
١٠٢پیاپی ۀ، شمارھفتمو ، سال چھلو اصولهقمطالعات اسالمی: ف
٩- ۳۲، ص١٣٩٤پاییز

*ریحد و تعزیدر موارد اختالفیکاوش

یاله احدفیس
مشھدیدانشگاه فردوسیحقوق اسالمیفقه و مبانیدکتریدانشجو

Email: ahadi.seifollah1251@yahoo.com

چکیده
با تتبع در نصوص حد و تعزیر در نظام جزایی اسالم امری پذیرفته شده است. تفاوت اساسی میان 
و عـدم  حـد از سـوی شـارع   معین بودن نوع و انـدازه «توان گفت که ضابطهشریفه و عبارات فقھا می

کلیت نداشته و فقھا در جرایمی ماننـد مجامعـت   » تعیین نوع و مقدار تعزیر و در اختیار حاکم بودن آن
در روز ماه رمضان، ارتداد، افساد فی األرض و ...، از حیـث حـدی یـا تعزیـری بـودن آن بـا       با ھمسر

سـنخ بـا جـرایم حـدی، بـر      توان اظھار داشت که در جرایم تعزیری ھملذا مییکدیگر اختالف دارند؛ 
امـا  ، الزم است میزان مجازات تعزیری کمتر از مجازات حد باشـد » التعزیر بما دون الحد«اساس قاعده

و با توجه » التعزیر بما یراه الحاکم«نسبت به جرایم نوظھور، این قاعده اطالق نداشته و بر اساس قاعده
کـن کـردن فسـاد از روی    اسالمی و نیز ریشـه به اطالق مفھوم تعزیر و از باب رعایت مصلحت جامعه

شد.الید باتواند در تعیین نوع و مقدار تعزیر مبسوطزمین، حاکم اسالمی می

.حد، تعزیر، اختالف، فقھا، قواعد: هاواژهکلید

.٢٣/٠٧/١٣٩٣ی: یب نھایخ تصوی؛ تار٢٤/١٠/١٣٩٢خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

) بیـانگر ایـن نکتـه اسـت کـه ھـر چیـز        ١٩٤(بقـره:  » و الحُرُماتُ قصـاصٌ «عبارت شریفه
حـدود الھـی   آمدی دارد. اقامهدر صورت ھتک پی-اعم از نفوس و اعراض و اموال-محترمی

آلـوده بـه سـیئات واقـع     یکـر بیمـار جامعـه   یک عمل جراحی است که از مقام والیت امر بـر پ 
شود، تا سالمت طبیعی خود را باز یابد و مستحق برکـات عـزت و اسـتقالل گـردد. پـس از      می

حدود الھی، مرزبندی بین انواع جرائم مستلزم کیفر نیز امری مطلوب بـوده  ضروری بودن اقامه
اوت اساسی میان جرایم موجـب  و در نظام جزایی اسالم، وجود تفاوت میان جرائم از جمله تف

که حد در اصطالح خاص به مجـازاتی اطـالق   حد و تعزیر امری پذیرفته شده است؛ به طوری
را به طور دقیق بیان کرده و برای حاکم اسـالمی در تعیـین   آنشده است که شارع نوع و اندازه

دار مجازات به دسـت  آن، نقشی قرار نداده است؛ بر خالف تعزیر که در آن امر تعیین نوع و مق
و » التعزیر بما دون الحد«این دو مجازات، قواعدی مانند حاکم اسالمی است. در راستای رابطه

کـه نسـبت بـه چـه جرمـی حـد و       در میان فقھا معروف است. اما این» التعزیر بما یراه الحاکم«
دارد.نسبت به چه جرمی باید تعزیر اقامه شود، نیاز به تتبع دقیق در متون فقھی 

ھـا فقـط بـه    ای از آناند: دسـته گذاری کتاب حدود بر دو دسته شدهفقھای امامیه در عنوان
کـه در آثـار   انـد؛ چنـان  تعزیر در عنوان استفاده نکردهعنوان کتاب حدود بسنده کرده و از کلمه

مـو،  ؛ ھ۱۶۹/ ۲حلی، ارشاد األذھان، شود. (عالمهعالمه حلی و شھید اول این سبک مشاھده می
؛ شـھید اول، لمعـه،   ۹/۱۳۵؛ ھمو، مختلف الشـیعه،  ۵/۳۰۱؛ ھمو، تحریراألحکام، ۳/۵۲۱قواعد، 

) به صورت کتاب الزنا و کتاب المُرتد و ... ۵۱/ ۲) و در دروس (۴/۱۸۳المراد، ؛ ھمو، غایۀ۲۶۳
گذاری شده است.عنوان

نده کـرده و متعـرض ایـن    شارحان بعضی از این کتب نیز به تبع مصنفان به ھمان عنوان بس
اند که اکتفا به عنوان حدود و بیان مسـائل و مصـادیق تعزیـر در ھمـان عنـوان چـه       نکته نشده

و شـارحان آثـار   )۱۱/ ۹که شھید ثانی در روضه (شھید ثـانی، شـرح لمعـه،    وجھی دارد؛ چنان
؛ ۴۰۷/ ۱۰ھنـدی، ؛ فاضـل ۵۸۵/ ۳انـد. (اعرجـی،   بسـنده کـرده  » کتاب الحدود«عالمه به عنوان 

)۵/ ۱۳الفائدة، مقدس اردبیلی، مجمع
؛ ۳؛ منتظـری، حـدود،   ۵۷۷اند. (قمـی،  برخی از فقھای معاصر نیز به ھمین شیوه عمل کرده

)۵۱۵قمی، مبانی تحریرالوسیلة، ؛ مؤمن۵فاضل لنکرانی، 
کـه  نـان انـد: چ آورده» کتاب الحدود و التعزیرات«دیگر از فقھا عنوان را به صورت اما دسته
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؛ ھمـو،  ۴/۱۳۶حلـی، شـرائع اإلسـالم،    شـود. (محقـق  حلی و دیگر فقھا دیده مـی در آثار محقق

) ۴۰۷و ۱۳؛ تبریـزی، اسـس الحـدود:    ۷/ ۸۷؛ حسـینی،  ۱۵/۴۳۳؛ طباطبـائی،  ۲۱۳/ ۱مختصر، 
انـد.  شارحان نیز به عنوانی که مصنف برگزیده اکتفا نمـوده و متعـرض وجـه تسـمیه آن نشـده     

؛ ۴/۱۸۳ارشـاد،  ؛ شھید ثـانی، حاشـیه  ۴/۳۲۷؛ فاضل مقداد، التنقیح، ۵/۵، مھذب البارع، فھد(ابن
)۱/۳۱اردبیلی، ؛ موسوی۲/۵۳۸فاضل آبی، 

گذاری بحث، متفق نبوده و به دو شیوه عمل که مالحظه گردید فقھای امامیه در عنوانچنان
نـد، یکسـان بـوده و ھـر دو گـروه در      ااند؛ ھر چند موضوعات و مسائلی که بدان پرداختهکرده

اند؛ لذا این دو دستگی فقھا باعث شـده کـه   متعرض مسائل تعزیر نیز شدهضمن مباحث حدود
در مصادیق حد و تعزیر دچار مشکل شویم. در این تحقیق سعی بـر آن اسـت کـه بـا تتبـع در      

یین کنـیم؛ چراکـه   کتب فقھی مواردی را که حد یا تعزیری بودن آن مورد اختالف واقع شده، تب
و از طرفی در قاعده١متفاوت است» تعزیر«به معنای خاص خود در بسیاری از احکام با » حد«
اند کـه تعزیـر بایسـتی کمتـر از حـداقل حـدود       ؛ اکثر فقھا بر این عقیده»التعزیر بما دون الحد«

سر در روز ماه ) مجامعت با ھمتازیانه۲۵بنابر حدی دانستن مجازات (-در این صورت٢باشد.
تازیانه) و یا حـد  ۷۵تازیانه) یا حد قیادت (۴۰در تفسیر کمترین حد به حد مملوک (-رمضان
و » التعزیـر بمـا یـراه الحـاکم    «چنین بر اساس قاعدهشود. ھمتازیانه) اشکال وارد می۸۰قذف (

مجتھـد  بنابر تعزیری دانستن مجازات مرتـد (قتـل)، تجـویز اعـدام تعزیـری از سـوی حـاکم (       
الشرایط) ممکن خواھد بود.جامع

موارد اختالفی حد و تعزیر
چه که دارای مجـازات معینـی باشـد،    حلی در تعریف حد و تعزیر گفته است: ھر آنمحقق

/ ۴حلی، شـرائع،  . (محققشودچه که مجازات معینی نداشته باشد، تعزیر نامیده میحد، و ھر آن
حد شـرعاً در تمـام افـراد آن واقـع     اند: اندازهد گرفته و آورده) برخی از فقھا بر محقق ایرا۱۳۶

شده است، اما اصل در تعزیر عدم تعیین مقدار آن از جانب شارع اسـت و در اغلـب افـراد آن    

مکارم، ؛ ١٢؛ فاضل لنکرانی، ٢٥٧/ ٤١؛ نجفی، ١٤٤-١٤٢/ ٢شھید اول، القواعد و الفوائد، برای مغایرت حد و تعزیر؛ ر.ک: -١
.٢٠٨-٢٠٧/ ٤محقق داماد، ؛ ٣٥ی آن، ترهتعزیر و گس

که تعزیر که تعزیر نباید به باالترین حد برسد و دیگری ایندر مقابل این دیدگاه، دو دیدگاه دیگر نیز مطرح است و آن این-٢
باشد.سنخ آن میھر جرمی کمتر از حد جرم ھم
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برخی از افراد تعزیر در روایات تعیین گردیـده اسـت و آن پـنج مـورد     چنین است، لکن اندازه

)۳۲۷/ ۱۴االفھام، است. (شھیدثانی، مسالک
از آنجا که ھریک از این مواضع نیاز بـه بحـث مـوردی دارد، الزم اسـت ھریـک جداگانـه       

بررسی شود:
مجازات مجامعت با ھمسر در روز ماه رمضان-۱

شھید ثانی اولین فردی از افراد تعزیر که در آن مقدار مجازات تعیین شده است، تعزیـر بـر   
و آورده اسـت: کسـی کـه در روز مـاه رمضـان      مجامعت با ھمسر در روز ماه رمضـان دانسـته  

شـود.  مؤظف به روزه گرفتن است، با زن خود آمیزش کند به بیست و پنج تازیانه محکـوم مـی  
(ھمان)

روایت مفضّل بن عمر از امام صادق (ع)، به این امـر داللـت دارد؛ چراکـه در آن در مـورد     
زش کند آمده است: در صورت اجبـار  که ھر دو روزه ھستند، آمیمردی که با زن خود، در حالی

شود و در صـورت تمایـل   زن، دو کفاره بر مرد واجب بوده و پنجاه تازیانه؛ نصف حد، زده می
زن، یک کفاره بر مرد و یک کفاره بر زن واجب است. و ھـر کـدام بیسـت و پـنج تازیانـه زده      

)۵۸۵/ ۱۸شوند. (حر عاملی، می
اند:ز جھاتی مناقشه کرده و آوردهبرخی از فقھا در تعزیری دانستن آن ا

کـه مقـدار آن تعیـین شـده،     شود، با وجـود ایـن  آنچه موجب تعزیری دانستن این موارد می
اطالق تعزیر بر آن در روایات است، اما این مطلـب اشـکال دارد؛ زیـرا امکـان دارد بگـوییم از      

کـه گـاھی از لفـظ تعزیـر     ) چرا۲۵۵/ ۴۱تعزیر آنچه مقابل حد باشد اراده نشده است. (نجفی، 
شود؛ لذا بایستی به روایات رجـوع شـود و در روایـت مـذکور ھـر چنـد       معنای اعمی اراده می

اشـعار بـه تعزیـر    » نصف الحدّ«مقدار، تعیین شده، اما بر آن تعزیر اطالق نشده است و عبارت 
)۹لنکرانی، بودن آن ندارد؛ چراکه مراد از حد، حد خاص بوده نه مطلق حد. (فاضل

که ھریک از آن دو بر دیگـری  اند: حد و تعزیر دارای دو اطالق است: اول: اینبرخی آورده
چـه کـه شـرعاً    شود؛ ھر چند غالب، اطالق حد بر تعزیر است. دوم: اطالق حد بر آناطالق می
چـه کـه   چه که مقدر نیست؛ ھر چند در برخی موارد بـر آن باشد و اطالق تعزیر بر آنمقدر می

شود، لکن ظاھر این است که آن اسـتثناء از تعزیـر بـه معنـای دوم     ست تعزیر اطالق میمقدر ا
نیست؛ بلکه از باب اطالق تعزیر به معنای اول است؛ زیرا اصل عدم اسـتثناء اسـت. (حسـینی،    

۸۷ /۸-۹(
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برخی از فقھای معاصر نیز در مواردی که عدد خاصی برای مجـازات تعزیـری بیـان شـده     

)۶۸اند. (مکارم، تعزیرات در اسالم، ر مصداق دانستهاست، از قبیل ذک
بیان این نکته ضروری است که در روایات متعدد بر مجامعـت بـا زن حـائض، عـالوه بـر      

)؛ ھر چند شھید ثـانی در  ۵۸۵/ ۱۸؛ ۲/۳۲۸کفاره، مقدار تعزیر نیز تعیین شده است (حر عاملی، 
در روض الجنـان ادعـای عـدم علـم بـر      ھیچ یک از کتب خود به این روایات استناد نکـرده و  

مأخذی برای تقدیر تعزیر در این خصوص نموده است و محقق ثانی و سید عاملی نیز با ایشان 
)، لکن این روایات از نظـر سـند اشـکالی نداشـته و     ۳۲۰/ ۱باشند (محقق کرکی، ھم عقیده می

؛ روحـانی،  ۲۲۶/ ۳؛ نجفی، ۲۵۶/ ۳عاملی، اند. (حسینیبرخی از فقھا به این روایات استناد کرده
) لذا محقق اردبیلی مواضعی؛ مثل وطی در ایام حیض و وطـی  ۱۷/ ۱اردبیلی، ؛ موسوی ۱۶۰/ ۲

گـاه  عدم تعیـین تعزیـر دانسـته؛ آن   در (روز) ماه رمضان و غیر از این موارد را استثناء بر قاعده
حد بـوده، لکـن خـالف مشـھور     که گفته شود: این موارد، افزاید؛ مگر ایندچار تردید شده می

)۱۷۷/ ۱۳الفائدة، است. (مقدس اردبیلی، مجمع
به عقد درآوردن و آمیختن مردی که دارای زن آزاد است با کنیز قبل از اذن گرفتن -۲

از زن خود
شھید ثانی دومین موردی که در آن مقدار تعیین شده، تعزیر کسی دانسته است که با داشتن 

تازیانـه زده  ۵/۱۲ون اذن زنش، بـه عقـد خـود درآورد و بـا او درآمیـزد،      زن آزاد، کنیزی را بد
)۳۲۷/ ۱۴شود. (شھید ثانی، مسالک االفھام، می

روایت وارده در این خصوص، از امام صادق (ع) در مورد مردی اسـت کـه بـا داشـتن زن     
مـود: از  مسلمان و بدون مشاوره و اذن او، زن ذمی را به عقد خود درآورده که حضـرت (ع) فر 

)۴۱۵/ ۱۸شود. (حر عاملی، شود و با دوازده و نیم تازیانه تأدیب میزن ذمی جدا می
اند که روایت مذکور ھر چند بر تأدیب بودن مورد، داللت دارد، امـا بـر تعزیـر    برخی آورده

)۱۰بودن آن در مقابل حد، داللتی ندارد. (فاضل لنکرانی، 
زیر یک لحاف باشندای که برھنهتعزیر دو مرد بیگانه-۳

سومین موضعی که برای معین بودن تعزیر بدان استناد شده، مجازات دو مرد بیگانـه اسـت   
که برھنه زیر یک لحاف باشند به سی تا نود و نه تازیانه. البته خود شھید اعتقـاد دارنـد کـه در    

باشـد.  کم مـی جا مقدار تعیین نشده؛ بلکه فقط حداقل و اکثر معین شده و بر حسب رأی حااین
/ ۲اند. (فیض، ) برخی از محققان معاصر نیز بر این عقیده۳۲۷/ ۱۴(شھید ثانی، مسالک االفھام، 
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۱۶۴(

ھـای متعـدد   در خصوص مورد مذکور از امام صادق (ع) آمده است: ھر دو (مـرد) تازیانـه  
)۳۶۷/ ۱۸خورند. (حر عاملی، می

دارد؛ اگر نگوییم کـه بـر حـد بـودن آن     گفته شده روایت مذکور بر تعزیر بودن آن داللت ن
)۱۰اشعار دارد. (فاضل لنکرانی، 

افضای بکارت با انگشت-۴
در مسالک آمده است: کسی که بکارت دختری را با انگشت از بین ببرد، شیخ گفته به سـی  

د که شیخ در نھایه مقدار تازیانه را از سی تا نوشود؛ در حالیتا ھفتاد و ھفت تازیانه محکوم می
) و نیز نقل شده که شـیخ سـی تـا نـود و ھفـت تازیانـه       ۶۹۹و نه گفته است. (طوسی، النھایة، 

) و بعضـی دیگـر،   ۷۸۵) و بعضی، سی تا ھشتاد تازیانه (مفیـد،  ۳۷۱/ ۴۱دانسته است. (نجفی، 
)۳۲۷/ ۱۴؛ شھید ثانی، مسالک االفھام، ۴۴۹/ ۳ادریس، اند. (ابنسی تا نودونه تازیانه دانسته

ت وارده در خصوص زنی است که کنیز خود را با دستش افضاء کرده اسـت کـه امـام    روای
خـورد و در روایـت دیگـر    آن زن بوده و او حد مـی صادق (ع) فرمودند: مھر آن کنیز بر عھده

خـورد؛ و در روایـت دیگـری    تازیانـه مـی  ۸۰حضرت (ع) فرموده: عالوه بـر پرداخـت مھـر،    
شود. (حـر عـاملی،   تازیانه زده می۸۰نین حکم کرد و فرمود که فرماید: امیرالمؤمنین (ع) چمی
۱۸ /۴۰۹-۴۱۰(

کنـد؛ بلکـه   گفته شده که روایات مذکور بر تعزیر بودن مجازات تعیـین شـده داللـت نمـی    
)۱۰روایت اول بر ثبوت حد داللت دارد. (فاضل لنکرانی، 

تعزیر مرد و زنی بیگانه از ھم که برھنه زیر یک لحاف باشند-۵
مرد و زنی بیگانه از ھم که برھنه زیر یک لحاف باشند به ده تا نـود و نـه تازیانـه محکـوم     

۶۹۰-۶۸۹شود. (طوسی، النھایة، اند: به طور مطلق تعزیر می) برخی گفته۷۷۴شوند. (مفید، می
)۳۷۳/ ۵اند. (ھمو، الخالف، ) و نیز آمده است: اصحاب ما در این مورد حد گفته۷۰۷و 

ت زید شحّام از امام صادق (ع) در مورد زن و مردی کـه زیـر یـک لحـاف یافـت      در روای
) گفته شده این روایت بر ۳۶۴/ ۱۸شوند. (حر عاملی، شوند آمده است نود و نه تازیانه زده می

)۱۱که مقدار تعیین شده، تعزیر در مقابل حد است، داللتی ندارد. (فاضل لنکرانی، این
، مقصود شھید ثانی؛ یعنی نقـض ضـابطه  »بقیۀ الحدود«و » حد الزنا«بنابراین روایات ابواب 

تابد، افزون بـر آن، تعزیـری دانسـتن برخـی از آن مـوارد، بـا       مذکور در کتاب شرایع را بر نمی
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که در آن آمده است: از حضرت موسی بن جعفر (ع) در مـورد تعزیـر   ٣اسحاق بن عمارمعتبره

/ ۱۸؛ نـوری،  ۵۸۳/ ۱۸ضـربه. (حرعـاملی،   ۲۰تـا  ۱۰بـین  پرسیدم که چه مقدار است؟ فرمود:
که در آن آمده است: پیامبر اکرم (ص) فرمود: بـرای حـاکمی کـه    ٤صدوق) و نیز با مرسله۱۹۴

به خدا و روز جزا ایمان دارد، جایز نیست در مواردی غیر از حد، بیش از ده تازیانه بـه مجـرم   
کند.بزند، (ھمان) تعارض می

ھای تعیین شده در دو مـورد اول، بـا مبنـای    دیگر پذیرفتن حدی بودن مجازاتو از طرفی
مذکور را حد در قاعدهکه مراد از واژه-»التعزیر بما دون الحد«بسیاری از فقھا در بحث قاعده

یـا  ۵/۱۲را به ٥سازگاری ندارد؛ چراکه ھیچ یک از فقھا حداقل حدود-اندادنی الحدود دانسته
اند.ه تفسیر نکردهتازیان۲۵

الزم به ذکر است که در سه موضع، عمالً مجازاتی تعیین نشده؛ لذا بحث در حدی بودن آن 
کـه در  -٦حمادبن عثمانھا با صحیحهھا وجھی ندارد؛ ھر چند، بنابر حدی دانستن آنمجازات

امـام (ع)  تعزیر پرسـیدم کـه مقـدار آن چقـدر اسـت؟      آن آمده است: از امام صادق (ع) درباره
فرمود: کمتر از حد. گفتم: کمتر از ھشتاد ضربه؟ فرمود: خیر، اما کمتر از چھل ضـربه کـه حـد    

اند: اوالً مطابق آن کسـی فتـوا نـداده؛    مناقشه دانسته و گفتهبن عمار را از چند جھت قابل برخی از محققان روایت اسحاق-٣
حماد اسـت؛  ذکر شده و عدد مفھوم ندارد؛ ثالثاً در صورت تعارض، ترجیح با صحیحه۲۰تا ۱۰ثانیاً تنھا در این صحیحه عدد 

اسحاق بـه مثـال حمـل    حیحهدیگر که در خصوص تعزیر آمده، تأیید شده است؛ بنابراین عدد مذکور در صزیرا با اطالق ادله
)۵۴۷/ ۳؛ منتظری، ۱۱۲-۱۱۱ای خوئی، شود. (قبلهمی

ھا نزد فقھای امامیه پذیرفته شده است.ھای شیخ صدوق، ابن ابی عمیر و افرادی مانند آنگفتنی است که مرسله-٤
انـد.  تازیانـه) دانسـته  ۸۰را حد قـذف ( اول: فقھایی که کمترین حدوداند: دستهفقھا در تفسیر کمترین حدود بر چند دسته-٥

-۱انـد:  ) و برخی دو مورد را از این قاعده استثناء کرده۴۶۶/ ۳ادریس، ؛ ابن۶۹/ ۸؛ ھمو، المبسوط، ۴۹۷/ ۵(طوسی، الخالف، 
ری را کـه  تواند ھر مقـدا امر مییقین داشته باشیم که این مقدار از تعزیر برای تأدیب مجرم کافی نیست که در این صورت ولیّ

کـن کـردن آن بـه مصـلحت     در مواردی که ھدف از تعزیر جلوگیری از جرمی باشد که ریشه-۲داند اختیار کند. مصلحت می
)۳۲جامعه است و ھدف، صرفاً اصالح و تأدیب مجرم نباشد. (حائری، 

)۵۰۱امقانی، ؛ م۴۴۸/ ۴۱اند. (نجفی، ضربه) دانسته۷۵دوم: فقھایی که کمترین حد را حد قوادی (دسته
) برخـی از  ۱۱۰ی آن، ؛ مکارم، تعزیـر و گسـتره  ۴۰۸اند. (خویی، ضربه را حداقل حدود اختیار کرده۴۰سوم: فقھایی که دسته

شود که در تعزیرات باید جانب احتیاط رعایت گردد و معمـوالً از  اند: باید دانست که از اخبار شریفه استفاده میفقھا نیز آورده
) و صـاحب ریـاض   ۳۷۰/ ۲؛ رحمتـی،  ۵۴۸/ ۳گاه به حد چھل تازیانه نرسد. (منتظری، ازیانه تجاوز نکند و ھیچده تا بیست ت

اردبیلـی،  ) ظـاھر قـول اردبیلـی نیـز چنـین اسـت. (مقـدس       ۶۳/ ۱۶ضربه را مقتضای احتیاط دانسـته (طباطبـائی،   ۳۹اکتفا به 
)۱۷۸/ ۱۳، الفائدةمجمع

ن بر این روایت تکیه کرد:تواگفته شده به دو دلیل نمی-٦
شود.اعتبار ساقط میروایت مذکور مورد اعراض فقھا قرار گرفته؛ لذا از درجه-الف
بر فرض، روایت از نظر سند و داللت ھیچ اشکالی نداشته باشد، ولی بسیار بعید است با این روایـت، بـه تنھـایی، سـایر     -ب

کـه آن را بـر   پذیر نیست. مگـر ایـن  ؛ بنابراین، عمل به روایت مذکور امکانروایات را که ھمه در مقام حاجت است تقیید نمود
و ایـن  » منظور این است که تعزیرات بردگان باید کمتر از حدّ شرعی آنان باشـد «خالف معنی ظاھریش تفسیر نموده، بگوییم: 

)۱۱۲-۱۱۰آن، شود. (مکارم، تعزیر و گسترهھای آزاد نمیروایت شامل حکم انسان
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بندگان است، گفتم: آن چقدر است؟ فرمود: این مقدار بنا به صـالحدیدِ والـی نسـبت بـه گنـاه      

گویـد:  کـه مـی  -و روایـت دیگـری  -)۵۸۳/ ۱۸. (حر عاملی، ٧باشدمجرم و توانایی بدن او می
-)۱۹۴/ ۱۸(نـوری،  » ضربه است و تأدیب مابین سه تا ده ضربه اسـت ۳۹تا ۱۰تعزیر، مابین «

آید.تعارض پیش می
توان گفت: تعزیر ھر جرمی باید بنابراین برای حفظ مبنای مشھور فقھا در ادنی الحدود، می

یک از حدود کمتر از مقدار حدّ شرعی متناسب آن جرم باشد، اما در جرائمی که تناسبی با ھیچ
که حـاکم اسـالمی در تعیـین مقـدار     تازیانه است یا این۴۰ندارد، بگوییم: حداکثر مقدار تعزیر 

تعزیر مبسوط الید است.
ارتداد-۶

) اما شـھید ثـانی   ۱۳۶/ ۴حلی، اند. (محققحلی یکی از اسباب تعزیر را ارتداد دانستهمحقق
دّ به عنوان تعزیر، بین فقھا امر شناخته شده نبـوده  فرمایند: قرار دادن عقوبت مرتایراد گرفته می

و آنچه معروف است حد نامیدن این مجازات است و این با مقدر بودن حد منافاتی ندارد؛ زیرا 
االفھام، مشخص، مقدر است. (شھید ثانی، مسالکقتل نیز به ازھاق، به صورت مطلق یا به گونه

۱۴ /۳۲۷(
مقدار تعزیر در پنج مورد منحصر کردن موارد تعیین شدهاز سوی دیگر، برخی از محققان،

تعزیـرات  اند: موارد دیگری ھسـتند کـه بـه ظـنّ قـوی در زمـره      را قابل اشکال دانسته و آورده
ھـا نـام بـرده نشـده اسـت. از      ای دارند و در حصر شھید ثانی از آنباشند و کیفر معین شدهمی

دانند؛ مـثالً شـھید   ھی از فقھا ارتداد را جزء حدود نمیھا کیفر مرتد است؛ چراکه گروآنجمله
فـی عقوبـاتٍ   «ای را تحـت عنـوان   اول در کتاب لمعه، پس از بحث از حدود، فصـل جداگانـه  

ھـا تصـریح بـه    آورده و در آن، از چند کیفر در مورد چند جرم نام برده و در اغلـب آن » متفرقةٍ
اد است و شـھید ثـانی در شـرح لمعـه ھـیچ نظـر       ھا ارتدآنتعزیر بودن کرده است و از جمله

)۱۶۴/ ۲مخالفی اظھار نداشته است. (فیض، 

اسحاق این است که موثقـه متضـمن فـرد افضـل     اند: وجه جمع میان صحیحه حماد و موثقهبرخی از محققان معاصر گفته-٧
تازیانه است و گرنه تجاوز از آن به داللت صـحیحه جـایز   ٢٠چه افضل است عدم تجاوز از است و بعید نیست گفته شود آن

خفیـف باشـد.   االمکان در مرحلـه ب شارع این است که مقدار تعزیر حتیشود که مطلوآن دو معلوم میاست. پس از مالحظه
اسـحاق  صـدوق و معتبـره  حمّـاد بـا مرسـله   ) برخی از فقھای معاصر در مورد تعـارض صـحیحه  ١٠٥/ ٢قمی، مبانی، (مؤمن

به کلیت مـذکور در ذیـل   ھا از حجیت، اقتضای رجوعاین روایات در مقدار تعزیر باشد و سقوط آنفرمایند: شاید معارضهمی
)١٢روایت حمّاد دارد؛ یعنی عدم تقدیر تعزیر از سوی شارع و بر حسب رأی حاکم بودن آن. (فاضل لنکرانی، 
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آید این است که آن دسته از فقھایی کـه بـه عنـوان    چه از تتبع در عبارات فقھا بدست میآن

اند، بحـث از مرتـد را در قسـم    کتاب الحدود بسنده نکرده و تعزیرات را نیز در عنوان گنجانده
)۴۰۹؛ تبریزی، اسس الحدود، ۱۳۶/ ۴حلی، اند. (محققدهتعزیرات آور
انـد، در بیـان مجـازات ارتـداد بـه دو      دیگری که به ذکر کتاب الحدود بسنده کردهاما دسته

اند:شیوه عمل نموده
حلـی،  اند. (عالمهھا مجازات ارتداد را به عنوان قسمی از اقسام حدود قرار دادهبرخی از آن
؛ شـھید ثـانی، حاشـیه   ۶۵۷/ ۳؛ اعرجـی،  ۱۸۹/ ۲؛ ھمو، ارشاد األذھـان،  ۳۸۹/ ۵تحریراألحکام، 

)۵/ ۱۳، الفائدةاردبیلی، مجمع؛ مقدس۲۸۵و ۱۸۳/ ۴ارشاد، 
انـد: شـھید اول در لمعـه در عقوبـات     اما برخی دیگر، مجازات ارتداد را در حدود نیـاورده 

) در غایـۀ  ۲۶۴ده است. (شھید اول، لمعه، متفرقه مجازات چند جرم، از جمله ارتداد را بیان کر
) و در دروس کـه  ۲۸۵/ ۴(ھمو، غایة المراد، » المقصد الثامن فی االرتداد«المراد نیز آمده است: 

) در ۵۱/ ۲کتاب الحدود عنوان نشده به ذکر کتاب المُرتـد اکتفـا کـرده اسـت. (ھمـو، دروس،      
)۳۳۳/ ۹. (شھید ثانی، شرح لمعه، روضه نیز شھید ثانی به سبک شھید اول عمل کرده است

) که عالوه بـر صـحّت   ٢٤٠-٢٢٩/ ١٤، اجمالی به روایات باب حد مرتد (کلینیبا مراجعه
سندی، وثوق صدوری که مبنای محقّقان در حجّیت خبر واحد است را دارند، بدون تردیـد در  

ت علی (ع) حکم ھا در مواردی است که حضربعضی از آن. حد تواتر معنوی و اجمالی ھستند
مرتد را نسبت به افرادی جاری فرمودند.

امام صادق (ع) فرمود: مردی از مسلمانان نصـرانی شـد. او را خـدمت حضـرت علـی (ع)      
کنـیم  خواھی ازدواج کنی ما وسائل ازدواج را فراھم میآوردند، حضرت به او فرمودند: اگر می

بری ما به تـو ارث  نی که از ما ارث نمیکخواھی ارث ببری و فکر میو اگر از یک نصرانی می
ای، گفت: آری. حضـرت فرمـود:   دھیم، او نپذیرفت و حضرت فرمود: آیا واقعاً نصرانی شدهمی

)١٦٣/ ١٨نوری، حضرت دستور قتل او را داد. (اهللا اکبر، او گفت: المسیح اکبر، در این ھنگام 
ت امیرالمؤمنین (ع) واقع شـده  ظاھر این روایات آن است که چنین مواردی در زمان حکوم

اند؛ لذا برخی معتقدند ھر چـه از  است و حضرت در موارد متعددی حکم مرتد را جاری نموده
ھـا وارد شـود،   و امثـال آن » أمَـرَ «، »حَکـمَ «، »قَضی«ھای پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) با واژه

ن در جایگـاه فرمـانروا یـا    مقصود، بیان حکم شرعی الھی نیست؛ بلکه ظاھر این اسـت کـه آنـا   
انـد. (خمینـی،   اند و در مقـام بیـان حـالل و حـرام الھـی نبـوده      قاضی فرمان داده یا حکم کرده
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ھـا بـه   که ایـن قضـاوت  ای نداریم بر این) اما ممکن است گفته شود: ھیچ قرینه٥١/ ١الرسائل، 

دارد کـه  خـاص و خـارجی بـوده اسـت؛ بلکـه ظـاھر ایـن روایـات داللـت         عنوان یک قضیه
امیرالمؤمنین (ع) در مقام تطبیق حکم کلی بر مصداق بوده است. بایـد توجـه داشـت کـه ایـن      
روایات از خصـوص امیرالمـؤمنین (ع) و دوران حکومـت آن حضـرت و یـا خصـوص زمـان        
حکومت پیامبر (ص) نقل نشده تا احتمال داده شود که وجوب قتل مرتد یک حکم سیاسـی یـا   

معصومین (ع)، مانند امام باقر، امام صـادق،  خاص بوده؛ بلکه از ائمهحکومتی منحصر در زمان
امام کاظم و امام رضا (ع) نقل شده است. این امر کاشف از آن است که حکم مرتد، یک حکم 

کلـی حکـم   حقیقیه و یک قاعدهدائمی مستمر تا روز قیامت است، این روایات به عنوان قضیه
اند.مرتد را بیان فرموده

ما روایات وارده در خصوص زن مرتد که داللت بر عدم جواز قتـل او دارد، یـک اسـتثناء    ا
بوده و اصل وجوب قتل مرتد، امری مسلم است.

بغی-۷
/ ۴حلی، شرایع، اند. (محققحلی یکی از اسباب تعزیر را بغی دانستهکه گفته شد محققچنان

باغی ھمان محارب و آنچه در معنـای  -باغیفرمایند: قرار دادن عقوبت) اما شھید ثانی می۱۳۶
به عنوان تعزیر، بین فقھا امر شناخته شده نبوده و آنچه معـروف اسـت   -باشدمحارب است می

)۳۲۷/ ۱۴االفھام، حد نامیدن این مجازات است. (شھید ثانی، مسالک
ته شود که شھید، باغی را ھمان محارب و آنچه در معنای محـارب باشـد دانسـ   مالحظه می

که است؛ بنابراین بحث در این است که بین محارب و باغی فرقی وجود دارد یا خیر؟ دیگر این
یک از جھت حدی یا تعزیری بودن مورد اختالف است؟مجازات کدام

توان گفت: اکثر فقھـا بحـث از مجـازات    باالجمال می٨در خصوص مغایرت محاربه و بغی
اند و ھر یک محاربه را در کتاب حدود مطرح کردهبغات را در کتاب جھاد و بحث از مجازات

عنوان و جرمی متفاوت از دیگری بوده، به خصوص اگر برای تجرید سـالح در تحقـق عنـوان    
باشـد؛ بنـابراین بـا    محاربه موضوعیت قائل بشویم؛ لذا کیفر ھر یک نیز متفاوت از دیگری مـی 

محـارب اصـطالحی نبـوده؛ بلکـه     توان گفت که بـاغی ھمـان  دقت و تامل در عبارات فقھا می
اند، محارب انواع مختلفی دارد؛ گاھی محاربه به صورت جنـگ  که برخی از معاصران گفتهچنان

/ ٢، ؛ ابن فھـد ۱۱۱-۱۱۰/ ۱حلی، مختصر نافع، ؛ محقق۲۴۲-۲۴۱؛ حلی، الجامع لشرایع، ۲۰۶؛ ابن حمزه، ۸۰۴مفید، (ر.ک: -٨
/ ۲۱؛ نجفـی،  ۴۸۰/ ۱؛ ھمو، قواعد، ۱۵۵/ ۱حلی، تحریراالحکام، ؛ عالمه۹۱/ ۳ھید ثانی، مسالک، ؛ ش۸۳شھید اول، لمعه، ؛ ٣٠٠
)۳۰۲؛ محمدی، ۵۱۴/ ۳اردبیلی، ؛ موسوی۳۷۰/ ۱الصالحین، ؛ تبریزی، منھاج۳۲۲-۳۲۴
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گروھی از خود مسلمانان علیه حکومت اسـالمی  کافران با مسلمانان مطرح است؛ گاھی محاربه

ـ  و گاھی گروھی از مسلمانان به قصد ایجاد ناامنی، ارعاب و خـون  ا گروھـی دیگـر از   ریـزی ب
توان گفت که بین محـارب  ) پس می۲۱۱-۲۱۰پردازند. (ھاشمی شاھرودی، ایشان به جنگ می

اصطالحی و باغی نسبت عموم خصوص مطلق وجود دارد؛ چراکه باغی بر امـام عـادل خـروج    
کرده و سلب امنیت از مردم نموده است، اما محـارب بـه معنـای مصـطلح فقھـی کـه موضـوع        

شده در آیات و روایات قرار گرفته است به معنـای اخـص آن؛ یعنـی کسـی از     مجازات تعیین
ریزی بر مسلمان دیگر سالح بکشد، مسلمانان که به قصد ایجاد ناامنی، ارعاب و غارت و خون

باشد.می
یسْـعَوْنَ فِـی   «انـد: قیـد   موید وجود این مغایرت، سخن برخی از معاصران است کـه آورده 

ای را که به صورت بغی و خروج از اسالم و اطاعـت حـاکم   ) محاربه٣٣(مائده: » األَرْضِ فَسَادًا
)٢٤٩، ھمانکند. (مورد نظر آیه خارج میاسالمی باشد از مفھوم محاربه

پس از تبیین وجود اختالف معنایی میـان جـرم بغـی و محاربـه، بحـث در ایـن اسـت کـه         
تالف فقھاست؟مجازات کدام یک از جھت حدی یا تعزیری بودن مورد اخ

یک از فقھا مجازات بغی یـا محاربـه را   آید که ظاھراً ھیچبا تتبع در عبارات فقھا بدست می
اند؛ جز محقق در شرایع، اما ایشان نیز در کتـاب مختصـر نـافع بـه     به عنوان تعزیز مطرح نکرده

ن آن را غیـر  اند؛ لذا شھید ثانی و صاحب جواھر تعزیری دانستای نکردهتعزیری بودن آن اشاره
اند؛ بنابراین مجازات بغی و محاربه از حیث حدی یا تعزیری بودن مـورد اخـتالف   معھود یافته

باشد؛ و اکثر فقھا در کتاب حدود از حد محارب عنوان نموده و برخی دیگر در کتاب فقھا نمی
اند.کرده» احکام محارب«جھاد تعبیر به 

افساد فی االرض-۸
ان یک مسأله مطرح شود موضوع کیفری است که در شرع بنا به نـصّ  تواند به عنوآنچه می

و روایات متواتر، برای محارب معین شده است؛ که آیا عنوان محاربه و افسـاد فـی   ٩قرآن کریم
که در آیهباشند؛ یا اینشریفه میاالرض، دو موضوع و دو جرم مستقل برای حد موجود در آیه

دارد و آن عنوان محارب است یا عنوان مفسـد فـی االرض و   شریفه یک موضوع بیشتر وجود ن

سَادًا أَن یقَتَّلُواْ أَوْ یصَـلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّـعَ أَیـدِیھِمْ وَ أَرْجُلُھُـم مِّـنْ      إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یسْعَوْنَ فِی األَرْضِ فَ«-٩
)٣٣(مائده: » خِالفٍ أَوْ ینفَوْاْ مِنَ األَرْضِ
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که وجود ھر دو عنوان برای کیفر مذکور در باشد و یا اینعنوان محارب یکی از مصادیق آن می

آیه الزم است؟
شـریفه اسـت؛ چراکـه    فرض وجود دو موضوع مستقل نادرست بوده و خـالف ظـاھر آیـه   

بـوده؛ بلکـه قیـدی اسـت بـرای موضـوع. (ھاشـمی        علیه در آیه بـه تنھـایی موضـوع ن   معطوفٌ
)۶۳۸تکرار شود. (ھمان، فاضل لنکرانی، » الَّذِینَ«) و اال الزم بود کلمه۲۴۲شاھرودی، 

و محاربـه یکـی از مصـادیق آن    » االرضافساد فی«که موضوع عبارت است از و فرض این
پیامبر (ص) به جھـت تمھیـد   ی با خدا ونیز، صحیح نیست؛ زیرا این برداشت که تعبیر محاربه

برای بیان موضوع آورده شده تا سنگینی گناه افساد در زمین را بنمایاند، خالف ظـاھر اسـت و  
بـا تمـام   » یسْعَوْنَ فِی األَرْضِ فَسَادًا«تعبیر عنه است؛ واخذ عنوان محاربه در موضوع آیه مفروغٌ

نیت و قصد فعـل نیـز نظـر دارد؛    حلهسعی به مرموضوع دانستن فساد تناسب ندارد؛ زیرا واژه
بلکه مناسب آن است که این عنوان، قید و وصف برای عمل محاربه قرار داده شود. بدین معنـا  

از طرفی که مقصود محاربان از محاربه، ایجاد فساد در زمین و سلب امنیت از ساکنان آن است.
گیـرد؛ بلکـه اختصـاص دارد بـه     برنمـی افساد در زمین، ھر گونه افسادی در اوضاع مردم را در

افساد «گونه فسادی که به صورت تجاوز به جان و مال و آسایش دیگران باشد و نسبت میان آن
عموم و خصوص من وجه است. ایـن نکتـه بـر لـزوم     » سالح کشیدن و جنگیدن«و » در زمین

)٢٤٤-٢٤٣، شاھرودیھاشمیتقیید یکی از این دو عنوان به دیگری تأکید دارد. (
اند: جواز قتل به دلیل افسـاد فـی االرض امـری ارتکـازی نـزد      و برخی اشکال کرده و گفته

که در آیه ابتدا عنوان محاربه را آورده و سپس عنوان سعی در افساد در زمین را عقالست و این
که در مقام علیـت، نقـش اساسـی از آنِ عنـوان سـعی در      بر آن عطف کرده، داللت دارد بر این

جا از باب عطـف  زمین است و تمام سبب ھمین عنوان است و بس. عطف ھم در اینافساد در 
تـوان بـه شـما آورد.    عام بر خاص است و به ناچار این مورد را از موارد جمع میان دو امر نمی

)٤٠٩قمی، کلمات سدیده، مؤمن(
نیسـت؛ یـا   در پاسخ باید گفت: اوالً: عنوان محاربه که در صدر آیه آمده، از دو حال خـارج  

کنیم که در این صورت نوعی تمھیـد بـرای عنـوان فسـاد در زمـین      حمل بر معنای مجازی می
کنـیم بـر   خواھد بود که این حالت با سیاق و ترکیب جمله سازگاری ندارد. یا آن را حمـل مـی  

دھیم؛ بدین معنا که محاربه کـردن، در حقیقـت   معنای حقیقی خود و مجاز را در اسناد قرار می
با اولیاء و اتباع خدا و پیامبر (ص) که با خدا و پیامبر (ص) است، ولی از طریق محاربهبهمحار
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جا کامالً نادرست اسـت؛ بلکـه   ھمان مسلمانان ھستند؛ از طرفی، استناد به ارتکاز عقالء در این

ونه گتر است. پیداست که اینکه کیفر محاربه، قتل باشد در ارتکاز عقالیی روشنبر عکس، این
ھـا نشـأت   ارتکازھا، از ارتکازھای خاص اھل شرع است کـه از احکـام شـرعی و در طـول آن    

گرفته است و چنین ارتکازھایی شایسته نیست منشأ استظھار از آیات کریمه واقع شوند.
ثانیاً: عطف عنوان افساد در زمین بر عنوان محاربه از قبیل عطـف عـام بـر خـاص نبـوده و      

ای که دانند؛ محاربهرا مقید و مخصِص محاربه می» سعون فی األرض فسادای«مفسران نیز جمله
برای ایجاد فساد در زمین باشد و بر این اساس جنگ کافران و باغیان از مفھوم محاربـه خـارج   

)۲۴۸(ھاشمی شاھرودی، خواھد شد.
نَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسـاً بِغَیـرِ نَفْـسٍ أَوْ    مِنْ أَجْلِ ذلِک کتَبْنا عَلی بَنِی إِسْرائِیلَ أَ«شریفهکه آیهاما این

) با ۳۲(مائده: » فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاھا فَکأَنَّما أَحْیا النّاسَ جَمِیعاً
که عنوان افساد در زمین موضوع بـرای مجـازات قتـل اسـت؛     مفھوم مخالف داللت دارد بر این

در آن، قتل نفس تنھا زمانی مشروع دانسته شده که فـرد، مرتکـب قتـل عمـد یـا فسـاد       چراکه
اردبیلـی، زبـدة   باشد. (مقدساالرض شده باشد؛ لذا با فقدان آن دو عنوان قتل فرد جایز نمیفی

کـه عنـوان   ) با دو اشکال مواجه است: نخست ایـن ۴۰۰قمی، کلمات سدیده، ؛ مؤمن۶۶۶البیان، 
ی مزبور، موضوع حکم قتل واقع نشده است تا بتوان به اطالق آن تمسک در آیهافساد در زمین 

جست؛ بلکه فقط عدم آن، قید موضوع حرمت واقع شده است، بدین معنا که ھر کس دیگـری  
مردم را کشـته  که مرتکب افساد در زمین شده باشد، بکشد، مانند آن است که ھمهرا بدون این

این قید آن است که اگر کسی، انسانی را به سبب مفسـد بـودن او   باشد؛ نھایت داللت مفھومی 
مردم را کشته باشد و ثابـت شـده کـه داللـت مفھـومی قیـد،       بکشد، چنین نیست که گویا ھمه

که محـارب  و لو در صورتی-االرضجزئیه نیست. بدین معنا که مفسد فیچیزی بیش از سالبه
ش از این داللتی نـدارد کـه حکـم حرمـت قتـل      گاھی مستحق قتل است؛ پس آیه بی-ھم باشد

باشـد، امـا   ای از موارد؛ مانند قتل نفس در مقابل نفس یا افساد در زمین، منتفی مینفس در پاره
اشـکال دوم  ی دیگـری بدسـت آورد.   این موارد و بیان شروط و قیود آن را به ناچار باید از ادله

خود اطالقی ندارد که غیر از مـوارد تجـاوز بـه    به خودی» االرضمفسد فی«که اساساً عنوان این
توانـد دیگـری را   که کسی نمیجان و مال و ناموس را دربرگیرد؛ بنابراین آیه ظھور دارد در این

بکشد؛ مگر از روی قصاص یا به جھت افساد آن شخص. موید این معنا، آن است کـه آیـه بـه    
که جواز حکـم  حرام کرده است؛ در حالیفعل مکلفان نظر دارد و قتل بدون سبب را بر مکلفان 
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مکلفان مربوط باشـد؛  قتل به عنوان مجازات مفسدان، اگر درست باشد، امری نیست که به عامه

)٢٥١-٢٤٩شاھرودی، بلکه تکلیف حاکم است. (ھاشمی
بـه  ھـا مجمل بوده؛ لذا در غیر از مواردی کـه در آن » فساد«اند: لفظ برخی از فقھا نیز آورده

االرض، قتـل  توان مجازات جرمی را از جھـت افسـاد فـی   مجازات قتل تصریح شده است، نمی
ھـا از مصـادیق   تعیین کرد؛ ھر چند که در تمام جرایم مستوجب قتل بایستی اذعان کـرد کـه آن  

)۶۶۶البیان، اردبیلی، زبدةاالرض ھستند. (مقدسجرم افساد فی
حتمال سوم؛ یعنی موضـوع حکـم بـودن ھـر دو عنـوان      بنابراین با نفی دو احتمال مذکور، ا

زمان ھـم محاربـه اسـت و ھـم سـعی در      باھم، متعین خواھد شد؛ یعنی یک عمل است که ھم
ایجاد فساد در زمین. منشأ این استظھار، ظھور سیاق آیه است در بیان یک نوع مجـازات بـرای   

یبغون و یطلبـون و  «به معنای » فَسَادًایسْعَوْنَ فِی األَرْضِ«یک جرم، نه مجموع دو جرم و جمله
گیـری  مذکور نـاظر بـر قصـد و جھـت    است، بر این اساس جمله» األَرْضِ فَسَادًایستھدفون فِی

محاربه است؛ نه افزودن عمل دیگری به مفھوم محاربه؛ چراکه گاھی محاربه برای بیرون آمـدن  
باغیـان و کـافران بـه ھمـین مقصـود      بهکه محارای است؛ چنانحاکم یا دفاع از عقیدهاز سلطه

)۲۴۸شاھرودی، . (ھاشمیاست؛ نه ایجاد فساد
کریمه مختلـف اسـت؛   که استظھار فقھا از موضوع کیفرھای مذکور در آیهپس از تبیین این

االرض را از جرایم مستوجب تعزیـر بداننـد،   لذا این امر موجب شده تا برخی از فقھا افساد فی
پردازیم.وایات و عبارات فقھا در خصوص مجازات آن میبه بحث پیرامون ر

سکونی از در معتبرهدیگری: آتش در خانهروایات وارده در خصوص قتل افروزنده-آ
امام صادق (ع) از قول پدرش آمده است: حضرت علی (ع) در مورد مردی کـه آتشـی آورده و   

ھا سوخت، حکم کردنـد کـه افروزنـده   آنگروھی افکند و در نتیجه خانه و اشیاءرا در خانهآن
شـود. (ابـن   چه درون آن بوده را بپردازد و پـس از آن کشـته مـی   آتش باید خسارت خانه و آن

شود؛ شیخ طوسی بر اساس ھمین روایـت  ) گفته می٢٣١/ ١٠؛ طوسی، تھذیب، ١٦٢/ ٤بابویه، 
ل مرتکـب واجـب   چه از نفوس و اثاث تلف شـده، کـرده و سـپس قتـ    حکم به ضمان تمام آن

)٧٦١دانسته است. (طوسی، النھایه، 
فرمایند: آنچه شیخ طوسی گفته اسـت، صـحیح بـوده؛ بـدین جھـت کـه       حلی میلذا عالمه

حلـی،  مرتکب، مفسد فی االرض است و روایت سکونی نیز بر صحت آن داللت دارد. (عالمـه 
آید که اکثر یز بدست میافزایند: از حواشی شھید ن) صاحب جواھر می٣٥٣/ ٩مختلف الشیعه، 
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اصحاب بر این نظر ھستند و وجه آن ممکن است مفسـد بـودن چنـین فـردی باشـد، البتـه در       

عملش عنوان محـارب  واسطهای که بهگونهافروزی داشته باشد؛ بهصورتی که او عادت به آتش
)١٢٥/ ٤٣بر او صادق باشد یا مطلقاً (و لو محارب صدق نکند). (نجفی، 

شود؛ نه فرماید: مرتکب به جھت قصاص کشته میدر خصوص وجوب قتل میحلیمحقق
عبارت شیخ این است که ضامن نفوس بـودن، غیـر از قصـاص باشـد؛ و     به جھت حد و الزمه

شیخ بر این روایت نظر داشته، ولی این روایت ضـعیف بـوده و تمسـک بـه ظـاھر آن ممکـن       
)٤١٨/ ٣النھایة، حلی، نکتنیست. (محقق

ھایی کـه کفـو   اند: شاید مراد از نفوس، چیزی از قبیل حیوانات و انساناز فقھا آوردهبرخی
فـردی از ضـمان نفـوس    قتل مرتکب،رود که مراد از وجوباو نیستند باشد و احتمال بعید می

)۱۲۶/ ۴۳؛ نجفی، ۲۷۱/ ۱۱ھندی، باشد. (فاضل
ظـاھر دانسـته و چنـین    برخی از معاصران نیز حمل روایت سکونی بر قصـاص را خـالف   

مقتضـای اطـالق   ھا فرض نشده است؛ بنابراین اند که: در این روایت سوختن انسانتعلیل کرده
کـه درون  روایت، دست کم آن است که مجازات قتل برای جانی ثابت باشد، حتـی در صـورتی  

که خانه ھیچ نفس محترمی نباشد و حمل روایت بر فرض اعتیاد و تکرار خالف ظاھر است؛ بل
رسد بر فرض اعتبار سند آن، این است که حمل شـود  چه در معنای روایت موجه به نظر میآن

ی دشمنی شخصی؛ بلکه به قصد محاربه و ترساندن مـردم بـا   که عمل جانی نه به انگیزهبر این
کـه حـاکی از جمـع اسـت، نیـز شـاھد بـر ایـن         » فی دار قوم«آتش صورت گرفته است، تعبیر 

االرض است؛ ی صدور آن، افساد فید گفت که حکم تعبدی خاصی بوده و نکتهمعناست. یا بای
منتھی نوعی افسـاد کـه از جھـت عـدوان و تجـاوز بـه جـان و مـال، ھماننـد محاربـه اسـت.            

)۲۷۳-۲۷۲شاھرودی، (ھاشمی
رود که روایت بیانگر تعزیری بودن مجازات چنین فـردی و تعیـین آن از   این احتمال نیز می

کـرده اسـت؛ از طرفـی    » قضـی «که در روایت تعبیر به لفـظ  باشد؛ به خصوص اینسوی حاکم 
مصداق محاربه دانستن چنین عملی خالف ظاھر روایـت اسـت؛ لـذا کلمـات فقھـا نیـز بـرای        

ی محاربه استدالل نشده است؛ بلکه برخی از فقھا به طـور مطلـق و   مجازات چنین فردی به آیه
اند.مجازات مرتکب را قتل دانستهلو در صورت عدم صدق عنوان محارب،

در معتبـره : ذمـه عـادت دارنـدروایات در مورد افرادی که به کشتن برده یـا اھل-ب
ذمه بن شاذان از امام صادق (ع) آمده است: به امام (ع) عرض کردم: مردی یک مرد از اھلفضل
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ن ذمی عادت داشته باشـد.  که به کشتشود؛ مگر اینرا کشته است. فرمود: در مقابل او کشته نمی

)٢٧٠/ ٤(طوسی، استبصار، 
معصومین (ع) در مورد مردی که مملوک خود را کشته بـود، آمـده   یونس از ائمهدر معتبره

شود و قیمت برده از او گرفته شده و است: اگر معروف به قتل بردگان نباشد، به سختی زده می
عمـل خـود   واسـطه به کشتن عادت داشته باشد بهشود و اگر المال مسلمانان پرداخته میبه بیت

)٢٧٣شود. (ھمان، کشته می
اند: اگر موالیی عبد خـود را بکشـد، حـاکم او را تأدیـب کـرده و اگـر       برخی از فقھا آورده

کشـته  -نـه از جھـت قصـاص   -عادت به کشتن بردگان داشته باشد؛ به جھت فسـاد در زمـین  
؛ ۳۸۴؛ ابوالصـالح،  ۴۰۷زھـره،  ل ذمه داشته باشد. (ابنچنین اگر عادت به کشتن اھشود. ھممی

)۲۷/ ۱۴، الفائدةاردبیلی، مجمعمقدس
) ۹۲/ ۴بابویـه،  اند. (ابنبرخی از فقھا قتل مرتکب را به جرم مخالفت با امام مسلمین دانسته

)۵۰۸/ ۳ادریس، شود. (ابناند: مسلمانی که قاتل ذمیان باشد، کشته نمیو برخی گفته
اند که در صورت عادت به کشتن اھل ذمه قصـاص  فرمایند: مشھور قائلجواھر میصاحب

جایز است؛ بلکه در مھذب البارع این قول نزدیک به اجماع دانسته شده است؛ و ظاھر عبـارت  
)۱۵۱/ ۴۲شرایع و لمعه و قواعد تردد در مسأله است نه مخالفت. (نجفی، 

الذمـۀ، قـال: ال   رجل قتل رجالً من أھل«ر روایت با اطالق روایات و احتمال ارجاع ضمیر د
توان گفت: چنـین فـردی   ، می»قتل«به » و إن کان متعوداً للقتل، قتل به«یا روایت ...» یقتل به اال 

شود؛ لذا از باب حـد و مفسـد بـودن    عمل خود (کشتن دیگری) و تکرار آن کشته میواسطهبه
الذمـۀ برگـردانیم؛   أھلکه ضمیر را به کلمهد، یا اینوی است، روایت دوم ظھور در این معنا دار

شود که در این صورت حکم به قتـل وی از بـاب قصـاص    ذمه کشته مییعنی او در مقابل اھل
رود از آنجا کـه مـورد   خواھد بود؛ روایت اولی ظھور در این معنا دارد؛ البته این احتمال نیز می

کدیگر باشد؛ و با وجود اختالف فقھا در علـت  دو روایت مختلف است، حکمشان متفاوت از ی
توان یکی از دو علت زیر را بـرای  ھا دارد، میکشتن مسلمانی که عادت به کشتن ذمیان یا برده

که بگـوییم او قاتـل بـوده؛ لـذا بـه      چنین حکمی دخیل دانست: به جھت افساد، حد دارد یا این
کشتن او به جھت مفسـد بـودن باشـد؛    کهشود؛ به ھر صورت بنابر اینعنوان قصاص کشته می

باشد.رود که این مجازات به جھت تعزیر وی بوده که بر حسب نظر حاکم میاحتمال می
در روایتی آمده ھای امیرالمؤمنین (ع): روایات وارده در مورد قتل نباش در قضاوت-ج
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ـ  ه زمـین زد؛  است: نباشی را نزد حضرت علی (ع) آوردند، حضرت موی او را گرفت و او را ب

/ ۱۴سپس به مردم دستور داد که او را پایمال کنند، پس مردم پایمـال کردنـد تـا مـرد. (کلینـی،      
۱۵۹(

شود، تعیین این نوع مجازات بر اساس قضاوت حضرت علی (ع) و به که مالحظه میچنان
ن شود کـه ایشـان ضـم   اختیار حاکم اسالمی بوده است؛ لذا در عبارات فقھا به وضوح دیده می

که تعیین مجازات نباش را از اختیارات حاکم دانسته، این عمل را نیز از مصـادیق افسـاد در   این
اند:زمین یافته

که مجازات نشده باشـد،  فرمایند: نباش پس از سه بار تکرار جرم، در صورتیشیخ مفید می
ین مجـازات وی  حاکم اختیار دارد او را بکشد یا او را مجازات کرده و دستش را قطع کند. تعیـ 

کـاران  به دست حاکم است و او ھر نوع مجازاتی را که تشخیص دھد برای سرکشان و جنایـت 
)۸۰۴کند. (مفید، تر است، اعمال میبازدارنده

دزدد، قطـع  کنـد و کفـن میـت را مـی    که نبش قبر میفرماید: کسیشیخ طوسی در نھایه می
و تأدیب وی بـرای امـام میسـر نبـود، امـام      دست او واجب است... اگر این عمل را تکرار کرد 

)۷۲۲تواند او را به قتل رساند. (طوسی، النھایة، می
نویسند: در صـورت  االرض دانسته، میبرخی از فقھا نباش و کفن دزد را مصداق مفسد فی

شـود؛ نـه بـه جھـت دزد بـودن.      تکرار عمل دزدی از وی به جرم مفسد بودن دستش قطع مـی 
)۲۴۱/ ۹حلی، مختلف، ؛ عالمه۵۱۲/ ۳ادریس، (ابن

که نباش به جرم فساد محکـوم  توان حمل کرد بر ایناند: روایت را میحلی نیز آوردهمحقق
به قتل شد و در چنین موردی، تعیین مجازات به دست امام است اگر خواست دست او را قطع 

)۳۳۷/ ۳حلی، نکت النھایۀ، کشد. (محققکند و اگر خواست او را میمی
در روایت سکونی از امام صادق (ع) آمده اسـت: رسـول   روایات وارده در قتل ساحر: -د

شود. سـوال شـد: چـرا    شود و ساحر کافر کشته نمیخدا (ص) فرمود: ساحر مسلمان کشته می
تـر از سـحر اسـت و بـرای     که کفر (شرک) بـزرگ شود؟ فرمود: برای اینساحر کافر کشته نمی

)۱۹۱/ ۱۸؛ نوری، ۵۷۶/ ۱۸اند. (حر عاملی، نزدیککه سحر و شرک به ھماین
نویسد: عمل ساحر نوعی افساد در زمین است و بدین جھت قتل او واجب شیخ طوسی می

ای نیست و معمـوالً موجـب سـلب مـال و جـان کسـی ھـم        است. از آنجا که در سحر محاربه
)۵/۳۳۱شود، پس مالک حکم روایت، مطلق افساد است. (طوسی، الخالف، نمی
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اند که روایـت مـذکور و   برخی از فقھای معاصر تعلیل شیخ را صرف احتمال دانسته و گفته

که قتل ساحر بـه مـالک کفـر و ارتـداد او     روایات دیگر شاھد بر خالف آن ھستند. مبنی بر این
شود؛ زیرا او از اصل کافر اسـت و بـر خـالف سـاحر مسـلمان      است؛ لذا ساحر کافر کشته نمی

)۲۸۴شاھرودی، شود. (ھاشمین سحر، موجب ارتداد او نمیحالل شمرد
توان بر اساس روایت مذکور و بر حسب نظـر ایـن فقیـه معاصـر، قتـل سـاحر       بنابراین می

مسلمان را به مالک ارتداد وی دانست که در این صورت حد یا تعزیری بودن مجازات وی در 
تر بدان پرداختیم.شود که پیشمبحث ارتداد مطرح می

سکونی از امام صادق (ع) آمده است: شخصی در معتبرهربایی: روایات وارده در آدم-ھـ
را که مرد آزادی را فروخته بود نزد امیرالمؤمنین (ع) آوردند، ایشـان دسـت او را قطـع کردنـد.     

)١١٣/ ١٠(طوسی، تھذیب، 
د را در روایت دیگری آمده است: از امـام صـادق (ع) در مـورد حکـم مـردی کـه زن خـو       

انـد: وجـوب   شود. شـیخ افـزوده  فروخته بود سوال شد، حضرت (ع) فرمود: دست مرد قطع می
تـوان گفـت علـت چنـین حکمـی مفسـد فـی        قطع دست نه از جھت دزد بودن بایع است، می

)٧٢٢االرض بودن بایع است. (ھمان؛ النھایة، 
فروختند و گر را میولی در روایت دیگری از امام صادق (ع) آمده است: دو فردی که یکدی

کـه ایـن دو، سـارق خـود و     شود؛ به خاطر اینکردند، دستشان قطع میبا اموال دیگران فرار می
)٥١٥/ ١٨اموال دیگران ھستند. (حر عاملی، 

که فرد آزادی را حتی اگـر صـغیر باشـد، بـدزدد، دسـت او قطـع       در لمعه آمده است: کسی
شود نه به عنـوان  د در فساد در زمین دستش قطع میشود و اگر او را بفروشد به جھت ایجانمی

کـه زن آزادی را بفروشـد، خـواه زن او    انـد: کسـی  ) و برخی آورده٢٦٠حد. (شھید اول، لمعه، 
؛ ۴۱۲، ابوالصـالح . (شـود باشد؛ خواه اجنبی، به خـاطر فسـاد در زمـین، (دسـت او) قطـع مـی      

حلی، مختصر، ؛ محقق۴۲۶/ ۲ھندی، ؛ فاضل۵۰۱/ ۱۵؛ شھید ثانی، مسالک، ۴۹۹/ ۳ادریس، ابن
)۱۴۷/ ۷؛ خوانساری، ۲۲۴

توان گفت که قطـع دسـت بـایع از جھـت     با مالحظه و دقت در روایات و کلمات فقھا می
جـا محقـق   سارق بودن وی نبوده؛ چراکه انسان آزاد، مال نبوده و نیز سایر شرایط سرقت در این

است؛ لذا مجازات آن قطع دست تعیین شده نیست؛ بلکه به جھت مفسد فی االرض بودن بایع 
محاربه که چھارگونه مجازات در است، اما حدی بودن چنین مجازاتی و تعیین آن بر اساس آیه
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آن مطرح شده از جمله؛ قطع دست به ھمراه قطع پا، نه قطع دست تنھا، محل تردید بـوده؛ لـذا   

اساس رأی حاکم اسالمی (حضـرت  کند که چنین مجازاتی تعزیری و براین گمان را ایجاد می
اند.علی (ع)) تعیین شده است و سایر ائمه (ع) نیز ھمین رأی ایشان را بیان کرده

توانـد مطـرح شـود    بنابراین یکی از جرایمی که از حیث مستوجب حد یا تعزیری بودن می
الح است؛ االرض است. این جرم به معنای بیرون بردن نظام صالح الھی از اعتدال و صافساد فی

عفتی، ترویج باطـل،  امور جنسی، بیلذا شامل تقنین قوانین فاسده، فرمان کشف حجاب، اشاعه
کند؛ چون شود؛ ولی محاربه صدق نمیھا میھا و نظایر اینانتشار مواد مخدر، تأسیس قمارخانه

آلت معموله بر این امور منطبق نیست.وسیلهمردم بهاخافه

گیرينتیجه
توان به این نتیجه رسید که برای تشخیص حدی یا تعزیری بودن در عبارات فقھا میبا تتبع

مجازات آن در شرع تعیـین شـده، از جـرایم حـدی     ھر جرمی که نوع و اندازه«جرایم، ضابطه
مجازات آن در شرع تعیین نشده و بـه اختیـار حـاکم اسـالم     بوده و ھر جرمی که نوع و اندازه

توان گفت که فقھا در جرایمی از قبیل کلیت نداشته و می» یم تعزیری استگذارده شده از جرا
مجامعت با ھمسر در روز ماه رمضان، مجامعـت بـا زن حـائض، بـه عقـد درآوردن و آمیخـتن       

االرض، مردی که دارای زن آزاد است با کنیز قبل از اذن گرفتن از زن خود، ارتداد و افساد فـی 
آن با یکدیگر اختالف دارند.از حیث حدی یا تعزیری بودن 

اسـالمی و  ، حفـظ مصـلحت جامعـه   »التعزیر إلی االمام«مفھوم تعزیر و اطالق عبارت سعه
ھـا و  دخالت دادن شرایط مکان و زمان در مجازات، حاکم اسالمی را در تعیین انـواع مجـازات  

باشـد و  محلی به (ال) مـی مفرد» التعزیر«دھد؛ اما از آنجا که کلمهالید قرار میمقدار آن مبسوط
آنچه مورد اتفاق است داللت جمع محلی به (ال) بر عموم بوده و داللت مفـرد محلّـی بـه (ال)    

بایستی مختار بودن حاکم را » التعزیر دون الحد«مشھور قاعدهاختالفی است؛ لذا بر اساس ادله
با جرایم حدی مقید کرد.١٠به جرایم تعزیری غیر متناسب

حفظ نفس، حفظ دین، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ جرایم در یک تقسیم بندی کلی بر اساس تعدی به مصالح پنجگانه-١٠
گیرد که یک جرم دارای کیفر حـد یـا قصـاص در رأس    گیرد و در ھر طیفی جرایم متعددی قرار میار میمال در پنج طیف قر

جرایم آن طیف بوده و سایر جرایم تعزیری بوده و مجازات آن بـر اسـاس مجـازات آن جـرم حـدی سـنجیده و کمتـر از آن        
ا تناسب دارد (= تعدی به حفظ نسـل)، در آن صـورت   باشد. به عنوان مثال اگر جرم ارتکابی بوسیدن نامحرم باشد که با زنمی

شود، اما جرایم مواد مخدر یا سازندگان مشروبات الکلی که به تمام مصالح لطمه صد تازیانه که حد زناست مالک قرار داده می
با دخل و تصرف)١٩٩-١٩٧/ ١باشد. (فیض، زند تعیین مجازات آن در اختیار حاکم اسالمی میمی
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که گذشت، در تعیین کمترین حدود میان فقھا اخـتالف وجـود دارد و   گر، چناناز سوی دی

؛ ۳۲۴ھمواره به معنای کمتر نیست؛ بلکه غالبـاً بـه معنـای غیـر اسـت (راغـب،       » دون«نیز واژه
، با وجود »التعزیر«) و کلمه۱۱۵/ ۲۵؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۴۴/ ۲۰؛ ۲۴۱/ ۶طباطبایی، 

تـوان گفـت   ر متناسب با جرم حدی) داللتی بر تمام افراد تعزیر ندارد؛ لذا نمیقدر متیقن (تعزی
در تمـام  » التعزیر دون الحـد «ھر تعزیری از ھر حدی باید کمتر باشد و وجھی برای تمسک به 

تـوان بـه   ماند؛ نھایت امر اینکه در جرایم تعزیری ھم نوع با جرم حدی مـی تعزیرات باقی نمی
باشد.رد؛ و این بھترین وجه برای تفسیر این دو قاعده در کنار ھم میاین قاعده استناد ک
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.۱۳۶۳، ۷ی ، شمارهنور علممجله، »تعزیرات در اسالم«مکارم شیرازی، ناصر، 

ق.۱۴۲۵چاپ اول، امام علی (ع)،، قم، انتشارات مدرسهتعزیر و گستره آن_____________، 
.۱۳۷۸، تھران، دارالکتب اإلسالمیه، چاپ شانزدھم، تفسیر نمونه_____________، 

کیھان، چاپ محمود صلواتی، تھران، موسسه، ترجمهمبانی فقھی حکومت اسالمیمنتظری، حسینعلی،
. ۱۳۶۷اول، 

ق.۱۴۰۵، تھران، مکتبۀ الصدوق، چاپ اول،جامع المدارکموسوی خوانساری احمد، 
، قم، مؤسسة النشـر لجامعـة المفیـد، چـاپ دوم،     فقه الحدود و التعزیراتاردبیلی، عبدالکریم، موسوی

ق.۱۴۲۷
آل ، بیروت، مؤسسـه مدارک األحکام فی شرح عبادات شرائع اإلسالمعاملی، محمد بن علی، موسوی

ق.۱۴۱۱البیت (ع)، چاپ دوم، 
ق.۱۴۱۵نشر اسالمی، چاپ اول، ، قم، موسسهل جدیدةکلمات سدیده فی مسائمومن قمی، محمد، 
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تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ، تھران، مؤسسهکتاب الحدود-مبانی تحریر الوسیله___________، 

ق.۱۴۲۲چاپ اول، 
البیت (ع)، چـاپ  ی آل، قم، مؤسسهمستدرک الوسائل و مستنبط المسائلبن محمد تقی، نوری، حسین

ق.۱۴۰۸اول، 
.۱۳۷۸، تھران، نشر میزان، چاپ اول، ھای فقه جزابایستهشاھرودی، محمود، ھاشمی


