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 چکيده
د. اِعمال ش وارد نظام حقوق کیفری ایران« تعزیر منصوص شرعی»در پی ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی 

آمیز دارند، مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و مرور ارفاق ةبسیاری از نهادهای تأسیسی که جنب

از مصادیق تعزیرات منصوص نباشد. این در حالی است که قانونگذار هیچ  مورد زمان، متوقّ  بر این شده است که

در واقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به دادرس سپرده است؛ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی ارائه نکرده است و 

ها شده است. بنابراین، شناخت مبانی و بررسی یکایک مصادیق های متعدّدی در دادگاهاین موضوع باعث رویّه

کند. نتیجه آنکه منظور از تعزیر منصوص شرعی شرعی و قانونی این مسئله ضرورت این پژوهش را توجیه می

اند و نوع مجازات منصوص و معیّن است، امّا میزان دقیق ن محرماتی است که از نظر شارع تحریم شدهعبارت از آ

رات توان تعزیقاضی نهاده شده است. البته طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات نمی ةآن بیان نشده و بر عهد

رد تا ها تحمیل کاند، بر دادگاهن مقرّر نشدهاند، تا زمانی که در قانوای را که در روایات بیان شدهمنصوص شرعی

با استناد به 8263برای آنها مجازات تعیین کنند. مصادیق تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسالمی مصوّب 

 ها صرفاً ناظر به این مصادیق قانونی هستند.اند و آن محدودیتروایات بیان شده
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 مقدّمه

های حقوق کیفری اسالم در ردی  حدود و قصاص و دیات تعزیر به عنوان یکی از انواع مجازات

قانونگذار پس از پیروزی انقالب اسالمی با  است و مشروعیّت آن در اسالم  ابت شده است.

تقنینی  ةق، بدون هیچ گونه ساب«تعزیرات منصوص شرعی»بکارگیری یک اصطالح فقهی به عنوان 

های تعزیری را از اِعمال تأسیسات حقوقی محروم و عدم تعری  آن، تعدادی از موارد مجازات

به این  توانکرده است. اهمیّت و ضرورت بحث ناظر به سؤاالت و ابهاماتی هستند که از جمله می

 ها اشاره کرد:پرسش

 ةو تعزیر معیّن شرعی در ماد 881 ةماد 3 ةزیر منصوص شرعی در تبصرنخست: منظور از تع 

قانون آیین دادرسی کیفری چیست و مصادیق آن  84 ةماد ةقانون مجازات اسالمی و تبصر 821

 در فقه و قانون کدام هستند؟ 

ای را برای گانهبندی پنجتقسیم 8279دوّم: قانونگذار در قانون مجازات اسالمی مصوّب 

های مقرّر در این آن قانون بیان کرده بود که مجازات 83 ةها در نظر گرفته بود و در ماداتمجاز

های بازدارنده، ( مجازات1( تعزیرات؛ 4( دیات؛ 2( قصاص؛ 3(حدود؛ 8قانون پنج قسم هستند: 

ای را مورد توجّه قرار داده است و در واقع در حالی که در قانون فعلی تقسیم چهارگانه

در تعری   81 ةتعزیر قرار داده است؛ از این رو، در ماد ةهای بازدارنده را زیر مجموعتمجازا

کند که تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و تعزیر چنین مقرّر می

به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقرّرات حکومتی تعیین و اِعمال 

مجلس شورای اسالمی پس از ایراد شورای نگهبان در  ةکه آیا ارادل سؤال این استشود. حامی

تصویب قانون فعلی دوباره بر این متمایل شده است که با عنوان تعزیر منصوص شرعی به 

سابق بازگشت کند و یا اینکه منظور از این تعزیرات منصوص شرعی همان  ةگانبندی پنجتقسیم

ستورهای شرعی است و منظور از تعزیرات نامنصوص شرعی مخالفت با مخالفت با محرمات و د

مقرّرات حکومتی است؟ به عبارت دیگر آیا آن تأسیسات ارفاقی فقط ناظر به مقرّرات حکومتی 

 گیرند؟ و بازدارنده هستند و محرمات شرعی را دربر نمی
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ست و در ی ارائه نکرده اسوّم: با توجّه به اینکه قانونگذار تعریفی از تعزیرات منصوص شرع

قانون مجازات راجع به  339 ةنتیجه اجمال و ابهام تحقّق یافته است و نیز اینکه قانونگذار در ماد

ها مقرّر کرده است که در مورد حدودی که در این قانون ذکر حدود این تکلی  را بر دادگاه

ص یا در مورد تعزیر منصواند طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی عمل شود، آنشده

ند؟ تواند به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر مراجعه کنیز طبق این اصل قانون اساسی دادرس می

واحد رسید  ةتوان به یک نظریّتوان کمک گرفت و آنگاه میآیا در این زمینه از منابع یا فتاوا می

رویکردهای فقها در این زمینه چیست؟ در های متعدّد و مختلفی حاکم است؟ و یا اینکه قرائت

نهایت اینکه در روایات معتبر چند مصداق از تعزیر منصوص شرعی بیان شده است؟ آیا در این 

؟ اندزمینه با توجّه به رویکردهای فقهی، تعزیرات منصوص شرعی مانند حدود احصاء شده

 نظریّات فقهای گذشته و حال در این خصوص چیست؟

عزیرات منصوص شرعی با تعزیرات معیّن و مقدّر شرعی تفاوت دارند؟ این چهارم: آیا ت

اند؟ تعیین مصادیق تعزیرات چه مصادیقی را در قانون مجازات اسالمی به خود اختصاص داده

موجود در قانون جهت جلوگیری از تفسیرهای مختل  و در نتیجه جلوگیری از تضییع حقوق 

دیگر در این خصوص اینکه موارد احصاءشده در قانون اشخاص ضروری است. وانگهی، پرسش 

 کدام یک از آن موارد هستند؟

پنجم: تعزیرات منصوص شرعی از جهت مبنا، معیار، آ ار و نتایج چه تفاوتی با حدود شرعی 

توان گفت که تعزیرات منصوص شرعی برزخی میان حدود و تعزیرات هستند یا دارند؟ آیا می

رعی حدود ش ةتعزیرات یا زیر مجموع ةرعی به نحو مطلق زیر مجموعاینکه تعزیرات منصوص ش

هستند؟ مرز تفکیک اینها کدام است؟ مبانی فقهی این نوع کیفرها در نظام سیاست کیفری اسالم 

 چیست؟ 

وص ای از سوی حقوقدانان کیفری راجع به تعزیر منصششم: چه نظریّه، تفسیر و تعری  منطقی

 اند؟شرعی ارائه شده
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هدف این مقاله تبیین مبانی و تعیین مصادیق تعزیرات منصوص شرعی در فقه و حقوق کیفری  

اند و قانونگذار در قانون مجازات اسالمی ایران است و اینکه فقها چه مصادیقی را بیان کرده

کدام یک از این تعزیرات را مشمول تعزیرات منصوص شرعی دانسته است. با  8263مصوّب 

تعیین مصادیق قانونی، هنگام تعیین مجازات از تفسیرهای نادرست جلوگیری  شناخت مبانی و

تأسیسات جدید حقوقی بر متّهمان، حقوق آنها شود و نیز در خصوص اِعمال یا عدم اِعمال می

 شود.تضییع نمی

ی تعزیرات منصوص شرعی محرمات نخست آنکههای این تحقیق بدین شرح هستند: فرضیه 

اند و نوع مجازات آنها منصوص و معیّن است. دوّم آنکه ظر شارع تجریم شدههستند که از ن

 اند و ممنوعیّتتعدادی از این مصادیق در کتب روایی و در قانون مجازات اسالمی تعیین شده

  اند.انگاری شدهبکارگیری تأسیسات حقوقی منحصر به آن مواردی است که جرم

 خصوص تعزير منصوص شرعیتعريف و نظريّات حقوقدانان در  .1

شده             صر مطرح  ست که در فقه معا سیس فقهی جدید ا شرعی یک تأ صوص  صطالح تعزیر من ا

ست، بعضی این دو         ست. در کالم آنان تعزیر مقدّر بوده ا ست و در کالم فقهای گذشته نبوده ا ا

ــتباه کرد ــتههرا با یکدیگر خلط و اش دیگر تفاوت  کاند، در حالی که این دو با یاند و یکی پنداش

دارند. تاکنون چهار نظریّه در خصــوص مفهوم تعزیرات منصــوص شــرعی بیان شــده اســت و به 

 مصادیق اندکی نیز اشاره شده است. این چهار نظریّه بدین شرح هستند:

شورتی متعدّدی که ادار نخست: در نظریّه  ةنظریّ ست    ةحقوقی قوّ ةهای م ضائیّه ارائه کرده ا   ق

ست    شده ا شرعی به تعزیراتی گفته می   »که  چنین بیان  صوص  ش   تعزیر من رع مقدّس شود که در 

ــده اســت. بنابراین، مواردی که به     ــخّص ش ــالم برای یک عمل معیّن، نوع و مقدار کیفر مش اس

ــده         ــرعی دیگر به طور کلّی و مطلق برای عملی تعزیر مقرّر شـ موجب روایات و یا هر دلیل شـ

ایراد  8«.شود ه است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی     است، ولی نوع و مقدار آن معیّن نشد  
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این نظریّه این اســت که تعزیر منصــوص شــرعی منحصــر به تعزیرات مقدّر شــرعی شــده اســت.  

ــت، در حالی که این دو با یکدیگر متفاوت          ــرعی اسـ همینین، این تعری  عین تعری  حّد شـ

 هستند.

سند  شرعی و مفهوم فقهی و   » ةمقال ةنوی صوص  صادیق قانونی  تعزیرات من س « م اس بر همین ا

ستداللی کلمات فقها          ست و بدون هیچ گونه ا سته ا صوص دان تعزیر مقدّر را عینًا همان تعزیر من

گانه  در خصوص تعزیر مقدّر را تعزیر منصوص تلقّی کرده است و سپس به دوگانه انگاری، سه      

ست و به این نتیجه رسیده ا   سه مصداق    انگاری و چهارگانه انگاری پرداخته ا و  ست که بیش از 

ستند یا موضوعیّتی در     عنوان مجرمانه نمی توان یافت و اینها نیز مصداق قطعی مورد اتّفاق فقها نی

جامعه ندارند. سپس، این سؤال را مطرح کرده است که اساساً قانونگذار با ورود مصادیق نادری       

ای بوده اسـت؟ )برهانی، نادری فرد،  که عمالً کالعدم هسـتند به دنبال چه هدف یا اهداف تقنینی 

8264 :889.) 

سند  ةنظریّ  شرعی را          ةدوّم: نوی سالمی، تعزیر منصوص  سوط قانون مجازات ا شرح مب کتاب 

حرمت شرعی دارند. ایشان    ةدر قبال محرمات شرعی دانسته است، یعنی همان مواردی که سابق     

ــت از مباحث تعزیرات کتاب تکمله المنهاج )خویی         خویی  »گوید:  ( می392: 8268، با برداشـ

ست، از جمله اقرار کمتر از چهار مرتبه به زنا،       سته ا شامل موارد زیادی دان تعزیرات منصوص را 

بکارت با انگشت، ارتکاب جرم توسّط کودک، فروش مشروبات الکلی، نبش قبر، سرقت       ةازال

ستمناء،     شد، نزدیکی با حیوانات، ا صورتی که امکان اجرای حد نبا  شهادت دروغ و ورود به  در 

ــان در جای دیگری می 16: 8263)زراعت،  « فراش زن بیگانه   منظور از تعزیر غیر »گوید:  (. ایشـ

 (. 277: 8263)زراعت، « منصوص همان مجازات بازدارنده است که در قانون سابق بود

شی دیگر در مقال    ةنظریّ وص  ص معیار تفکیک حدود غیر مذکور از تعزیرات من» ةسوّم: پژوه

ــالمی ــیر را ارائه می « در قانون مجازات اس ــه تفس ــت که در این زمینه س دهد: نخســت، تعزیر اس

منصوص شامل مواردی است که موجب و نوع و میزان معیّن است. دّوم، تعزیر منصوص شامل        

مواردی است که موجب معیّن و نوع و میزان نامعیّن است. سوّم، تعزیر منصوص شامل مواردی       
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جب و نوع و میزان غیر  ابت معیّن اســت. در نهایت نویســنده این تفســیر ســوّم را به اســت که مو

یند )رحمانیان،  گزعنوان تفسیری غیر ابزارگرایانه که دارای باالترین جذابیّت اخالقی است بر می

مجازات اســت که نه به صــورت  « میزان»(. در تفســیر ســوّم تمرکز روی 897: 8263زاده، حبیب

به صورت اقل و اکثری در شرع مشخّص شده است. این موارد تعزیر منصوص شرعی    ابت بلکه

سایر جرایم اعم از اینکه          شش واحد. وانگهی،  ضور دو نفر برهنه زیر پو ستند: وطی بهائم و ح ه

سابق( یا خیر )تعزیرات بازدارند       ةسابق  شند )تعزیرات  شته با شرعی دا همگی در  سابق(  ةحرمت 

قانون مجازات   881 ةماد 3 ةاند و مشمول حکم تبصر  ص شرعی تلقّی شده  عداد تعزیرات نامنصو 

سالمی نخواهند بود. مهم  ست که نظریّه     ا سوّم این ا سیر  شورای نگهبان نی ترین ایراد تف ز به های 

عنوان قانونگذار و واجد این تأســیس در تفســیر باید مورد توجّه قرار گیرند، امّا نویســنده به آنها 

سیر با کلّیّ    توجّه نکرده ست. همینین، این تف صرف     ةا صادیق در روایات مطابقت ندارد و نیز  م

سیر          سته و تف صورت یک مجموعه نگری ست. موضوع تعزیرات باید به  جذابیّت اخالقی کافی نی

 شود.

ــورای نگهبان در             ةنظریّ  ــروح مذاکرات شـ ــی از حقوقدانان نیز با تکیه بر مشـ چهارم: بعضـ

شرعی      صوص  صوص تعزیر من سیده  خ شورای نگهبان از این تعزیر  به این نتیجه ر اند که منظور 

ــت. به بیان دیگر، هر رفتاری که در روایات            ــت که در روایات موجود اسـ هرگونه تجریمی اسـ

برای آن تعزیر قرار داده شـده اسـت، چه میزان آن مقدّر و معیّن باشـد و چه به صـورت مطلق به     

:  8261، پورشود )ساریخانی، توکّل  شرعی محسوب می  تعزیر حکم شده باشد، تعزیر منصوص     

داند؛ یعنی هر آنیه در روایات برای آن تعزیر    در روایات می « جعل »این نظریّه مالک را  (. 891

شده         شد یا به نحو اطالق به تعزیر حکم  شد، اعم از اینکه میزان آن مقدّر )معیّن( با شده با جعل 

 باشد، قابلیّت مجازات دارد. 

ق  اند. در این تحقیچهار نظریّه نظریّاتی هســتند که تاکنون در این خصــوص ارائه شــده   این 

تفاد از شود. به نظر نگارنده و مس  اخیر است بیان می  ةدیگری که از جهاتی نزدیک به نظریّ ةنظریّ

تعزیر منصوص شرعی آن محرماتی است که از نظر   »جمع روایات، تعری  صحیح این است که   
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شده      شده  شارع تجریم  ست، امّا میزان مجازات بیان ن صوص و معیّن ا اند و نوع مجازات آنها من

ــورت کمتر از حد     ــبی و در هر ص ــت )مقدّر( و یا غیر  ابت و نس ــده اس ــت )مطلق( یا بیان ش اس

ست  سالم تعزیرات  «.ا سالمی را به  ای از مجازاتبخش عمده در واقع، در حقوق کیفری ا های ا

ند و این تعزیرات بر دو قسم هستند: یکی تعزیرات منصوص شرعی )اعم از     اخود اختصاص داده 

ست: یکی تعزیرات      سم ا شرعی و این نیز بر دو ق  مقدّر یا نامقدّر( و دیگری تعزیرات نامنصوص 

شرعی و دیگری تعزیرات بازدارنده )تعزیرات حکومتی(. این تعزیرات   به جهت نقض محرمات 

شــرعی همپوشــانی دارند؛ از این جهت، باید مرز و معیار   منصــوص شــرعی در مواردی با حدود

تفکیک این نوع از تعزیرات منصــوص با حدود و نیز ســایر تعزیرات نامنصــوص شــناخته شــود،  

چراکه مبانی و آ ار این سه کیفر اسالمی )حدود و تعزیرات منصوص و تعزیرات نامنصوص( با      

  دی دارند.یکدیگر متفاوت هستند و بر حقوق متّهم تأ یر زیا

 مفهوم تعزير و تعزير منصوص شرعی  .2

تعزیر و منصوص را از جهت لغت شناخت. سپس، باید تعری  فقهی و  ةدر گام نخست باید واژ

تب عزر است و در ک ةتعزیر مفرد تعزیرات و از ریش اصطالحی تعزیر در فقه امامیّه ارائه شود.

 است. این معانی گاه مشابه و حتّی گاه متّضاد تعزیر بیش از دوازده معنا بیان شده ةلغت برای واژ

ترین این معانی عبارت از رد و هستند و از این جهت این واژه از اضداد شمرده شده است. مهم

اصل »د: گویشود. ابن ا یر میمنع است؛ یعنی با اجرای تعزیر مجرم از انجام و تکرار جرم منع می

اصل التعزیر »گوید: (. ابن منظور در لسان العرب می311تا: ، بی2)ابن ا یر، ج« التعزیر المنع و الرد

التعزیر التادیب دون »گوید: (. فیومی در مصباح المنیر می814: 8489، 6)ابن منظور، ج« التادیب

د: اند بدین شرح هستنشناسان بیان کرده(. معانی دیگری که لغت497: 8491، 3)فیومی، ج« الحد

ضرب شدید، توقی  به جهت بدهکاری، سرزنش و مالمت، اجبار بر انجام  زدن کمتر از حد،

عمل، اعانت و یاری کردن با زبان و شمشیر، تقویّت کردن، بزرگ دانستن و ادای احترام نسبت 

شودکه تعزیر عبارت است به فردی، نکاح و ازدواج. در مجموع، از لحاظ لغت این برداشت می
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گناه منع کرد؛ از این جهت  ةآن بتوان مجرم را از انجام دوبار ةلاز هر نوع عقوبتی که به وسی

های فارسی نیز تعزیر به معنی نکوهش و مالمت منحصر به زدن نیست، چنانکه حتّی در فرهنگ

 (.111: 8276، 8کردن، سرزنش کردن و چوب زدن آمده است )عمید، ج

زیر را و با عنایت به روایات اصل تع اندشناسان بیان کردهفقها با توجّه به تعریفی که لغت

ا و و اذا لم تقدر العقوبه سمی تعزیر»اند. در کتاب ریاض المسائل چنین آمده است: تعری  کرده

(، یعنی مجازاتی که میزان آن شرعاً معیّن نشده 461: 8483، 3)طباطبایی، ج)...(« هو لغه التادیب 

ت همان تأدیب است. در کتاب شرایع االسالم چنین شود و این از لحاظ لغباشد تعزیر نامیده می

، 4)محقّق حلّی، ج« کل ماله عقوبه مقدره سمی حدا، و ما لیس کذلک سمی تعزیرا»آمده است: 

(، یعنی هر جرمی که مجازاتش مشخّص باشد حد نام دارد و آنیه عقوبت معیّن ندارد 623: 8276

والتعزیر لغه التادیب و شرعا عقوبه او »ست: تعزیر است. در کتاب مسالک االفهام چنین آمده ا

، یعنی تعزیر از جهت لغت همان تأدیب است و از جهت شرع «اهانه التقدیر لها باصل الشرع غالبا

مجازات یا اهانتی است که غالباً در شرع مقدار آن تعیین نشده است و در جای دیگر چنین آمده 

و االغلب فی افراده کذلک ولکن قد وردت الروایات اما التعزیر فاالصل فیه عدم التقدیر »است: 

(، یعنی امّا اصل در تعزیر تعیین نشدن مقدار 239: 8482، 84)شهید  انی، ج« بتقدیر بعض افراده

آن است و غالباً در مصادیق نیز چنین است، اگرچه گاهی در روایات میزان و مقدار تعزیر آمده 

 است.

تأدیب و نکوهش و یا مجازاتی است که غالباً میزانی توان گفت تعزیر آن در مجموع، می

حاکم قرار داده شده است.  ةبرای آن از طرف شارع مشخّص نشده است و این امر بر عهد

همینین، به تعبیر شهید  انی در کتاب مسالک، اصل در تعزیرات عدم تعیین مقداری معلوم است 

ود، امّا در خصوص سایر مواردی که اغلب شو غالباً در افراد و موارد آن مقداری مشخّص نمی

کنند نقل در روایاتی که در خصوص برخی از موارد تعزیرات تعداد ضربات را مشخّص می

شود که در مواردی که مقدار مشخّص شده باشد تعزیر مقدّر شرعی است اند، چنین تعبیر میشده

اید بین ظری  این است که ب ةن، نکتو قید غالباً در تعری  شهید  انی ناظر به همین است. همینی
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ید: گوتفاوت قائل شد. تعاری  فقها ناظر به مقدار هستند. صاحب جواهر می« مقدار»و « نوع»

(. این تعیین 314تا: ، بی48)نجفی، ج« تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معیّن نشده است»

براین، چنانیه نوع مجازات و مقدار دقیق نشدن مقدار از عدم تعیین نوع مجازات متفاوت است. بنا

آن تعیین شده باشد، تعزیر مقدّر شرعی است و چنانیه نوع تعزیر مشخّص شده باشد، امّا مقدار 

دقیق آن تعیین نشده باشد و یا به صورت نسبی و غیر  ابت باشد )نامقدّر(، این تعزیر منصوص 

، تعزیر نامنصوص شرعی است؛ در نتیجه شرعی است و چنانیه نوع و میزانش مشخّص نشده باشد،

 این تعزیر منصوص شرعی اعم از مقدّر و نامقدّر است. 

نص است و نص یعنی کالم صریح، شفاف و آشکاری  ةمنصوص اسم مفعول از کلم ةکلم امّا

که جز یک معنا از آن استنباط نشود. در فرهنگ فارسی عمید چنین آمده است: منصوص حدیث 

، 3با نص گفته شده یا از روی تفحّص و تحقیق  ابت شده است )عمید، جیا سخنی است که 

عزیر ای به تاز این اصطالح تعریفی در کالم فقها مشاهده نشده است؛ فقط اشاره (.8117: 8276

اند. این پژوهش در صدد بیان این است که اند و بر این مبنا مصادیق اندکی را شمردهمقدّر کرده

تعزیر منصوص است و تعزیر منصوص اعم از مقدّر و نامقدّر است؛ از  ةمجموع تعزیر مقدّر زیر

 این رو، برای یک مجازات تعزیری نص وجود دارد، نه اینکه مجازات مقدّر و معیّن باشد.

 تعزيرات در روايات و اخبار .3

برای تشخیص تعزیرات منصوص شرعی از تعزیرات نامنصوص، باید روایات مربوط به تعزیرات 

شوند و بررسی کرد تا معیار آن شناسایی شود. در این خصوص نه دسته از روایات بررسی می را

 شود.برای نمونه از هر دسته به چند روایت اشاره می

 تأديب  .3-1

 اند.در برخی روایات الفاظی غیر از تعزیر یا حد نظیر ادب یا تأدیب آمده
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لغ و علی غیر البا»اند: که ایشان فرمودهروایتی از ابابصیر از سوی امام صادق )ع( هست  -8

(. در 449: 8211، 31)حرّ عاملی، ج« الحد علی االطفال ولکن یودبون ادبا بلیغا»و یا: «. حد االدب

 توان به آن تعزیر منصوص اطالق کرد.این گونه روایات نوع مجازات بیان نشده است و نمی

 ميزان تعزير .۹-۱

، 84)کلینی، ج)...(« ابا ابراهیم )ع( عن التعزیرکم هو؟ قال  قال سالت»گوید: ای میراوی -8

(. از امام موسی کاظم )ع( پرسیدم تعداد تعزیر چقدر است؟ ایشان فرمودند بین ده تا 869: 8436

 بیست ضربه است.

از امام صادق )ع( پرسیدم تعزیر چقدر است؟ فرمودند: کمتر از حد. »گوید: ای میراوی -3

از هشتاد ضربه؟ )...( فرمودند: طبق نظر و صالحدید والی نسبت به جرم و قدرت پرسیدم کمتر 

 .(271: 8211، 31)حرّ عاملی، ج« بدنی مجرم

تعزیر حدّ فاصل ده تازیانه تا نودوسه تازیانه است، امّا تأدیب حدّ »امام رضا )ع( فرمود:  -2

ز روایات در خصوص تعزیر منصوص (. این قسم ا296: 8499نا، )بی« فاصل سه تا ده تازیانه است

 نیستند، چراکه در مقام بیان موجب و نوع تعزیر نیستند.

 تعزير با تعيين ضرب معيّن و مقدّر .۹-۹

 اند.برخی روایات به صراحت مجازات تعزیری را با نوع و مقدار مشخّص کرده

د: وجود دار اندمرد و زنی که زیر یک پوشش یافت شده ةروایتی از امام صادق )ع( دربار -8

 .(11: 8211، 31)حرّ عاملی، ج« خوردندهر کدام نودونه تازیانه می»

از امام رضا )ع( در مورد مردی که با همسرش در حال حیض همبستر »گوید: ای میراوی -3

وپنج شود سؤال کردم )...( آیا باید تأدیب شود وکیفر ببیند؟ امام فرمودند: آری، باید بیستمی

رّ )ح« ق که یک چهارم حدّ زانی است به او بزنند، زیرا این عمل زنای کوچک استضربه شال

 .(11: 8211، 31عاملی، ج
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کند و برای مجازات او تعزیر کسی که در روز ماه رمضان با همسر خود نزدیکی می -2

 ،89وپنج ضربه تعیین شده است؛ برای ا بات این نوع تعزیر در کتب فقهی )سبزواری، جبیست

 .(892: 8436، 4)کلینی، ج( به اجماع و روایتی از امام صادق )ع( استناد شده است 1: 8282

او با زنی که از اهل ذمّه )زرتشتی،  ةتعزیر کسی که با داشتن زن مسلمان و بدون اجاز -4

 .(144: 8211، 39)حرّ عاملی، جکلیمی، مسیحی( است ازدواج کند 

در زیر یک پوشش خوابیده باشند. در این مورد دو  تعزیر دو مرد که به صورت برهنه -1

ین اند، چنانکه کیفر این افراد بروایت معتبر وجود دارد. فقهای امامیّه این دو روایت را جمع کرده

 (.214تا: ، بی48ضربه شالق و اختیار آن بدست حاکم است )نجفی، ج 66تا  29

 به کار بردن کلمة تعزير به صورت مطلق .۹-4

اخبار بدون بیان نوع مجازات تعزیری، تنها رفتار شخص را دارای مجازات تعزیری  یک دسته از

اند؛ مسلماً این رفتار گناه و حرام است و معصوم )ع( آن رفتار را با آوردن لفظ تعزیر دانسته

انگاری کرده است، بدون اینکه به مستحقّ مجازات دانسته است. در واقع، امام آن رفتار را جرم

جازات اشاره کرده باشد. به تعبیر دیگر، محرمات واجد نصّ شرعی برای قابلیّت تعزیر نوع م

 هستند و از قرائن جمله )حالیّه و مقالیّه( باید نوع مجازات را استنباط کرد.

قال )ع( ال قطع فی الدغاره المعلنه و »کند: شیخ صدوق از حضرت علی )ع( چنین نقل می -8

(. برای کسی که در انظار عمومی آشکارا 91: 8211)صدوق، « ن اعزرههی الخلسه )اختالس( ولک

 کنم.شود، امّا چنین شخصی را تعزیر میزند مجازات قطع ید اجراء نمیدست به چپاول می

آن حضرت در خصوص دو مردی که  کند که ازای از امام صادق )ع( روایت میراوی -3

حد از آنان »زات آنها چیست؟ امام صادق )ع(فرمودند: زنند سؤال کردم مجابه هم افتراء می

 (.398: 8211، 31شوند )حرّ عاملی، جشود و هر یک تعزیر میبرداشته می
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گوید: از امام صادق )ع( در خصوص افتراء بر اهل ذمّه سؤال کردم که آیا ای میراوی -2

« شودخیر، امّا مسلمان تعزیر می»رمودند: خورد؟ امام فحدّی می ةمسلمان برای افتراء به آنها تازیان

 (.394، 392، 393: 8211، 31)حرّ عاملی، ج

 تعزير به معنای ضرب شديد و عقوبت دردناک .۹-5

کند شود و از خود دفع شهوت میاز امام علی )ع( در مورد مردی که با حیوان جمع می -8

شود، امّا باید با مجازاتی نمی شود و حد بر او جاریسنگسار نمی»سؤال شد. حضرت فرمودند: 

 (.172: 8211، 81)حرّ عاملی، ج« شدید و دردناک تعزیر شود

از امام صادق )ع( در مورد کسی که در مسجدالحرام عمداً بول یا مدفوع نماید سؤال شد.  -3

 .(179: 8211، 81)حرّ عاملی، ج« باید او را به شدّت زد»امام فرمودند: 

 ع تعزير روايات متضمّن صرف نو .3-6

دیگری از روایات هستند که در آنها فقط نوع تعزیر با لفظ ضرب و جلد و سایر مشتقّات به  ةدست

 کار رفته است، بدون اینکه مقدار و نوع تعزیر بیان شود.

روایتی از امام صادق )ع( نقل شده است که امام در مورد مردی که با حیوانی آمیزش  -8

وایتی دیگر در ر«. رد غیر از حد و سپس به مکانی دیگر تبعید شودتازیانه بخو»کرده بود فرمود: 

باید به مقدار کمتر از حد تازیانه بخورد و قیمت آن را نیز به صاحبش بپردازد، »فرماید: حضرت می

 (.174: 8211، 31)حرّ عاملی، ج «عمل او حیوان تل  و ضایع شده است ةزیرا به واسط

 دتعزير به معنای ضرب کمتر از ح .۹-7

فی غالم صغیر ولم یدرک ای عشر »کند: ابوبصیر روایتی را از امام صادق)ع( نقل می -8

، 31)حرّ عاملی، ج« سنین زنی بامراه قال )ع(: یجلد الغالم دون الحد و تجلد المراه الحدکامال

 .دشوشود و همانا به کمتر از حد تعزیر میشالق )حدّی( زده نمی (، یعنی414؛ 293؛ 341: 8211
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«. یا ولد الزنا»کند که کسی به دیگری گفته بود کلینی روایتی را از امام صادق )ع( بیان می -3

(، یعنی شالق 399: 8486، 7)کلینی، ج« لم یجلد و انما یعزر و هو دون الحد»امام فرمودند: 

 شود.شود و همانا به کمتر از حد تعزیر می)حدّی( زده نمی

 معيّن غير از ضربتعزير به معنای مجازات  .۹-8

بر امام واجب »کند که ایشان فرمودند: امام صادق از حضرت امیرالمومنین )ع( نقل می -8

اند و در پرداخت دیون است که دانشمندان فاسق، اطبّای جاهل و تجّاری را که ورشکسته شده

 (.286: 8482، 9کنند زندانی کند )طوسی، جمردم کوتاهی می

 مالی به همراه تازيانه ةتعزير، حبس و جريم .3-9

هایی نظیر حبس، روایاتی هستند که به موجب آنها مجازات تعزیری شامل زدن و نیز مجازات

 جریمه، تبعید و ... است.

اند با چه شهودی که به باطل و دروغ شهادت داده»سماعه از امام صادق )ع( سؤال کرد:  -8

یار آن در اخت ةد تازیانه بخورند و وقت و اندازشوند؟ امام فرمودند: بایکیفری عقوبت داده می

، 31، ج)حرّ عاملی)تشهیر( « امام است. همینین، باید آنها را بین مردم بگردانند تا شناخته شوند

8211 :111.)  

فیعزر و یغرم قیمته »میوه دزد فرمودند:  ةروایتی از امام )ع( وجود دارد که ایشان دربار -3

 ة، یعنی افزون بر تأدیب بدنی باید به میزان دو برابر میو(187: 8211، 81)حرّ عاملی، ج« مرتین

 شده جریمه بدهد )تعزیر مالی(.دزدی

ه شود که تعزیر منحصر به ضرب نیست، بلکاز مجموع این نه دسته روایات چنین برداشت می

. ... است ها نظیر حبس، جزای مالی، هتک حرمت، سرزنش وتعزیر اعم از ضرب و سایر مجازات

همینین، تعزیر دارای مراتب مختل  خفی ، متوسّط و شدید است و نیز دارای حداقل و حداکثر 

های معیّن یا دیگر اینکه اگرچه تعزیر با تأدیب مترادف است، اساساً ناظر به عقوبت ةاست. نکت

در جمله  یگرید ةنامعیّن است، امّا تأدیب صرفاً ناظر به عقوبت نامعیّن است، مگر اینکه قرین
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نخست روایات که ناظر به کلماتی نظیر ادب و تأدیب  ةخالف آن را نشان دهد. در نهایت، دست

ای ینهشود، مگر اینکه قربود، به لحاظ عدم بیان نوع و میزان مجازات، تعزیر منصوص تلقّی نمی

داکثری یر حداقلی و حدوّم که اساساً در مقام بیان میزان تعز ةبرخالف آن وجود داشته باشد و دست

بود با تعری  تعزیرات منصوص مطابقت ندارد، چراکه این گونه روایات در مقام بیان برای جرمی 

توان تعزیر منصوص شرعی قلمداد سوّم تا نهم را می ةاند. امّا سایر موارد یعنی دستخاص نبوده

ردی به مقدار آن تصریح کرده کرد، چراکه معصوم )ع( در این موارد به نوع تعزیر و حتّی در موا

است. البته چنانیه مقدار یا نوع بیان نشده باشند، همینان تعزیر منصوص شرعی است، زیرا مالک 

اکم اجراء در اختیار ح ةاصلی ظهور عرفی و متعارف به نوع تعزیر است و مقدار و کیفیّت و نحو

 ةشرعی کمتر باشد و با مالحظاست. البته در هر صورت میزان این تعزیر منصوص باید از حدّ 

قدرت بدنی مرتکب و وضعیّت سن و سال و حال وی، که تناسب بین جرم و مجازات و موقعیّت 

بخشد، اِعمال شود. اینکه فقط تعزیر مقدّر تعزیر منصوص است یک ادّعای بدان ضرورت می

 ی، هر محرّمی کهبدون دلیل است و ظهور این روایات داللت بر منصوص بودن آنها دارد؛ وانگه

ات کند و نیز نوع مجازدارای نصّی شرعی باشد که قابلیّت مجازات تعزیری را برای آن مقرّر می

 شود.توسّط شارع تعیین شده باشد تعزیر منصوص محسوب می

 مبانی تعزير منصوص و تعزير نامنصوص .4

 مبانی تعزیر منصوص شرعی و تعزیر نامنصوص متفاوت هستند:

 منصوصمبانی تعزير  .4-1

مبنای تعزیر منصوص در نص و دلیل خاص و تصریح معصوم )ع( نهفته است. معصومین علیهم        

اند و اند و مرتکب آن را مسـتحقّ تعزیر خاصـّی دانسـته   انگاری کردهسـالم رفتار خاصـّی را جرم  

ــیر می  اند نوع مجازات را نیز تعیین کرده  ــوص چنین تفسـ ــ»کنند:  . فقهاء در این خصـ وص  النصـ

(. 321، ســال: 8)خویی، ج« لخالصــه الوارده فی موارد مخصــوصــه الداله علی ان للحاکم التعزیرا

ــیعه معتقدند که اجرای این نوع تعزیر به لحاظ وجود دلیل خاص و تصــریح   بعضــی از فقهای ش
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ــوم ــر مرحوم آیت اهلل           معصـ ــت؛ برای مثال، فقیه معاصـ ــت و فراتر از آن جایز نیسـ واجب اسـ

در مواردی که شارع به عنوان حد یا تعزیر تعیین عقوبت  »گوید: ر این زمینه میگلپایگانی )ره( د

ست که حکم به جواز تعزیر          ست جدًا مشکل ا شده ا صّی در ارتباط با آن وارد ن ست و ن نکرده ا

شد       شرعاً جایز با ست چنین تعزیری  شود، زیرا معلوم نی (. 841-844: 8483، 3)کریمی، ج« داده 

ــتدالل کردهاین گروه از فقها  ــد و  چنین اس اند که انحصــار باید به دلیل یا روایت منصــوص باش

ــحاب     ــتص ــتفاده از اس ــت یا خیر، با اس چنانیه مجری تعزیر تردید کند که آیا مجازات جایز اس

ــود )کریمی، جعدم، عدم جواز آن  ابت می ــافی، 814-812: 8483، 3شـ   (.21-24: 8292؛ صـ

ــارع اســت.   نتیجه آنکه یکی از مبانی تعزیر  تصــریح و تشــریع معصــوم علیهم ســالم به عنوان ش

 وانگهی، مبنای دیگر فقدان شرایط اجرای حد است.

 تعزير بر اساس فقدان شرايط اجرای حد .4-2

یک قسم از تعزیر منصوص شرعی به فقدان شرایط اجرای حد مربوط است؛ در این مورد شارع        

این جایگزینی تعزیر زمانی است که یا مجازات تعزیری را جایگزین مجازات حدّی کرده است. 

شود و یا شرایطی وجود دارند که به موجب    تمام شرایط اجرای حد نسبت به مرتکب احراز نمی  

کافی بر ا بات آن حد وجود ندارد، در حالی   ةآنها امکان اجرای حد فراهم نیســت و یا اینکه ادلّ

ــت با آن حد متن  ــده اس ــد. در این موارد مجازات   که رفتار گناه و حرامی که انجام ش ــب باش اس

تعزیری جایگزین آن مجازات حدّی خواهد شــد. بر این اســاس، قانونگذار نیز به مواردی از این  

قانون مجازات اسالمی اشاره کرد که به   323 ةتوان به مادقبیل اشاره کرده است؛ برای نمونه، می  

ــی   موجب آن هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار به زنا اقر         ویک تا هفتادوچهار       ار کند، به سـ

شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری    ضربه شالق تعزیری محکوم می  

 318 ةتوان به ماداســت. این ماده یکی از مصــادیق تعزیر منصــوص شــرعی اســت. همینین، می 

نده در هنگام  شــوشــود که قذفاشــاره کرد که به موجب آن قذف در صــورتی موجب حد می

اه این ماده هرگ ةقذف، عاقل، مســلمان، معیّن و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشــد. به موجب تبصــر
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تادوچهار  ویک تا هفکننده به سی شونده نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعیّن باشد، قذف    قذف

شالق تعزیری محکوم می    صر شود. افزون بر این، می ضربه  -917یا مواد 371 ةادم 8 ةتوان به تب

 اشاره کرد.   8263قانون مجازات اسالمی مصوّب  379

ساس مبانی مختلفی            در مقابل تع ست که بر ا شرعی ا صوص  شرعی تعزیر نامن صوص  زیر من

تواند و بلکه مکلّ  است که مرتکب آن را حسب مورد تعزیر مشروعیّت یافته است و حاکم می  

تعزیر  -3تعزیر بر اساس گناهان کبیره؛   -8ت هستند از:  کند. مبانی تعزیر نامنصوص شرعی عبار  

تعزیر بر اساس حقّ الناس )معصیّتی که موجب   -2بر اساس مطلق گناهان اعم از صغیره یا کبیره؛ 

 تعزیر بر اساس حکومت و مصلحت و نظم عمومی )بازدارنده(. -4آزار دیگران است(؛ 

 مبانی تعزير نامنصوص .4-۹

 گناهان کبيره .4-۹-1

ها معتقدند که تعزیر فقط درگناهان کبیره جریان دارد، اعم از اینکه در آن مورد دلیل برخی از فق

خاص )تصریح معصوم بر تعزیر( وارد شده باشد یا نشده باشد. صاحب جواهر در این باره 

اند و در بین آنان اختالفی نیست که هر کس حرامی را فقها به این مسئله فتوا داده»گوید: می

م و امام شده کبیره باشد، حاکیا واجبی را ترک کند، در صورتی که معصیّت انجام مرتکب شود

(. امام خمینی )ره( نیز در تحریرالوسیله همین 411تا: ، بی48)نجفی، ج« حق دارد او را تعزیر کند

(. مالک و مبنای تعزیر در این قول گناهان کبیره 997: 8487، 3نظریّه را پذیرفته است )خمینی، ج

است و حسب نظر مشهور گناه کبیره گناهی است که در قرآن یا روایات معتبر نسبت به آن وعید 

کنند که . این فقها استدالل می(379: 8486، 3)کلینی، جو عقوبت )آتش جهنم( داده شده است 

در  شود.تعزیر در موارد منصوص خصوصیّت ندارد و در جمیع گناهان کبیره تعزیر اجراء می

کنند: نخست، طبق روایات متعدّد، این فقها سه استدالل را برای ادّعای خودشان بیان می واقع،

 ةکردند )سیرشدند تعزیر میرسول اهلل و امیر المومنین )ع( کسانی را که مرتکب گناهان کبیره می

(، یعنی 48ه )نساء، آی« ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم»عملی(. دوّم، از آیه 
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، «اید دوری جویید، گناهان دیگر شما را خواهیم بخشیداگر از گناهان بزرگ که از آنها نهی شده»

شود که در اجرای تعزیر، کبیره بودن گناه شرط است، زیرا ظاهر آیه داللت دارد که استفاده می

ناهان از این رو، گشوند. فقط باید از گناهان کبیره اجتناب شود و گناهان صغیره بخشیده می

(. در واقع، ظاهر این آیه 228: 8499؛ فاضل لنکرانی، 827: 8292صغیره تعزیر ندارد )صافی، 

ند. کگناهان دارند مقیّد و محدود می ةعموم و اطالقی را که داللت بر جواز تعزیر نسبت به هم

تواتر  م، پس از ا باتدر نتیجه، دلیلی بر جواز تعزیر نسبت به گناهان صغیره وجود ندارد. سوّ

ی گویند هرکسکنند و میمعنوی راجع به روایات منصوص، از آن روایات الغای خصوصیّت می

 ای شود مستحقّ تعزیر است.که مرتکب گناه کبیره

 تعزير در مطلق گناهان اعم از صغيره يا کبيره .4-2-3

منحصر به گناهان کبیره  دانند و تعزیر راشمار زیادی از فقها هر گناهی را سزاوار تعزیر می

یر شود، باید مرتکب گناه صغیره تعز»گویند: اند؛ مانند شهید اوّل و محقّق اردبیلی که میندانسته

عاملی، )« شود و خداوند آن را خواهد بخشیدهرچند بپذیریم که با ارتکاب آن عدالت سلب نمی

تار برخی دیگر نیز چنین استفاده (. از اطالق گف894: 8489، 82( )اردبیلی، ج843تا: ، بی3ج

هر کس مرتکب حرام شود یا واجبی را »گویند: شود، چنانکه شیخ طوسی و محقّق حلّی میمی

: 8482، 1؛ طوسی، ج821: 8276، 4)محقّق حلّی، ج« تواند او را تعزیر کندترک کند، امام می

96). 

ور ین حکم را بین فقها مشهیکی از فقهای معاصر نیز بر این مطلب تصریح کرده است و ا

 کنند که به موجب(. این گروه از فقها به روایاتی استناد می227: 8268، 8دانسته است )خویی، ج

شود. در آنها هر کس نسبت به ضوابط شرعی به مخالفت برخیزد، مشمول اجرای حد و تعزیر می

ای تبرهتوان به معبرای نمونه، میقوانین الهی قائل به ضمانت اجرایی هستند.  ةواقع، آنها برای هم

ان اهلل جعل لکل شی حدّا و جعل »کند: اشاره کرد که در آن سماعه از امام صادق )ع( نقل می

، یعنی خداوند (289: 8211، 81)حرّ عاملی، ج« علی من تعدّی حدّا من حدود اهلل عزوجل حدا
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د برای کسی که از آن تجاوز کن متعال برای هر چیزی حد )ضابطه و قانون( تعیین کرده است و

دوّم مخالفت با قوانین الهی است و این مخالفت  ةمجازات قرار داده است. تعدّی از حد در جمل

 مطلق و اعم از گناهان کبیره و صغیره است.

بعضی از فقها در تقویّت این نظریّه به الغای خصوصیّت از روایات در موارد منصوص استناد        

ــغیره تعزیر را تجویز         اند، چنانکه ب    کرده ه موجب آن روایات خاص برای تعدادی از گناهان صـ

نابراین، می  کرده ند. ب ــغیره و کبیره وجود         ا توان گفت که در این جهت تفاوتی بین گناهان صـ

شده      شمرده  صغیره  اند، امّا برای آنها تعزیر ندارد و در روایات منصوص علی رغم اینکه گناهان 

توان بدین موارد اشاره کرد: بوسیدن نوجوان با قصد شهوت یا     نمونه، میتعیین شده است. برای   

ای که دیگری در آن نزدیکی با همسر در حال حیض یا ماندن زن و مرد نامحرم در شب در خانه

ــت خوک یا اجتماع دو مرد یا دو زن یا یک مرد و زن            ــت یا انجام مقّدمات خوردن گوشـ نیسـ

ــود. این فقها بر این    نامحرم با بدن برهنه در زیر ی ــاء ا بات ش ــش بدون اینکه انجام فحش ک پوش

صاص به گناهان کبیره ندارد و باید برای     صالح مجرم اخت باورند که جلوگیری از انجام جرم و ا

اصالح و تأدیب از انجام گناهان صغیره نیز ممانعت شود و ضمانت اجرایی وجود داشته باشد. به      

سرپییی و تخلّ    از فرمان خداوند است و مخالفت با اوامر و نواهی خداوند  هر حال نفس گناه 

  مطلقاً جایز نیست و موجب تعزیر است.

 الناستعزير بر اساس حقّ  .4-۹-۹

داق  شود و مصگویند در مواردی که ارتکاب معصیّت موجب آزار دیگران میبعضی از فقها می 

شدن حقّ   صوص نیز   پایمال  شد، تعزیر در موارد نامن ست )اردبیلی، ج  الناس با :  8489، 82جایز ا

 (.826: 8212؛ صافی، 819

جویی  هر کس انسانی را نسبت به یکی از ابتالئات الهی عیب  »گوید: شیخ مفید در مقنعه می  

کند یا عیوب او را که مســـتور اســـت ظاهر نماید، به دلیل همین عمل، مســـتحقّ تأدیب و تعزیر 

ست  توان از برخی روایات که به ه نظر این گروه از فقها می(. ب48-21: 8482، 32)مروارید، ج« ا
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عاملی، ج          ند )حّر  به غیر دار مت آزار  لت بر حر عام دال ( و نیز از برخی 413: 8211، 81طور 

ــخاص تعزیر مقرّر کرده ــت روایات که به طور خاص در مورد حقوق اش اند، این نظریّه را برداش

ت افتراء زدن به دیگری نزد امیرالمومنین )ع( شکایت   مردی از جه»کرد. امام صادق )ع( فرمود:  

(. اطالق تعلیل در این  413: 8211، 81)حرّ عاملی، ج« کرد. حضـــرت او را به شـــدّت تنبیه کرد

 دهد.شود که شخص با ارتکاب گناه دیگری را آزار میروایت شامل تمام مواردی می

سالمی، قسمت تعزیرات مصوّب      ساس     ،8271در قانون مجازات ا نیز مواردی هستند که بر ا

ــده الناس جرم تعزیر و بر مبنای حقّ   ــمت اخیر مواد )   انگاری شـ (، 169اند. جرایم مندرج در قسـ

(991( ،)933( )923( ،)922( ،)943( ،)941( ،)991( ،)996( ،)979( ،)977( ،)976( ،)913 ،)

( از این قبیل هستند. تمامی 799) ( و966(، )961(، )967(، )964(، )963(، )969(، )911(، )914)

شت  ستند. در ماد این جرایم گذ صوّب     197 ةپذیر ه سالمی م چنین مقرّر  8263قانون مجازات ا

در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آســیب و عیبی در بدن گردد و نه ا ری از »شــده اســت: 

صو      ست لکن در موارد عمدی در  ضمان منتفی ا صالح،   خود در بدن به جای گذارد  رت عدم ت

در اینجا اگرچه قصــاص و یا «. شــودهفت محکوم می ةمرتکب به حبس یا شــالق تعزیری درج

ست، تعزیر بر مبنای حقّ        ستیفاء آن نی ست و امکان ا شده ا ست دیه منتفی  ، چراکه  الناس محقّق ا

رفتار ارتکابی حداقل باعث هتک حرمت شــخصــی شــده اســت و باید جبران شــود. مبنای حقّ    

ــوص حدّ قذف، حدّ الهی از جهت حقّ     ــت. در خص ــرعی نیز جریان یافته اس الناس در حدود ش

الناس اســت حدّ قذف حقّ »کند: همان قانون مقرّر می 311 ةشــود. مادالناس اجراء یا متوقّ  می

مقذوف اســت. در صــورت گذشــت مقذوف در هر   ةو تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالب

 «.شودورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات متوقّ  میمرحله، حسب م

 تعزير بر مبنای حکومت و مصلحت و نظم عمومی )بازدارنده( .4-۹-4

شــوند. اطالق  حکومت انتخابی توجیه می ةوالیت فقیه یا اطالق ادلّ ةمبانی این تعزیر با اطالق ادلّ

ــیس دولت و      والیت فقیه ا بات    ةادلّ  ــت که هدف از تأسـ ــالمی، که     کننده این اسـ حکومت اسـ
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رهبری آن را در زمان غیبت امام معصوم علیهم السالم فقیه جامع شرایط منصوب آن حضرت به      

ستم و       صالح امور جامعه، جلوگیری از ظلم و  سط در جامعه، ا عهده دارد، بر پا کردن عدل و ق

شه  انحرافات سال      و نیز قطع ری ست. حضرت امیرالمومنین علیه ال ساد و منکر ا ین باره م در اهای ف

اسالمی سامان یابند و در    ةوجود امامت و رهبری الزم است تا سبب شود امور جامع   »فرماید: می

(. 912: 8219)دشــتی، « آن از ظلم جلوگیری شــود و صــاحبان حق به حقوق خود برســند ةســای

ــت )خویی، ج   مور (. انجام این ا 237: 8268، 8حفظ نظام و رفع ظلم الزم و از واجبات مهم اسـ

پذیر نیســـت و بدیهی اســـت که چنانیه متخلّفان از مقرّرات و قوانین  جز با وضـــع قوانین امکان

ز پذیرد. اشود و هیچ عقل سلیمی این را نمی  مجازات نشوند، این وضعیّت باعث هرج و مرج می  

شند. در این زمینه فقها به روایات متعدّ     شته با ضمانت اجرایی دا سیر  داین رو، این قوانین باید   ةو 

ــتناد کرده  نیازی به بیان آن ادلّه در این مقاله نیســت. حتّی چنانیه   -اند متشــرّعه و دلیل عقل اس

حکومتی انتخابی باشد وظیفه دارد از هرج و مرج، فتنه و فساد جلوگیری کند و برای ایجاد نظم، 

قدرت  ةرعایت مصـــالح و گســـترش عدالت اجتماعی تالش کند؛ اجرای این امور جز در ســـای

شکل می حکومت که مرحله ست گیرد امکانای از آن با اجرای تعزیرات حکومتی  . عقل  پذیر نی

شخیص می  سالمی در هر زمان حسب نیاز جامعه وظیفه دارد در جهت ارائ   ت   ةدهد که حکومت ا

صــحیح نظام و حفظ مصــالح اجتماعی به وضــع قوانین و مقرّرات خاص اقدام کند و متخلّفان را 

انگهی،  دهد؛ وکمتری دارند مجوّز تعزیر می ةند. شارع مقدس در مورد گناهانی که مفسدتنبیه ک

ت. کنند ســاکت نیســای که نظم جامعه را مختل میبه طریق اولی نســبت به ســایر جرایم عمومی

ای بر تحریم در نصــوص وجود داشــته  بدیهی اســت که در این موارد ضــرورتی ندارد که ســابقه

 باشد.

مور خالف مصالح عمومی موجب تعزیر خواهد بود و تعزیرات بازدارنده بر اساس این انجام ا

اند. در واقع، این نوع تعزیر ایجاد مفسده و رفتار خالف مصالح عمومی را نشانه مبنا وضع شده

شود، اگرچه ای است که پیدا میتعزیر تابع مفسده»گوید: گرفته است. شهید اوّل در این باره می

رتکابی معصیّت نباشد، مانند تعزیر کودکان و بهایم و دیوانگان و اصالح حال آنها که به فعل ا
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(. همینین، صاحب ریاض در توجیه جواز تعزیر اطفال 842، سال: 3)عاملی، ج« این جهت است

جواز تعزیر نسبت به صبی و مجنون به خاطر جلوگیری از فساد و قطع »گوید: ممیّز و مجانین می

بایی، )طباط« آن است و اصل در تشریع حدود و تعزیرات همین مالک )قطع فساد( است هایریشه

این نظریّه این است که در صورتی که راهی برای جلوگیری از مفسده  ة(. نتیج881: 8483، 89ج

تواند در این گونه موارد مرتکب فعلی را که موجب جز تعزیر وجود نداشته باشد، حاکم می

زیر کند. حفظ نظام اسالمی و جلوگیری از آلودگی و فساد از واجبات بزرگ شود تعمفسده می

است و از اهمیّت خاصّی برخوردار است و این به حکم عقل است که باید مرتکب چنین افعالی 

فجعل »را تعزیر کرد؛ مؤیّد این دلیل عقلی روایتی از امام رضا )ع( راجع به دالیل نصب امام است: 

(، یعنی خداوند امام را قیّم مردم قرار داد تا 313: 8211)صدوق، « م من الفسادعلیهم قیما یمنعه

آنها را از انجام فساد باز دارد و احکام الهی را به اجراء درآورد. این روایت امام و حاکم را موظّ  

کرده است که برای جلوگیری از فساد، چنانیه راه دیگری نباشد، تعزیر کنند. همینین، مقتضای 

اند برای مصلحت و رغم عدم تکلی  آنان الزم شمردهای که تعزیر صبی و مجنون را علیلّهاد

توان به روایاتی که ناظر به پیشگیری از وقوع مفاسد هستند دفع مفسده است. افزون بر این، می

یجب علی االمام ان »فرماید: اشاره کرد؛ برای نمونه، در روایتی حضرت امیرالمومنین )ع( می

: 8482، 1؛ طوسی، ج28: 8292، 2)صدوق، ج« تحبس الفساق من العلماء و الجهال من االطباء

(، یعنی بر امام و حاکم واجب است علمای فاسق و اطبّای جاهل و کسانی را که در پرداخت 286

گوید: کنند زندانی کنند. یکی از فقهای معاصر در این باره میبدهی و حقوق دیگران مسامحه می

ستفاده توان از آن اوین ذکرشده در روایت خصوصیّتی ندارند، بلکه با الغای خصوصیّت میعنا»

کرد که هر کس متصدّی کاری شود و نسبت به آن اهلیّت نداشته باشد، به طوری که از عمل او 

جامعه متضرّر شود، واجب است او را از انجام چنین عملی بازداشت، اگرچه با زندانی شدن او 

تواند در انجام اموری که خالف مصالح اجتماعی است د حاصل شود و نیز حاکم میاین مقصو

مرتکب را تعزیر کند. انجام این خالف مصالح اجتماعی تالزمی با معصیّت و حرام ندارد و یکی 

گذاری اجناس یا منع از صادرات از جهات وجوب انجام امور حسبیّه به همین جهت است. قیمت
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« ر زمانی که مردم به آنها نیازمند هستند و سایر موارد به این جهت استاجناس به خارج، د

 (.299: 8496، 3)منتظری، ج

  مصاديق تعزير منصوص شرعی در فقه .5

سالم معصومین علیهم ال ةبر اساس اینکه این تعزیر ناظر به دلیل و نصّ خاصّی است که از ناحی

تعیین  انگاری وص شود برای چه رفتاری جرموارد شده است، باید روایات را بررسی کرد تا مشخّ

مجازات شده است. در روایات برای بیش از پنجاه نوع گناه و معصیّت، با تعیین نوع تعزیر، حکم 

به مجازات شده است. منابع و مستندات اصلی شامل کتب حدیثی معتبر اربعه در فقه امامیّه، وسایل 

ند. کلینی رازی و تهذیب و استبصار از شیخ طوسی هستالشیعه از شیخ حرّ عاملی، الکافی از شیخ 

اند. آن وسایل الشیعه، روایاتی در این خصوص نقل شده 81در کتاب حدود و تعزیرات، جلد 

هرگاه دو نفر یکدیگر را  -3(؛ 278: 8211، 81رباخواری )حرّ عاملی، ج -8موارد عبارتند از: 

: 8211، 81شوند )حرّ عاملی، جا هریک تعزیر میشود، امّقذف کنند، حد از آنها برداشته می

خوردن گوشت میته )حرّ  -4(؛ 393: 8211، 81فحش و ناسزا و اهانت )حرّ عاملی، ج -2(؛ 398

(؛ 279: 8211، 81خوردن خون و گوشت خوک )حرّ عاملی، ج -1(؛ 279: 8211، 81عاملی، ج

، 81شهادت دروغ )حرّ عاملی، ج -7(؛ 227: 8211، 81نزدیکی با حیوانات )حرّ عاملی، ج -9

(؛ 818: 8211، 81ازدواج با زن کافر ذمّی بدون اجازه از همسر )حرّ عاملی، ج -1(؛ 217: 8211

نزدیکی در وقت روزه داری  -89(؛ 277: 8211، 81نزدیکی در حال حیض )حرّ عاملی، ج -6

، 81وشش )حرّ عاملی، جخوابیدن دو مرد برهنه زیر یک پ -88(؛ 277: 8211، 81)حرّ عاملی، ج

 -82(؛ 16: 8211، 81خوابیدن دو زن برهنه زیر یک پوشش )حرّ عاملی، ج -83(؛ 892:  8211

بوسیدن  -84(؛ 68: 8211، 81خوابیدن یک مرد و یک زن در زیر یک پوشش )حرّ عاملی، ج

اه استمتاع از هم جنس جز از ر -81(؛ 898: 8211، 81نوجوان با قصد شهوت )حرّ عاملی، ج

اجتماع زن و مرد نامحرم در یک اطاق برای خواب  -89(؛ 367: 8211، 81نزدیکی )حرّ عاملی، ج

(؛ 878: 8211، 81شرب خمر در ماه رمضان )حرّ عاملی، ج -87(؛ 812: 8211، 81)حرّ عاملی، ج



 
 
 
 

812 

  

 ایران کیفری حقوق و فقه در شرعی منصوص تعزیرات مطالعة

نبش قبر و کفن دزدی )حرّ  -86(؛ 393: 8211، 81اختالس )سرقت علنی( )حرّ عاملی، ج -81

خوردن مال یتیم  -38(؛ 316: 8211، 81استمناء )حرّ عاملی، ج -39(؛ 3913: 8211، 81ج عاملی،

: 8211، 81خیانت در امانت )حرّ عاملی، ج -33(؛ 299: 8211، 81یا غصب آن )حرّ عاملی، ج

تنجیس  -34(؛ 297: 8211، 81گویی در مسجد یا مسجدالحرام )حرّ عاملی، جقصه -32(؛ 291

علماء فاسق و اطباء جاهل )حرّ  -31(؛ 291: 8211، 81با بول )حرّ عاملی، ج عمدی مسجدالحرام

(؛ 99: 8211، 36چشم اندازی به منزل دیگران )حرّ عاملی، ج -39(؛ 298: 8211، 81عاملی، ج

گر قتل بودن و چاقوکشی )حرّ نظاره -31(؛ 46: 8211، 81فراری دادن قاتل )حرّ عاملی، ج -37

 (. 46: 8211، 81ممسک در قتل )حرّ عاملی، ج -36(؛ 341: 8211، 81عاملی، ج

صدمه و ایجاد  -29وانگهی، نوری در مستدرک الوسایل به موارد دیگری اشاره دارد: 

: 8211، 87قطع درخت )حرّ عاملی، ج -28(؛ 71: 8211، 88جراحت به دیگری )حرّ عاملی، ج

، 81تخریب زراعت )حرّ عاملی، ج -22(؛ 61: 8211، 81قتل حیوان )حرّ عاملی، ج -23(؛ 61

، 33؛ حرّ عاملی، ج492: 8491کوتاهی و خیانت در انجام مسئولیّت )نوری،  -24(؛ 61: 8211

8211 :212 .) 

 -21ند: ک، مصداقی دیگر را بیان می«ما یجب فیه تعزیر»الکافی، باب  7شیخ کلینی در جلد 

 (.312: 8486، 7قتل بعد از عفو اولیاء دم )کلینی، ج

قتل فرزند )شیخ  -29کند: شیخ طوسی نیز در کتاب التهذیب مصادیقی دیگر را بیان می

کسی که با انگشت بکارت دختری را از بین ببرد )شیخ طوسی،  -27(؛ 329: 8482، 89طوسی، ج 

 (. 846: 8482، 89کسی که موی سر زنی را بتراشد )شیخ طوسی، ج  -21(؛ 348: 8482، 89ج 

 ةملکند که از جبه پنجاه مورد اشاره می« حدود و قصاص و دیات»ز در کتاب علّامه مجلسی نی

کند؛ کسی که کمتر از چهار مرتبه به زنا یا لواط اقرار می -26توان بدین موارد اشاره کرد: آنها می

کسی  -43کافری که سحر کند؛  -48کسی که به زن خود بگوید که من تو را باکره نیافتم؛  -49

اگر کسی کارهایی  -42(؛ 93؛ 98: 8293مسر خود بعد از مرگ او جماع کند )مجلسی، که با ه

های شری  مانند مسجدالحرام و ... انجام دهد و یا در مکان را که موجب حد است در زمان
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هرگاه کافر ذمّی به مسلمانی نسبت زنا بدهد، او را برای قذف  -44(؛ 846: 8482، 89)طوسی، ج

راشند تزنند که هفتادونه تازیانه برای حرمت اسالم است و سرش را نیز مییهشتاد تازیانه م

ای را از گوش دخترکی امام علی )ع( برای کسی که گوشواره -41(؛ 71: 8482، 89)طوسی، ج

(؛ 891: 8211، 81ربوده بود دو نوع تعزیر مشخّص کرد: ضربات تازیانه و زندان )حرّ عاملی، ج

کرد آن زن همسرش است و با این توهّم با صوص شخصی که گمان میامام علی )ع( در خ -49

او همبستر شده بود فرمود: حدّ شرعی ندارد، امّا او را تعزیر و تأدیب کردیم تا بار دیگر مرتکب 

 (.271: 8211، 81احتیاطی نشود )حرّ عاملی، ج این بی

، 81قتل ذمّی )هندی، ج -47 اند:در کتب اهل تسنّن نیز مصادیقی از تعزیر منصوص بیان شده

(؛ 132تا: خیانت نگهبان بازار )مغربی، بی -46(؛ 211تا: احتکار )مغربی، بی -41(؛ 849: 8482

 (. 869: 8676جاسوسی )ابن یوس ،  -19

تقراء آن، در قسمت اس ةدر زمان معاصر نیز آیت اهلل مکارم شیرازی در کتاب تعزیر و گستر

د از تعزیرات منصوص اشاره کرده است و در قسمتی دیگر در بیان به دوازده مور نصوص خاصّه،

تعزیرات منصوص مقدّر، به پانزده مورد از تعزیرات اشاره کرده است. در نهایت، ایشان بر این 

، 893، 13، 41: 8214باور است که دلیلی بر حصر در موارد منصوص نیست )مکارم شیرازی، 

مورد اشاره شده است  17دیدگاه فقه و حقوق جزا، به (. همینین، در کتاب تعزیرات از 899

 (. 314: 8219)جمعی از نویسندگان، 

شود که تعزیر منصوص شرعی متعدّد است. همینین، در از مجموع این روایات استفاده می

آنها تصریح به نوع خاصّی از مجازات شده است. در واقع، نادیده انگاشتن این موارد خالف 

ظر شارع است. وانگهی، نباید تصوّر کرد که تعزیر منصوص شرعی همان چند احتیاط و خالف ن

د همانطور کنونی است و نبای ةگانه یا چهارگانه( غیرمبتالبه و نامرتبط با جامععدد )دوگانه یا سه

یم. علّت فایده معرّفی کناند، این نوع تعزیر را خنثی و بیکه بعضی از نویسندگان گمان کرده

مقام  اند این است که آنها دردادی از فقها در کتب فقهی خود فقط مواردی را بیان کردهاینکه تع

اند، نه تعزیر منصوص به این معنایی که بیان شد؛ این وضعیّت به جهت عدم بیان تعزیر مقدّر بوده
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حاکمیّت نظام حکومت اسالمی در آن زمان بوده است و در نتیجه به موارد محدودی اکتفاء 

ای به شده است. امروزه با تأسیس نظام حکومت اسالمی شایسته است نگاه جامع و گستردهمی

ر حد بودن این نوع تعزیر، خصوصاً قسم تعزی ةاین نوع از کیفر اسالمی شود و حتّی به جهت شبه

مقدّر، احتیاط در رعایت احکام حدود )عمل به نص( در این موارد است. همینین، نباید باعث 

نسبت  21 ةاین نوع از تعزیر شویم. وانگهی، این ایراد به نظر شورای نگهبان )اطالق ماد تعطیلی

به تعزیرات منصوص، مانند مجازات تعزیری روزه خواری، خالف موازین شرع شناخته شد( وارد 

اند این یک نظر شاذّ فقهی )مکارم شیرازی( است که مورد پذیرش واقع شده نیست که گفته

بت میان دستگاه قضایی و برداشت فقهی شورای نگهبان چیست؟ آیا هیچ الزام است. حال نس

ای جهت تبعیّت دادرسان از رویکرد فقهی شورای نگهبان وجود ندارد؟ )برهانی، نادری قانونی

شده این موضع صحیح نیست، چراکه تعزیرات (. با توجّه به مراتب بیان897-899: 8264فرد، 

 اند بیشترآن چهار موردی که برخی حقوقدانان آنها را احصاء کردهمنصوص حسب روایات از 

 هستند.

 حدّ و تعزير منصوص و تعزير نامنصوص ةمقايس .9

باید به چهار جهت اشاره کرد: نخست، موضوع )موجب و این سه کیفر اسالمی  ةبرای مقایس

 اجراء در شرع. ةوسبب(؛ دوّم، نوع مجازات؛ سوّم، مقدار و اندازه؛ و چهارم، کیفیّت و نح

اند. برخی از فقها موضوع )موجب حد و سبب( آن را منحصر موضوعات حدود احصاء شده

ملحقات زنا )شامل لواط و تفخیذ و مساحقه و  -3زنا؛  -8اند: در همان شش مورد مشهور دانسته

نون مجازات قا 81 ةمحاربه. قانونگذار نیز در ماد -9سرقت؛  -1شرب خمر؛  -4قذف؛  -2قوّادی(؛ 

داند. امّا در اسالمی، در تعری  حد، آن را مجازاتی که موجب آن در شرع تعیین شده است می

همان  339 ةاند. افزون بر این، در مادمقام احصاء و تعری  موارد جرایم حدّی، نه مورد مقرّر شده

قانون  897ق اصل اند طبقانون گفته شده است که در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده

شود؛ منظور این مقرّره مراجعه به منابع فقهی یا فتاوای اساسی جمهوری اسالمی ایران عمل می
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 ةمعتبر در خصوص ارتداد یا ادّعای پیامبری، جادوگری و غیره است. بنابراین، در حدود عقید

زده مورد فقها بر انحصار موضوعات حدود است. وانگهی، در تعداد موضوعات از شش تا دوا

( تعزیر مقدّر نیز جزء 311تا: ، بی48بعضی از فقها )نجفی، ج ةاختالف است و چنانیه به عقید

 حدود به حساب آورده شود، آنگاه موارد حدود بیشتر خواهند بود.

تعزیر منصوص شرعی، بدین جهت که تصریح به موجب و سبب آن شده است، با حدود 

های منصوص شرعی باز را در قانون تحت عنوان مجازات شباهت دارد. اگرچه قانونگذار فصلی

ای که توس ّط معصوم نکرده است، تعزیر منصوص در خصوص ارتکاب محرمات شرعی

اند اعمال خواهد شد. این موارد لزوماً باید شمارش و بیان شده باشند؛ روایاتی انگاری شدهجرم

جام امّا در تعزیر نامنصوص، چنانیه بر مبنای ان تر بیان شدند ناظر به این موجبات بودند.که پیش

اند و چنانیه بر مبنای نقض مقرّرات محرمات شرعی باشد، این محرمات در شرع مشخّص شده

حکومتی باشد یا به عنوان ایجاد مفسده و لزوم تعزیر بازدارنده باشد، در این موارد الزم نیست 

حکومت این موارد را ممنوع اعالم کرده است.  حرمت شرعی وجود داشته باشد. در واقع، ةسابق

از این رو، چنانیه به سبب ایجاد مفسده و یا ضرورت مصالح اجتماعی باشد، منظور همان مواردی 

اند و طبق اصل قانونی بودن جرم باید به آنها توجّه کرد. است که در قوانین موضوعه تاکنون آمده

 هایی دارند. گر شباهتخالصه آنکه از جهت موضوع هر سه با یکدی

جهت دوّم که نوع مجازات و عقوبت است در حدود کامالً معیّن و مشخّص است، چنانکه 

میزان مجازات به صورت  ابت و بدون اقل و اکثر تعیین شده است )مجازات مرگ برای تعدادی 

انه برای قوّادی ضربه تازی 71تازیانه برای شرب خمر و قذف،  19تازیانه برای زنا،  899از جرایم، 

انگشت دست راست برای سرقت(. وانگهی، در تعزیرات منصوص نیز به جهت نص و  4و قطع 

تصریح در روایات نوع مجازات مشخّص است )شالق یا جزای نقدی یا حبس یا تبعید یا ...( و از 

ر بای دارند. در واقع، تعزیر نامنصوص این جهت شبیه حدود است؛ اگرچه هریک احکام ویژه

مقنّنه است و تابع قوانین موضوعه است. همینین، به دادرس اختیاراتی تفویض شده  ةقوّ ةعهد

 است. 
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جهت سوّم که راجع به میزان و مقدار مجازات است در حدود کامالً مشخّص و معیّن است و 

وان ناند و فقط راجع به محاربه است که به عها تعیین شدهمجازات ةحداقل و حداکثری نیست. هم

استثناء دادرس بین چهار مجازات اختیار دارد؛ البته الزاماً باید یکی از چهار مجازات انتخاب شود. 

به هر حال، دادرس اختیاری در حدود شرعی ندارد، در حالی که در تعزیر منصوص، در اکثر 

ن در ای ها حداقل و حداکثر دارند و مالک کلّی این است که کمتر از حد باشند.موارد، مجازات

مورد نیز دادرس اختیارات محدودتری دارد و حتّی در آن مواردی نیز که مقدار تعیین شده است 

تواند به حداقل از همان نوع تقلیل مجازات بدهد. میزان تعزیر نامنصوص به موجب دادرس می

 اختیار قانونی، رعایت تناسب جرم و مجازات و صالحدید دادرس خواهد بود.

اجراء است. در حدود و تعزیرات منصوص باید به همان کیفیّتی  ةیّت و نحوجهت چهارم کیف

که در شرع معیّن شده است اقدام شود. تأخیر در اجراء یا تعطیلی در آن راه ندارد. امّا این موضوع 

در تعزیرات نامنصوص به موجب صالحدید قانونگذار و دادرس تعیین خواهد شد. در حدود 

مام واجب است حد را اجراء کند و حتّی تأخیر و شفاعت را نپذیرد، در گفته شده است که بر ا

ها را ندارد و حسب مصلحت، اوضاع و حالی که در تعزیر نامنصوص دادرس این محدودیّت

توان کند. در مجموع میارتکاب جرم حکم می ةاحوال جامعه، شخصیّت متّهم و علل و انگیز

ص شرعی برزخی بین حدود شرعی و تعزیرات نامنصوص گفت که در مقام مقایسه، تعزیر منصو

 است.

 مصاديق تعزير منصوص شرعی در قانون مجازات اسالمی .7

با بیان منبع  8263در این بخش مصادیق تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسالمی

 شوند: روایی و تطبیقی ارائه می

ویک تا ی خود موجب سیمتوفا ةق.م.ا: جماع زوج با زوج 333 ةدر قسمت اخیر ماد .9

، 31؛ حرّ عاملی، ج93: 8293شود )مجلسی، شش می ةهفتادوچهار ضربه شالق تعزیری درج

 (.699: 8276، 4؛ محقّق حلّی، ج311: 8211
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ویک تا ق.م.ا: هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی 323 ةماد .1

شود. حکم این ماده در مورد لواط و تفخیذ می شش محکوم ةهفتادوچهار ضربه شالق درج

 (.313تا: ، بی48؛ نجفی، ج488: 8211، 81؛ حرّ عاملی، ج98: 8293نیز جاری است )مجلسی، 

بازی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و مالمسه از ق.م.ا: همجنس 327 ةماد .3

شود )حرّ شش می ةالق تعزیری درجویک تا هفتادوچهار ضربه شروی شهوت موجب سی

(. در روایتی، بوسیدن دیگری از روی شهوت دارای تعزیر دانسته 367 -16: 8211، 31عاملی، ج

 (. 898: 8211، 31شده است )حرّ عاملی، ج

ق.م.ا: کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد  344 ةماد .4

وم شش محک ةتا هفتادوچهار ضربه شالق و حبس تعزیری درج ویکنیست، لکن به سی

 (. 841: 8211، 31شود )حرّ عاملی، جمی

شونده نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعیّن باشد، ق.م.ا: هرگاه قذف 318 ةماد ةتبصر .0

ود )حرّ ششش محکوم می ةویک تا هفتادوچهار ضربه شالق تعزیری درجکننده به سیقذف

 (.399: 8211، 31ی، جعامل

ق.م.ا: هرگاه کسی زنا و لواطی را که موجب حد نیست )...( به دیگری نسبت دهد  312 ةماد .1

، 31شود )حرّ عاملی، جشش محکوم می ةویک تا هفتادوچهار ضربه شالق تعزیری درجبه سی

8211 :398.) 

ود شد حد نیز تکرار میق.م.ا: اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نمای 311 ةقسمت آخر ماد .3

شش  ةویک تا هفتادوچهار ضربه شالق تعزیری درجو اگر بگوید آنیه گفتم حق بود به سی

 (.437تا: ، بی48گردد )نجفی، جمحکوم می

هار ویک تا هفتادوچخود را قذف کند به سی ةق.م.ا: پدر یا جدّ پدری که فرزند یا نو 316 ةماد .8

؛ 486تا: ، بی48؛ نجفی، ج382: 8486، 7شود )کلینی، جضربه شالق تعزیری محکوم می

 (.471: 8487، 3خمینی، ج
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ق.م.ا: هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه  398 ةبند )ث( ماد .1

شوند شش محکوم می ةویک تا هفتادوچهار ضربه شالق تعزیری درجمختل  باشد، به سی

 (. 392و  393؛ 398: 8211، 31)حرّ عاملی، ج

ه به کنندشود و اکراهق.م.ا: اکراه در قتل مجوّز قتل نیست و مرتکبْ قصاص می 271 ةماد .91

 (31: 8211، 86گردد )حرّ عاملی، جحبس ابد محکوم می

ق.م.ا: هرگاه شخصی به طور عمدی جنایتی بر میّت وارد سازد و یا وی را هتک  737 ةماد .99

ویک تا هفتادوچهار ضربه شالق تعزیری یه یا ارش جنایت، به سینماید، عالوه بر پرداخت د

 (.391: 8211، 86شود )حرّ عاملی، جشش محکوم می ةدرج

 نتيجه

ری آن با سایر تعزیرات و احکام کیف ةشناسی تعزیر منصوص شرعی و مقایسبا بررسی مفهوم

که  شرعی مجازاتی است اسالم، با محوریّت روایات، این تعری  بدست آمد که تعزیر منصوص

اند. به عبارت دیگر، منظور آن رفتارهای ناظر بر موجب و نوع آن صرفاً توسّط شرع تعیین شده

اند و نوع مجازات آنها نیز تعیین شده است، ای است که توسّط شارع تجریم شدهمحرمات شرعی

و نسبی باشد و یا مقدارش معیّن اعم از اینکه میزان آن نوع مجازات مقدّر و معیّن باشد و یا به نح

نشده باشد و فقط در روایت به نوع مجازات اکتفاء شده باشد. امّا به هر حال این مجازات کمتر 

سپس  تحریمی بوده است و ةاز حد است. به تعبیر دیگر، تعزیر منصوص شرعی دارای یک سابق

نصوص و مشخّص شده تجریم نیز شده است و در مقام تجریم، نوع مجازاتش توسّط شارع م

است. این نوع تعزیر اعم از تعزیر مقدّر و نامقدّر است. وانگهی، ایراد شورای نگهبان و نهایتاً 

و  4آن شورا به موجب اصل  ةقانون مجازات اسالمی بر اساس وظیف 881 ةبه ماد 3 ةالحاق تبصر

ه هبان است. در واقع، بشورای نگ ةقانون اساسی بوده است؛ این وظیفه انحصاراً بر عهد 69و  68

جهت نظر شورای نگهبان بود که یازده نهاد ارفاقی شامل آن مواد قانون مجازات اسالمی 

شوند. از این رو، احتیاط در این نوع تعزیر، خصوصاً در تعزیر مقدّر، به جهت شبهه حد بودن نمی
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ضاء رویکرد را اقت اساسی شورای نگهبان است همین ةو لزوم پاسداری از احکام اسالم که وظیف

کرد تا ابهام کرد. البته شایسته این بود که قانونگذار تعری  یا مصادیق مربوط را مشخّص میمی

 و اجمالی باقی نماند.
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 منابع

 فارسی

 ( .8219انصاری، قدرت اهلل و جمعی از نویسندگان .)تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا .

 فرهنگ اسالمی.چاپ دوّم، قم، پژوهشگاه علوم و 

 تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و (. »8264فرد، مریم. )بهار برهانی، محسن، نادری

 ، سال سوّم، شماره دهم. حقوق کیفری پژوهش«. مصادیق قانونی

 معیار تفکیک حدود غیرمذکور (. »8263زاده، محمدجعفر. )زمستان رحمانیان، حامد، حبیب

، سال هفتاد و حقوقی دادگستری مجله«. 8263جازات اسالمی از تعزیرات منصوص در قانون م

 .14هفتم، شماره 

 ( .8263زراعت، عباس .)انتشارات جاودانه.شرح مبسوط قانون مجازات اسالمی حدود . 

 شناسی تعزیرات منصوص مفهوم(. »8261پور، محمدهادی. )تابستان ساریخانی، عادل، توکل

 84، شماره، سال پنجمدانش حقوقی عمومی فصلنامه«. گهبانشرعی با تاکید بر نظرهای شورای ن

 ( .8211صافی گلپایگانی، لط  اهلل .)قم، دفتر تنظیم و نشر آ ار آیت اهلل تعزیرات در اسالم .

 صافی گلپایگانی.

 ( .8293مجلسی، محمدباقر .)چاپ اوّل، تهران، نشر آ ار اسالمی.حدود و قصاص و دیات . 

 ( .8212مکارم شیرازی، ناصر  .)چاپ اوّل، قم، مدرسه االمام علی بن ابی تعزیر و گستره آن .

 طالب. 

 عربی

 قرآن کریم 

 بیروت، دارالفکر.نهایهتا(. ابن ا یر. مجدالدین. )بی . 

 ( .8669ه.ق/ 8489ابن منظور، محمد .)بیروت، موسسه دار احیاء التراث العربی. لسان العربم . 

 ( .8489اردبیلی، احمد  .)قم، انتشارات جامعه مدرسین. الفائده و البرهان مجمعه.ق . 
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 ( .8211حرّ عاملی، محمد  .)تهران، مکتبه االسالمیه. وسائل الشیعهه.ق . 

 ( .8696ه.ق/ 8216حلّی، جعفر بن حسن  .)نج  اشرف، مطبعه المعارف.  شرایع اإلسالم.م 

 قم، منشورات رضی. قواعد االحکام.تا(.  حلّی، حسن بن یوس . )بی 

 ( .8268خوئی، سید ابوالقاسم .)جلد اوّل، چاپ سوّم، تهران، خرسندی.مبانی تکمله المنهاج . 

 ( .8294خوانساری، سید احمد .)تهران، مکتبه الصدوق.جامع المدارک . 

 ( .8482سبزواری، سیدعبداالعلی  .)قم، دفتر آیت اهلل سبزواری.مهذب االحکامه.ق . 

 ( .8699، ه.ق 8211صدوق، محمد بن بابویه .)نج  اشرف، انتشارات مکتب علل الشرایع .

 حیدریه. 

 ( ....................................8292 .)قم، انتشارات، جامعه مدرسین.من الیحضره الفقیه . 

 ( .8696ه.ق/ 8216طباطبایی، حکیم .)بیروت، دار احیاء التراث مستمسک عروه الو قیم .

 العربی.

 ( .8663ه.ق/8483طباطبایی، سید علی .)بیروت، دارالهادی. ریاض المسائلم . 

 ( .8482طوسی، محمد بن حسن  .)بیروت، داراالضواء.استبصاره.ق . 

 ( ....................................8482  .)بیروت، داراالضواء.تهذیب االحکامه.ق . 

 ( .)معارف اسالمی.. قم، موسسه مسالک االفهامه.ق.(.  8482عاملی، زین الدین )شهید  انی 

 ( .............................................8492  .)بیروتالروضیه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیهه.ق . ،

 داراالحیاء التراث العربی. 

 قم، انتشارات مکتبه المفید. القواعد و الفوائدتا(. عاملی، محمد بن مکی )شهید اوّل(. )بی . 

 ( .8499فاضل لنکرانی، محمد .)کتاب الحدود. قم، چاپخانه علمیه. تفصیل الشریعهه.ق . 

 ( .................................8499  .)قم، موسسه آل البیت الحیاء التراث. فقه الرضا)ع(.ه.ق 

 ( .8491فیومی، احمد بن محمد  .)قم، موسسه دارالهجره.مصباح المنیره.ق . 

 ( .8483کریمی جهرمی، علی  .)منضود فی احکام الحدود )تقریرات درس فقه آیت الدر اله.ق
 . قم، دارالقرآن الکریم. اهلل گلپایگانی(
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 ( .8237کلینی، محمد بن یعقوب .)تهران، درالکتب االسالمیه.فروع الکافی . 

 ( .8612ه.ق/ 8492مجلسی، محمدباقر .)بیروت، دار احیاء التراث العربی. بحاراالنوارم . 

 ( .8496منتظری، حسینعلی  .)قم، مرکز العالمی للدراسات دراسات فی والیه الفقیهه.ق .

 االسالمیه.

 ( .8482موسوی اردبیلی، عبدالکریم  .)قم، مکتبه امیرالمومنین فقه الحدود و التعزیراته.ق .

 )دارالعلم مفید قم(. 

 ( .8487موسوی خمینی، سید روح اهلل  .)قم، انتشارات جامعه مدرسین. تحریرالوسیلهه.ق . 

 بیروت، دار احیاءالتراثجواهر الکالم فی شرح شرایع اإلسالمتا(. فی، محمدحسن. )بینج . 

 العربی.

 ( .8491نوری، حسین  .)بیروت، موسسه آل البیت الحیاء التراث.مستدرک الوسائله.ق .


