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 چکیده
 عنوان با ،موارد از این گاه فقیهان. است شده تعزیری در روایات تعیین جرائم از برخی کیفر میزان

 حدود شمارگان ابهام بر هایی مجازات چنین ن یاد کرده اند. وجودیا تعزیرات معیّ منصوص تعزیرات

. است شده ها مجازات از دسته این کردن قلمداد حدّ یا تعزیری در فقیهان آرای تتشتّ سبب و زودهاف

و ثبات یا  ،جرائم این در مجازات میزان روشن ساختن چیستی ،این موارد هبار در اصلی پرسش

 نمعصومی دمتعدّ های منصب به توجه با حاضر پژوهش. تغییربرداری کیفرهای پیش بینی شده است

 و تأدیب اصالح، مانند تعزیری های کیفر تشریع اصلی فلسفه با مجازات میزان تعیین ناهمگونی و( ع)

 که است آن معنای به تعیین این مجازات ها را از جنس احکام قضایی دانسته است. این ،بزهکار منع

 ایج این برداشت آناز نت. نیست شرع تغییرنابردار احکام از ،موارد این در شده تعیین مجازات میزان

 جدید های نهاد شناسایی و نداشته ماهوی تفاوت منصوص غیر تعزیرات با تعزیرات گونه است که این

 بالمانع آنها در حکم مرور زمان صدور و تعقیب زمان مرور و مجازات تعویق تعلیق، مانند جزایی

 .است

 حکومتی ایاترو قضایی، روایات شرعی، منصوص تعزیرات تعزیر، ،حدّ: هواژکلید
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 مهمقدّ -0
 می حاکم اختیارات را از شرعی ماتمحرّ ارتکاب برای تعزیر یطورکلّ به فقیهان

 عمل نوع هر ارتکاب برای حاکم سوی از عام ۀقاعد این مبنای بر که تعزیری. دانند

 ندارد نیمعیّ هانداز شود و می نامیده شرعی تعزیرات شود، می اعمال شرعی حرام

 در خاصّ صورت به رفتارها و اعمال برخی ،حال این (. با0/501: 5048ی، ق حلّمحقّ)

پیش  نیمعیّ مجازات آنها مرتکبان برای و شده معرفی حرام عمل مصداق دینی متون

 منصوص تعزیرات» تعزیرات، از دسته این به (.05/110: 5040نجفی، است ) شده بینی

 دست این درباره ها پرسش ترین اصلی زشود. ا می گفته« نتعزیرات معیّ»یا  «شرعی

 انتقادی -تحلیلی روش با مقاله این. است موارد اینگونه در مجازات تماهیّ تعزیرات،

 حکم موارد، اینگونه در مجازات میزان تعیین آیا: که است پرسش این به پاسخ پی در

 قضایی امری در این موارد را کیفر میزان تعیین توان می که آن یا است ابدی و شرعی

 تعیین آیا که پردازد می پرسش این واکاوی به همچنین مقاله دانست؟ حکومتی یا

به معنای آن است که این تعزیرات باید به لحاظ احکام و  موارد اینگونه در کیفر میزان

 ملحق شوند؟ آثار به حدّ

 نگهبان شورای پیشنهاد با ،5031 سال اسالمی مجازات قانون تصویب جریان در

 قانون این به «شرعی منصوص تعزیرات» ، نهاد اسالمی شورای مجلس قانون اساسی به

 حکم صدور و تعقیب زمان مرور شمول از تعزیرات اینگونه ،نتیجه در. یافت راه

 از بسیاری 5031 ق.م.ا 551 هماد 1 هتبصر تصریح به. شدند خارج( 541 ماده موضوع)

 تعزیرات اینگونه در مضاعف مجازات و کمهمحا منع مانند کیفری تأسیسات و دهانها

 و نیست نقدی جزای به تبدیل قابل تعزیر اینگونه از ناشی حبس. کند نمی پیدا راه

 می اصالح هم کیفر بدون ،محکوم که این احراز صورت در حتی تواند نمی قاضی

 قابل منصوص همچنین تعزیری های مجازات. نماید حکم کیفر از معافیّت به شود

ضمن این که تعزیرات منصوص شرعی به خودی خود مبهم و  .نیستند تعلیق و قتعوی
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و مایه  آورده پدید دادرسان برای را هایی سردرگمی خود ۀنوب به امر پیچیده است. این

دیگر از  برخی (541: 5031زاده،  رحمانیان و حبیبهای گوناگون شده است ) تفسیر

 «قانون اجمال» مصادیق از یکی و فقهی اصطالحی را منصوص تعزیرات نویسندگان،

 قانون 511 اصل طبق بایست می دادرس قانون، اجمال موارد سایر همانند که اند دانسته

 با(. 541: 5030 برهانی،) نماید استخراج را مسأله حکم و مراجعه فقهی متون به اساسی

 اصل با نآ ارتباط لحاظ به ،موارد اینگونه در فقهی منابع به رجوع پذیرش فرض

 و شرعی منصوص تعزیرات قلمرو از ها تفسیر که پیداست مجازات و جرم بودن قانونی

 چون و چند هبار در تحقیق ،موارد پیش گفته. باشد مختلف کامالً می تواند آن احکام

باره آثار موجود در. سازد می ضروری را حقوقی موازین و فقه چارچوب در نهاد این

گیرند و  پارسی اغلب اصل وجود این نهاد را مفروض می زبان تعزیرات منصوص به

حال آن که ضرورت و حتی درستی شناسایی  گویند؛ از ابهام موارد آن سخن می مثالً

ت مورد تردید است. تعزیرات منصوص با احکامی متفاوت از تعزیرات عمومی به شدّ

 در مقاله این ویژه از این چشم انداره برای پیگیری چند و چون تعزیرات منصوص ب

 در و نموده واکاوی را منصوص تعزیرات جایگاه و مصادیق مفاهیم، نخست بخش

 تعزیرات به نوعی به آنها در که دینی های خطاب شناسی تأکید بر گونه با دوم بخش

 نقد تحلیلی روش به را نهاد این درباره ایرانی قانونگذار دیدگاه شده، اشاره منصوص

 نموده است.

 

 منصوص تعزیرات های ویژگي و مصادیق مفهوم، -2

 عامّ تعزیر معنای -0-2

 برشمرده دیمتعدّ معانی آن برای و اند دانسته «عزر» ریشه از را تعزیر شناسان، لغت

 اند دانسته کردن سرزنش و بازداشتن کردن، منع معنای به را تعزیر ای عده. اند

 شدید ضرب را آن جوهری (.0/118جزیری، بی تا:  ؛151-1/150: 5050زبیدی، )

فیومی، ) دانسته اند تأدیب معادل را تعزیر برخی (.1/100: 5058جوهری، )است  دانسته
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 یاری و نصرت (.0/111: 5050ابن منظور،  ؛1/35: 5041فیروزآبادی،  ؛1/041: 5041

: 5040ابن فارس، ؛ 110: 5051اصفهانی، ) است آمده واژه این تعریف در نیز نمودن

ومی، فیّ) است نموده لحاظ را مالمت و سرزنش واژه این تعریف در فیومی (.0/055

 دون ضرب» از تعبیر ،تعزیر تعریف در شناسان واژه از دیگر (. برخی1/041: 5041

فراهیدی، ؛ 0/118جزیری، بی تا: ؛ 0/115: 5050ابن منظور، ) اند نموده استفاده« الحدّ

 به را تعزیر برای ذکرشده معانی تمامی برخی (.0/045: 5051طریحی، ؛ 5/015: 5054

 از تعزیر با که توضیح این با. بازگردانده اند بخشیدن قدرت با همراه کردن حمایت

 کمال سوی به و پاک را او تعزیر و شود می دفاع بدش عمل مقابل در ،مجرم شخص

 دارد می باز عمل تکرار از را او و شود می او تربیت باعث و کندمی هدایت

 (.8/548: 5014مصطفوی، )

 اند، ننموده تعزیر معنای از واحدی های برداشت شیعه فقیهان نیز اصطالح در

شهید ) دانند می مجازات میزان بودن نمعیّ نا را مجازات بودن تعزیری معیار برخی

 در را تأدیب هواژ ،دیگر (. برخی0/501: 5048ی، ق حلّمحقّ؛ 51/01: 5050، ثانی

(. 1/015: 5051طباطبائی، ؛ 0/101: 5055ابن ادریس، ) اند نموده لحاظ تعزیر معنای

 است خوانده فرا آن پذیرش به را ما خداوند که اند دانسته مجازاتی را گروهی تعزیر

 ارائه بارۀ تعزیر در مضامین همین نزدیک به های دیگری (. تعریف051: 5040حلبی، )

 (.5/14: 5051موسوی گلپایگانی، ) است شده

 حقیقت» ،صاله لفظ مانند نه تعزیر واژه که باورند براین معاصر فقیهان از برخی

(. 11: 5080مکارم شیرازی، ) فقهیّه حقیقت نه و ،«متشرّعه حقیقت» نه دارد، «شرعیّه

 زیرا نیست، فوق ۀگانسه های حقیقت از یک هیچ دارای که است ای واژه تعزیر ۀکلم

 .است رفته کارآن ب لغوی معنای همان در - آمد خواهد که -فقیهان کلمات در

 و بوده نمعیّ نا آن میزان که دانند می مجازاتی را تعزیر نیز سنّت اهل دانشمندان

: 5058بهوتی، ؛ 51/011: 5054ابن قدامه: ) است نشده نمعیّ شارع جانب از آن مقدار
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 و بازداشتن مطلق عنایم به را تعزیر (. برخی0/535: 5054ابن قدامه، ؛ 1/510

 که کرده اند تفسیر مجازاتی به را آن شرع اصطالح در اما اند، دانسته کردن جلوگیری

 اهل فقهای تعاریف ،سان (. بدین1/183: 5053جزیری، ) ندارد نیمعیّ ارهکفّ و حدّ

 .ندارد شیعه فقهای تعاریف با چندانی تفاوت سنّت

 تعزیری های مجازات ویژگي -2-2

 تعزیر و حدّ میان بنیادین تفاوت سه اسالم، جزایی احکام در ها بررسی برابر

 جرم نوع و حدّ هر موضوع شرعی، حدود در: موضوع در تفاوت -5 :شود می مشاهده

 نظر با متناسب مجازات، مقدار و نوع تعیین تعزیر، در اما است، شدهصمشخّ کامالً آن

 در حدَی کیفرهای نوع: کیفر عنو جهت از -1؛ است اسالمی حاکم صالحدید و

 حاکم صالحدید به بنا تعزیری های مجازات در اما است، گردیده صمشخّ شریعت

 باید تعزیری مجازات اندازۀ: مجازات میزان جهت از -0؛ گرددمی تعیین اسالمی

می  رعایت بیشتر تعزیر در مجازات و جرم تناسب بنابراین باشد، انتسابی بزه با متناسب

 :از است عبارت دیگر های فاوتت. شود

 از ولی ندارد نیمعیّ اندازه کمی طرف از تعزیر: تعزیر در اقل حدّ تعیین عدم. 5

 ند،موافق شیعه با تعزیر قلّت جهت از عامه فقهای. باشد کمتر ،حدّ از باید کثرت جهت

 به تواند می تعزیر معتقدند آنان از بعضی. دارند نظر در جانب زیادی اختالف ولی

 تعزیر: تعزیر بودن مفسده تابع. 1(؛ 8/011: 5054ابن قدامه، ) باشد بیشتر یا حدّ مقدار

. 0 (؛500-1/501: 5044، عاملی) دارد وجود جرم ارتکاب در که است ای مفسده تابع

 با تعزیر: توبه با تعزیر سقوط. 0 ؛آن بر فایده بترتّ عدم صورت در تعزیر اجرای عدم

 جرم، حسببر  تعزیر. 1 ؛دارد وجود نظر اختالف حدود در ولی ،شود می ساقط توبه

 خود اختیار به که است اسالمی حاکم عهده بر و است مختلف حق صاحب و مجرم

 تنوع. 1 ؛شود نمی دیده اختالفی چنین حدود در اما نماید، وضع متناسبی مجازات

 اما است، مشترک گاه و الناس حق گاه اهلل، حق گاه تعزیر :حقوق اختالف به تعزیر

 وجود دارد نظر در بارۀ آن اختالف که قذف حدّ جز هستند، اهلل حق همگی حدود
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 حاکم و امام بر حدود اقامه: امام بر حدود اقامه وجوب .1(؛ 1/031جزیری، بی تا: )

 فقهای میان حاکم و امام بر تعزیر اقامه وجوب عدم و وجوب درباره ولی است، واجب

 تعزیر اگر که معتقدند ابوحنیفه و مالک ،هعامّ فقهای از. دارد وجود نظر الفاخت شیعه

 که است معتقد شافعی اما است، واجب آن اقامه باشد، اهلل حق رعایت عدم خاطر به

 پذیرفته .8 (؛1/135همان: ) مختارند آن اقامه در حاکم و امام و نیست واجب تعزیر

 نیست، پذیرفته وجه هیچبه شفاعت و عفو د،حدو در: حدود در شفاعت و عفو نشدن

. بپذیرد او درباره را افراد شفاعت یا کند عفو را مجرم است مجاز حاکم ،تعزیر در اما

 که افتراقی کمتر نظامی و شود می تردید ها تفاوت این درستی یکایک در گاه هرچند

عقلی و نقلی  دلّهشود؛ زیرا ا می پیشنهاد نیست متفاوت تعزیر با چندان حدّ آن در

 (.110-150: 5031ها وجود ندارد )نوبهار،  استواری برای اثبات بسیاری از این تفاوت

 منصوص تعزیرات -3-2

 میزان بودن، تعزیری عین در که دارد وجود احکامی ،اسالم جزایی احکام در

 این هب را یمستقلّ باب فقیهان. است شده نمعیّ( ع) معصوم ناحیه از هاآن در مجازات

 پراکنده صورت به فقهی های کتاب درکه  هرچند ؛اند نداده اختصاص تعزیرات دست

 نموده اشاره هاآن موجود به روایات به استناد با موضوع تناسب به مختلف ابواب در و

 مجلسی امهعلّ گماشته، تهمّ تعزیرات از دسته این آوریجمع به که فقیهی تنها. اند

-15مجلسی، بی تا: ) است دانسته قسم پنجاه تا را تعزیرات این ارشم ایشان. است( ره)

 شمارگان در نظریه چهار که است این بیانگر فقهی های کتاب بر (. مروری01

 :است شده ارائه شرعی منصوص تعزیرات

 امام ،معاصران از و یحلّ قمانند محقّ پیشین عبارت برخی فقهای از اول، گروه

 هایی مجازات چنین از توان می را مورد دو تنها آید که می چنین بر)ره(  خمینی

 اجازه بدون را کنیزی که شخصی برای اقشلّ 1/51 مقدار ،صاحب شرائع. دانست

ق محقّ) باشد داشته جنسی آمیزش وی با و درآورده خود عقد به مسلمانش همسر
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 دو حدوا زیر پوشش خوابیدن برای اقشلّ ضربه 33 تا 04 ( و5/151: 5058ی، حلّ

 منصوص تعزیری های مجازات نوع از را نباشد قرابتی هیچ هاآن بین که جنسیهم

 برهنه مرد دو که موردی بین دادن تفصیل با)ره(  خمینی امام کهحالی در ؛است دانسته

 و - شوند می تعزیر حاکم نظر به صورت این در که- گیرند قرار واحدی پوشش زیر

 ضربه 33 صورت، این در که – بگیرند قرار ضعیتیو چنین در زن دو که صورتیبین 

: 5051خمینی، ) است نموده بیان را لهمسأ حکم - داند می حوطأ را هاآن به زدن اقشلّ

 زوجه کهصورتی در دار روزه همسر با جنسی آمیزش ایشان (. همچنین1/014-015

 را زاتشمجا و دانسته منصوص تعزیرات از را باشد داشته ارتباطی چنین به میل

 (.5/110همان: ) داند می اقشلّ ضربه 11 همراه به ارهکفّ پرداخت

 دهند، می تشکیل را متقدمین و متأخرین از اعمّ فقها اکثریت که دیگر گروهی

 مصادیق در هرچند. اند نموده منحصر مجازات سه به را منصوص تعزیرات شمارگان

 روزه همسر با مرد جنسی آمیزش لهمسأ در که آنجا تا ؛ندارد وجود نظراتفاق آن

 دو، آن سوی از ارهکفّ پرداخت به الزام بر عالوه زوجه رغبت و میل صورت در دارش

 تازیانه 14 زوج اره،کفّ دو پرداخت بر عالوه زوجه اکراه صورت در و تازیانه 11

: 5050) و شهید ثانی (5/111: 5051) لاوّ شهید همچون فقهایی. شد خواهد مجازات

ق محقّ) االسالم عشرائ این دسته نامید. در حالی که صاحب ( را می توان از50/011

 در ایشان که تفاوت این با ،است داده نظر شهیدین ( همانند511-5/511: 5048ی، حلّ

 مطلق را آن میزان و نموده اکتفاء «و یعزّر دونها» بیان به صرفاً النافع المختصرکتاب 

 کتاب در نیز عالمه فرزند قینالمحقّ فخر (. از11: 5058ی، ق حلّمحقّ) است گذارده

 (.5/113: 5081ی، حلّ) است شدهگزارش فتوایی چنین الفوائد ایضاح

 امام ثانی و شهید اول، شهید ی،حلّ محقق طوسی، شیخ همچون فقهایی سوم، گروه

 که دارد اختصاص مورد چهار به منصوص تعزیرات شمارگان که باورند این بر خمینی

: 5054، شهید اول؛ 113: 5044طوسی، ) انگشت وسیله به بکارت ازاله :از ارتندعب

: 5051خمینی، ؛ 50/011 :5050، شهید ثانی؛ 0/501: 5048ی، ق حلّمحقّ ؛5/111
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شمارگان تعزیرات منصوص را به پنج مورد  ،در حالی که صاحب جواهر (.1/018

ین ی بر انیز مرحوم خوئ ن(. از معاصری05/111: 5040نجفی، ) اختصاص داده است

موجب ازاله بکارت کسی غیر از همسر و  ،انگشت باورند که هرگاه شخصی به وسیله

ضربه تازیانه در  84نمی خورد و  یا کنیزش شود، بنابر مشهور تعزیر می شود و حدّ

 حال در همسر با (؛ نزدیکی05/055: 5011خوئی، روایات نیز حمل بر تعزیر می شود )

؛ 50/011: 5050، شهید ثانی؛ 5/111: 5015؛ طوسی،1/585: 5051، طوسی) روزه

 و کنیز گرفتن همسری به (؛88-81: 5040صافی گلپایگانی، ؛ 544: 5054شهید اول، 

شهید ثانی، ؛ 105: 5044طوسی، ) آزاد مسلمان همسر از اذن از قبل او با نزدیکی

-141: 5044طوسی، ) حدوا پوشش زیر عریان انسان دو ( و قرارگرفتن50/011: 5050

 ،نهایت در و (.88-81: 5040صافی گلپایگانی، ؛ 50/054: 5050شهید ثانی، ؛ 141

 رسانیده مورد پانزده به را منصوص تعزیرات شمارگان هستند که فقهایی چهارم گروه

برخی از فقیهان معاصر در مقام شمارش تعزیرات منصوص این موارد را از . اند

 18 یا 13 مستحقّ که ،برده توسط آزاد انسان افتراء .5اند:  تهتعزیرات منصوص دانس

 03 مستحقّ که...  و فاسق خبیث، فاجر، مانند: الفاظی بردن کارب. 1 ؛است تازیانه ضربه

 اندازه به ،مرتکب که( بهیمه وطی) حیوان با جنسی رابطه. 0 ؛بود خواهد تازیانه ضربه

 مدت در همسر با نزدیکی. 0 ؛خورد می یانهتاز ضربه 11 یعنی زانی حدّ چهارم یک

 مبارک ماه حال روزه در جنسی آمیزش. 1 خورد؛ می تازیانه 11 ،مرتکب که حیض

 ضربه 11 و نموده پرداخت ارهکفّ باید یک زن، هر رغبت و میل صورت در که رمضان

 به و دهنمو پرداخت ارهکفّ دو باید زوج ،زن اکراه صورت در شوند و می زده تازیانه

 مردی دو. 1 ؛بخواند دیوانه فرزند را دیگری که شخصی. 1 ؛شود می تعزیر تازیانه 14

 آن مجازات که گیرند قرار پوشش یک در ضرورت بدون و قرابت وجود بدون که

 وجوب و( زانی حدّ هشتم یک) نصف و 51 مجازات. 8 ؛است تازیانه ضربه 33

 ؛کند ازدواج کتاب اهل از زنی با مسلمانش همسر ۀاجاز بدون که مردی برای مفارقت
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 شده نمعیّ آن مرتکبان برای تازیانه ضربه 33 که ،آمیزش بدون حرام جنسی عاتتمتّ. 3

 خلوت باهم ای خانه در که ای بیگانه زن و مرد برای تازیانه 38 یا 33 .54 ؛است

ه در ماه ک کسی برای خمر شرب مجازات بر عالوه تازیانه 14 استحقاق .55 نمایند؛

 ؛«یهودی ای» جمله با اشخاص قراردادن مخاطب .51 مبارک رمضان شراب بنوشد؛

 ؛50 .خورد می تازیانه 14کند، خطاب «ثمخنّ ای» جمله با را دیگری شخصی اگر .50

 را اش روزه رمضان ماه در عذر بدون که کسی برای تازیانه ضربه 03 تعزیری مجازات

است  تازیانه ضربه 13 مجازاتش که ،کتاب اهل طتوسّ انمسلم قذف. 50 کند؛ افطار

 (.541-541: 5080مکارم شیرازی، )

 و احصاء در فقیهان آراء تشتّت مایه منصوص تعزیرات در مجازات میزان تعیین

 و یحدّ که معنا این به. است شده تعزیر یا حدّ عنوانبه ها مجازات از ای پاره شمارش

 قمحقّ همچون فقیهی که ای گونهبه بوده، نامعلوم ها ازاتمج گونهاین بودن تعزیری

 ولی (0/501: 5048ی، ق حلّمحقّ) دانسته تعزیری جرائم از را ارتداد در جایی یحلّ

 سخن نقل ضمن جواهر صاحب. اند نموده یتلقّ یحدّ جرمی را ارتداد ،دیگر فقیهان

 و حدّ میان تفکیک معیار را تمجازا مقدار بودن ننامعیّ و نمعیّ که مسالک در شهید

 اصطالحی حدّ مقابل در ،شهید عبارت در «تعزیر» که است نموده دانسته، اذعان تعزیر

نجفی، ) به شمار آمده اند ن، حدّمعیّ های مجازات این از برخی ،دلیل همین به ؛نیست

5040 :05/111.) 

 برای. پردازد می تعزیرات به نوعی به که است روایاتی فوق های برداشت مستند

 :کنیممی  اشاره روایات این از برخی به نمونه

 صاحب. داند می شلّاق ضربه 11 مستحقّ را حیوانات به متجاوز که . روایاتی5

 (.18/011: 5043حرّ عاملی، ) است نموده نقل را روایت ده مجموعاًالشیعه  لوسائ

می  کتاب اهل از نیز مسلمانش، همسر بر عالوه که مسلمانی برای که روایاتی. 1

 (.18/515همان: ) است کرده بیان تازیانه 51/ 1 گیرد
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 خوابیده بستر یک در که زنی دو یا مرد، دو یا زن، و مرد برای روایات برخی . در0

 (.18/81همان: ) است شدهتعیین شلّاق ضربه 33 اند،

 میزشآ مبارک رمضان ماه در دارش روزه همسر با دار روزه انسان . هرگاه0

 مایل هم زن اگر و خورد می شلّاق 14 مرد زوجه، تمایل عدم صورت کند، در جنسی

 (.18/011همان: ) گرددمی  جاری تازیانه 11 هرکدام بر بوده،

 خورد می تازیانه 11 نیز نماید آمیزش حیض حال در همسرش با که . کسی1

 (.همان)

 جمالت: ای از یکى خود مسلمان برادر به کس هر(: ع) بر روایتی از امام على. بنا1

نوری، ) زد تازیانه نه و سی را او باید بگوید، را منافق ای فاسق یا ای خبیث، ای فاجر،

5048 :58/540.) 

 چندین از تعزیری، مجازات مقدار تعیین مسأله در مجموعاً گفت توان می بنابراین

حرّ عاملی، ) است نموده طسو غیر مأه به تعبیر که روایاتی: است شده استفاده عبارت

-81-81/ 18همان: ) دارد تازیانه صد به اشاره که روایاتی (؛18/81-83-34: 5043

 کار برده اندرا در این موارد ب حدّ دیگری از روایات هم واژه دسته ؛(88-83-35

کار رفته ب «حدّ دون ما»روایات، عبارت  از دیگری در دسته (؛35-88-18/80همان: )

 (.58/540: 5048نوری، ؛ 011-018-588-18/81ن: هما) است

 

 منصوص تعزیرات در مجازات چیستي تحلیل -3
. است مجازات میزان بودن ننامعیّ و نمعیّ تعزیر، و حدّ تفکیک در معیار ترین رایج

 حال. است شده نمعیّ( ع) معصوم ناحیه از شرعی منصوص تعزیرات در مجازات میزان

 در باید و است ابدی و یکلّ حکمی( ع) نمعصومی سوی از مجازات میزان تعیین آیا

 چنین در مجازات مقدار تعیین که آن یا نمود استناد امام حکم هم به مشابه موارد

حکم همان مسأله  بیان( ع) معصوم مقصود و است قضایی یا حکومتی حکمی جرائمی،
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 حکم ،مجازات رمقدا تعیین ،اخیر صورت ای است که به ایشان مراجعه شده است؟ در

 ادامه در. را ندارد موارد دیگر به تعمیم قابلیّت ،نتیجه در و شد نخواهد محسوب شرعی

 :کنیم می بررسی را احتمال دو این از یک هر

 منصوص تعزیرات در مجازات میزان بودن فقهي نظریه -0-3

 .است الهی احکام ع( بیان) نو معصومی( ص) اکرم پیامبر مناصب و شئون از یکی

 را هاآن و نموده دریافت وحی طریق از را ها ارزش و قوانین داشت وظیفه( ص) پیامبر

 دیدگاه در .(1حشر: ) بود اسالم احکام مبلّغ ،حضرت آن اینرو از بشناساند؛ مردم به

 تسنّ زمره در او جانشینان و( ص) اکرم پیامبر اتتقریر و افعال و اقوال همه ،شیعیان

 منابع ترین مهمّ از یکی کریم قرآن از پس تسنّ. است یشرع تحجّ و قرارگرفته

 را خطاب ها این بودن یکلّ همچنین و بودن ازلی و ابدی. است شرعی حکم استنباط

 نظریه، این طبق. دانست روایات از دسته این های ویژگی و ها خصیصه از توان می

 توقیفی ،نماز رکعات ادتعد تشریع مانند نیز منصوص تعزیرات در مجازات میزان تعیین

این همان دیدگاهی است که اکنون . خواهد شد محسوب ابدی و فقهی حکمی و بوده

 در قانون مجازات اسالمی پذیرفته شده است.

ممکن است به ( ع) معصومان از صادر احکام گفت: توان می نظریه این نقد در

 و روایات درست فهم عمان مناصب، این میان اعتبار مناصب گوناگون آنان باشد. خلط

 منصوص تعزیرات باب روایات در تأمل. آنهاست از درست استنباط و شرعی نصوص

 تعیین ،ترتیب این به. نماید تقویت را مجازات مقدار تعیین نبودن ابدی عایادّ تواند می

بوده،  قضایی حکمی و خاصّ واقعه همان به مربوط یا( ع) امام ناحیه از مجازات مقدار

 ،مخصوص موردی در مصلحت، برابر شرع حاکم عنوان به( ع) معصوم امام که این یا

 شرایط به توجّه با مشابه جرم در دادرس ،نتیجه در. است نموده بیان را خاصی عدد

 حکم آمده، روایت درکه  چه آن از بیشتر یا کمتر مقدار به تواند می مجرم، خاصّ

 غالباً شرع در موجود تحدیدات و قادیرم که است نموده اذعان احمیرفتّمرحوم . کند

 آن دلیل به شده،تعیین کُرّ آب برای که میزانی مثالً ندارند؛ تیخصوصیّ خود خودی به
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. پذیرد نمی تأثیر نجاست، با تماس با که است قوی چندان ،آب اندازه این که است

 روستاز آن  ،ذکرشده شرع در گوناگون های مکان برای حریم عنوان به که مقادیری

 به شده پیدا مال فیمعرّ وجوب بینند؛ می زیان افراد ا،آنه رعایت عدم صورت در که

 سال یک کهاین  نه است، مال مالک شدن پیدا به شرع اهتمام دلیل به سال، یک تمدّ

 اشاره هم دینی نصوص و روایات خود در گاه که همچنان. باشد داشته تیخصوصیّ

 تحدیدات این از تر فرا گاه ،مصالح آن که است مصالحی دلیل به ها تحدید این شده،

 نه اند، داده قرار مبنا را حکم مالک فقیهان برخی چندگاه هر. شود می حاصل هم

 است؛ داده قرار ضرر را حریم معیار حلّی هعالم کهچنان  روایات؛ در ذکرشده مقادیر

 مال فیمعرّ در مالک سال، یک برای شده پیدا مال فیمعرّ خصوصیت ردّ با دیگری یا

 (.110: 5031 نوبهار،) است دانسته آن صاحب یافتن از نومیدی را شده پیدا

 فقهی حکمی را منصوص تعزیرات در مجازات میزان تعیین ،فوق مطالب به توجه با

 در( ع) معصوم از صادر حکم توان نمی. رسد می نظر به ضعیف کردن قلمداد ابدی و

 چنین تغییرنابرداری و بودن همیشگی به و داده یتسرّ مشابه موارد به را موارد این

 .داد نظر منصوص تعزیرات عنوان به هایی مجازات

 مجازات میزان تعیین بودن حکومتي نظریه -2-3

 در نظم ایجاد و جامعه رهبری ،وی جانشینان و( ص) اکرم پیامبر وظایف از یکی

 حکومتی و تدبیری احکامی منصب، ینا از برخواسته احکام. است اسالمی جامعه

 منصوص تعزیرات در مجازات میزان دانستن تدبیری و حکومتی حکم. شود می نامیده

شمارگان احکام حکومتی در میان روایات مربوط به . رسد نمی نظر به یبعید احتمال

مال به  برای نمعیّ نصابی کم نیست. برای نمونه دور نیست که تعیین ،مسائل جزائی

به معنای آن است که  این باشد؛ سلطانی احکام جنس ی ازحدّ رقت رفته در سرقتس

 میزان .است شده می قلمداد هتوجّ قابل مال ن،معیّ زمانی ظرف آن در مال آن اندازه
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 به ای جامعه از است ممکن شود می بریده آن برای انسان یک دست که تیاهمیّ با مال

 (.500: 5030 نوبهار،) باشد متفاوت دیگر جامعه

 رعایت و شریعت قوانین سایه در امر ولىّ که است تصمیماتى ،حکومتى احکام

 و نموده وضع مقرراتى هاآن طبق و ندمی ک خاذاتّ زمان مصلحت حسببر  اآنه موافقت

 با هستند؛ اعتبار داراى ،شریعت مانند و بوده ءاالجرا الزم ،مقررات نماید. این می اجرا

 قابل وضعى، راتمقرّ ولى ،بوده تغییر قابل غیر و ثابت آسمانى، وانینق که تفاوت این

 چون و است آورده وجود به را هاآن که هستند مصلحتى تابع بقاء، و ثبات در و تغییرند

 تدریجاً راتمقرّ این طبعاً است، تکامل به رو و تحول در انسانى جامعه زندگى پیوسته

: 5081طباطبائی، ) داد خواهند خود از بهتر به را خود جاى پیداکرده، لتبدّ و تغییر

 و زمانی مقتضیات اساس بر شمول حوزه گستردگی مداری، مصلحت ،(. بنابراین535

 حکومتی احکام های ویژگی و خصایص از توان می را پذیری لتبدّ و تغییر مکانی،

 .دانست

 اخراج. نیست مک( ع) معصومان از صادر متون و اوامر میان در احکام گونه این

 : 5081دشتی، ) پیشگویان با برخورد (54/503: 5011طوسی، ) مسجد از سرایان هقصّ

 و الشیب غیّروا» سر موی و ریش کردن خضاب به( ص) اکرم رسول دستور( 13 خطبه

 (ع) المؤمنین و تغییر این حکم توسط امیر (10/540: 5040مجلسی، ) «بالیهود هواالتشبّ

: 010عاملی، ) عمومى معابر در و زنان مردان سازى جدا( 51 تحکم: 5081دشتی، )

حرّ ) مصلحت وجود خاطر به( ع) علی حضرت توسط نافله براى جماعت تجویز (11

 ،طوسی) (ع) علی امام توسط اسب زکات پرداخت به حکم (8/01: 5043عاملی، 

 داشتنباز (1/01: 5081تمیمی مغربی، ) احتکارى اجناس زدن آتش (5/011: 5011

 اشتر مالک به( ع) المؤمنین علی امیر دستور (1/08: همان) افىصرّ شغل از هذمّ اهل

دشتی، )« ع و المبتاعاسعار التجحف بالفریقین من البائ و» اجناس گذاری درباره قیمت



 011 ـــــــــــــــــــــــي حکومت و احکام قضایي تا ابدی احکام از «منصوص تعزیرات»
 

 (58/011: 5043حرّ عاملی، )5ها راه عرض عنوان به ذراع هفت تعیین( 10 نامه: 5081

 های نمونه از توان می را (51/000: 5041بحرانی، ) شیعیان بر انفال و خمس تحلیل

 ظرگرفتنن در با و( ع) نمعصومی برابر صالحدید که خواند تدبیری و حکومتی احکام

ممکن است دلیل  که همچنان. است شده صادر ویژه شرایط و احوال و اوضاع

 از کسی نشدن وارد (11/148: 5043حرّ عاملی، ) زمین از بردن ارث از زن ممنوعیّت

 ای عشیره نظام با مرتبط و تدبیری حکمی چنین و باشد شوهر اهل بر شوهر غیر اهل

 .ها زمان همه برای همیشگی حکمی نه است، بوده حجاز سرزمین بر حاکم

 از است نموده نمعیّ را تعزیرات در مجازات مقدار که روایاتی نیست بعید ،بنابراین 

 تعزیر واگذاری .است تغییر قابل ،مکان و زمان تغییر با که باشد حکومتی احکام جنس

 بودن حکومتی دمؤیّ تواند می حاکم و امام به تعزیر مقدار تعیین و آن اجرای تکیفیّ و

 مواردی میان بتوان است دشوار. باشد منصوص تعزیرات در میزان مجازات تعیین همسأل

 میزان. اردگذ تفاوت نیست چنین که مواردی با است شده تعیین مجازات میزان که

 امر ولیّ و سلطان حاکم، به« الحاکم یراه بما التعزیر» فقهی قاعده به استناد با تعزیر

 شایستگی که است کسانی یا( ع) معصوم امام تعابیر، این از مقصود. است شده واگذار

 «است امام تیاراخ در این» :قبیل از عباراتی ،بنابراین باشند؛ داشته را مقام آن نیابت

 صالح حاکم که مقداری به»(، 1/055: 5014ی، عالمه حلّ؛ 58/531: 5048نوری، )

 بر» (،58/511: 5048نوری، ) «کندمی عقوبت را او امام»(، 051: 5040حلبی، ) «بداند

؛ 131: 5054مفید،  ) «ببیند صالح سلطان که قدری به» (،58/508همان: ) «است امام

حرّ عاملی، ؛ 118: 5041ی، حلّ؛ 05/110: 5040نجفی، ؛ 0/101 :5055ابن ادریس، 

 به موکول»(، 001: 5051حلبی، ) «ببیند صالح امر ولیّ که قدری به»(، 18/011: 5043

 قدری به»(، 1/030: 5051طوسی، ) «است امام با»(، 8/13: 5015طوسی، ) «است امام

                                                           
عالمه حلّی، ) اند ستهدان ضرورت و احتیاج باب و اندازه در مورد اخیر را حکمی از برخی فقیهان تعیین حدّ -5

5050 :51/01.) 
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نجفی، ) «است امام اختیار در او تعزیر»(، 118: 5041ی، حلّ) «بداند صالح امام که

 می شده، وارد تعزیرات مورد در مضمون همین با که تعبیراتی دیگر ( و05/110: 5040

 همانند منصوص تعزیرات در مجازات مقدار تعیین که نماید تأیید را نظریه این تواند

ت. اس بوده جامعه امور اداره یا حاکمیت و والیت منصب از ناشی اصطالحی، تعزیرات

 ،است استوار جامعه مصالح و لحاظ منافع و اندیشی پایه مصلحت بر حکومتی حکم

 . است تکامل به رو و لتحوّ در انسانى جامعه زندگى زیرا

 همان که تعزیرات فلسفه با منصوص کیفر در موارد تعزیرات میزان تغییرنابرداری

هدف از تعزیر اصوالً . ایدنم می ناهمگون است نیز، جامعه به مجرم بازگرداندن و تنبه

 نه باشد؛ داشته وجود تعزیر نهاد در سیالیّت و پویایی نوعی زمانی برآورده می شود که

 مورد در( ع) صادق امام از عثمان پسر حماد. باشد همراه انقباض و قبض با که این

 این به وی باشد، حدّ از کمتر باید: فرماید می حضرت کند،می  سؤال تعزیر مقدار

 می( ع) امام. کندمی  سؤال را تعزیر مقدار دقیق تعیین مجدداً و شود نمی قانع سخپا

 به سپس و نماید مالحظه را وی بدنی تقوّ و بسنجد را مجرم جرم باید حاکم: فرماید

 (. شیخ18/011: 5043حرّ عاملی، ) نماید تعزیر را او داند می مصلحت که مقدار هر

 33 تا تازیانه ضربه 04 از را هایی مجازات چنین در تمجازا میزان تعیین نیز طوسی

 تَقَادِیرِ اخْتِلَافُ فَأَمَّا» :است دانسته حکومتی حکمی و( ع) معصوم صالحدید به ضربه،

 مَا عَلَى سَوْطاً تِسْعِینَ وَ تِسْعَهٍ إِلَى سَوْطاً ثَلَاثِینَ مِنْ الْإِمَامُ یَرَاهُ مَا بِحَسَبِ فَذَلِکَ التَّعْزِیرِ

 (.0/151: 5034طوسی، « )الْحَالِ فِی أَصْلَحَ یَرَاهُ

 آن تعیین در حاکم و است مطلق تعزیری های مجازات کیفیت که گونه همان

و یا  اسالمی هم باید تغییربردار و منعطف باشد. حاکم مجازات میزان دارد، اختیار

 به وی گرداندنباز و مجرم یا اصالح و جرم و بزه تکرار از جلوگیری قاضی برای

باید بتواند میزان  رود، می انتظار کیفر از که عقالیی اهداف دستیابی به دیگر یا جامعه

 شود می مربوط بزهکاری ۀادار و تمدیریّ به نوعی امر به این نماید. تعیین را مجازات

 .شرع ابدی احکام بیان نه و
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 مجازات میزان تعیین بودن قضایي نظریه -3-3

 پایان و خصومت فصل داوری،( ع) ائمه و( ص) پیامبر های صبمن از دیگر یکی

و  به اعتبار این جایگاه که احکامی .(11نساء: ) است مردم میان مشاجرات به دادن

 دو احکام این. شود می نامیده قضایی احکام شود، می صادر ع() منصب از معصومان

 تعمیم تابلیّق عدم یا اختصاص وصف نوعی از -نخست دارند: عمده ویژگی

 و حکم تناسب به هاآن طرفین یا دعوا اتخصوصیّ گاه که توضیح این با. برخوردارند

 ها ویژگی این که دهیممی هتوجّ قابل احتمال یا دانیم می که است ای گونهبه موضوع

دیگر  روایات، دیگر با قضایی روایات تعارض قابلیّت عدم. است بوده مؤثر حکم در

 و حلّ برای رأی عنوان به چه آن اعتبار و ارزش یعنی است؛ روایات چنین ویژگی

 متفاوت کامالً شود، می تشریع قانون عنوان به چه آن با شود می صادر دعوا فصل

 بتواند که دارد توانایی تنها همین اندازه شود می صادر دعوایی در که رأیی. است

 است برخوردار بودن عامّ ویژگی از ،قانون که آنحال .نماید فصل و حلّ را دعوا همان

 (.18: 5080 داماد، قمحقّ)

 در و قضایی روایات شمار در توان می را ذیل روایات ها، ویژگی این به توجه با

 :دانست قضایی احکام نتیجه

 گناه به آلوده کهرا  مردی: که کند می نقل( ع) صادق امام از زید پسر طلحه. 5

 آن با که) دستش به تازیانه مقداری حضرت. آوردند( ع) علی حضرت نزد بود ءاستمنا

 همسری وی برای المال بیت بودجه با سپس. شد سرخ که آنجا تا زد( بود کرده گناه

 مرتکب حضرت ولی ندارد، شرعی حدّ ءاستمنا. کرد( مسدود را گناه منشأ و) اختیار

 این در را حضرت حکم وانت می (. آیا18/010: 5043حرّ عاملی، ) کرد تعزیر را آن

 حکم که این یا دانست؛ مشابه موارد در تعمیم قابل و ابدی فقهی، حکمی ،واقعه

 دوم احتمال است؟ صادرشده فرد همان به نسبت و واقعه همان به مختصّ ،حضرت

 «واقعه فی هقضیّ» توان می را حضرت دیگر، حکم رسد. به تعبیر می نظر به تر درست
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 کار به را« استصالح» واژه( ع) امام حکم مورد در روایت این ذیل ثانی شهید. دانست

 در (.51/08: 5050، شهید ثانی) «وازماللّ من هأنّ استصلحه، ال تدبیر هو و»است:  برده

 و فقهی حکمی را آن و نمود استناد حضرت حکم به ،مشابه موارد در توان نمی ،نتیجه

 مهمّ هدربار همیشگی انگاری جرم و گذاریقانون معنای به موارد گونهاین. دانست ابدی

اگر چنین . است بوده جامعه ۀروزان و واقعی های نیاز به پاسخ بلکه نبوده؛ امور ترین

ت غفلت شده از بیان امور بسیار با اهمیّ ،باشد باید بپذیریم که در آموزه های فقهی

 است!

 حضرت همانا: فرمود تحضر که کندمی  نقل( ع) ششم امام از سالم پسر هشام. 1

 و کرد تنبیه تازیانه با را ویو  نمود، مشاهده مسجد در را گوییقصّه شخص ( ع) علی

 (.18/018: 5043حرّ عاملی، ) نمود بیرون مسجد از

 هر در مسجد در گویی هقصّ مجازات که داد نظر روایت این به استناد با توان نمی

 می به نظر. است نشده  بیان روایت این در هتازیان مقدار هرچند - است تازیانه حال

 واقعه همان به نسبت ایشان اندیشی مصلحت اساس بر قضاوتی( ع) امام حکم که رسد

 یسند نظر از آن تأیید و مذکور روایت نقل از پس مجلسی علّامه. است بوده خاصّ

 گامهن به را مردم دارد حقّ شرع حاکم که کند می داللت حدیث این: گوید می

 طور به گوییقصه نیست بعید کهاین بر کند، عالوه تأدیب نیز مکروهات ارتکاب

که  نیست بعید بلکه ،است دروغ های حکایت بر مشتمل معموالً زیرا ؛باشد حرام مطلق

 شمرده لغوی کار که این به باشد؛ مشروط حرام مطلقاً مساجد خصوص در گویی هقصّ

 (.08: 5080مکارم شیرازی، ) شود

 حکومت زمان در مردی: کند که می نقل( ع) صادق امام از ءالعال أبی بن حسین. 0

. است گفته زشتی سخن من به کس فالن که کرد شکایت حضرت آن به (ع) علی

 خواب اثر بر گفته است: او: گفت شاکی است؟ بوده چه سخن آن: فرمود حضرت

 سایه بر که است این او شرعی حکم: فرمود حضرت! است شده محتلم مادرم دیدن

 دیده که خوابی جهت از بنابراین،) !است سایه همانند خواب زیرا بزنیم؛ تازیانه اش
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 رنجش باعث دیگر بار تا کنیم می مجازات سخت را او ما ولی( ندارد مجازاتی

 (.18/154: 5043حرّ عاملی، ) نواخت او بر سختی ۀتازیان سپس .نگردد مسلمانی

 فیصله و تنازع رفع مقام در و بوده متخاصمین میان داور ،ماجرا این در( ع) امام

 بودن قضایی احتمال ،واقعیت این. اند نموده بیان را حکمی چنین سؤال مورد به دادن

 تعیین همانند ،موارد گونه این در مجازات میزان تعیین. می کند تقویت را روایت

 .شود دادقلم توقیفی و دیتعبّ تا نیست نماز رکعات مقدار

 ۀزوج که مسلمانی مرد مورد در( ع) صادق امام از: می گوید حازم پسر منصور. 0

( ع) امام بود، پرسیدم؟ گرفته مسلمانش اوّل همسر ۀاجاز بدونرا  کتاب اهل از دیگری

: فرمود دارد؟ هم مجازاتی مرد آن آیا کردم: عرض. شوند جدا همدیگر از باید: فرمود

 که این مورد در (. البتّه18/515همان: ) است شلّاق ۀضرب نیم و هدوازد او مجازات بله،

 نظر اتفاق نه؟ یا کند اختیار مسلمانان غیر از را مشدوّ همسر دارد حقّ مسلمان مرد

است،  باطل شکّ بدون باشد دائم ازدواج اگر که باورند این بر برخی. ندارد وجود

 می مکروه را آن اند؛ هرچند داده جواز به فتوا ای باشد، عدّه موقّت عقد چه چنان ولی

 دانسته موقّت عقد به ناظر را روایت اگر ،بنابراین. اند حرمت به معتقد مشهور امّا ؛دانند

 مشهور اعراض مورد ،حدیث این( است چنین ظاهراً که) کنیم حرمت استفاده آن از و

 ،حال هر در. است داللاست قابل ،صورت این غیر در. باشد نمی استدالل قابل و بوده

 این صدور باعث اتیخصوصیّ چه نیست معلوم که این به توجه با مناقشه این از جدا

 و دانست ابدی و یکلّ را مذکور حکم توان نمی است، شده (ع) صادق امام از حکم

 موارد به تعمیم قابل و فقهی حکمی را( شلّاق هضرب نیم و دوازده) شده تعیین مجازات

 .تدانس مشابه

 کتاب از چیزى آیا: فرمود امام. کرد اقرار سرقت به و آمد( ع) على نزد مردى. 1 

 بقره سوره براى را دستت: فرمود. را بقره سوره بله،: کرد عرض خوانی؟ می خدا

 حدّ آیا: کرد و گفت اعتراض بود، منافقان سرکرده از که قیس پسر اشعث. بخشیدم
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 جارى جایی در حدّ که کنینمی  درک تو :فرمود حضرت کنی؟می  تعطیل را خدا

 ولى کند، عفو تواند نمی امام ،صورت آن در ؛شود اثبات نهبیّ با سرقت که شود می

 نماید قطع را دستش یا کند عفو را او تواند می امام نماید، اقرار خود علیه سارق اگر

 (.0/111: 5034طوسی، )

 حکم. نیست سرقت مجازات طسقو علل قرآن، از تالوت به علمکه  است واضح

 همان به مربوط و خاصّ حکمی بلکه نیست؛ ابدی و یکلّ حکمی ،اینباره در حضرت،

 .است خاصّ واقعه

است  نموده حکم جنگی غنیمت سارق دست قطع عدم به خود( ع) امام علی. 1

« خود کاله»سارق  دست قطع به( ع) علی امام روایتی برابر ،حال این با (.0/105همان: )

 را روایتی چنین )همان(.« عهفقط المغنم من رجل سرقها حدید بیضه کانت» نمود؛ حکم

 .دانست قضایی حکمی و« واقعه فی هقضیّ»موجود،  نقرائ به توجه با توان می

 که شخصى مورد در( ع) على که کندمى  نقل( ع) صادق امام از سراج ابومخلد. 1

 بود گفته وى به را جمله همین نیز مقابل طرف و بود خوانده «دیوانه فرزند» را دیگرى

 .بزند تازیانه ضربه بیست را دیگرى که داد دستور اوّل شخص به :کرد قضاوت چنین

 از پس .باشد مى نیز تو انتظار در مجازات همین کرد گوشزد وى به که این ضمن

 شلّاق تبیس نیز او و سپرد دوم شخص به را تازیانه حضرت شد، اجرا مجازات کهاین

 واژۀ استعمال به توجه با(. 18/140: 5043حرّ عاملی، )نواخت  اوّل شخص بدن بر

 آن تماهیّ که پیداست ،مجازات تکیفیّ و جرم این تماهیّ به نظر چنینهم و ،«قضی»

 .است قضایی

 تعزیرات موارد در مجازات میزان بودن قضایي نظریه شواهد -0-3-3

 منصوص

 یاتروا تعابیر اختالفالف: 

 است شده یتلقّ منصوص تعزیرات عنوان به که روایاتی در مجازات میزان و تعابیر

 شده گرفته درنظر مختلفی های مجازات ،نمعیّ جرم یک یکسان نیست. گاه برای
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 حکم ،مطلق طور به روایات بعضی در حیوان با شهوت و دفع نزدیکی برای مثالً. است

 در ولی ؛(18/018همان: ) «تعزیرا یضرب ولکن حد علیه لیس» :است شده تعزیر به

 و ضرب و» :است شده نمعیّ تازیانه ضربه 11 آن تعزیر مقدار ،دیگر روایاتاز  یبعض

 روایات از دیگر برخی (. در18/011همان: ) «زانی حدّ ربع سوطا عشرین و خمسه هو

 نأ علیه» :است شدهپیش بینی  مجازات عنوان به تبعید همراه به تازیانه برای همین جرم،

 (.18/011همان: ) «غیرها الی بلده من ینفی ثمّ الحدّ غیر احدّ یجلد

 قصد به و برهنه بدن با اجنبی زن و مرد یک یا زن، دو یا مرد دو خوابیدن مورد در

 است شده بیان تعزیر صرفاً روایات برخی در نیز پوشش یک زیر در ءفحشا انجام

به عنوان کیفر  تازیانه ضربه 33 برخی روایات، در که حالی در. (18/81/83همان: )

 544 همین جرم، مجازات در پاره ای از روایات،(. 18/81همان: ) است تعیین شده

 ،روایت ذیل الشیعه لوسائ صاحب البته(. همان) است گردیده تعیین تازیانه ضربه

 ،روایات از دیگر عضیب در(. همان) است دانسته تازیانه ضربه پنجاه را نفر هر مجازات

سخن به میان  نجاسات آوری جمع مرتکب و انداختن وی در محلّ تحقیر و از اهانت

 5(.18/510همان: « )مَخْرُأَه فِی فَلُوِّثَ» :آمده است

 خدا رسول عملی سیره به عنایت با گفت که توان می روایات گونهاین با توجه به

 تعزیرات در مختلف های مجازات میزان تعیین( ع) المومنین أمیر عملی وسیره( ص)

یزان و داند م گونه که مصلحت میتواند آن می وحاکم نداشته تموضوعیّ ،منصوص

 ی در صورت اقتضای مصلحت، می توان مرتکبان جرائمحتّ نوع تعزیر را تعیین نماید؛

 یا هداد یا کیفر تعیین شده را تخفیف و یا کیفر را تشدید کرد نمود عفو را تعزیری

 نمود. تعلیق

                                                           
ستیز نباشد. با توجه به پویا بودن مفهوم مجازات انسانی و  مجازات در هر حال باید انسانی باشد و کرامت -5

امروزه با کرامت و  ،تغییر دیدگاه های عقالیی در باره آن، ممکن است مجازاتی که در برخی متون ذکر شده

متن بر فرض که  -با استناد به نقل  توان نادیده انگاشت و صرفاً . این ناسازواری را نمیشأن انسان ناسازوار باشد

 به جواز اجرای چنین مجازات هایی نظر داد. - باشد از اعتبار سندی الزم برخوردار
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 منصوص تعزیرات بر قضایي روایات ویژگي انطباقب: 

 مربوط و قضایی امری بیانگر یا خاصّ مورد یک به مربوط ،قضایی روایات تماهیّ

 گونهاین گذشت، قضایی روایات های نمونه در که گونه همان. است دادرسی به

 ،احوال و اوضاع و شرایط ونیدگرگ با .اند شده صادر یخاصّ زمینه و بستر در روایات

 رایج زناشویی از پیش مهر تمام پرداخت که ای جامعه در. نماید می تغییر نیز حکم

 که شود اختالف شوهر و زن میان هرگاه دننمای حکم روایات که است است، طبیعی

 باید آن؟ از بخشی یا است یالمسمّ مهر واقع در و مهر تمام ،شده پرداخت چه آن آیا

 مالک توان نمی را روایات این .است مهر شده، تمام پرداخت چه آن که نمود حکم

 رابطه از پیش مهر از بخشی پرداخت آن در که داد قرار ای جامعه برای داوری

 سایه بر تازیانه حکم و بیننده خواب احتالم همچنین .باشد غالب و رایج زناشویی

 حکمی توان هرگز نمی را قضایی اتروای ( در18/154همان: ) معصوم طتوسّ محتلم

 .دانست ابدی و یکلّ

 از شده تعیین مجازات میزان تشتّت و تعزیرات باب روایات به مراجعه با ،بنابراین

 ،احتمال رسد. این نمی نظر به بعید روایات این بودن قضایی ،(ع) نمعصومی طرف

 و خصومت فصل باب از ،روایات گونهاین میزان کیفر در تعیین که نماید می عقالیی

 یتسرّ و تعمیم قابلیت و بوده سؤال مورد همان به مختصّ که معنا این به باشد، قضایی

 فقهی تاروای ،منصوص ناظر به تعزیرات روایات سان،بدین .ندارد را مشابه موارد به

 الزم باشد به مضمون آنها کامالً پایبند بود. نیز مشابه موارد در تا شوند نمی محسوب

 انداز چشم از منصوص تعزیرات در مجازات میزان تغییربرداری -2-3-3

 مجازات اهداف

 موردی و قضایی حکم ،روایات در شده تعیین مجازات که این ۀدربار داوری برای

 بی. کرد نظر هم ها مجازات اهداف انداز چشم از مسأله به توان می است؟ ابدی یا

 های دیدگاه با زیادی ۀانداز تا مجازات فاهدا دربارۀ اسالمی های دیدگاه گمان

 عنوان به تنها و است ضروری ،مجازات هم اسالمی نظرگاه در. دارد همسویی عقالیی
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. است نظر مورد اهدافی به دستیابی ،کیفر عمالاِ در. شود می گرفته کارب چاره آخرین

 کیفر اهداف هزمین در عرفی های دیدگاه با اسالمی های دیدگاه که بپذیریم اگر یحتّ

 کیفر اهداف به عقال همچون هم اسالم که کرد توان نمی تردید دارد هایی تفاوت

 تربیت و اصالح مانند کیفر اهداف به دستیابی. دهد می آن بها شیوه و شکل از بیش

-بزه خاطر رضای و جرم از ناشی زیان ترمیم آن، های ارزش و جامعه از دفاع بزهکار،

-بی کنیم رتصوّ کیفر برای که دیگری هدف هر و خصوصی یا عمومی ارعاب دیده،

 گمانبی. تغییرنابردار و ثابت ایکیفره تا آید می دست به بهتر کیفری انعطاف با گمان

 بر و دهد می قرار نظرمدّ را عقالیی مطلب این است حکیم که اسالم مقدس شارع

 به دستیابی. ورزد نمی اصرار جرائم از زیادی شمار برای ثابت های مجازات تعیین

 تغییرنابردار و ایستا های مجازات با کیفر اجرای از انتظار مورد گوناگون اهداف

 خالف بر که التقاطی و پیامدگرا های دیدگاه ۀپای بر ویژهه ب. ندارد سازواری

 اجرای های دستاورد و ها پیامد به بلکه اندیشد نمی کیفر اجرای به تنها سزاگرایی

. کند نمی تأمین را اهداف به دستیابی ،ثابت مجازات تعیین. کند یم هتوجّ هم کیفر

 اجرای های پیامد به توجه بی و سزاگرا ضرورتاً نیز کیفر باره در اسالمی های دیدگاه

 (.510-31: 5083نوبهار، ) نیست کیفر

 مضمون و محتوا قضایی بودن یا فقهی بودن میان امر دوَران در اگر حتی سانبدین

 که روایاتی خصوص در کرد حمل بودن فقهی بر را آن باید که باشیم آن بر روایتی

 قضایی بر آن حمل شده یاد جهت لحاظ با است جرائم از ای پاره کیفر میزان بیانگر

 .بود خواهد مرجح بودن

 

 گیرینتیجه
 ثابت کیفری توان می آنها تماهیّ و طبع دلیل به جرائم برخی برای که بپذیریم اگر

 و عوارض مکانی، و زمانی مختلف شرایط در جرائم از بسیاری کرد وضع شگیهمی و
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 های پیامد و جرم نوع تناسب به شرع حاکم جرائم، این در. دارند متفاوتی های پیامد

 حدّ و اقل حدّ تعیین. گیرد می نظر در را یخاصّ مجازات ،مجرم تشخصیّ نیز و آن

 از اعم) تعزیرات در «شناور های مجازات تمسیس» تعبیری به و ها مجازات برای اکثر

 که متناسب نوین قوانین تصویب و( شرعی منصوص تعزیرات و شرعی تعزیرات

 با جزایی فقه انطباق ضروری شرط نماید برآورده را کیفر از انتظار مورد اهداف

 از صادره احکام( ع) معصومان های منصب تنوع به توجه با. است عصری تحوالت

 الهی احکام بیان مقام در( ع) معصوم هرگاه که معنا بدین .شد خواهد متعدد یزن ایشان

 ویژگی از بودن یکلّ و ابدی شود. می نامیده فقهی حکم ایشان از صادر باشد، حکم

 نزاع و خصومت فصل و حلّ مقام در( ع) معصوم هرگاه اما بود؛ خواهد احکامی چنین

. است «واقعه فی هقضیّ» اصطالح به و ییقضا ایشان، حکم باشد، متخاصمین میان

 در ،ترتیب همین به. مشابه موارد به تعمیم قابل نه و اند همیشگی نه احکام اینگونه

 حکومتی، حکم صادر، باشد جامعه امور اداره مقام در( ع) معصوم حکم که مواردی

 ناظر تایروا در مجازات مقدار تعیین قلمدادکردن فقهی. بود خواهد سلطانی یا تدبیری

 آن، ایستایی به حکم و مجازات میزان شمردن ثابت نتیجه در و منصوص تعزیرات به

 بر ،اعتمادی قابل شواهد. سازد نمی برآورده را کیفر از انتظار مورد گوناگون اهداف

 می گواهی شرعی منصوص تعزیرات در «مجازات میزان تعیین» بودن قضایی نظریه

 551 ماده 1 هتبصر در حاضر حال در که آنگونه هک نیست درست ،سانبدین. دهد

 های نهاد از بسیاری شمول از را تعزیرات اینگونه است آمده اسالمی مجازات قانون

. کنیم باز ای جداگانه حساب آنها برای و کرده خارج تعویق و تعلیق مانند جزایی

نمی  سخن شرعی منصوص تعزیرات از کههم  5031 قانون از پیش جزایی قوانین

 ،دیدگاه این برابر. بودند شرع موافق و داشتند را خود خاصّ شرعی مبنای گفتند

 احکام مشمول و تعزیرند همچنان و ی نیستندخاصّ ویژگی واجد ،منصوص تعزیرات

 تعزیرات برای که فقیهان از بسیاری که نیست دور. ودب خواهند باقی تعزیر عمومی

 جدا تعزیر احکام شمول از را آن و نگشوده ای جداگانه حساب عنوان این با منصوص
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 قانون تصویب جریان در نگهبان محترم شورای. اند داشته نظر وجه همین به اند ندانسته

 به را قانونگذار و باشد پایبند دیدگاه همین به توانست می 5031 اسالمی مجازات

 همچون: هایی نهاد ،صورت این در. ننماید توصیه منصوص تعزیرات نهاد شناسایی

 و الف های بند و 1 ماده ب بند موضوع) خارجی محاکم توسط صادره احکام پذیرش

 معافیت ،(11 ماده موضوع) نهایی حکم در موقت بازداشت مدت محاسبه ،(8 ماده ب

 صدور تعویق ،(03 ماده موضوع) هشت و هفت درجه تعزیری جرائم در مجازات از

 مدت در شرایط رعایت صورت در مجازات از معافیت ،(04 ماده موضوع) حکم

 تعلیق ،(05 ماده موضوع) تعویق مدت شدن سپری از پس و حکم صدور تعویق

 در( 541 ماده موضوع) حکم صدور و تعقیب زمان مرور و( 01 ماده موضوع) مجازات

رف توان پذیرفت که صِ به لحاظ فقهی نمی. کند می پیدا راه نیز منصوص تعزیرات

های کیفری مانند تعلیق و تعویق  به معنای آن باشد که نهاد ل حرامتعیین کیفر برای عم

کنند. روایات ناظر به تعزیر منصوص، متضمن چنین لحن و  در آنها راه پیدا نمی

ها هم درست نیست؛ زیرا  ک به اطالق آنها برای نفی این نهادآهنگی نیست. تمسّ

 نهایت دشواری است. برها در  احراز وجود مقدمات حکمت نسبت به نفی این نهاد

 دهد راه جزایی قانون به ،صورت هر در را نهاد این داشت اصرار قانونگذار که فرض

 است بیانبال  عقاب قبح قاعده ترجمان که جرائم بودن قانونی اصل حکم به بایست می

 از نویسی قانون در شفافیّت اصل رعایت. ساخت می روشن را آن احکام و مفهوم این

-دانسته یکی ،نصّ فقدان با را نصّ اجمال حکم پیوسته نیز فقیهان. است ادینبنی اصول

 قانون نیست. اصوالً ،و مبهم افشفّ غیر قانون که است آن معنای به این. اند
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 .دار الشامیه -یه: دار العلمسور -لبنان صفوان عدنان داودی، 

ره في احکام العتره اضالحدائق النّ(، ق5041) ، یوسف بن احمد)آل عصفور(بحرانی -

 لنشر االسالمی.قم: موسسه ا ،51سید عبد الرزاق مقرم، ج ، تحقیق محمد تقی ایروانی واهرهالطّ

 و فقهي مفهوم شرعي؛ منصوص تعزیرات ش(،5030مریم ) ،فرد نادری برهانی، محسن؛ -

 .551-83 ،54 کیفری، حقوقپژوهش ، قانوني مصادیق

کمال عبد العظیم  ، تحقیقعن متن اإلقناع کشاف القناع، ق(5058) بهوتی، منصور بن یونس -

 .بیروت: دار الکتب العلمیه ، 1العنانی، ج

 )ع(.البیت آل سسهمؤ قم: ،1چ ،1ج ،االسالم دعائم ،ق(5081) محمد بن نعمان تمیمی مغربی، -

 إلي تنقیح مسالک األفهام (،ق5050) علی بن الدین زین ،)شهید ثانی(عاملی جبعی -

 .االسالمیه معارفال سسه، مؤ51و  50و  1، جاالسالمشرائع

 علیهم البیت أهل مذهب و األربعه المذاهب على الفقه ،ق(5053) الرحمن عبد جزیرى،ال -

 .الثقلین دار بیروت: ،1، چ1، جالسالم

 .الفکر دار بیروت: ،1، جغهاللّ صحاح ،ق(5058) ادحمّ بن اسماعیل جوهری، -

 11و 8، جالشریعهتحصیل مسائل  الي الشیعه وسائل ق(،5043) ،حسن بن محمد عاملی، حرّ -

 .)ع(البیت آل سسهمؤ ، قم:18و

 ، تحقیق رضا استادی،الفقهفي الکافي (،ق5040الدین ) نجم بن الدین ، تقیالح()ابوالصّحلبی -

 .(ع)المؤمنین امیر امام مکتبه اصفهان:

 ،الفروع و األصول علمي إلى النزوع غنیه (،ق5051) حسینى على بن حمزه ،)ابن زهره(حلبى -

 .)ع(صادق امام مؤسسه قم:

 1ج ،ه علي مذهب االمامیهالشرعیّ تحریراالحکام (،ق5014یوسف ) نب حسن ،امه()علّحلّی -

 .(ع)صادق امام مؤسسه قم: ،1و

 .(ع)البیت آل سسهمؤ قم: ،51، جالفقهاء تذکره ،ق(5050) _______ -

 .قم: اسماعیلیان ،5، جالفوائد ایضاح (،ق5081حسن، ) بن ، محمد)فخرالمحقّقین(یحلّ -
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 ، تحقیقالحرام و الحالل مسائل في االسالم شرائع (،ق5048) حسن بن جعفر، )محقّق(حلّی -

 .، قم: اسماعیلیان1، چ0و 5عبد الحسین محمد علی بقال، ج

 .بی نا قم: ،5، جاإلمامیه فقه في النافع المختصر ،ق(5058) _______ -

 رسسه النشمؤ قم: ،0ج ،الفتاوی لتحریر الحاوی السرائر ،ق(5055) ادریس بن محمّد ی،حلّ -

 .االسالمی

 .العلمیّه الشهداء دسیّ مؤسسه قم: ،للشرائع الجامع ،ق(5041) سعید بن یحیی ی،حلّ -

 سسه النشر االسالمی.مؤ ، قم:0، چ1و 5، جالوسیله تحریر ،ق(5051) اهلل روحسیّد  ،)امام(خمینی -

 اإلمام آثار إحیاء مؤسسه قم: ،05ج ،المنهاج تکمله مباني ،ق(5011) القاسم ابو دسیّ ى،خوئ -

 .(ره) الخوئی

 فرهنگی سسهمؤ مشهد: ،(ع) منینالمؤ امیر البالغه نهج ترجمه ،ش(5081) محمد دشتی، -

 .السالم علیه منینالمؤ امیر تحقیقاتی

معیار تفکیک حدود غیر مذکور از ، ش(5031) حبیب زاده، محمدجعفر رحمانیان، حامد؛ -

-540، 80مجله حقوقی دادگستری،  ،0392وص در قانون مجازات اسالمي تعزیرات منص

510. 

 .الفکر دار ، بیروت:1، جالعروس تاج ،ق(5050) زبیدی، مرتضی -

 دار بیروت: ،0ج ،المحتاج إلي معرفه مباني الفاظ المنهاج مغني، م(5313) محمّد شربینی، -

 .العربی التراث احیاء

 االسالمی. النشر سسهقم، مؤ ،لحقاتهم و انواعه التعزیر،، ق(5040) اهلل گلپایگانی، لطف صافی -

 .، سپرتشیّع معنویت، ش(5081) محمدحسینسیّد ، )عالمه(یطباطبائ -

 دار بیروت: ،1ج ،في بیان االحکام بالدالئل المسائل ریاض، ق(5051) علی دطباطبائی، سیّ -

 .الهادی

 .تضویمر، تهران: 0، چ0، جالبحرین مجمع، ق(5051) الدین طریحی، فخر -

 ،0ج ،األخبار من اختلف فیما االستبصار (،ق5034) حسن بن محمّد، )شیخ الطائفه(وسیط -

 االسالمیّه. الکتب دار تهران:

 .االسالمیّه الکتب دار تهران: ،0چ ،54و 5ج ،االحکام تهذیب، ش(5011)_ ______ -

 .مؤسسه النشر االسالمی قم: ،1ج ،الخالف ،ق(5051) _______ -

 .هالمرتضویّ المکتبه تهران: ،8و 5، جاالمامیه فقه في المبسوط ،ق(5015) _______ -
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 .دار الکتاب العربی ، بیروت:1، چد الفقه و الفتاویالنهایه في مجرّ ،ق(5044) _______ -

 االسالمی مرکز ، بیروت:هاالسالمیّ ولهالدّ ظلّ فى السوق، ق(5010) مرتضی جعفر دعاملی، سیّ -

 للدراسات.

 قم: ،1چ ،5ج ،اإلمامیه فقه في هالشرعیّ روسالدّ(، ق5051بن مکّی ) د، محمّل(ی)شهید اوّعامل -

 االسالمی. النشر مؤسسه

 .مفید قم: ،1ج ،الفوائد و القواعد ،ق(5044) _______ -

 .بیروت: دار التراث ،5، جهمعه الدمشقیّاللّ، ق(5054) _______ -

 .هجرت قم:، 5، جالعین ،ق(5054) احمد بن فراهیدی، خلیل -

 .الجبل دار ، بیروت:1، جالمحیطالقاموس ،ق(5041) یعقوب بن فیروزآبادی، محمّد -

 ، قم:1و 5ج ،المنیرفي غریب الشرح الکبیر المصباح ،ق(5041) محمد بن فیومی، احمد -

 .الهجره دار مؤسسه

 .یالعرب التراث إحیاء  دار بیروت: ،10ج ،االنوار بحار (،ق5040) مجلسی، محمدباقر -

سسه نشر آثار مؤ ، تحقیق علی فاضل، تهران:دیات و قصاص و حدود ،)بی تا( _______ -

 .ار جامع فقه اهل بیت)ع(اسالمی، نرم افز

رحیم  تقریر ،فقهي روایات از قضایي روایات تفکیک ،ش(5080) مصطفی دسیّ داماد، قمحقّ -

 .10-03، 03 حقوقی، تحقیقاتنوبهار، 

 و ترجمه بنگاه ، تهران:8ج ،الکریمالقرآن کلمات في التحقیق ،ش(5014) مصطفوی، حسن -

 کتاب. نشر

 .مؤسسه النشر االسالمی ، قم:المقنعه ،(ق5054) نعمان بن محمد بن محمّد ،)شیخ(مفید -

 أبی بن علی االمام مدرسه انتشارات قم:، آن گسترۀ و تعزیر، ش(5080) شیرازی، ناصر مکارم -

 .السالم علیه طالب

 علی تقریر ،الحدود حکامأ في المنضود الدرّ ،ق(5051) محمدرضا دسیّ گلپایگانی، ویموس -

 .الکریم القرآن دار قم: ،5ج جهرمی، کریمی

، 05ج ،االسالم شرائع شرح في الکالم جواهر(، ق5040) ، محمدحسن)صاحب جواهر(نجفی -

 .العربی التراث إحیاء دار روت:، بی1چ

پژوهشگاه علوم و فرهنگ  قم: ،جنسي جرائم در ها مجازات اهداف ،ش(5083) رحیم نوبهار، -

 اسالمی.
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 تحقیقات ،تعزیر–حدّ بندی نقلي تقسیم دالیل در جستاری ،ش(5030) _______ -

 .510-501، 11 حقوقی، 

 کیفری فقه در تعزیر –حدّ بندی تقسیم مباني در جستاری ،ش(5031) _______ - 

 .110-150، 510حقوقی،  تحقیقات ،اسالم

 ، بیروت:58و 50ج ،الوسائل و مستنبط المسائل مستدرک، ق(5048) حسین میرزا نوری، -

 .)ع(البیت آلمؤسسه 

 

 


