تعزیر را تعففن نمایهد؛ حتهی در صهورت
اقتاای میلحت ،می توان مرتکبان مرا س تعزیری را عفو نمود یا کففر را تشدید کهرد و یها کففهر
تعففن شده را تخففف داده یا تعلفق نمود.
تعزیرات منصوص شرعي و حقوق کیفری ایران
تا پفش از تیویب قانون مجازات اسالمی در سهال  ،۱۹۳۲ههفخ نشهانه ای از تعزیهرات منیهوص
شرعی در حقوق کففری ایران ومود نداشت .لکن پ

از آن در قالهب تبیهره  ۲مهاده  ۱۱۱قهانون

مجازات اسالمی این اصطالح وارد حقوق کففری ایران شد .با تومه به تبیهره  ۲مهاده  ۱۱۱قهانون
مجازات اسالمی میور  ، ۱۹۳۲امکان اعمال ن ادهای زیهر در مهورد تعزیهرات منیهوص منتفهی
است :پذیرش احکام صادره توسط محاکس جارمی (موضوع بند ر مهاده  7و بنهدهای الهف و ر
ماده  ،)8محاسبه ی مدت بازداشت موقت در حکس ن ایی (موضوع ماده  ،)۲7معاففهت از مجهازات
در مرایس تعزیری درمه هفت و هشت (موضوع ماده  ،)۹۳تعویق صدور حکس (موضوع ماده ،)40
معاففت از مجازات در صورت رعایت شرایط در مدت تعویق صدور حکس و پ

از سهرری شهدن

مدت تعویق (موضوع ماده  ،)4۱تعلفق مجهازات (موضهوع مهاده  ،)4۱تخففهف و تعلفهق و تعویهق
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مجازات مرایس ارتکابی توسط اطفال (موضوع مواد  ۳۹و  ،)۳4مرور زمان تعقفب و صهدور حکهس
(موضوع ماده  )۱0۱و سرانجام تلثفرگذاری توبه در سقوط مجازات (موضوع ماده  .)۱۱۱عالوه بهر
این استثنا ات مندر در تبیره ماده  ،۱۱۱قانونگذار در بحهث تعهدد مهرم و در مهاده  ۱۹۱قهانون
مجازات اسالمی ،صورتی را در نحوه امرای مجازات ا مدنظر قرار مهی دههد کهه تعزیهر در امهرای
مجازات بر حد یا قیاص مقدم میگردد؛ ماده  ۱۹۱مقرر میدارد« :در تعدد مهرا س مومهب حهد و
تعزیر و نفز مرا س مومب قیاص و تعزیر مجازات ا ممع و ابتدا حد یا قیاص امرا می شود مگهر
حد یا قیاص ،سالب حفات و تعزیر ،حق الناس یا تعزیهر معهفن شهرعی باشهد و مومهب تهلجفر
امرای حد نفز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر امرا میگردد».
قانونگذار بدون تعریف تعزیرات منیهوص شهرعی و ههس چنهفن بهدون احیهای تعهداد ایهن
تعزیرات ،به منظور برطرف نمودن اشکال شورای نگ بان ،این اصطالح را در تبیره  ۲مهاده ۱۱۱و
نفز ماده  ۱۹۱قانون مجازات اسالمی وارد کرده و به مب س بودن این اصطالح و اجهتالف نظهر فق ها
در احیای تعداد این تعزیرات تومه ننمود .با تومه به اب ام این اصطالح مورد از میادیق «اممال
قانون» محسور می شود و ارماع به اصل  ۱27قانون اساسی موضهوعفت پفهدا مهی کنهد .لکهن در
اینجا با مشکل جاصی موامه هستفس؛ چراکه از یک سو قانون اساسی طبهق اصهل  ۱27در صهورت
نقص ،سکوت ،اممال و تعارض قوانفن ،قاات را مکلف به مرامعه به منابع و فتاوی معتبر فق هی
نموده است .از سوی دیگر –چنانچه مالحظه شد -مرامعه به فتاوی و منابع معتبر هس ایهن اممهال
را رفع نمیکند ،چراکه در این مرحله نفز شاهد ومود اجتالف نظر فق ی مفان فق ا هستفس.
تعزیرات منصوص شرعي از دیدگاه حقوقدانان
در بفان حقوقدانانی که در راستای تبففن تعزیرات منیهوص شهرعی برآمهده انهد نفهز تحلفهل هها و
برداشت ای مختلفی مشاهده می شود؛ برجی بدون هفچگونه استداللی در ایهن جیهوص ،تعزیهرات
منیوص شرعی را منحیر به موارد تعزیرات شرعی مقدر (محرمات دارای مفزان مجهازات معهفن)
دانسته و سر

براساس ایهن مفهروض ،بهه رویکردههای مختلهف فق هی در قبهال ایهن تعزیهرات

(تعزیرات مقدر) پرداجته اند و در ن ایت راهکار تشخفص تعداد این تعزیهرات را از لحهاظ قهانونی
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بفان داشتهاند(برهانی و نادری فرد ،۱۹۳۹ ،ص )۱08-۳۹برجی حقوقهدانان در ایهن جیهوص سهه
مهیداننهد.

منطقیتهر

تفسفر ارا ه داده و در ن ایت با تومه به روش ای تفسفر قانونی ،تفسفر سوم را
براساس تفسفر نخست ،به استثنای حدود ششگانه ،سایر مرایس و مجازات دارای پفشفنه ی شهرعی،
تعزیرند که موارد دارای مومب و مفهزان مجهازات معهفن آن ،تعزیهر منیهوص شهرعی محسهور
مفشوند .در تفسفر دوم ،تعزیرات منیوص شرعی ،به مواردی اطالق شده است که مومب آن ها در
شرع مشخص شده باشد ،هرچند مجازات آن ا معفن نباشد .به بفان دیگر ،آنچه دارای نوع و مفهزان
مجازات مشخص است ،حد نام دارد و هر آنچهه در شهرع سهابقه ی تحهریس داشهته باشهد ،تعزیهر
منیوص شرعی است .براساس این تفسهفر ،تعزیهر منیهوص شهرعی ،قسهفس مجهازات بازدارنهده
جواهد بود .براساس تفسفر سومی که ارا ه شده است ،تعزیر منیوص شرعی ،هرچند دارای مفزان
مجازات معفن است ،مجازات آن ثابت نبوده ،بلکهه دارای حهداقل و حهداکثر اسهت .بهرای مثهال،
حاور دو نفر برهنه زیر پوشش واحد کهه مجهازات آن معهفن ولهی فرثابهت اسهت ،از مملهه ی
تعزیههرات منیههوص شههرعی اسههت (رحمانفههان و حبفههب زاده ،۱۹۳۲ ،ص )۱۱۳-۱۱0صههرفنظر از
ایراداتی که می توان به هر یک از ارزیابی های ارا ه شده بهرای تفاسهفر مزبهور وارد سهاجت(،ر.ک:
ساریخانی و توکل پور ،۱۹۳۱ ،ص )۱0۲ایراد کلی وارد بر این شفوهی تحلفل و اسهتنتا را مفتهوان
ارزیابی احتماالت مزبور صرفاً در قالب نیوص قانون و عدم لحاظ نظرهای شورای نگ بان هس بهه
عنوان مقنن (در برداشت عام) و هس به عنوان واضع این تلسف

دانست .به بفان دیگهر ،هرچنهد در

این تحقفق ،سعی شده است با روش ای تفسفری و با استفاده از اصول حقوقی ب ترین تفسفر ارا هه
شود ،محیور شدن در بررسی مواد قانونی و عدم لحاظ مراد مقنن از این تلسف  ،نتفجه ی حاصل
را با ایراد موامه می سازد.
بررسی نظرهای شورای نگ بان در جیوص موادی که تعزیرات منیوص شرعی از آن ا مستثنا
شده اند ،حاکی از آن است که شورای نگ بان محرماتی را که در روایات برای آن ا تعزیر معل شده
است ،چه مفزان مجازات معفن باشد و چه به طور اطهالق بهه تعزیهر حکهس شهده باشهد را تعزیهر
منیوص شرعی قلمداد کرده است .نظرهای شهورای نگ بهان در جیهوص مهواد  ۹۳و  40قهانون
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مجازات اسالمی نفز ماید این ادعاست .در جیوص مهادهی  ۹۳ایهن قهانون ،شهورا در نظهر جهود
مجازات تعزیری روزه جواری را بهه عنهوان یکهی از میهادیق تعزیهرات منیهوص شهرعی ذکهر
مفکند(پژوهشکده ی شهورای نگ بهان ،۱۹۳۲ ،ص .)۹7از آنجها کهه روزه جهواری دارای مجهازات
تعزیری مقدر نفست ،شورا تعزیرات منیوص شرعی را اعس از تعزیرات مقدر و فرمقدر می دانهد.
همچنفن در جیوص ماده ی  ،40شورا اطالق آن را در فر تعزیرات بازدارنده و حکومتی جهالف
موازین شرع اعالم میدارد(همان) که این نظر نفز حاکی از آن است که شهورا تعزیهرات منیهوص
شرعی را منحیر به تعزیرات شرعی مقدر نمی داند .بررسی لغوی این تلسف

نفهز مایهد برداشهتی

است که شورای نگ بان از آن دارد؛ زیرا منیوص بدین معناست که برای یک مجهازات تعزیهری،
نص ومود دارد (در روایات به آن ا تیریح شده است) ،نه اینکه آن مجازات لزوماً مقدر

باشد.

با تومه به مباحث مزبور ،تفاسفری که حقوقهدانان و اداره ی کهل حقهوقی قهوه ی قاهایفه ۱در
مورد«تعزیر منیوص شرعی» ارا ه کرده اند ،مبتنی بر نظر مقنن نبوده اسهت و تفسهفر صهحفح ایهن
تلسف  ،همان مراد شورای نگ بان از آن است که در این قسمت به آن پرداجته شد .مهع الوصهف،
پذیرش این تفسفر در نظام قانونی مم وری اسالمی ایران لزوماً به معنهای پهذیرش تلسهف

آن در

این نظام نفست.
امکان یا عدم امکان مطالبه خسارت در تعزیرات منصوص شرعي
یکی از پرسش های فراروی این پژوهش این است که آیا شاکی حهق مطالبهه جسهارت در مهرا س
مستومب تعزیر منیوص شرعی را دارد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفهت بهر اسهاس مهاده ۱4
« .۱تعزیرات منیوص شرعی به تعزیراتی گفته میشود که در شرع مقدس اسالم برای یک عمل معفن ،نوع و مقدار کففر
مشخص شده است؛ بنابراین در مواردی که به مومب روایات و یا هردلفل شرعی دیگر ،به طور کلی و مطلق برای
عمل ،تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معفن نگردیده ،تعزیر منیوص شرعی محسور نمیشود»(.نظر
شماره ی  7/۳۲/۳7۱مور ۳۲/۱/۲8؛ نظر شماره ی  7/۳۲/۱402مور ۳۲/7/۲۲؛ نظر شماره ی 7/۳۲/۱407؛ نظر شماره
ی ۱۹0۹مور  ۳۲/7/۹و  ....برای مشاهدهی این نظرات و سایر نظرات در این جیوص ،ر.ک :تارنمای معاونت
حقوقی قوه ی قاایفه؛ قابل دسترسی در)http://yon.ir/wg88:
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آیفن دادرسی کففری(میور « )۱۹۳۲شاکی می توانهد مبهران تمهام ضهرر و زیهان ههای مهادی و
معنوی و منافع ممکن الحیول ناشی از مرم را مطالبهه کنهد .».لکهن تبیهره  ۲همهفن مهاده مقهرر
می دارد« :منافع ممکن الحیول تن ا به مواردی اجتیاص دارد که صهدق اتهالف نمایهد .همچنهفن
مقررات مرتبط به منافع ممکن الحیول و نفز پرداجهت جسهارت معنهوی شهامل مهرا س مومهب
تعزیرات منیوص شرعی و دیه نمیشود .».بر این اساس باید گفت از منظر آیفن دادرسهی کففهری
شاکی در مرا س مستومب تعزیر منیوص شرعی فقط حق مطالبه ضرر و زیان های مهادی بالفعهل
را دارد و با تومه به تبیره  ۲ماده  ،۱4نسبت به جسارت های معنوی و نفز منافع ممکن الحیول،
حق مطالبه و تقاضای مبران جسارت را ندارد.
بررسی ها در مورد این تبیره حاکی از آن است کهه در هنگهام تیهویب الیحهه مدیهد آیهفن
دادرسی کففری در کمفسفون حقوقی و قاهایی مجله

شهورای اسهالمی ،نماینهدگان مجله

در

تبیره  ۲ماده  ۱4الیحه پفشن ادی آورده بودند که «هزینههای متعارف درمان که مازاد بر دیه باشهد،
مطابق نظر کارشناس یا بر اساس ادله ،قابل مطالبه است».
اما شورای نگ بان در بررسی این ماده قانونی ،در تاریخ  ۲۹اسفندماه  ،۳0در نامه ای بهه ریهف
مجل

اعالم کرد که «در تبیره  ۲ماده  ،۱4پرداجت جسارت های مازاد بهر دیهه ،جهالف مهوازین

شرع است ».با این نظر شورای نگ بان ،نماینهدگان مجله

در اصهالح ایهرادات وارده ایهن بنهد از

الیحه را حذف کردند تا راه برای مطالبه این جسارتها بسته شود .و تبیهره  ۲بهه وضهع مومهود
اصالح گردید.
بر این اساس مبنای فق ی تبیره  ۲این است که دریافت جسارت مهازاد بهر دیهه فهر مشهروع
است و از آنجایی که تعزیرات منیوص شرعی هس هماننهد دیهه مقهدر شهرعی اسهت لهذا مطالبهه
جسارت مازاد در اینگونه موارد نفز نامشروع قلمداد شده است.
لکن در نقد این مبنای فق ی و همچنفن انعکاس آن در قالب تبیره  ۲مهاده  ۱4آیهفن دادرسهی
کففری باید گفت:
 .۱عدم مشروعفت مطالبه جسارت مازاد بر دیه ،مورد اتفاق فق ا نفست .بهه تیهریح ممعهی از
فقف ان مطالبه جسارت مازاد بر دیه مشروع و مایز اسهت(.ر.ک :نهوری همهدانی ،۱۹7۱ ،ص20۹؛
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هاشمی شاهرودی ،۱۹7۱ ،ص2۱-2۹؛ موسوی اردبفلی ،مکارم شفرازی ،مظاهری ،گرامی و ممعی
دیگر از فقف ان ،۱۹77 ،ص )۲۱-۲4بنابراین انعکاس یک نظریه فق ی از سوی شهورای نگ بهان بها
ومود مخالفت ممعی از مرامع تقلفد معاصر در متن قانون چندان مومه نباشد .بهه نظهر مهیرسهد
بایسته های تقنففن نفز موید این برداشت باشد که برای انعکاس دیدگاه های فق هی در قهانون بایهد
دیدگاهی که به طور حداکثری عدالت را مورد تومه قرار می دهد و جسارت زیان دیده را به طهور
حداکثری مبران می نماید انتخار گردد.
 .۲سرایت حکس عدم مشروعفت مطالبه جسارت مازاد بر دیهه بهه تعزیهرات منیهوص شهرعی
قفاس بدون دلفل است .زیرا فقف انی که قا ل به تعزیرات منیوص شهرعی شهدهانهد در جیهوص
عدم مشروعفت مطالبه جسارت مازاد سخنی نگفتهاند .و از اینکه برجهی فقف هان معتقهد بهه ومهود
تعزیرات منیوص شرعی قا ل به عدم مشروعفت مطالبه جسارات مازاد بر دیه شده اند نمی تهوان
نتفجه گرفت این گروه از فق ا در مطالبه جسارت مهازاد بهر تعزیهر منیهوص نفهز قا هل بهه عهدم
مشروعفت باشند .چه اینکه برجی فق ا در عفن پذیرش تعزیرات منیهوص شهرعی در عهفن حهال
مطالبه جسارت مازاد بر دیه را مشروع دانسته انهد(ر.ک :مکهارم شهفرازی ،۱۹7۱ ،ص )۲۱بنهابراین
تالزمی بفن قول به عدم مشروعفت مطالبه جسارت مازاد بر دیه با عدم مشروعفت مطالبه جسهارت
مازاد بر تعزیر منیوص ومود ندارد.
 .۹بر اساس صناعت اصول فقه اطالق گفری نفازمند ومود مقهدمات حکمهت اسهت .یکهی از
م مترین مقدمات حکمت ،در مقام بفان بودن است .در مرا س مشهمول دیهه ،شهارع در مقهام بفهان
جسارت مخیوص نف

یا عاو آسفب دیده است و در مقام بفان و تعفهفن نحهوه مجهازات سهایر

جسارتها نفست بنابراین نبایهد و نمهیتهوان از عهدم بفهان شهارع نتفجهه نفهی مشهروعفت سهایر
جسارتها را استنباط کرد .در تعزیرات منیوص شرعی نفز شارع تن ا در مقام بفان مفزان مجهازات
است و در مقام بفان و تعففن مفزان و نحوه مبران جسارت های مهادی و معنهوی نمهی باشهد لهذا
نمیتوان از عدم بفان نحوه مبران سایر جسارت ها ،عدم مشروعفت مطالبهه سهایر جسهارت هها را
نتفجه گرفت .حتی اگر بر اساس برجی دیدگاه ها بتوان از عدم بفان سهایر جسهارت هها در مهرا س
مشمول دیه ،عدم مشروعفت مطالبه سایر جسارت ها را نتفجه گرفت بازهس نمی توان این مساله را
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به مطالبه جسارت ها در تعزیرات منیوص شرعی سرایت داد .چه اینکهه ایهن قفهاس مهع الفهارق
است .زیرا شارع در مرا س مشمول دیه جسارت را تعفهفن مهی کنهد لکهن در تعزیهرات منیهوص
شرعی ،مجازات شرعی را تعففن میکند و اساسا در مقام بفان تعففن جسارت نفست.
 .4ومه تفکفک بفن جسارت مادی محقق الحیول و جسارت مادی ممکن الحیهول در مهاده
 ۱4و تبیره  ۲مشخص نفست .زیرا اگر مبنای فق ی این ماده و تبیره آن ،عدم مشروعفت مطالبهه
جسارت مازاد بر مجازات تعففن شده است دیگر تفاوتی بهفن جسهارت مهادی محقهق الحیهول و
ممکن الحیول نفست و هر دو مازاد بر مجازات تعفففن شده میباشند که طبق این مبنا قابهل دفهاع
فق ی نفستند .چه اینکه جسارت و ضهرر مف هوم عرفهی اسهت کهه در محقهق الحیهول و ممکهن
الحیول صادق است .ماافا بهر اینکهه چگونهه مهی تهوان پهذیرفت از دیهدگاه قانونگهذار واحهد،
جسارات معنوی ناشی از حد و قیاص عاو یا قیاص نف

و تعزیری ساده ماننهد تهوهفن قابهل

مبران است اما جسارت معنوی تعزیر منیهوص ،قابهل مبهران نباشهد؟ چگونهه مهی تهوان بهرای
اسفدپاشی به صورت که دیه دارد ،جسارت معنوی را بدون مبران باقی گذاشت؟
 .۱مواد  ۲ ،۱و  ۹قانون مسئولفت مدنی بفانگر این مطلب اسهت کهه کلفهه زیهان ههایی کهه بهه
شخص وارد میشود ،باید مبران شود و هفخ ضرری نباید مبران نشده باقی بماند .همچنفن هفهلت
عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ی  2مور  ۱۹7۱/4/۱مطالبه ی جسارت مهازاد
بر دیه را مجاز اعالم کرد .و با التفات به قاعده ی کلهی الضهرر و ههس چنهفن قاعهده ی تسهبفب و
اتالف باید گفت مطالبه جسارت های مادی و معنوی مازاد در دیه و همچنفن تعزیهرات منیهوص
شرعی بالاشکال است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
با تومه به آنچه گذشت مشخص گردید پفش فرضی که باعث شده در لسان فق ها واژه «تعزیهرات
منیوص» مرسوم گردد ،بفان مقداری جاص از مجازات برای برجی مرا س در روایهات اسهت .امها
باید تومه داشت صرف بفان مقدار مجازات در روایتی دلفل بر آن نمی شود که آن مقدار منیوص
و فر قابل تغففر تلقی شود .زیرا تعزیر از ممله اموری اسهت کهه مفهزان آن بهه تشهخفص حهاکس
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بستگی دارد و ذات آن تغففر پذیری را به همراه دارد و لذا از ممله اموری است کهه بها تومهه بهه
شرایط مختلف مرم ،مجرم و ...تعففن می شود.
از دیدگاه حقوق کففری اسالم فلسفه تعزیرات ،تلدیب و منع بوده .کففر تعزیر منبه اصالحی و
تربفتی دارد و بررسی آن تابع میلحت است .حاکس اسالمی باید طبق میالح فرد و مامعه ،شرایط
زمانی و مکانی ،ویژگیهای اجالقی ،روانی و حتی جیوصفات مسمانی بزهکار به تعففن و امرای
کففری تعزیری اقدام مینماید.همچنفن باید به این نکته تومه داشت احکام قاایی که از سوی
امامان مطرح می شوند احکام حکومتی هستند که اصطالحا «قضَََفیَ ید قَُ» محسور می شوند و

نمی توان آن ا را به موارد مشابه سرایت داد .لذا ضروری است ضمن پایبندی به قاعده « یتُوَرَألََرَْ
ْللکم» از معل اصطالح «تعزیرات منیوص» پرهفز شود تا قوانفن مزا ی از انعطاف پذیری

بفشتری برجوردار باشند و بتوان برای شرایط گوناگون از ممله ارتکار بار اول ،عسر و حر و...
مجازات کمتری را در نظر گرفت.
نکته قابل تومه اینکه حتی فق ایی همچون صاحب مواهر که معتقد به منیوص بهودن برجهی
تعزیرات شده اند در عفن حال ،مقدار آن را به صالحدید حاکس میدانند و از همان قاعهده معهروف
«التعزیز بما یراه الحاکس» پفروی میکنند .همچنفن اجتالف دیدگاههای فق ها ،پژوهشهگر را بهه ایهن
مطلب رهنمون مینماید ،چه بسا میادیق تعزیرات منیوص از چنهان بنفهان و شه رتی برجهوردار
نفست ،زیرا اگر دالیل متقن و محکمی برای این میادیق بود ،این همه تردید و بفان دو تها پهانزده
میداق مایی نداشت.
نفز باید تومه داشت از مجموع احکام و مقررات ناظر بر تعزیرات ،میتوان ویژگهیههای آن را
چنفن ف رست نمود:
 .۱تعزیر ،کففری نامعفن است؛

 .۲تعزیر یک ضرورت است ،لذا به حداقل آن اکتفا میشود « یضرن تَتقُ َنقُ دل»؛
 .۹در تعزیر ،شخیفت مجرم ،وضع روحی و مسمی و شرایط زمان و مکان دجالت دارد؛
 .4در کففر تعزیر ،حاکس حق عفو دارد؛
 .۱در امرای تعزیر ،باید امفد به اصالح و تلدیب ومود داشته باشد؛
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 .2تعزیر ،تناسب مستقفس با مرم و حاالت مجرم دارد؛
 .7تعزیر ،مطلقاً با توبه ساقط میشود؛
 .8تعزیر ،قابل شفاعت است؛
 .۳تعزیر ،کمتر از حد باید باشد.
که مجموعه این ویژگیها اقتااء میکند «تعزیهرات» فهر قابهل معهفن باشهد و دارای انعطهاف
پذیری باشند تا با شرایط و موقعفت های گوناگون قابل تغففر بوده و در نتفجه مجازات بهه عهدالت
نزدیک تر باشد .همچنفن نباید این نکته را از یاد برد که وحدت رویه قاایی امهری بسهفار م هس و
اساسی است .با تومه به اجتالف دیدگاه های فق ا در میادیق تعزیرات منیوص ،احاله قهانون بهه
این ن اد ،سبب از بفن رفتن وحدت رویه قاایی می شود و قاضهی در اسهتناد رای جهود بهه فتهاوا
دچار مشکل می شود .چه اینکه بر اساس اصل  ۱27قانون اساسی باید به فتوای معتبر مرامعه کنهد
و فتاوای معتبر فق ا دارای اجتالفات فراوان است و لذا عمال قاضی در صدور رای با چالش موامه
می گردد.
رهفافت اصلی برای حل مساله آن است که باید تومه داشت روایات بفانگر تعزیر مشخص ،بها
تومه به سنخ مساله که امر حکومی و قاایی است از شان حکومی و قاایی معیومفن صادر شده
است و این سبب می شود که این احکام امور فر ثابت و موقتی دانسته شود و از ثابت انگهاری و
دا می بودن آن امتنار گردد .بنابراین در پاسخ به پرسش اصلی این پهژوهش بایهد گفهت تقسهفس
تعزیرات به تعزیرات منیوص شرعی و تعزیرات فر منیوص امری نامومه است.
همچنفن با تومه به اصل قانونی بودن مرم و مجازات و با تومه به اینکهه میهادیق تعزیهرات
منیوص و مفزان مجازات آن در قانون ذکر نشده است قاضی چگونه می توانهد اقهدام بهه صهدور
رای نماید؟ .با تومه به آنچه بفان شد موارد زیر برای حل معال پفش آمده پفشن اد می گردد:
الف) با تومه به اجتالف نظر فق ا در میادیق تعزیرات منیوص ،همچنفن نقدی که بهر بنفهان
این نظریه شد پفشن اد می گردد در قالب الیحه ای اصالحی این اصطالح از قانون مجازات اسالمی
حذف گردد.
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ر) تا زمانی که این اصطالح از متن قانون مجازات اسالمی حذف نشده اسهت طبفعتها قاهات
محترم مکلف به اعمال این ن اد می باشند .لذا یکی از این دو راه در پفشروی قاات محترم ومود
دارد:
 .۱با تومه به اب ام قانونی موضوع به سراغ اصل  ۱27قانون اساسی برود و حکس شرعی فعلفت
یافته برای هر مکلفی را بر اساس نظر مقلَّد وی یافته و بر اساس آن اقهدام بهه صهدور رأی
نماید؛ یعنی از شخص پرسفده شود کهه از کهدامفک از مرامهع عظهام ،تقلفهد مهی نمایهد و
براساس نظر آن فقفه جاص ،در مورد اینکه رفتار وی مسهتومب تعزیهر منیهوص شهرعی
بوده است یا جفر ،اظ ارنظر نماید.
 .۲راهکار دوم آن است که با استفاده از اصول تفسفری حقهوق کففهری ،رویکهرد حهداقلی بهه
تعزیرات منیوص شرعی را موردقبول قرار داده و بر این امر اکتفا کنفس که این عنوان ،تن ها
دو رفتار مجرمانه را در برمی گفرد (رویکرد دوگانه انگاری) و بقفه مهوارد داجهل در عنهوان
تعزیر منیوص شرعی نبوده و ذیل عنوان تعزیر فرمنیوص قرار

میگفرد.

به نظر میرسد که رویکرد دوم به دالیل زیر بایستی موردقبول واقع شود:
اوالً ،بسفاری از مرامع و فق ا ،اساساً در نوشهته ههای فق هی و اسهتفتا ات جهود در مهورد
تعزیرات منیوص و تعداد این تعزیرات سخنی به مفان نفهاورده انهد و حتهی برجهی از
بزرگان تمایلی به ورود به عرصه های حقوق کففری ندارند و این موضوعات را اموری
حکومتی میدانند .ارماع به نظر فقفه مومود ،ارماع امر مب س به امری مج ول است کهه
نمیتواند مشکل فعلفت یافته در پرونده های کففری را حل نماید.
نمیتوان چنفن تلسفسی را منوط به اجهتالف نظرههای مختلهف نمهود ،زیهرا چنانچهه

ثانفاً،
گذشت تلسفسات مختلف حقوقی در قانون مدید در مورد تعزیرات منیهوص شهرعی
کاربردی ندارند و گستردگی این تلسفسات و آثار آن در چنفن امر م مهی منشهل تشهتّت
رویههی

آرای گسترده و سردرگمی محهاکس و شه روندان جواههد شهد؛ بنهابراین بایهد
واحدی در شناجت و احیای این تعزیرات ،موردقبول قرار داد.
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بر دیه» ،ماهنامه دادرسی ،ش  ،۳مرداد و ش ریور ،۱۹77ص.۲۱-۲4
 .۹8مکارم شفرازی ،ناصر ( ،)۱۹8۲تعزیر و گستره آن ،قس ،انتشارات مدرسهه اإلمهام علهی بهن ابهی
طالب(ع).

 .۹۳نجفی ،محمدحسن ( ،)۱۹74مواهر الکالم ،ت ران ،دار الکتب اإلسالمیة.
 .40نوری همدانی ،حسفن( ،)۱۹7۱رساله توضفح المسا ل ،قس ،دفتر معظس له.
 .4۱نوری ،مفرزا حسفن ( ۱408ه ق) ،مستدرک الوسا ل ،قس ،موسس آل

البفت(ع).

 .4۲هاشمی شاهرودی ،سفد محمود(«،)۱۹7۱آن چه بزهکار افزون بر دیه باید برردازد» ،فیهلنامه ی
فقه اهل بفت(ع) ،سال دوم ،ب ار و تابستان ،۱۹7۱ش  ۱و  ،2ص.72-۱7
 .4۹واسطی زبفدی ،سفد محمد مرتای ۱4۱4(،ه ق) ،تلج ال روس ،بیروت ،دار الفکر لعطبلع ة و النش ر و
التوزیع.

