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Abstract 

As regards the treatment of “Sharia Taazirs mentioned in narrations” as Hudud 

by the legislator in note 2 of article 115 of the Islamic Penal Code, the question arises 

as to the nature of Sharia Taazirs mentioned in narrations and how they differ from  

Hudud in their terminological meaning? Different approaches have been adopted in 

jurisprudential sources: 1- the instances mentioned in narrations are Haddi; 2- such 

instances are Taaziri and whose amount is prescribed; 3- such instances are Taaziri 

and whose amount is not prescribed. In this research, the legislator's current 

approach and the jurisprudential view of the Guardian Council concerning “Sharia 

Taazirs mentioned in narrations” have been criticized through descriptive, analytical 

and critical method and with an Ijtihadi approach and after summarizing the 

different jurisprudential opinions, the conclusion has been made. The results of this 

study show that “Sharia Taazirs mentioned in narrations”, as other Taazirs, are 

absolutely at the discretion of the Sharia ruler; consequently, their treatment as 

Hudud by the legislator and establishing a new type of Taaziri punishments in note 2 

of article 115 of the Islamic Penal Code is questionable. 
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 مقدمه
و دیگر مواد همسوو بوا آن در حیحوۀ مجوازات اسوالمی و  111درنتیجۀ ایرادات شورای نگهبان بر مادۀ 

بودن اطالق مقررات این ماده راجوع بوه توبوه و نیوز دیگور احکوام ارفواقی در تعزیورات  اعالم خالف شرع
(، قانونگوذار بوا 41، آمد )نک: پژوهشکدۀ شورای نگهبوانمنصوص شرعی که از اطالق مواد مزبور بر می

عنوان تعزیرات منصوص شورعی از دایورۀ اطوالق ، نوعی از تعزیرات را تحت111الحاق تبصرۀ دوم به مادۀ 
این ماده و سایر مواد ارفاقِی تعزیر مستثنی کرد و برخوردی حدگونه دربوارۀ آن اعموال داشوت. از یوک سوو 

قانون مجازات اسالمی و از سووی دیگور ارا وۀ  فقدان تعریفی مشخص از مفهوم این عنوان کلی و جدید در
عنوان عامول اصولی ایجواد ایون تأسویس از دیگور تفسیری موّسع و نامتعارف از آن توسط شورای نگهبان به

دنبال داشته حقوقی را در میان اندیشمندان حوزۀ فقه و حقوق جزا بهای از منازعات فقهیسوی، موج گسترده
 است. 

بار به بررسی این موضوع پرداخته اسوت. بوه اعتقواد شوهید ثوانی، انی برای اولیندر میان فقها، شهید ث
کنود، عموم و اطالق تعریف محقق حلی در باب تعزیر شرعی، غیرمقدربودن جمیوع تعزیورات را افواده می

که گروهی از روایات بر مقدربودن برخی مصادیق آن دحلت دارند. بر این اسواس، وی وجوود ایون حالیدر
پنودارد و لوذا تعریوف جدیودی را شوده توسوط محقوق حلوی میرِد مقدِر منصوص را نقض ضابطۀ ارا هموا

دهد. این اشکال شوهید ثوانی توجوه سوایر فقهوا را نیوز بوه خوود معطووف داشوته اسوت، باره ارا ه میدراین
مووارد مقودر را  بوودنانود: برخوی تعزیریهای متفاوتی را اتخواذ کردهکه فقهای پس از او، رویکردطوریبه
؛ مشکینی، 11اند )نک: تبریزی، حساب آوردهها را در شمار حدود به پذیرند و آنمقتضای تقدیرشان نمیبه

دانند، لیکن در مواجهه با تعزیرات (؛ برخی دیگر، اگرچه اصل در تعزیر را عدم تقدیر می1؛ منتظری، 202
انود داشتن اصل مزبوور را موورد تردیود قورار دادهیتمنصوص، این موارد را حمل بر خالِف اصل کرده و کل

ای نیوز از بواب متابعوت از (؛ عده13/1۱۱؛ مقدس اردبیلی، 1/20؛ گلپایگانی، 1/226)نک: شهید ثانی، 
بوودن مووارد مزبوور، نپذیرفتوه و مووارد مقتضوای تعزیریبودن را بوه اصول و عمومات باب تعزیر، تقودیری

 (.  11، انوارالفقاهةاند )نک: مکارم شیرازی، همنصوص را حمل بر مصداق کرد
روش هوا، ایون موضووع را بوهکوشود بوا مراجعوه بوه نظورات فقهوا و ادلوۀ تفصویلی آنمقالۀ حاضر می

شودۀ فقهوا از انتقادی و با رویکردی اجتهادی بررسی کند و در ضمِن ارا وۀ تعریوف پذیرفتهتحلیلیتوصیفی
ن مسولله بپوردازد کوه رویکورد فعلوی قانونگوذار در بواب تعزیورات تعزیرات منصوص شرعی، به بررسی ای

منصوص شرعی و تفسیر موسع شورای نگهبان از آن، بوا کودام یوک از مبوانی معتبور فقهوی در فقوه امامیوه 
تبع ایوراد شوورای مطابقت دارد؟ اهمیت این موضوع از آن جهت است که مطابق تلقی فعلِی قانونگوذار بوه
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اند و عموال  مثابوۀ حودود انگاشوته شودهازات اسالمی این دسته از تعزیرات شورعی بهنگهبان، در قانون مج
های ارفاقی تعزیر از قبیل عفو، تخفیف، تعویوق و تعلیوق مجوازات دربوارۀ آن امکان اعمال بسیاری از نهاد

ایون منتفی شده است. نوشتار حاضر پس از بررسی مبانی فقهی موضوع مورد بحث و تثبیت نظریۀ مختوار، 
 کند. رویکرد قانونگذار را نقد و بررسی می

صورت مستقیم یا غیرمستقیم به تعزیرات منصوص که به هایینگارنده پس از مطالعه و بررسی پژوهش
صوورت جوامع، اقووال موجوود در ایون رابطوه را اند، درنهایت پژوهشی را نیافته است کوه بهشرعی پرداخته

ای از گرایانهبررسی صرفا  گزارشپذیرفته اغلب بههای انجامررسی کند. پژوهشها بهمراه ادّلۀ تفصیلی آنبه
ای کوه اوح  گونوهاند؛ لذا نیاز به پژوهش پیرامون این مسلله بهمصادیق تعزیرات منصوص شرعی بسنده کرده

قوال موجود باشود؛ ها بپردازد؛ ثانیا  جامع ابودن آنبررسی تعزیرات منصوص شرعی ازنظِر حد یا تعزیریبه 
بندی آرای بررسی تفصیلی ادله و نقد و بررسی سندی و دحلتی روایات مستند بپردازد؛ رابعا  به جمع ثالثا  به

 رسید. نظر میمختلِف فقهی نا ل آمده و نظریۀ واحدی را ارا ه دهد، ضروری به 
 

 شناسی تعزیرمفهوم .0

 . تعزیر در لغت و اصطالح1-1
(، 2/411کار رفته است؛ ازجمله تعظیم، توقیر، تأدیوب )جووهری، معانی زیادی به تعزیر در لغت در 

تعزیور »نویسود: (. راغب ذیل واژۀ تعزیر می4/212الحد )مرتضی زبیدی، مالمت و سرزنش و ضرب دون
ُروُه )فتح: »معنای نصرت و یاری همراه با احترام است؛ مانند به رُتُموهم...9ُتعِزّ (. تعزیر 12ه: )ما د« ( و َعزَّ

گردد؛ زیرا تنبیوه و ضورب کمتور از حود، نیز زدنی کمتر از حد است که این معنا به همان معنای اول باز می
بوردن وسویلۀ ازبینکردن بهآیود. معنوای اول، یواریشومار می تأدیب است و تأدیب نوعی نصرت و یاری به

)راغوب « باشودمنوع او از اسوباب زیوانش می کردن فرد ازطریوقاسباب زیاِن فرد است و معنای دوم، یاری
 (. 222اصفهانی، 
ها جز قصاص و دیه دو کاربرد واژۀ تعزیر در متون شرعی و فقهی را، مطلق مجازات پژوهشگرانبرخی 
رسد وجه مشوتر  میوان تعواریف گونواگون نظر می(. به 126اند )حسینی، های غیرمقدره دانستهو مجازات

(. بور اسواس نظور 92تا92مامیه، اشاره به غیرمقدربودن آن باشد )جاویدی و حمیدی، تعزیر در متون فقه ا
مشهور در فقه امامیه، هرکس معصیتی مرتکب شود که حدی برای آن معصیت تعیوین نشوده باشود، تعزیور 

اندازۀ نصاب را از محلی بدون حفاظ یا مالی کمتور از حود نصواب را از شود،پ؛ مثل کسی که مالی بهمی
شدۀ شورعی اندازۀ حدود تعیین(. تعزیر نباید به8/69، المبسوطنی با حفاظ سرقت کند )نک: طوسی، مکا
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، مختلف الشیعةعهدۀ شخص امام ]و یا نا ب او[ است )عالمه حلی، باشد و تعیین مقدار و تشخیص آن به
شارع اندازۀ معینوی  (. بر این اساس، نظر منسوب به فقهای شیعه، یعنی تعریف تعزیر به عقوبتی که2/118

عنوان مبنای نگارش این مقاله در نظر گرفته شده (، به41برای آن تعیین نکرده است )جمعی از نویسندگان، 
 است. 
 . تعزیرات منصوص شرعی1-2

در عبارات فقها، عنوانی به نام تعزیرات منصوص شرعی وجود ندارد، اما مطابق برداشت لغوی، امکان 
 ت از آن وجود دارد: ارادۀ دو معنای متفاو
موجب روایات برای عملی معین، تعزیر مقرر شده است، هرچند نوع و مقدار آن تعیین أ( مواردی که به

 نشده باشد. 
 موجب روایات، برای عمل معین تعزیری، نوع و مقداِر کیفر مشخص شده باشد. ب( مواردی که به

به کوار رفوت، اموا تعریفوی از آن  1292سال  بار در قانون مجازات اسالمی مصوباین اصطالح اولین
هوا مسوتثنا ارا ه نشد. بررسی نظرات شورای نگهبان در خصوص موادی که تعزیرات منصوص شورعی از آن

اند، حاکی از آن است که شورای نگهبان معنای نخسوت را مودنظر داشوته اسوت )نوک: سواریخانی و شده
ین قید بر اساس ایراد شورای نگهبوان بوه قوانون مجوازات (. برخی معتقدند که چون ا101تا101پور، توکل

(، 102توا102اسالمی اضافه شده است، در تفسیر آن بایستی مال  را نظر شورای نگهبان قورار داد )هموو، 
شرع مقدس هستند، هنگام تفسیر آن بایستی به منابع معتبر  برمبتنی به اینکه قوانین در کشور ایرانتوجهاما با

زودی خواهیم به کهچنانع کرد و با رجوع به این منابع، بطالن چنین معنایی روشن است؛ زیرا اسالمی رجو
رغم قاعودۀ گفت آنچه در متون فقهی محل نزاع فقها است منحصرا  وجه تقدیر برخوی مصوادیق تعزیور، بوه

قدر ولو آنکوه بوه بودِن آن است وگرنه در شمول احکام ارفاقی تعزیر نسبت به سایر مصادیق غیرمبیدالحاکم
گونه تردیدی بین فقها وجود ندارد. بر اساس مووازین ها در روایات تصریح شده باشد، هیچبودن آنتعزیری

منظور کشف ارادۀ مقونن سوازگار اسوت، بوا قاعودۀ حقوقی نیز عالوه بر آنکه معنای دوم با مبانی تفسیری به
(؛ لوذا محتووای 111انطباق دارد )ساریخانی و اکرمی، نفع متهم قوانین کیفری نیز تفسیر مضیق و تفسیر به

این مقاله، در کنار پرداختن به مسللۀ اصلی خود یعنی حد یا تعزیربودن تعزیرات منصووص شورعی، عموال  
شوود. نوعی نقِد دیدگاه شورای نگهبان در خصوص مفهوم تعزیرات منصووص شورعی نیوز محسووب میبه

به صدور رأی بر اساس مشروح مذاکرات شورای نگهبان ندارنود و بور قضات نیز هنگام صدرو رأی، الزامی 
تواند در تفسیر قوانین کمک کند و الزامی در نووِع برداشوت اساس اصول حقوقی، مشروح مذاکرات تنها می

شوود کوه در کند. بر این اساس به عقیدۀ نگارنده، تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته میایجاد نمی
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ی عملی معّین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد و همین معنا، مال  بررسی موضوع مقالوه روایات برا
 نیز همین معنا پذیرفته شده است.  1در فقه امامیه است. در نظریۀ مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضا یه

 
 . تقریر محل نزاع 2

 . ضابطۀ محقق حلی در باب حد و تعزیر 2-1
توان یافت که متعرض بحث تعزیرات منصوص شورعی شوده باشود، بلکوه یدر میان قدما، فقیهی را نم

حِی عبوارات عنوان مجازاتی غیرمقدر و منوط به رأی حاکم و امام، صرفا  در حبوهآنان پس از معرفی تعزیر به
د کردند. این امر حاکی از آن است که از دیدگاه فقهای متقدم، وجود این موارخویش موارد مزبور را ذکر می

 کند. شده در باب تعزیر وارد نمیای بر اصل و ضابطۀ کلِی پذیرفتهخالف اصل، خدشه
گیورد کوه محقوق حلوی در ها، در میان فقهای متأخر و از آنجا سرچشمه میتمامی این اختالف دیدگاه

ره یسوّمی حوّدا  و موا لویس کوذ»نویسد: مقام بیان ضابطۀ حد و تعزیر می لک یسوّمی کلُّ ما له عقوبٌة مقودَّ
گاه این گفتار محقق، محل نقد و اشکال فقهای پس از او قرار گرفتوه و (. آن1/126، شرائع اإلسالم« )تعزیرا  

 خود دیده است.  به این ترتیب، این مسللۀ اقوال مختلفی را به
یف محقق .2-2  اشکال شهید ثانی بر تعر

اگرچه در مقدربودن حد نسبت به جمیع  سازد. اوشهید ثانی در شرح کالم محقق اشکالی را مطرح می
پوذیرد و لوذا قیود شدۀ او را در باب تعزیور نمیافراد خود با محقق همراه است، اما این ضابطۀ کلی پذیرفته

«. لها بأصل الشرع غالبوا  عقوبٌة أو إهانٌة ح تقدیَر »کند: گونه تعریف میافزاید و تعزیر را اینغلبه را بر آن می
فرماید: هرچند اصل در تعزیر، غیرمقدربودن است و اغلب افراد آن نیز چنین است، لویکن سپس چنین می

. تعزیر کسی که در روز مواه 1اند از: اند که عبارتصورت مقدر وارد شدهدر روایات برخی از مصادیق آن به
زی را بودون . کسوی کوه کنیو2تازیانه برای او تعیین شده اسوت؛  21رمضان با همسر خود نزدیکی کند که 

. دو مورد برهنوه در 2تازیانه برای او معین شده اسوت؛  1/12اجازۀ زن مسلمانش به ازدواج خود درآورد که 
ای را بوا که بواکره. کسوی1تازیانوه اسوت؛  99توا20ها لحاف واحد خوابیده باشند که بنا بر قولی تعزیر آن

تازیانه و بر اساس نظر شیخ مفید بین  49تا20انگشت ازاله بکارت نماید که بر اساس نظر شیخ طوسی بین 
صورت عریان در زیر لحاف واحد خوابیده باشوند . مرد و زنی که به1شود؛ تازیانه بر او جاری می 80تا20

بواره بودون ذکور که شیخ طوسی دراینشود، درحالیتازیانه بر او زده می 99تا10فرماید از که شیخ مفید می
بواره اطالق تعزیر را ذکر کرده و در کتاب خالف گفته اسوت: اصوحاب موا دراین طورتعداد ضربات تنها به

                                                 
 .00/7/1930مورخ  7/30/1016 ۀشمارنظریۀ  1
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 (. 226تا11/224اند )شهید ثانی، تازیانه( روایت کرده100)یعنی « حد»
استناد روایات، مجازاتی غیرمقودر و منووط بوه رأی حواکم شورع این درحالی است که فقها تعزیر را به

قید تعیین، نموودار نووعی تنواقض اسوت. نوشوتار ات شرعی در این موارد به اند. بنابراین تقیید تعزیردانسته
 نحوی رفع یا توجیه کند. کوشد تناقض موجود در عنوان مزبور را بهحاضر می

 
 . بررسی اقوال و احتماالت 3

ای مطرح است که در میوان فقهوا، هرکودام گانهدر مواجهه با تعزیرات منصوص شرعی، احتماحت سه
 انی دارد: طرفدار
 بودن دیدگاه نخست: حدی. 3-1

اکثر طرفداران این دیدگاه، در میان موارد مقدِر مذکور در عبارت شهید ثانی، تنهوا دو موورد نخسوت را 
اند. ازآنجاکه در مابقی موارد، تعیین میزان مجازات میان طورفین مقودر داخل در عنوان حد مصطلح دانسته
گونوه مووارد را نیوز در ها نیست، لذا ایندیر معتبر در حدود شرعی در آنمنوط به رأی حاکم شرع است و تق

؛ گلپایگوانی، 21/242شوود )روحوانی، اند که بوه رأی حواکم مراجعوه میحکم سایر موارد تعزیر انگاشته
حسواب آورده (. البته در مقابل این گروه، برخی تمامی موارد مذکور را در شمار حدود به 1؛ منتظری، 1/21
 (. 11اند )نک: فاضل موحدی لنکرانی، دحلت روایات بر مدعای شهید را کوتاه و ناتمام دانسته و

 بودِن تعزیرات منصوص شرعی عبارت است از: ترین ادلۀ طرفداران حدیمهم
(؛ توضویح اینکوه اگور فورق 1/202انطباق تعریف حد، حداقل بر بخشی از موارد مقدر )مشکینی،  -1

چیزی جز تقدیر و عدم تقدیر نباشد، پس چگونه عقوبتی که میزان معینی دارد، داخول در  میان حد و تعزیر،
 (.  9تا8عنوان حد نباشد؟ )تبریزی، 

؛ روحوانی، 9ممکن است اطالق لفظ تعزیور در روایوات در مقابول حود نباشود )نوک: تبریوزی،  -2
(. 202مشووکینی، لحاظ معنووی لغوووی آن باشوود )(، بلکووه بووه8؛ فاضوول موحوودی لنکرانووی، 21/242

دیگر، گویی آنچه شهید ثانی را برانگیخته تا موارد مقدِر مذکور را تعزیر بنامد، اطالق لفوظ تعزیور عبارتبه
ها است، لکن بر فرض آنکه چنین اطالقی را در جمیوع مووارد مقودر بپوذیریم، ممکون در نص روایی بر آن

 (. 11/211جواهر، حد نباشد )صاحباست مقصود از تعبیر تعزیر در روایات، تعزیر در مقابل 
(؛ 1/22شود )موسوی اردبیلی، تعزیردانستن موارد مقدر منجر به تداخل حد و تعزیر با یکدیگر می -2

، منحصرا  متوقف بر تعریف حد است و آنچه شهید ثانی متذکر شده، متناسوب زیرا حدانگاری هر مجازات
(، زیورا نوص معتبوری 10عریف آن میّسر باشود )شوفتی، با جایی است که شناخت حدود از راهی غیر از ت
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 صورت کامل احصا کرده باشد. های حدی را بهوجود ندارد که مجازات
 دیدگاه دوم: تعزیری و مقدربودن . 3-2

شده توسط محّقق، صرفا  به ذکور مووارد قا الن این دیدگاه از قبیل شهید ثانی در مقام نقض ضابطۀ ارا ه
اند، لویکن برخوی از فقهوا علوت التوزام و بر اثبات مدعای خویش، دلیلی را اقامه نکرده مذکور بسنده کرده

انوود گانووۀ مووذکور احتمووال دادهایشووان بووه ایوون مقووال را، اطووالق لفووظ تعزیوور در روایووات بوور موووارد پنج
روایوات کدام از رسد علت این التزام، امر دیگری باشد؛ زیرا در هیچنظر می(. به 11/211جواهر، )صاحب

توان یافت، جز آنکه مراد ایشان از لفظ تعزیر واژۀ ادب باشد که آن نیز تنها بر موضع چنین استعمالی را نمی
 دوم )ازدواج با کنیز بدون اذن همسر آزاد مسلمان( قابل صدق است. 

کنود کوه شواید علوت اصورار امثوال شوهید ثوانی بور با تحقیق در مسلله، ایون احتموال قوّوت پیودا می
زیردانستِن موارد مقدر، این امر باشد که در نظر ایشان دایرۀ حدود در شرع کامال  مشخص است. عبوارت تع

 کنیم: عنوان مؤیدی بر گفتار فوق، ذکر مییکی از فقها را به
« بما یراه احمام بوودن تعزیور»مقدس اردبیلی ازجمله طرفداران این دیدگاه در مقام اقامۀ دلیل بر قاعدۀ 

در این روایت »نویسد: ( می2۲/3۱۳د روایت مضمرۀ سماعه در باب شاهدان دروغگو )حر عاملی، استنابه
نوعی دحلت بر غیرمقدربودن تعزیر وجود دارد، اما این دحلت کلیت ندارد؛ زیرا سابقا  به موواردی ازقبیول: 

جوازات مقودر بودنود. نزدیکی در حال حیض، نزدیکی در روز ماه مبار  رمضان و... برخوردیم که دارای م
بنابراین مواضع یادشده از قاعدۀ مزبور مستثنا هستند مگر اینکه گفتوه شوود اینهوا حدنود، لویکن بورخالف 

بودن را مطورح (. چنانچه مشهود است وی اگر چه احتمال حودی12/146)مقدس اردبیلی، « مشهور است
 داند. بودن میاص را دلیل بر غیرحدیسازد، ولی نهایتا  تلّقی مشهور از انحصار حدود در مواردی خمی

شود که ثمرات مترتب بر این رویکرد فقهوی پس از تبیین دیدگاه مزبور اکنون این پرسش مهم مطرح می
چیست؟ این ثمرات از دیدگاه قا الن آن مغفول مانده است و تنها معدودی از فقهای معاصر در مقوام بیوان 

اند. فقیوه معاصور الجمله ثمرات مترتب بر آن را بیان داشتهاند و فیهنتایج دیدگاه دوم، متذکر این مسلله شد
چنانچه نامقدربودن تعزیرات را حمل بور غالوب نمواییم و بور ایون »نویسد: باره میالدین طبسی درایننجم

اساس موارد مقدر منصوص را نیز تعزیر بدانیم، پس اسوقاط و عفوو مجوازات در ایون مووارد، ماننود سوایر 
الله گلپایگانی معتقد اسوت ثمورۀ ایون نوزاع در جوواز اماموت و (. آیت90« )ت برای فقیه جا ز استتعزیرا

اقتدای به شخصی است که این تعزیر بر او اجرا شده است، برخالف زمانی که از قبیول حود شورعی باشود 
حودود؛ از قبیول ثمرۀ نزاع، نسبت به احکام ]اختصاصِی[ مترتب بر »عقیدۀ مرحوم منتظری (. به22تا1/21)

شدن حد در هنگام شبهه، عدم سوگند و کفالت در حد، جواز عفو امام از حدی کوه بوا اقورار ثابوت برداشته
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(. 1« )گورددشود؛ چه اینکه احکام مذکور بر تعزیرات مترتب نمیشده باشد نه با بینه و مانند آن، ظاهر می
شود که بر هر خصوص نتیجۀ آن، دو احتمال داده می زعم نگارنده در مراد قا الن این دیدگاه دردرمجموع به

 دو اشکال وارد است: 
شوود. هوا مترتوب میاقتضای تقدیرشان احکام حدود بر آناحتمال نخست: موارد مقدر، تعزیرند اما به

این احتمال مستلزم تناقض است و دلیل معتبری نیز بر آن قا م نیست، بلکه مقتضای اصول و عمومات باب 
بودن مطلق تعزیرات است و اما شمول ادلۀ احکام اختصاصوی حود نسوبت بوه تعزیورات ، بیدالحاکمتعزیر

 منصوص ثابت نیست و قول و فتوای صریحی نیز دربارۀ آن وجود ندارد. 
ها معاملۀ حودود اقتضای تقدیرشان در برخی از احکام با آناحتمال دوم: موارد مقدر تعزیرند، لیکن به

معنا که مثال  در تعزیرات منصوص، حاکم شرع حق کم یا زیادکردن مجازات مقدر را نودارد شود؛ به این می
گونه است(، بلکه باید مرتکب را به میزان ذکرشوده در روایوت تعزیور کنود، ولوی )چنانکه در حدود نیز این

دلیول و تورجیح سبب توبه یا دیگر عوامل ارفاقی تعزیر، عفو کنود کوه ایون نیوز مودعای بالتواند او را بهمی
شوود و برخوی ها مترتوب میاین سخن آن است که برخی از احکام تعزیر بر آن بالمرجح است؛ زیرا حزمۀ

 شود. دیگر بار نمی
 دیدگاه سوم: تعزیری و غیرمقدربودن . 3-3

 2مودهآعملو برخی از مراجع تقلید معاصر پیورِو اسوتفتا ات به 1الّله مکارمبر اساس این دیدگاه که آیت
گانۀ مذکور و نیز دیگر موارد مشابه آن همانند سایر تعزیوراِت شورعی، غیرمقودر و بدان معتقدند، موارد پنج
شوده در روایوات، موضووعیت نودارد و اند. مطابق این دیدگاه، نفس مجازات معینمعلق بر رأی حاکم شرع

 کرد. های تعزیری، تعدی توان از آن به دیگر افراد و مصادیق مجازاتمی
                                                 

ى لغووى تعزیور اگونه كه در معن هماندارد و هدف از آن بازداشتن از گناه است؛  شكال و انواع مختلفىاتعزیر »عبارت ایشان چنين است:  1
 ۀو گستر ریتعز، شيرازی مكارم« )و در مواردى كه مقدار معيّنى براى تعزیر ذكر شده، از قبيل بيان مصداق است« التعزیر هو المنع»آمده است: 

 (.169تا160 ،آن

  متن پرسش و پاسخ این استفتائات به شرح زیر است: 0
حال فقها آن را نيصائمه و درع ایزن حائضه  یمانند وط ؛شده است نيمع فرينوع و مقدار ك ،نيعمل مع یبرا اتیكه به موجب روا یدر موراد

توبه و احوراز  رخاطهرا ب یو ای دكن ریمرتكب را تعز آمده اتیاز آنچه در روا شتريب ایكمتر  زانيبه م تواندیحاكم شرع م ایاند، آدانسته ریتعز
 مورد عفو قرار دهد؟ (او هيعل نهيب ۀامپس از اق)ندامت و اصالحش 

آن  ۀهمو ایوآ نكوهینمووده اسوت؛ در ا نيآن را مع زانيمطرح شده است كه شارع، م ریعنوان تعزبه ی: در فقه، مواردیزنجان یريشب اهللتیآ .1
وجوود دارد.  یاختالفوات ؟ريخ ایشته باشد وجود دا تواندیمقدر م رِیاساساً تعز ایآ نكهیو ا رندیتعز گرید یحد و برخ یبرخ ای رندیموارد، تعز

 .(zanjani.ir-69630استفتا:  ۀ)شمار است شیافزا ایحاكم قابل كاهش  دیاست با صالحد ریكه تعز یواردم
ست نوه نباشد حد ا رييتغاست، اگر قابل رييقابل تغ ریو تعز باشدیم ریو فهم مشهور فقها بر آن است كه تعز یی: شهرت فتوایگرام اهللتیآ .0

 .(ayat- gerami.ir) دو حد باشند باشد و هر كسانیموارد  نیاست حكم زنا با ا ديباشد و بع ریتعز دی، قاعدتاً هم باریتعز
عهده و تشخيص حاكم جامع شرائط فتوی است و در مواردی كه برای طوركلی تعيين اصل تعزیر و مقدار آن بهی؛ بهاهلل صافتیآنظر مخالف: 

 (.-177/10/31saafi.com: دفتریهمان مقدار است و اهلل العالم )شمارۀ ی معين شده احوط اكتفا بهتعزیر، حد خاص
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. تنقویح منواط و الغوای خصوصویت 2لغوت؛ . کلمات اهول 1ادلۀ مستند این دیدگاه عبارت است از: 
. حمل روایات بر حکم حکومتی مرتبط با یوک برهوۀ 1. حمل روایات بر یکی از مصادیق تعزیر؛ 2قطعی؛ 

 . اصل عدم تقدیر در تعزیرات شرعی.1زمانی خاص؛ 
 تار در ضمن مباحث آتی بیان خواهد شد. عنوان نظریۀ مختفصیل این ادله به

 
 . بررسی روایات 0

تعزیرات مقدر منحصر در پنج مورد مذکور در عبارت شهید ثانی نیستند، بلکه موارد مقدر دیگری نیوز 
بسترشدن با زن حا ض و تجاوز جنسی به حیوانات کوه در روایوات، عالوه بر این موارد وجود دارد؛ مثل هم

شودن حکوِم (، اموا ازآنجاکوه اوح  بوا روشن1/22ها معین شده است )موسوی اردبیلوی، تازیانه برای آن21
گانۀ مذکور، امکان الغای خصوصیت مورد و تعدی حکم به سایر موارد مقدر نیوز وجوود دارد؛ مواضع پنج

طور هپوذیر نیسوت، لوذا بوعلت گنجایش محدود این مقال، بررسی تمامی موارد مقدر موجود امکانثانیا  به
 پردازیم. میگانۀ مذکور در عبارت شهید ثانی موارد پنجخاص به بررسی روایات 

 تعزیر کسی که در روز ماه مبارک رمضان با همسر خود نزدیکی کند.  نخست:
دار خوود کند که در حال روزه بوا همسور روزهعمر از امام صادق)ع( دربارۀ مردی روایت میبنمفضل»

م)ع( فرمود: اگر همسرش را مجبور به این کار کرده، دو کفاره بر ذمه دارد و اگور آن زن نزدیکی کرده بود، اما
ای بر ذمه دارند. در صورت نخسوت، مورد بوه پنجواه ضوربه از او پیروی کرده باشد، هریک از آن دو، کفاره

حکووم وپنج ضوربه متازیانه برابر با نصف حد محکوم است و در صورت دوم، هریوک از آن دو بوه بیسوت
 (. 4/212)کلینی، « شودمی

( و بوه گفتوۀ شویخ صودوق، ایون 2/681، المعتبررشدت ضعیف است )محقق حلی، عمر بهبنمفضل
(. بوا وجووِد ضوعف سوند، مشوهور مطوابق 2/114بابویه، عمر ذکر کرده است )ابنبنروایت را تنها مفضل

تواند موجوب جبوران ضوعف سوند آن اند. بر اساس برخی نظرات، شهرت عملّیه میمضمون آن عمل کرده
(. البتوه بور 16/208جواهر، ؛ صاحب9/141، منتهى المطلب؛ عالمه حلی، 1/216شود )نک: طباطبایی، 

المدر  و بدون اعتبار است. از سووی دیگور، فرض تحقق ادعای اجماع بر مضمون روایت، اجماع محتمل
قرینۀ صدر حدیث کوه ا دحلت آن بر تعیین، بهسبب شهرت عملی بپذیریم، امحتی اگر سندیت روایت را به

 شود، ناتمام است. حاکی از موضوعی خارجی است و نیز ادلۀ خارجی دیگری که به زودی ذکر می
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 کسی که کنیزی را بدون اجازۀ زن مسلمانش به ازدواج خود درآورد.  دوم:
کنوود کووه از امووام نقوول میحازم بنسووعید از بعضووی اصووحاب از منصوووربنابووراهیم از صالحبنعلی»

صادق)ع( دربارۀ مردی که بدون اذن همسر آزاد مسلمانش، کنیزی را به ازدواج خود در آورده بود، پرسیدم. 
ضوربه  1221شوود؟ فرموود: آری، کنند. گفتم: آیوا مورد تأدیوب میامام فرمود: آن دو را از یکدیگر جدا می

عرض کوردم: اگور زن مسولمان پوس از آن راضوی شوود؟ گوید هشتم حد زانی. راوی میشالق برابر با یک
« ماننودافکنند، بلکه بر همان نکواح اول بواقی میزنند و نه میان او و کنیز جدایی میفرمود: نه آن مرد را می

 (.  111تا10/111، تهذیب)طوسی، 
(. 1/408اردبیلوی،  موسوویسعید مجهوول اسوت )بنسبب صالحبودن، بهبر مرسلهاین حدیث عالوه 

( که آن 4/211منصور نقل شده است )طوسی، بنیفةحدیث دیگری نیز در تهذیب به همین مضمون از حذ
باشد ضعیف می« اسحاق نهاوندیبنابراهیم»واسطه نیز عالوه بر اینکه بعضی از رواتش مجهول هستند، به

 (.  1/409اردبیلی،  موسوی)
َج َأَمة  »جای عبارت  با این تفاوت که بهکلینی این خبر را با همین سند روایت کرده است،  عبوارت « َتَزوَّ

َج ِذّمیة  » (. روایوت دیگوری را 4/211را بور آن افوزوده اسوت )« و هو صواغر»را ذکر کرده و نیز عبارت « َتَزوَّ
جوای کند که با اندکی اختالف با نقل کافی در آن نیز لفظ ذّمیه بوه هشام نقل میصدوق با سند معتبر از ابن

رسد مراد از ذّمیه در نقل کافی، امة اسوت؛ زیورا در آن نظر می(. به 2/126بابویه، کار رفته است )ابن مه بها
جای اموة کلموۀ اند. بنابراین شاید به این دلیل به زمان کنیزان عمدتا  ذمی )مجوسی، نصرانی یا یهودی( بوده

. بنا بر فرض اخوذ تهوذیب از کوافی، نقول معنوا (110رفته است )نک: منتظری، کار میذّمیه و بالعکس به 
صورت پذیرفته است. از سوی دیگر، عمل مزبور حرام است، منتهی نه به اعتبار خود عقد، بلکه به مالحظۀ 

شود )نک: شود؛ یعنی آزار و اذیتی که از این ناحیه متوجه زن آزاد مسلمان میای که بر آن مترتب میمفسده
 (.  11/122طباطبایی، 

هشتم حد زانی نسبت به سایر موضوعات مشابه به دحیلی کلیت ندارد؛ اوح  اجماع و دیر کیفر به یکتق
شهرت معتبری بر تعّین تقدیر مزبور وجود ندارد و بر فرض وجود، از نوع اجماع مودرکی اسوت کوه بودون 

ب حقیقی دلیل ازدواج با کنیز بدون اذن همسر اعتبار است؛ ثانیا  حکم تعزیر در روایت به نیست، بلکه مسبِّ
سبب این عمل به زن آزاد رسیده است. بدیهی است آزار و اذیِت غیر، موضووعی آن، آزار و اذیتی است که به

یابد؛ ثالثا  به قرینۀ لفظ ادب در روایوت و پرسوش راوی از کلی است که در ضمن مصادیق متعدد تحقق می
منظور تأدیوب صرفا  مربوط به همان رویداد خارجی و به شود که عقوبت مذکورای خارجی دانسته میواقعه

 آن فرد خاطی بوده است. بنابراین تخّلف از آن برحسِب قضایای مختلف بالمانع است. 
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یان )دو مرد یا یک مرد و یک زن( در لحاف واحد.  سوم و چهارم:  اجتماع دو فرد عر
نظر از جنسیت آنان( در لحواف ن )با قطعشیخ حر عاملی تمامی روایات مربوط به اجتماع دو فرد عریا

ُجَلْیِن َو اْلَموْرَأتَ »عنوان یا لباس واحد را در بابی تحت َماُم َعَلوی الورَّ ْعِزیِر ِبَحَسِب َما َیَراُه اْْلِ ْیِن َو َباُب ُثُبوِت التَّ
َدْیِن الخ ُجِل َو اْلَمْرَأِة ِإَذا ُوِجَدا ِفی ِلَحاٍف َواِحٍد َأْو َثْوٍب َواِحٍد ُمَجرَّ (. موضووع 28/81سوازد )مطرح می« الرَّ

نظر از جنسویت آنوان اسوت؛ اعوم از صورت مطلق و با قطعحکم در همۀ روایات، اجتماع دو فرد عریان به
؛ 14تا16/16؛ طباطبایی، 1/21بابویه، ا دو زن یا یک مرد و یک زن )نک: ابناینکه آن دو نفر دو مرد باشند ی

(. شهید ثانی در عبارت خوود متعورض دو 126، انوارالفقاهة؛ مکارم شیرازی، 49فاضل موحدی لنکرانی، 
ای از مورد شده است: اجتماع دو مرد برهنه و اجتماع یک مرد و یک زن برهنه در لحاف واحد، گرچوه پواره

ایات نیز راجع به اجتماع دو زن برهنه در لحاف واحد است. مجازات مذکور در ایون روایوات بور چهوار رو
 اند: دسته

 دستۀ اول: حد کامل 
صورت عریان در لحواف علی)ع( وقتی دو مرد را به»کند که فرمود: عبیده از امام باقر)ع( روایت میابی

زد و زمانی که دو زن عریان در لحواف واحود دیوده زانی می بر هرکدام صد تازیانه برابر حد ،یافتواحد می
 (. 28/89)حر عاملی، « زدشدند، بر هرکدام یکصد تازیانه میمی

کند که فرموود: علوی)ع( وقتوی زن و موردی را در در روایت دیگری سلمه از امام صادق)ع( روایت می
 (. 28/89زد )همو، تازیانه می 100یافت، بر هرکدام لحاف واحدی می

 تازیانه  99دستۀ دوم: 
 99امام صادق)ع( دربارۀ دو مردی که در لحاف واحد دیده شوند فرمود: بوه هرکودام »سنان گوید: ابن

 (. 28/89)همو، « زنندتازیانه می
امیرمؤمنان)ع( مردی را بوا »کند که فرمود: عثمان از امام صادق)ع( روایت میبندر روایت دیگری ابان

 (. 28/89)همو، « ر زیر یک لحاف یافت و به هرکدام نود و نه تازیانه زدزن نامحرمی د
 دستۀ سوم: زدن کمتر از حد 

خوابنود. فرموود: زده دو زن در لبواس واحود می»عمار گوید: به امام صادق)ع( عرض کردم: بنمعاویة
شوند. گفوتم: حود؟ ه میخوابند. فرمود: زدشوند. گفتم: حد؟ فرمود: نه. گفتم: دو مرد در یک لباس میمی

 (. 28/89)همو، « فرمود: نه
 تازیانه  20دستۀ چهارم: 

تواند مردی بوا کیشان ما از امام صادق)ع( پرسید: فدایت شوم آیا میهالل گوید: یکی از همبنسلیمان
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 مرد دیگر در زیر یک لحاف بخوابد؟ فرمود: خویشاوند یکدیگرند؟ گفت: نه. فرمود: آیا ناچارنود؟ گفوت:
اند. فرموود: اگور دخوول واقوع نشوده دیگر جمع شودهزنند. گفت: با یکتازیانه می 20نه. فرمود: هریک را 

زنند به هور خورند و چنانچه دخول شده، وی را حال ایستاده یک ضربت شمشیر میهرکدام صد تازیانه می
آری. گفتم: اگر زنی با زنوی در  معنی قتل است؟ فرمود:کجا که بینجامد انجامیده. گفت: پرسیدم: آیا این به

اند؟ گفتم: نه. فرمود: یک بستر زیر یک لحاف بخوابند؟ فرمود: خویشاوندند؟ گفتم: نه. فرمود: ناچار بوده
خورند. گفتم: اگر با هم مساحقه کرده باشند؟ راوی گوید: این سؤال بر او سخت آمد تازیانه می 20هریک 

 (. 28/90شود )همو، فرمود: بر هرکدام حد جاری می و سه بار فرمود: اّف اّف، اّف، سپس
منظور رعایوت اند، اما در اینجا بوهفقها در مقام جمع این چهار دسته روایات، طرق مختلفی را برگزیده

 کنیم: اختصار صرفا  نظریۀ مختار را ذکر می
 اند: روایات دستۀ اول از سه جهت مرجوح و مطروح

شوند. روایوت چنوین حجاج این طایفه از روایات حمل بر تقّیه مینبقرینۀ صحیحۀ عبدالرحمنبه .1
ای از یارانش وارد شدند. به امام عرض کرد: مورا نزد امام صادق)ع( بودم، َعّباد بصری به همراه عده»است: 

از حکم دو مردی که در لحاف واحد دیده شوند باخبر کن. امام فرموود: علوی)ع( وقتوی دو مورد را در یوک 
کرد. عباد گفت: شما به من گفته بودیود یوک ضوربه کمتور از حود. گرفتند، بر آنان حد جاری مییلحاف م

« یوک ضوربه کمتور از حود»رموود: سپس امام دوباره آن حدیث را گفت و چند مرتبه تکرار کورد توا آنکوه ف
سوت از بیوان سبب وجود همراهان عّباد که فردی عوامی بووده ا(. گویی امام در ابتدا به28/81عاملی، )حر

 (. 11/291حکم واقعی امتناع داشته، اما پس از اصرار عّباد ناچار به بیان حکم واقعی شده است )خویی، 
 (. 162استثنای صدوق قرار گرفته است )منتظری، . روایات این گروه مورد اعراض تمام فقها به2
دان است )مقدس اردبیلوی، مه. ثبوت حد تام، مطلقا  مشروط به تحقق زنای حقیقی مانند میل در سر2

تعبیر دیگر، در این موارد زنا ثابت نیست، پس مقتضای آن نیز ثابت نخواهد بود )عالمه حلی، (. به12/122
 (.  9/180، الشیعةمختلف

کدام از فقها برطبق این حکم که هیچآنجاتازیانه دارند، اما از 99اخبار روایات دستۀ دوم ظهور در تعّیِن 
  .(162شوند )نک: منتظری، اند، لذا این اخبار بر بیان حداکثر تعزیر حمل میهفتوا نداد

گردد )همو، روایات دستۀ سوم نیز بر زدن کمتر از حد دحلت دارد و بنابراین به روایات دستۀ دوم باز می
162  .) 

د آن گنجود کوه سونهالل در ایون دسوته میبندر خصوص روایات دستۀ چهارم، تنها روایوت سولیمان
( و 2/82اردبیلوی،  موسوویالحال ازجمله خوود سولیمان ضوعیف اسوت )سبب وجود چند فرد مجهولبه
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گونوه کوه هرچند عمل مشهور موجب جبران ضعف سندی روایت شود اما حمل آن بر اقل مقدار تعزیور آن
ل بور اند، بودون دلیول اسوت. اساسوا  ایون اخوتالف در رأی معصووم، خوود دلیومشهور بوه آن ملتوزم شوده

شده در روایت صرفا  از باب بیوان یکوی رسد کیفر معیننظر میبودن حکم مزبور است. بنابراین به مصداقی
 از مصادیق تعزیر باشد، نه اینکه امام درصدد بیان اقل میزان تعزیر بوده باشد. 

روایوت  (.162بختری از امام صادق)ع( نیز بر اطالِق تعزیور دحلوت دارد )منتظوری، بنروایت حفص
مردی را که در بستر مرد دیگر پیدا شد، نزد امیرالمؤمنین آوردند. امیرالمؤمنین دسوتور داد وی »چنین است: 

(. بنابراین تعزیور در مسوللۀ محول بحوث، کمتور از حود 28/162عاملی، )حر « را در مستراح آلوده سازند
 شرعی و به رأی حاکم شرع است. 

 د. کنگشت ازالۀ بکارت ای را با انکسی که باکره پنجم:
 در این خصوص دو دسته روایت وجود دارد: 

 طور مطلق دستۀ اول: ثبوت حد به
بن سنان گوید: امام صادق)ع( دربارۀ زنی که بکارت دختری را با انگشوت خوود برداشوته بوود، عبدالّله

 (. 28/111شود )همو، فرمود: مهر او را باید بپردازد و بر او حد جاری می
 تازیانه  80دوم: دستۀ 

سنان گوید: امام صادق)ع( دربارۀ زنی که بکارت دختری را با انگشوت خوود برداشوته بوود، بنعبدالّله
 (. 28/111شود )همو، فرمود: مهر او را باید بپردازد و هشتاد تازیانه بر او زده می

ع روایات حکم به تعّین حسب ظاهر، مقتضای جمنظر از اقوال و فتاوا و بهجمع میان روایات: با صرف
؛ 129؛ منتظوری، 181، انوارالفقاهرةتازیانه از باب حمل مطلق بر مقید است )نوک: مکوارم شویرازی،  80

(. در میان فقها کسی قا ل به حکم مذکور نشده است )بوه نقول از: تبریوزی، 241فاضل موحدی لنکرانی، 
کوه در  المقنرع(، جز صدوق در 11/241جواهر، ؛ صاحب129؛ منتظری، 212تا2/211؛ طباطبایی، 142

کند که ممکن است از باب اطالق لفظ حد بور تعزیور باشود )مکوارم شویرازی، عنوان حد میآنجا تعبیر به
اند )به نقل از: فاضل موحدی لنکرانی، (. اکثر فقها در این مسلله قا ل به تعزیر مطلق شده181، انوارالفقاهة

 (. 11/241جواهر، ؛ صاحب241
است؛ زیرا اوّح  در خصوص عنوان حدِّ موذکور « تعزیر بما یراه الحاکم»این عمل مزبور محکوم به بنابر

در روایات دستۀ اول، سه احتمال داده شده که بنا بر هر تقدیر، مجرد ازالۀ بکارت موجب ثبوت حد شورعی 
 نیست: 

فقهوا حکوم بوه عودم . عنوان حدِّ مذکور در روایت، حقیقت در حد مصطلح نیست؛ چوون در میوان 1
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انود )نوک: وجوب حد در این جنایت معلوم است و لذا لفظ حدِّ مذکور در روایت را بر تعزیور حمول کرده
 (.  181، انوارالفقاهةمکارم شیرازی، 

دیگر، گویا امام عمل مزبور را نووعی از سوحق قورار عبارت. ممکن است مراد، حدِّ مساحقه باشد. به2
 (. 11/19ه ازالۀ بکارت در اثر شهوت بوده است )شوشتری، داده است؛ به این معنا ک

قرینۀ اینکه هرگاه فعل مزبور از صورت قذف داشته باشد؛ به. شاید عنوان حد در روایت، اختصاص به2
وهب ظهور در این احتمال بنقصد اتهام بر دختر باکره است، چنانکه صحیحۀ معاویةشود بهزنی صادر می
 (.  142دارد )تبریزی، 

مالحظۀ قصد فرد خاطی تنهایی حد مستقلی نیست، بلکه بهبنابر احتمال دوم و سوم نیز ازالۀ بکارت به
 گیرد. عنوان حد دیگری )قذف و مساحقه نه حد ازالۀ بکارت( قرار میتحت

خدشه وارد ها روایات دستۀ دوم ظهور در تعّیِن هشتاد تازیانه دارند، اما به وجوه متعدد در ظهور آنثانیا  
 است: 
. تقدیر یادشده در روایات، از باب بیان یکی از مصادیق تعزیر است. همچنان کوه نظیور آن در ابوواب 1

 (. 11/241جواهر، ، صاحب181، انوارالفقاهةتعزیرات وجود دارد )نک: مکارم شیرازی، 
ارم شویرازی، شووند )مکو. روایات این دسته مورد اعوراض فقهوا قورار گرفتوه اسوت و لوذا طورح می2

 (. 11/241جواهر، ؛ صاحب129؛ منتظری، 181، انوارالفقاهة
کنند که به عبارات مختلف نقل بوه معنوا شوده . همۀ روایات محل بحث به روایت واحدی رجوع می2

سوازد )نوک: است؛ زیرا نقل حدیث توسط یک راوی در جمیع روایات، احتمال تعودِد اخبوار را منتفوی می
(. بر ایون اسواس، 241؛ فاضل موحدی لنکرانی، 128؛ منتظری؛ 180تا181، وارالفقاهةانمکارم شیرازی، 

کودام از دو تعبیور در معلوم نیست آنچه از معصوم)ع( صادر شده است عنوان حد بوده یا ثمانین؛ لوذا هیچ
خصوص موضوع محل بحث حجیت ندارد. حزمۀ این سخن، طرح روایات هر دو طایفه و رجوع به قاعودۀ 

، انوارالفقاهرةاست که مقتضای آن، تخییر حاکم شرع است )نک: مکارم شیرازی، « تعزیر فیما ح حّد لهال»
 (. 241؛ فاضل موحدی لنکرانی، 182

 گانهپنجموارد بندی روایات جمع
گانۀ مزبور و نیوز دیگور مووارد مشوابه آن در گانۀ مذکور باید گفت: اوح  موارد پنجبا بررسی روایات پنج

هوا موضووعیت نودارد و تعیوین آن از ناحیوۀ تعزیرات قرار دارنود و نوه حودود؛ ثانیوا  قیود تقودیر در آن زمرۀ
بووده اسوت. بنوابراین تخّلوف از میوزاِن « قضیٌة فی الواقعة»تعبیر فقها معصوم)ع( صرفا  از باب مصداق و به

ن امور، در دو قسومت ارا وه کننوده بور ایویادشده برحسب قضایای مختلف بالمانع است. سایر ادلۀ دحلت
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 شود. می
        . سایر ادله5

 گانهبودن موارد پنجادلۀ دال بر تعزیری. 5-1
الحودبودن دون»حد پنداشتن این موارد موجب خرِق ضابطۀ فارق میان حد و تعزیر است. ضوابطۀ  -1
مان)ع(، حودود شورعی های مسّلم در باب تمییز حد از تعزیر است. در منظر معصویکی از ضابطه« تعزیر

ها تجاوز کنند. بوا ایون اوصواف، حود های تعزیری نباید از آناند که مجازاتهایی انگاشته شدهمثابه مرزبه
خواهد بود که صدور آن از شخص « الحدبودن تعزیردون»بودن ضابطۀ کردن این موارد مستلزم بیهودهتلقی

تازیانوه را نیوز بایود  21و  1/12این رویکرد حتی مجازات به  دلیل اینکه اوّح  بر اساسحکیم قبیح است؛ به
تازیانه نیوز  1/12، مقدار تازیانه در تعزیرات حتی از «الحدبودن تعزیردون»به ضابطۀ حد پنداشت و باتوجه

ر اند؛ ثانیا  در سه مورد اخیوکه حتی قا الن به این قول نیز چنین حکمی را نپذیرفتهنباید تجاوز کند، درحالی
گانۀ مذکور، به عقیدۀ مشهور فقها میزان مجوازات میوان حوداقل و حوداکثر در نوسوان اسوت، از موارد پنج

 که حزمۀ معیاربودن یک شیء، ثابت و نامتغیربودن آن است. حالیدر
بر فرض حدبودن موارد مزبور، این سؤال مطرح است که چگونه باید کمتر از حدبودن را در ایون مووارد 

هوا اسوت کوه ایون نیوز اشوکال دارد؛ زیورا د!؟ جز آنکه گفته شود میزان در این موارد، حداقِل آنمحاسبه کر
هوای سوبب اینکوه جرمحدود شرعی از تعزیورات شودیدتر اسوت، به»مقتضای قاعدۀ التعزیر دون الحّد، به

« عی باشودتر از حود شورهای مستوجب تعزیر است و لذا تعزیر باید خفیوفتر از جرمموجب حد سنگین
(. ایون در حوالی اسوت کوه حزموۀ حدپنداشوتن مووارد مقودر، 108، تعزیرر   سسرترآ   )مکارم شویرازی، 

 ها نسبت به تعزیرات است. تربودن آنخفیف
فقدان تقدیِر معتبری که در حدود شرعی شرط است در سه مورد اخیر: ازآنجاکه در سه مورد اخیور  -2

مجازات میان طرفیِن مقدر، منوط به رأی حاکم شرع است و تقدیر معتبور بر مبنای قول مشهور تعیین میزان 
گونه موارد را نیز باید در حکم سایر موارِد تعزیر انگاشت که به رأی ها نیست، لذا ایندر حدود شرعی در آن

 (. 1؛ منتظری، 202؛ مشکینی، 21/242شود )روحانی، حاکم مراجعه می
الحّد، یکوی کمتور از صود تازیانوه و... در الحّد، نصفالحّد، ربعدون وجود تعابیری از قبیل ادب، -3

 ها دحلت دارند. بودن این نوع مجازاتروایات که جملگی بر غیرحدی
به اینکه بور حودود مصوطلح شورعی در مقایسوۀ بوا تعزیورات، احکوام اصل برا ت شرعی: باتوجه -۴

شوود، نشدن شفاعت و کفالت و قسوم و... مترتوب میتهناپذیربودن، پذیرفشدیدتری از قبیل ثابت و تخلف
بودِن موردی، نسبت به تکلیف شدیدتر اصل برا ت ذمه جاری لذا در هنگام دوران تردید میان حد یا تعزیری
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 (. 24/226شود )نک: سبزواری، می
 گانهبودن موارد پنجادلۀ دال بر غیر تقدیری. 5-2
ر بحث لغوی تعزیر گذشت، اصل در معنای تعزیور، نصورت و گونه که دلغت: همان  کلمات اهل -1

لغوت، کند. مطابق کلمات اهل الحد نیز به همین معنا رجوع میمعنای ضرِب دونیاری فرد است. تعزیر به
کودام از کردن او اسوت؛ لوذا در هیچمنظور یواریآنچه در تعزیر موضووعیت دارد، تأدیوب فورد خواطی بوه

، تعزیر   سسترآ   وجود ندارد که غیر قابل اعراض باشد )نک: مکارم شیرازی، مصادیق، تعزیر خصوصیتی 
 (.  161تا162

تنقیح مناط قطعی: در برخی از روایات از تعزیر تعبیر به تأدیب شده است که این خود، ترادف لفظ  -2
سوت بورای نمونوه بیوان جای تعزیز از تأدیب استفاده شوده ا ها بهرساند. دو مورد از روایاتی که در آنرا می

 شود: می
بّینه بر آن از معصوم)ع( پرسیدم. فرمود: تأدیوب  گوید: دربارۀ حکم رباخواری پس از اقامۀابوبصیر می

شوود )حور شود و اگر مجددا  عملش را تکرار کرد، کشوته میشود، اگر عملش را تکرار کرد، باز ادب میمی
 (. 28/241عاملی، 

خورد، از امام صادق)ع( نقل جازات کسی که گوشت مردار و خون و خو  میعمار دربارۀ مبناسحاق
شووند. پرسویدم: اگور مجوددا  شوند و اگر عملشان را تکرار کردند، باز ادب میادب می»کند که فرمود: می

شووند و دربوارۀ ایون افوراد حودی اجورا شوند؟ امام فرمودند: باز هم ادب میانجام دادند باز هم تأدیب می
 (.  28/241)حر عاملی، « شودمین

کار رفتوه جای تعزیر لفظ تأدیب بوه در تمام این موارد که مرتکب، مستحق مجازات تعزیری است، به»
رسانند که تعزیر، تأدیبی است که از بواب رحموت اسوت و منظوور از آن، خوبی میها همگی بهاست. این

(. تعبیر از تعزیر 1/199)محقق داماد، « شدن مجدد استشدن گناهکار از گناه و بازداشتن وی از آلودهپا 
لغت است که در تعزیرات، نفس مجازات موضووعیت نودارد، بلکوه موال   به تأدیب مؤیدی بر گفتار اهل

منظور مسواعدت او اسوت. های تعزیری، منحصرا  تأدیب فرد خاطی از باب رحمت و بهقطعی در مجازات
تنها انواع مجازات بدنی، بلکه حتی دیگر اقسام ای دارد و نهب معنای گستردهپس همان طور که تعبیر به تأدی

(، لفظ تعزیر نیز عینا  همین 41تا42، تعزیر   سسترآ   شود )نک: مکارم شیرازی، مجازات را نیز شامل می
 گستردگی و شمول را دارد و منحصر در فرد معینی نیست. 

شوروع « عن إمورأةٍ »و « عن رجٍل »تعزیر: برخی از روایات با حمل روایات بر بیان یکی از مصادیق  -2
شده است. به قرینۀ این امر که راوی حکم عملی را که توسط شخصوی در خوارج انجوام گرفتوه از معصووم 
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شود تعیین عقوبت در این موارد از ناحیۀ معصوم مربوط به همان رویداد خارجی بووده پرسد، دانسته میمی
 در مقام بیان حکمی کلی برای تمامی موضوعات مشابه بوده باشند. است، نه اینکه حضرت 

لذا مواردی که در روایات مقدار آن تعیین شده است، قانونی کلی نیست، بلکوه از قبیول ذکور مصوداق 
مقدار کمتور یوا تواند به به شرایط خاِص مجرم میباشد. بر این اساس حاکم شرع در جرم مشابه، باتوجهمی

 (. 104چه در روایت آمده حکم کند )همو، همان، بیشتر از آن
بودن مجازات در برخی از مواضع میان حداقل و حداکثر، صرفا  استنباط فقها از روایات است معلق -1

صورت حداقل و حداکثری بیان نفرموده وگرنه در روایات چنین تعلیقی وجود ندارد و معصوم)ع( حکم را به
اخیر مذکور توسط شهید ثانی، روایتی دال بر مقدار مذکور )به این شکلی کوه مثال در سه مورد است؛ برای 

اند( وجود ندارد. بلکه گاه معصوم)ع( در دو واقعۀ متفاوت، دو حکم متفاوت را صادر کرده و فقها بیان کرده
اموا در انود، سپس فقها در مقام جمع روایات، یکی را حمل بر حداقل تعزیر و دیگری را حمل بر اکثور کرده

توان از روایات استفاده کرد و آن اینکه خود این اختالف در رأی معصووم)ع( گونۀ دیگری میمقام استنباط به
تنها نفس مجازات مدنظر معصوم نبوده، بلکه تمام توجه امام بر تأدیب فورد خواطی و دلیل بر آن است که نه

 بار حکمی متفاوت را ذکر کرده است. رو در هر بازداشتن او از تکرار دوبارۀ عمل بوده و ازاین
احتمال دارد این روایات را از قبیل احکام حکومتی بدانیم که بوا تغییور زموان و مکوان تغییریوافتنی  -1

 (. 104، هما شود تا تغییرنیافتنی باشد )همو، است. بنابراین حکم اولی و فتوی محسوب نمی
ردید میان تقدیر یا عدم تقدیر تعزیرات، اصوِل عودم اصل عدم تقدیر در تعزیرات: در هنگام دوران ت -6

 شود. تقدیر جاری می
 

 گیری نتیجه

معاملۀ حدگونۀ قانونگذار با تعزیرات منصوص شرعی و برداشت موسع شورای نگهبان از آن، سبب شد 
تا پژوهش پیِش روی درصدد پاسخ به این پرسش برآید که اساسا  ماهیت تعزیرات منصوص شرعی و وجوه 

های به عمل آمده از منوابع فقهوی، موراد از تعزیورات مایز آن از حدود مصطلح چیست؟ بر اساس بررسیت
منصوص شرعی منحصرا  مواردی است که در روایات برای عمل معین، نوع و میزان مجازات مشخص شده 

تعریوف فقهوی  اند. این در حالی اسوت کوه بورخالفحال مشهور فقها آن را تعزیر دانستهعیناست، اما در
شورای نگهبان از تعزیرات منصوص شورعی، در شومول احکوام ارفواقِی تعزیور نسوبت بوه سوایر مصوادیق 

گونه تردیدی میوان فقهوا وجوود ها در روایات تصریح شده باشد، هیچبودن آنغیرمقدر ولو آنکه به تعزیری
 ندارد. 



            03                                           حد یا تعزیر؟ ؛«یتعزیر منصوص شرع»                                  0011 پاییز

ای است کوه فقهوا گانههای سهویکردحدانگاری، تعزیری و مقدردانستن، تعزیری و غیرمقدردانستن، ر
اند. بر اساس نتایج حاصل از این مقالوه، تعزیورات منصووص در قبال تعزیرات منصوص شرعی اتخاذ کرده

شرعی نیز همانند سایر تعزیرات غیرمقدر، مطلقا  منوط به رأی حاکم شرع اسوت؛ بوه ایون معنوا کوه تعیوین 
از باب مصداق است و بنابراین تخلوف از آن در مووارد  مجازات توسط معصوم)ع( در موارد منصوص صرفا  
دانسوتن نظور فقهوی شوورای نگهبوان، رویکورد فعلوی مشابه بالمانع است. این پژوهش عالوه بر مخدوش

مادۀ  2گذار مطابق تبصرۀ داند؛ چراکه قانونقانونگذار در قبال تعزیرات منصوص شرعی را نیز نقدشدنی می
حساب آورده است و از سووی های مقدر را در شمار تعزیرات به سته از مجازاتق.م.ا، از سویی این د 111

ای که عموال  گونهدارد، بهها روا میدیگر در تناقض با رویکرد نخست، برخوردی حدگونه را در خصوص آن
ه در منوابع سازد. حال آنکامکان جریان بسیاری از احکام ارفاقی تعزیر را دربارۀ این کیفر تعزیری منتفی می

عبارت صراحت گویای چنین رویکرد دوگانه و متناقضی باشد. بهتوان یافت که بهفقهی، دلیل معتبری را نمی
شده در تبصرۀ مذکور منحصرا  به حدود مصطلح شورعی های ارفاقی اشارهبودن نهاددیگر، ادلۀ دال بر منتفی

 دلیل معتبری وجود ندارد.  ها نسبت به تعزیرات منصوص،اختصاص دارد و در شمول آن
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چاپ هفتم، بیرر ت: دار إحیراء التررا   ،جواهر الکالم فی شرح شرا ع اْلسالمباقر، بنهر، محمدحسنجواصاحب
 ق.4101العربى، 

 ق. 4141البیت، الحدیثي(، چاپ ا ل، قم:  ل-)ط ریاض المسا لمحمد، بنطباطبایى، على
 تا. بوستا ، بىچاپ ا ل، قم:  ،السجن و النفی فی مصادر التشریع اْلسالمیالدین، طبسى، نجم

چاپ سوم، تهرا : المکتبة المرتضویة إلحیراء اثثرار الجعفریرة،  ،المبسوط فی فقه اْلمامیةحسن، طوسى، محمدبن
 ق. 4111

 ق. 4101اإلسالمیة،  چاپ چهارم، تهرا : دار الکتب ،تهذیب األحکام___________________، 
 ق. 4141چاپ د م، قم: دفتر انتشارات اسالمى،  ،الشریعةمختلف الشیعة فی أحکام یوسف، بنعالمه حلى، حسن

چراپ ا ل، مشرهد: مجمرع البحرو   ،منتهی المطلب فی تحقیوق الموذهب_______________________، 
 ق. 4149اإلسالمیة، 

چاپ ا ل، قم: مرکز فقهرى ائمرۀ  ،الحدود-تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلةفاضل موحدی لنکرانى، محمد، 
 ق. 4199 اطهار،

 ق. 4101چاپ چهارم، تهرا : دار الکتب اإلسالمیة،  ،اْلسالمیة(-الکافی )طیعقوب، کلینى، محمدبن
 ق. 4149چاپ ا ل، قم: دار القر   الکریم، الدر المنضود فی أحکام الحدود، سلپایگانى، محمدرضا، 

 ق. 4101اء)ع(، چاپ ا ل، قم: سیدالشهد ،المعتبر فی شرح المختصرحسن، محقق حلى، جعفربن
 ق. 4101چاپ د م، قم: اسماعیلیا ،  ،شرا ع اْلسالم فی مسا ل الحالل و الحرام_____________________، 

 ق. 1106چاپ دوازدهم، تهران: مرکز نشر علوم اسالمی،  ،قواعد فقهمحقق داماد، مصطفی، 
 ق. 4141بنا : دارالفکر، چاپ ا ل، ل ،تاج العروس من جواهر القاموس محمد،مرتضى زبیدی، محمدبن
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 تا. نا، بىجا: بىبى ،مصطلحات الفقهمشکینى، على، 
چراپ ا ل، قرم: دفترر انتشرارات مجمع الفا دة و البرهان فی شرح إرشاد األذهوان، محمد، مقدس اردبیلى، احمدبن

 ق. 4101اسالمى، 
طالرب، ابىبنقرم: مدرسرۀ امرام على چراپ ا ل، ،کتاب الحودود و التعزیورات-أنوار الفقاهةمکارم شیرازی، ناصر، 

 ق. 4141
 .4111طالب، ابىبنچاپ ا ل، قم: مدرسۀ امام علىتعزیر و گسترۀ آن،  ،___________________

 تا. چاپ ا ل، قم: دارالفکر، بى ،کتاب الحدودمنت ری، حسینعلى، 
  ق.4191النشر لجامعة المفید)رل(،  چاپ د م، قم: مؤسسةفقه الحدود و التعزیرات، موسوی اردبیلى، عبدالکریم، 

 

 


