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چکیده
هـای تـرین واکنشهای شرعی مستوجب این نوع کیفر ـ که در کنار تعزیرات، مهمو بزه» حدود«شناسی ماهیت

آیند ـ، باوجود اهمیتشان (هم از حیث شّدت مجازات و هم م به شمار میکیفری به جرائم در نظام حقوق کیفری اسال
شـوند)، همچنـان محـّل نظـر و گونه جرائم تهدید میاز حیث عنایت ویژه شریعت به حفظ مقاصدی که از سوی این

وان اسـباب که فقیهان امامی، در تعیـین شـمار و عنـنماید. یکی از پیامدهای این بحث نظری، اینقابل بازخوانی می
اند. رسالت نخستین این جسـتار، واکـاوی علـل علمـی ایـن های مختلف و آرای متکّثری به دست دادهحدود قرائت

ًال سرچشـمه اصـلی در دیـدگاه مختـار دربـاره اختالف است که ـ پـس از طـرح و تحلیـل عّلت هـای مـؤّثر ـ، مـآ
پی شناخت علل مزبور، این مهم مورد بررسـی شناسی جرائم حّدی و تعریف حقوقی آن یافت شده است. درماهیت

های موجب کیفر حد، ضرورتًا محصورند و فهرست این جرائم، تـوقیفی و غیرقابـل افـزایش یـا گردد که جرمواقع می
های مسـتوجب حـد، بـا اسـتناد بـه کاهش است. در جستار فراروی، کوشیده شده تا ضرورت حصر دامنه عددی بزه

شود و نیز بـا مفاد نصوص کیفری شرع که از ماهیت حقوقی جرائم یادشده به دست داده میسو باتعریفی نوین و هم
انگـاری، اثبـات گـردد. رویکـرد اسـتداللی ایـن های شرعی وارد بر فرآیند جرماستشهاد به ضوابط عام و محدودیت

ز مبنـاگرایی و مقصـدمحوری در زماِن معنای لغوی و مفهوم قرآنی ـ روایی واژه حـد و نیـمقاله، تالش برای تأمین هم
تفسیر نصوص و توّجه به فلسفه تشریع حدود خواهد بود. تغییرات نوین قانونی در زمینه جرائم حّدی نیـز در جسـتار 

رو، با نگاهی گذرا و نّقادانه تحلیل شده است.پیِش 

حد، تعزیر، شمار حدود، حصر مصادیق حدود: هاکلیدواژه

.٠٩/٠٦/١٣٩٤؛ تاریخ تصویب نهایی: ٠٩/١١/١٣٩٣خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

و متون فقهی این گزاره را نتیجه خواهد داد که فقه کیفری امامیه، ـ در مقایسه با فقه واکاوی منابع شرعی 
سازی)، تنقیح و تبویب است. پرسمان جستار فراروی، در مدنی ـ بسیار الغر و محتاج تفریع، تقعید (قاعده

رفتارهـایی (شـامل که بدون تردید، نظام حقوقی اسـالم، راستای تأمین همین نیاز برگزیده شده؛ توضیح این
فعل و ترک) را با قید کیفر دنیوی، ممنوع کرده و برای تخّلف از برخی احکام نیـز ضـمانت اجـرای کیفـری 

گذار کیفری ایران نیز پس از انقـالب ای، غالب ـ که قانونمقّرر نموده است. مطابق دیدگاه رایج ـ و تا اندازه
ــواّد  ــت (م ــیده اس ــانونی بخش ــمیت ق ــه آن رس ــالمی ب ــا ١٤اس ــّوب ١٨ت ــالمی مص ــازات اس ــانون مج ق

شـوند؛ ، به چهار دسته حد، تعزیر، قصاص و دیه تقسیم می١)، کیفرهای شرعِی غیرشخصی٠١/٠٢/١٣٩٢
با عنایت به این نکته که در قصاص و دیه، ُبعد حّق خصوصِی ناشی از جنایت، در اغلـب مـوارِد اجـرای آن 

، اهـّم »تعزیـر«و » حـد«سامح یا تساهل ـ پذیرفت کـه دو کیفـر توان ـ با افزودن کمی تدو، غلبه دارد، می
دو گونـه کیفـر «آیند (نیـز ر.ک: حسـینی، های کیفری در برابر جرائم در شریعت اسالم به شمار میواکنش

).١٢٦، ...»حدود و تعزیرات «؛ همو، ٨٩، ...»
گفتـه (در معنـای و عنـوان پیشبر آشنایان با فقه کیفرِی امامیه، پوشیده نیست که نسبت منطقی میـان د

رو، انـد. از ایـنالجمعشان)، ـ هم در مفهوم و هم در مصداق ـ تبـاین اسـت و آن دو، مانعةمصطلح فقهی
هـا، هـم در تعریـف و هـم در مصـادیق، ضروری است مرز میان قلمروی حد و تعزیر و جرائم موضـوع آن

ن باشد. به اقتضای همین مناسبت، در مت ون فقه کیفری ـ و بلکه در نصوص شرعی یا همـان مشّخص و مبیَّ
ـ کوشیده شده دوگانگی (تغـایر) آن دو نهـاد کیفـری، بازشـناخته شـود » منابع متنِی حقوق کیفری اسالم«

؛ ٢٨/٨٩؛ حر عـاملی، ٢٢٤-٤/٢٢٣؛ همو، االستبصار ...، ٩٨و ٨١، ١٠/٤٠(طوسی، تهذیب االحکام، 
ـ تعریـف مسـتقل و ٢های متـأّخرتر) و ـ البته در دوره١٠٤فر، ؛ حمیری، عبدالله بن جع٤١/٢٥٧نجفی، 

کیفر شرعِی معـّین و «ـ مطابق دیدگاه مشهور ـ » حد«و مانعی از آن دو نوع کیفر، به دست داده شود. جامع 
، شهید ثانی، مسالک ٤/١٣٦شود. (محّقق حّلی، (برای جرائم معّین) تعریف می» مقّدر در نصوص شرعی

) از سویی دیگر، شمار جرائم موجب حد در متون فقـه ٤/٦٤؛ محّقق داماد، ٧؛ تبریزی، ١٤/٣٢٥األفهام، 
) نوسـان ٤١/٢٠٣بـه بعـد؛ خـویی، ٣/٥٢١استداللی امامیه، میان شش تا شانزده مصداق (عّالمه حّلـی، 

با یکدیگر داشته است و شاید نتوان حّتی دو فقیه را یافت که در شمار حدود و تعیین مصادیق جرائم حّدی،

(خودکیفری) از موضع سخن است.» کّفاره«در عبارت باال، برای اخراج نهاد » غیرشخصی«. قید ١
) عّلت این ١/١٩اند! (موسوی اردبیلی، نشدهه ظاهرًا تا زمان محّقق حّلی، حد و تعزیر در کتب فقه امامیه، مشّخصًا تعریفک. جالب توّجه این٢

های عرفی، در حقوق اسالم نیز مباحثی از جنس حقوق جزای اختصاصی بـر مبـاحثی از قسـم حقـوق جـزای امر هم این بوده که همانند نظام
اند.اریخِی طرح ـ مقّدم بودهعمومی، ـ از لحاظ سابقه ت
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نماید کـه در آغـازین ). اینک و با این توصیف، صورتی رخ می١/٢٨نظر باشند (موسوی اردبیلی، کامًال هم
که اگر حد، ـ ماهیتًا ـ کیفری است مقّدر در شـرع تواند تناقض و تعارض انگاشته شود. توضیح ایننظر، می

قلمـروی عـددی جـرائم موجـب آن، هـیچ صورت طبیعـی، نبایـد در شـمار و برای جرائمی معّین، پس به
که دوره تشریع بود؛ چه آنبایست قلمروی مصداقِی جرائم موجب حد، محصور میاختالفی پدید آید و می

کـه اسالمی، پایان یافته و باب گسترش اصل شریعت (یا توگـویی: احکـام واقعـی)، بسـته اسـت. حـال آن
شـود. گفتمـان ایـن جسـتار، در وهلـه نخسـت، یدرواقع امر، در شمار مصـادیق حـدود اخـتالف دیـده م

که آیا حصر قلمرو و احصـای عـددِی مصـادیق جـرائم یابی اختالف یادشده است و سپس، تبیین اینریشه
اند و افـزودن بـر های موجب حد، توقیفیآیا جرائم یا محّرم«حّدی، ضرورت دارد، یا خیر. به دیگر سخن، 

چنین با توّجـه بـه ایـن هم» ن از آن، ممنوع است یا چنین نیست؟ها در نصوص شرعی، یا کاستفهرست آن
آینـد گذاری و دادرسی در ایران به شـمار میترین منبع قانونحقیقت که در حال حاضر، منابع اسالمی مهم

و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایـران)، (اصول چهارم، هفتاد و دوم، نود و یکم و یکصد و شصت
ه در مقّررات وضـعی مـرتبط بـا حـدود (بـه گونـه معـّین: قـانون مجـازات اسـالمی مصـّوب تغییرهای تاز

) نیز ـ تنها از زاویه پرسمان موضوع جستار ـ تحلیل و نقد خواهند شد.٠١/٠٢/١٣٩٢

یابیِ اختالف فقیهان امامی در شمار جرائم حدياول: ریشه
یعی در شـمارش اسـباب حـدود، شناسـایی در نخستین گام، باید ریشه و خاستگاه اختالف فقیهان شـ

؛ ٧/٢٠٤ویژه روایـات ـ (بـرای نمونـه: کلینـی، شود. کنکاش و مطالعات نگارنده در نصوص شرعی ـ بـه
) و متون فقهی، این نتیجه را در پی ٤/٢٢٥؛ طوسی، اإلستبصار، ٢٧و ٤/٢٤صدوق، من ال یحضره الفقیه، 

-١٣١است (نیـز ر. ک: حسـینی، حـدود و تعزیـرات ...، داشته که عّلت این اختالف، محدود به دو عامل
و تمییـز قلمـروی دو کیفـر ١شناسـی حـد و تعزیـرها در ماهیت): عامل نخست، تفاوت و تنّوع قرائت١٣٢
گفته از یکدیگر (یا به دیگر سخن، خاستگاه تنویع و تقسیم کیفرهای شرعی به حد و تعزیـر) و دومـین پیش

ر ماّدی برخی از انواع جرائم حّدی و یا ـ به تعبیری دیگر ـ اختالف در تعیـین عامل، اختالط یا تداخل عنص
و تحدید قلمرو و مرزهای ماّدی و عناوین برخی از آن جرائم در مقایسه با یکدیگر. هرکدام از این دو عامل، 

در هـاجرماز گونـههمیناحصای مصادیق سنجِی ضرورتحّدی و جرائماصلی این جستار، بررسی علل اختالف در تعداد خصوص دف. ه١
اسـت کـه نگارنـده، رویازایـن، شـودمیجستار، پیوسته تعزیر نیز در کنار حـد آورده ادامهدر باال و در کهاینحقوق کیفری امامیه است؛ ولی 

. امری که از تعبیرهـا و فحـوای داندمیهمدیگرتعریف حد را در تقابل با تعزیر و شناخت دقیق مفهوم اصطالحی آن دو را در گروی مقایسه با 
، ؛ حمیـری١٠/٩٢: ویژهبـهو ١٠/١٧، ٥/٣٧١؛ طوسی، تهذیب األحکـام، ٣٠/٨٣٤نصوص روایی مربوط نیز قابل استنباط است (بروجردی، 

).٢٨/٨٩؛ عاملی، ١٠٤عبدالله بن جعفر، 
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صورت جداگانه ـ طرح و تبیین خواهند شد.در ادامه ـ به

ای حد و تعزیر. ماهیت متقابل و قلمروی مقایسه١
تبع آن دو ـ جرائم موجب حد و موجب تعزیـر، شاید در نگاه نخست، تصّور شود که حد و تعزیر و ـ به

هـای میـان دو در متون استداللی فقه امامیه تعریف شده (محّقق حّلی، پیشین؛ شهید ثانی، پیشین)، تفاوت
-٤/٢٠٧؛ محّقـق دامـاد، ٢٦-١/٢٤بیلی، اند (موسوی اردگفته نیز در جای خود تبیین شدهنوع کیفر پیش

ویژه تأّمل در اختالف فقهـِی راجـع بـه تعـداد تر و بهگیری ابتدایی، با دّقت نظر بیش)؛ ولی این نتیجه٢٠٩
جرائم حّدی (یا به دیگر سخن، اختالف در حّدی یا تعزیری بودن برخی جـرائم شـرعِی منصـوص: شـهید 

که مفهوم حقوقی حد و تعزیر، در تمییز مصداقی برخـی چه آنشود. )، مخدوش می٣٢٧-١٤/٣٢٦ثانی، 
ویژه، موارد ) و به٩٥اند، مورد اختالف است (حسینی، دو گونه کیفر، که حّدی یا تعزیریجرائم و تعیین این

ها و تفسیرهای فقهـی واقـع گردیـده کاربرد آن دو واژه در نصوص شرعی، محّل تکّثر و تفاوت فراوان قرائت
روی، الزم است ماهیت حقوقی کیفرهایی که در شریعت اسالم ). از این١٨-١/٧سوی اردبیلی، است (مو

)، بـرای ٣٩٥؛ معرفـت، ٣/١٦عنوان حکمـی وضـعی (سـیفی مازنـدرانی، ـ و مطابق رهیافتی شیعی ـ بـه
سـه و هـا در مقایاند (یعنی حد و تعزیر) و قلمروی شـمول آنهای) مجرمانه تشریع شدهموضوعات (پدیده

تقابل با یکدیگر، تبیین و واکاوی شود. در این راستا، مباحث آینده در دو سطح مستقل، اّمـا مـرتبط مطـرح 
خواهند شد: یکی وضعیت موجـود در نصـوص شـرعی و متـون فقهـی و دوم، داوری و تحلیـل نگارنـده و 

مباحث چالشی و انتقادی، یا: وضعیت مطلوب.
له دو واژه حد و تعزیر یا همان درباره معنای موضوعبر موضوع: معنای لغوی حد و تعزیر و تأثیر آن

) و در ایـن مقـال، تکـرار ٧٠-٤/٦٤، سخن بسیار گفته شده (نیز ر.ک. به محّقق داماد، ١هامفهوم لغوی آن
تـر از آن، تـأثیر شـود و مهممکّررها روا نیست. پس صرفًا به بیان نظر برگزیده در این خصوص پرداختـه می

گردد. با بررسی متون اصیل زبـان و تعیین معنای لغوی بر موضوع اصلی در این جستار، تبیین میتشخیص
) و ٤؛ مجادلـه/١؛ طـالق/٧٩و ١٤؛ نسـاء/٢٣٠-٢٢٩عنوان نمونـه: بقـره/عربی ـ مانند قـرآن کـریم (بـه

ی حـد، مفهـومی توان دریافت که ریشه اصـلی معنـا) ـ می٣١١و ٢٧٧؛ ١٩٠عنوان نمونه: البالغه (بهنهج
؛ صاحب بن عباد، ٣/١٩(فصل میان دو چیز: فراهیدی، » مرز«یا » اندازه«است که در زبان پارسی از آن به 

شود (نیز ر.ک. به موسوی اردبیلی، پیشین).) تعبیر می٢٢١؛ راغب اصفهانی، ٢/٤٦٢؛ جوهری، ٢/٣٠٥
رسـد کـه دیگـر معـانی رود. به نظـر میای کنونی نیز واژه حد در همین معنا به کار میدر زبان محاوره

؛ جوهری، پیشین)، در همـان ٢/٣شناسان برای این واژه (مانند منع: احمد بن فارس، یادشده از سوی لغت

).١/٧(موسوی اردبیلی، اندرسانیدهحد را تا عدد بیست نیز واژهشدهتفکیک، معانی نظرانصاحب. برخی ١
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معنای مورد گزینش نگارنده ریشه داشته باشند و البته برخی معانی مذکور در منابع لغوی ـ ماننـد تأدیـب و 

اند. شـدهشین) ـ با دخالت دادن معانی شـرعی و فقهـی نسـبت داده عقوبت (ر. ک. به موسوی اردبیلی، پی
گفته است، اّطراد است که از عالئم حقیقـت له واژه یادشده دو مفهوم پیشدلیل این مّدعا که معنای موضوع

آید. گواه بر وجود اّطراد مورد اّدعا نیز فراوانی اسـتعمال آن در معنـای مـورد گـزینش، در متـون به شمار می
تر به برخی از موارد استعمال صیلی چون قرآن و سخنان امیر بیان ـ که درود حق بر وی باد ـ است که پیشا

عنوان نمونه اشاره رفت.به
ره تعزیرًا) معناهایی چون لوم (عتاب) و رد (واسطی زبیدی، دانشمندان لغت شناس برای واژه تعزیر (عزَّ

)، منـع (ابـن اثیـر، ٢/٧٤٤)، تأدیـب (جـوهری، ٤/٥٦١؛ ابـن منظـور، ١/٣٨٣؛ صاحب بن عباد، ٧/٢١٢
؛ صاحب بن عباد، پیشین؛ احمد ١/٣٥١تر از حد (فراهیدی، ؛ واسطی زبیدی، پیشین) و ضرب کم٣/٢٨٨

رسـد معـانی اند که بـه نظـر می) را برشمرده٧/٤٥٢١؛ حمیری، ٥٦٤؛ راغب اصفهانی، ٤/٣١١بن فارس، 
م فقهی ذکر شده و مفاهیم دیگر نیز با هم تشابه فراوانی دارنـد؛ اّمـا تأدیب و ضرب دون حد، متأّثر از مفاهی

(به معنای توبیخ) باشد.» رد«و » عتاب«یا همان » لوم«شاید توان گفت که اصالت، با مفهوم 
پس از بررسی کوتاه لغوی پیرامون دو واژه مورد بحث و جلب توّجه به این نکته که مفهوم لغوی حـد ـ 

هـا بـر له آنتر مورد اختالف است، در بیان تأثیر تشـخیص معنـای موضـوعتر و بیشمهمنسبت به تعزیر ـ 
تر نمود خواهد یافت ـ باید دو امر موضوع این جستار ـ که این تأثیر در ادامه و در خالل مباحث پسین، بیش

گون های گونههکم ـ در اغلب موارد، مفهوم اصطالحی واژگان در شاخرا برشمرد: نخست، پیوسته یا ـ دست
علوم، پیوندی ژرف با مفهوم لغوی خود دارند. پس در شناخت معنای شرعی حد و تعزیر، بایـد بـا لحـاظ 

های مختلف ادبـی ـ لغـوی، از های زبانی و قرائتکه ویژگیمعنای لغوی، نصوص را تفسیر کرد. دوم، این
های حقوقی در حقوق اختالف دیدگاهتبع آن،ترین اسباب اختالف در تفسیر فقهی نصوص شرعی و بهمهم

تـرین ). از همین رو، یکی از مهم١٣٨-١٣٧ویژه در بخش جزائیات) دانسته شده است (دارابی، اسالم (به
های اختالف در قلمرو و شمار جـرائم حـّدی در فقـه، اخـتالف ادبـی در خصـوص مفهـوم لغـوی و عّلت

بر نحوه تفسیر نصوص جزایی است.اصطالحی دو واژه مورد بررسی و تأثیر این اختالف
یف حقوقی جرائم حّدی و تعزیریمفهوم کـه ریشـه مفهـوم : پـس از اینشناسی اصطالحی و تعر

و تأثیر این مفهوم بر موضوع شمار جرائم حّدی روشن شد، اینک بایـد دیـد » تعزیر«و » حد«لغوی دو واژه 
ت گفتاری پیشوایان معصوم)، حـد و تعزیـر در اصطالح فقهی و در نصوص کیفری اسالم (قرآن کریم و سنّ 

چه مفهوم محّصلی دارند.
رو، شود که واژه حد در قرآن، به معنای متبادر از آن در فقه کیفـری، بـه کـار نرفتـه و ازایـنگاه گفته می
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) و ایـن اّدعـا، ١/٨گیـرد (موسـوی اردبیلـی، مفهوم قرآنی این واژه، مـورد بحـث و بررسـی ژرف قـرار نمی

تر، امـر تـا تر مهجور کردن کتاب در فرآیند استنباط. با نگاهی دقیقشود، برای بیشای میز یا بهانهآویدست
رسد واژه حد در روایات، با عنایت و ارادت ویژه امامان حّق و هدایت بـه ای متفاوت است. به نظر میاندازه

ه و در این ویژگـی، حـدود ـ بـه گزینش شد» احکام کیفری شرع مقّدس«ادبیات اصیل و بلیغ قرآنی، برای 
اند. از همین رو و با توّجه به وصف مشترک حکم و مـرز کیفـری معنای فقهی خاّصش ـ با تعزیرات مشترک

شرعی برای تعّدی از مرزها و حدود الهی، میان حد و تعزیر خاص و تحذیر قرآن کـریم بـه عـدم قـرب بـه 
)، حد را ـ در غیر موارد مقرون به قرینه صارفه ـ بایـد ٢٢٩و ١٨٧ها (بقره/حدودالله و تجاوز و تعّدی از آن

؛ محّقـق ٥٥٥بدون هیچ محذوری بر مطلق احکام کیفری شرعی قابل صدق و استعمال دانسـت (نراقـی، 
ای دال بر اراده معنای اخص ). بنابراین مفهوم شرعی واژه حد در نصوص، ـ آنجا که قرینه٧٠-٤/٦٩داماد، 

رسد به دلیل فراوانی کـاربرد است و به نظر می» کیفری دنیوی غیرشخصی در اسالممطلق احکام«نباشد ـ 
حد در این معنا در عصر شارع مقّدس، حقیقـت شـرعی شـده باشـد. از بررسـی نصـوص شـرعِی کیفـری 

؛ همــو، تهــذیب ٢٤٩، ٢٠٣، ٤/٢٠١؛ طوســی، االستبصــار ...، ٢٣٣و ١٧٧، ٧/١٥٧(ازجملــه: کلینــی، 
برای کیفرهایی » حد«این نتیجه قابل استنتاج است که عّلت و وجه اصلی گزینش واژه )، ١٠/١٢٠االحکام، 

عنوان حکمـی ویژه با احکامی خاص (یعنی معنای اصطالحی و اخّص حد)، این باشد کـه کیفـر حـد بـه
شرعی و اّولی، بخشی از حدود الهی در معنای مطلق مقّررات دینی و مرزهای الهـی (یعنـی همـان معنـای 

شـود ـ منبـع اصـیل و مرجـع بـرای کـه دیـده میشود. بنابراین، ـ چناندر قرآن) شناخته می» حدود«واژه 
شناخت مفهوم شرعی حد، قرآن کریم است.

» حدود«تر نیز گذشت، عمده کیفرها در حقوق کیفری اسالم، دودسته گونه که پیشهر روی و همانبه
گیرد.) هستند. نیز بـه تغـایر د به معنای خاّصش جای می(آنچه در برابر ح» تعزیرات«(به معنای اخص) و 

مفهومی آن دو، اشاره رفت. پس باید دید تعریف حقوقی این دودسته کیفر، خاستگاه تنویع کیفرهای شرعی 
دنیوی به آن دو نوع و وجه تمایزشان در چیست.

تکیه » قدیر کیفر در شرعت«تعریف سّنتی فقها از حد و تعزیر یا جرائم مستوجب حد و تعزیر، به عنصر 
). حـد، کیفـری اسـت کـه نـوع و ٤/٦٤؛ محّقق داماد، ٢/٤٦٣؛ طباطبایی حائری، ٤/٣٢٧دارد (سیوری، 

میزان آن در نصوص شرعی معّین شده و ـ در مقابل ـ تعزیر، آن مجازاتی است کـه نـوع و مقـدارش تعیـین 
اردبیلـی، »: عزیـر بمـا یـراه الحاکم/االمـامالت«نشده و به اختیار حاکم واگذار گردیده است (قاعـده فقهـی 

رسـد در عمـل، بـه ایـن تعریـف حقـوقی، ). ولی به نظر می٦/١٦١؛ خوانساری، ٤٢/١٦٩؛ نجفی، ١٣/١٥
ای فقهی که برخی از آن با که در مسئلهپایبندی چندانی نشان داده نشده است. یکی از گواهان این مّدعا این
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آسانی )، این دوگانگی در نظر و عمل، به١٤/٣٢٦د (شهید ثانی، مسالک، انیادکرده» تعزیرات مقّدر«عنوان 

کند. این فرع فقهی، به اعمالی شود. این مسئله، دقیقًا موضوع مورد بررسی در این مقاله را تبیین میدیده می
حـال، کیفـری مقـّدر اند؛ ولـی درعینشـدهگردد که در نصوص، تحت عنـوان تعزیـرات مطرحخاص برمی

شان تعیین شده است. شهید ثانی در مسالک این موارد را فهرست کـرده اسـت (پیشـین و نیـز موسـوی برای
). این جرائم شرعی، مصداق بارز اختالف فقیهان امامیه در خصوص قلمروی عددی جرائم ١/٢٣اردبیلی، 

حّدی در تقابل با جرائم تعزیری هستند.
ر تبیین وضعیت مطلوب، شاید بتوان گفت که برای آنچه گفته آمد، ترسیم وضعیت موجود بود. حال، د
های مصـّرح در نصـوص، بایـد در تعریـف حـد و گریز از اشکال تعزیری یا حّدی بودن برخی از مجازات

عنوان حکم شرعی اّولِی غیرحکـومتی تشـریع گونه تصّرف کرد: حد، کیفری است که در شرع، بهتعزیر این
عنوان حکم شـرعی اّولـی غیرحکـومتی تشـریع نشـده. درواقـع، که بهشده است و طبعًا تعزیر، آن عقوبتی 

تفاوت اصلی و جوهری میان حّد خاص و تعزیر خاص، ـ نه در صرِف تقدیر نّصی و عدمش ـ که در همان 
؛ صـافی ٢/٥٣٨؛ صدوق، علل الشـرائع، ٧/٢٤١(کلینی، » التعزیر إلی الوالی/اإلمام«قاعده مشهور و مهّم 

) بوده، تعزیر کیفری است که موجب، نوع و میـزانش از ٢٣٦-٤/٢٢٣؛ محّقق داماد، ٨٠-٧٤گلپایگانی، 
هـم، نـه اختیارات و تکالیف حکومت مشروع است؛ ولی حد، از احکام اّولـِی غیرحکـومتی اسـت کـه آن

ر و گون باشد؛ بلکه تعطیـل، تغییـگونه که ثابت و غیرقابل انعطاف و تغییر در شرایط زمانی و مکانِی گونهآن
که طبع اّولی تعزیرات، همـان إلـی پذیر است. درحالیموجب عناوین ثانوی توجیهدخل و تصّرف در آن، به

) و اجتماعی و دخالت عناصـر زمـانی و ١اإلمام بودن با لحاظ تناسب با جرم و شرایط فردی (کلینی، پیشین
نـابراین، در روایـاتی کـه ) خواهد بـود. ب٥/٥٩١؛ جزیری، ٤١/٣١٢مکانی، با محوریت مصلحت (خویی، 

ها گذاشته شده است، باید حال، نام تعزیر بر آنبرای برخی از جرائم، کیفر مقّدر تشریع گردیده؛ ولی درعین
اند، یا تعزیری ـ به این امـر توّجـه کـرد کـه معصـوم ـ که جرم موضوع آن نصوص، حّدیـ برای تعیین این

اند؛ یا در مقام ارشـاد حاکمیـت لی چنین مقّررهای را اعالم کردهالسالم ـ، در مقام بیان حکم شرعی اّو علیه
اسالمی یا ارشاد قاضی و بیان حکم حکومتی. اگر مورد نخست احراز شود، جرم، حّدی خواهد بود و اگـر 

شود که صرف تقدیر کیفر بـرای حکم صادرشده از معصوم، از گونه دوم تفسیر گردد، تعزیری. پس دیده می
گونه که معیار مشهور نزد فقیهان امـامی اقتضـا دارد ـ موجـب تواند ـ آنع در نصوص، نمییک رفتار ممنو

ْعِزیُر َفَقاَل ُدوَن اْلَحدِّ َقاَل ُقْلُت ُدوَن َثَماِنیَن َقاَل َفَقاَل «.١ ِه (ع) کِم التَّ ُه َحدُّ اْلَمْمُلوک َقاَل ُقْلُت َو کـْم ُقْلُت ِألَِبی َعْبِد اللَّ َال َو َلکْن ُدوَن اْألَْرَبِعیَن َفِإنَّ
ِة َبَدِنِه. ُجِل َو ُقوَّ »َذِلک َقاَل َقاَل َعَلی َقْدِر َما یَری اْلَواِلی ِمْن َذْنِب الرَّ
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شـود کـه ؛ بلکه تنها در صورتی به حّدی بودن رفتـار جزایـی حکـم می٢حّدی به شمار آوردن آن جرم باشد

ارع صـادر اثبات گردد تقدیر مجازات در روایت، از باب بیان حکم اّولِی غیرحکومتی و از شأن شارعیت شـ
شده است و نه از باب بیان حکم کیفری برای یک قضیه خاّص خـارجی و از شـأن حـاکمیتی یـا قضـاوتی 

گشای مسئله موسوم به تعزیـرات منصـوص باشـد. حل، گرهرسد همین راهالسالم). به نظر میمعصوم (علیه
س در تفسـیر نصـوص نیز ناگفته نماند که تفکیک عملی و البته منضبط میـان شـئون مختلـف شـارع مقـّد 

تر تـأمین رهاند و مقاصد و اهداف شارع را نیز بیشکیفری، فقیه و مجتهد را از جمود بر ظواهر نصوص می
نشاند.محور و مقصدگریز میجای تفسیر نصکرده، تفسیر مقصدمحور نصوص را به

رسـد مبنـا و به نظر میبا توّجه به تعریفی که از اصطالح حد و تعزیر ـ در معنای خاّصشان ـ ارائه شد،
خاستگاه تقسیم و تنویع کیفرها در اسالم به آن دو نوع و وجه تمایزشان، نه صرفًا تقدیر نّصـِی نـوع و میـزان 

تر این مـّدعا مجازات در شرع، که ارتباط تعیین رفتار مجرمانه و کیفر آن، با حکومت باشد. در توضیح بیش
ــر اصــطالحی د ــت تعزی ــّوم ماهی ــد گفــت: مق ــه بای ــودن و بســتگی آن ب ــدگان، حکــومتی ب ــاور نگارن ر ب

سنجی حاکمیت است. در برابر این مطلب، حد ـ که در لغت بـه معنـای مـرز و در معنـای اعـّم مصلحت
اش، مطلق احکام کیفری تلّقی شد ـ حکم شرعی اّولی و غیرحکومتی است که تغییر یا توقیف موّقت شرعی

عّلت ایجاد وهن برای آیین فطری و انسـانِی اسـالم و یـا وهـن نظـام بهآن، تحت عناوین ثانوی ـ و ازجمله
پذیر خواهد بود. بنابراین، پایه اصلی این دیدگاه در موضوع ماهیت متقابـل حـد و تعزیـر و اسالمی ـ امکان

های معصومان از حیث جایگاه اصـدار و تفصیل در بیان» نظریه تفکیک شئون شارع«خاستگاه این تنویع، 
شـده ای ـ تثبیتها و آثار فقهی ـ سیاسی برخی فقیهان معاصر ارائه و ـ تااندازهاست که در اندیشهاحادیث 

به بعد).١٠٥است (خمینی، بدائع الدرر، 
. اختالف در تفکیک عنصر ماّدی و عناوین برخی جرائم حّدی٢

رائم حـّدی اسـت. های فقهی در موضوع این جستار، همین عناوین جهای اختالفیکی دیگر از نشانه
برد: زنا، توابع زنا، قذف، شـرب خمـر (مسـکر)، سـرقت و قطـع طریـق محّقق حّلی شش عنوان را نام می

زنـد )؛ ولی خود در هنگام بیان تفصیلی این موارد، باب ششم را با عنوان حد محارب سرفصـل می٤/١٣٦(
انـد از: ) کـه عبارت٥٧٣-٣/٥١٩(). عّالمه حّلی هشت عنوان جزایی را جرم حّدی معّرفی نموده ٤/١٦٧(

زنا، ملحقات زنا (لواط، مساحقه و قّوادی)، وطی اموات و بهایم، قذف، شرب مسـکر، سـرقت، محاربـه و 
ارتداد. شهید ثانی در حاشیه ارشاد، نه مقصد را در کتاب حدود با این عناوین طرح کرده است: زنا، لـواط، 

در روایـت هـر جـاپیوسـته التـزام داشـته و ،و تعزیرحد شناسیماهیتخویی، تنها فقیهی است که به مبنای خود در بحث یت الله. ظاهرًا آ٢
حـّدی در مکتـب جـرائممعتبری، کیفر مقّدری برای یک عمل تعیین شده، آن رفتار را از اسباب حدود معّرفی کرده؛ به همین عّلت نیـز شـمار 

.به بعد)٤١/٢٠٣(حقوق کیفرِی ایشان، از همگان فزونی یافته است 
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). البتـه ٢٩٥-٤/١٨٣ارتـداد و وطـی بهـایم و امـوات (، قذف، شرب، سرقت، محاربه، »سحق و قیادت«

). امام خمینی، اسباب شـرعی حـدود را ١٤/٣٢٧ایشان در مسالک جرم بغی را نیز حّدی تلّقی کرده است (
عبارت از زنا، ملحقات زنا (سه مورد یادشده در باال)، قـذف، مصـرف مسـکر، سـرقت، محاربـه و ارتـداد 

ترتیب بیان کرده است: زنا، لواط، تفخیذ، ازدواج بـا زن اینجرم حّدی را بهاند. محّقق خویی شانزدهدانسته
ذّمی از سوی مرد دارای همسر مسلمان، بوسیدن پسر نوجوان از روی شهوت، قیـادت، قـذف، سـّب نبـی، 

). ٤٠٧-٤١/٢٠١اّدعـای نبــّوت، ســحر، شـرب مســکر، ســرقت، فـروش انســان آزاد، محاربــه و ارتــداد (
انـد. فقیهـی شود، گاه عناوین کیفری مرتبط با باب حـدود، بـا یکـدیگر تـداخل یافتهیده میگونه که دهمان

شـود االرض را یک جرم مرّکب دانسته که تا هر دو جزئش پدیـد نیایـد، جـرم واقـع نمیمحاربه و افساد فی
ی ). گاهی نیز آن دو، دو جرم جـدا و دو سـبب مسـتقل بـرای کیفـر حـّد ٢٠٠-١٤٨(هاشمی شاهرودی، 

) نیز همین دیدگاه ٠١/٠٢/١٣٩٢گونه که قانون نوین مجازات اسالمی (مصّوب اند (پیشین)؛ آندانسته شده
واپسین را اختیار کرده و به برخی از تردیدهای تفسیری درباره مفهوم و ماهیت حقـوقی آن دو عنـوان ـ کـه 

عناوین کیفـری و تـداخل یـا عـدم تر در متون حقوقی مطرح بود ـ پایان داده است. در حقیقت، ارتباطپیش
ها در یکدیگر، یکی دیگر از علـل اخـتالف در شـمار تداخل اجزای عناصر ماّدی جرائم حّدی و عناوین آن

های حّدی است که بررسی این عّلت، مستلزم بررسی ژرف و موردی در هر یـک از اسباب شرعی مجازات
پژوهشی جداگانه داشته، در دایـره حقـوق کیفـری جرائم حّدِی موضوع اختالط و اختالف است که نیاز به

گیرد.اختصاصی نظام حقوقی اسالم جای می
ترین دلیل اختالف تعـداد حـدود نـزد مهم«توان پذیرفت که نگر، میالبته در مجموع و در یک نگاه کل

در هـایی کـهکه تعزیـرات منصـوص و معـّین، یعنـی مجازاتفقیهان شیعه عبارت است از اختالف در این
ها به تعزیر یادشده است، جزء حـدود دانسـته زمان تعیین و تقدیر شده و از آنها تصریح و همروایات بدان

).١٣٢(حسینی، حدود و تعزیرات، » شوند یا نه.

دوم: بررسی ضرورت احصاي مصادیق جرائم حدي
های حّدی، ا شمار جرمکه آیتر گفته شد: دومین پرسشی که در این جستار پاسخ خواهد یافت، اینپیش

تـوان در شـرایط زمـانی یـا مکـانی کـه میاند و یـا آنباید مقطوع و معّین باشد و فهرست این جرائم توقیفی
کـه گیـرد، اینها افزود و یا از آن کاست. درواقع، آنچه در این فراز موردبررسـی قـرار میخاص، بر شمار آن

از نوع حد، ـ بر پایه اصول و قواعد حاکم بر حقوق های موجب کیفرحصر عددی و احصای مصداقی جرم
کیفری امامیه ـ، ضروری است؛ یا خیر.
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محـدوده «دهی منطقی به پرسش پیشین، بسته به مبنایی است که در دو مسئله نماید که پاسخچنین می

شـود. اینـک ضـرورتگـزینش می» ماهیت حد و تعزیر و نسبت آن دو با یکـدگر«و » انگاری شرعیجرم
شود.گفته ـ هریک، جداگانه ـ بررسی میاحتمالِی احصای مصادیق جرائم حّدی، از زاویه دو مبنای پیش

انگاریها و ضوابط شرعِی جرم. محدودیت١
های عاّمی حکومت دارند که بـا عمـوم انگاری در نظام حقوق کیفری اسالم، محدودیتبر فرآیند جرم

ها، ـ که در حقیقت، جزو اصول فراگیر گیرند. این محدودیتدربر میانگاری از گونه حّدی را نیزخود، جرم
اند از: اصول اباحه و عدم والیت (نجفی توانا ـ اند ـ عبارتو قواعد نخستین حاکم بر نظام تشریعی اسالم

) و نیز اصل برائت، اصل حرمت بدعت و اصـل اساسـی توحیـد تشـریعی. ایـن ١٥٨-١٥٧زاده، مصطفی
معنا داللت دارند که افزودن بر سیاهه جرائم شرعی و محّرمات ـ کـه از سـوی شـارع اعـالم اصول، بر این

شده است ـ خالف اصل بوده، نیازمند دلیل معتبر است. بنابراین، قاعده نخسـتین و اصـل اّولـی در مسـئله 
کند. یحصری بودن مصادیق جرائم حّدی، ضرورت احصا و توقیفی بودن جرائم را در بخش حدود اقتضا م

انگـاری شـرعی های عاّم جرمگونه از جرائم، حکمی ناسازگار با محدودیتامکان تغییر دامنه و قلمروی این
بوده، نیازمند اثبات است. حال اگر این پرسش به ذهن آید که وضعیت در تعزیرات چگونـه اسـت، پاسـخ، 

اند. ایـن شـدهگفته خارجاصول پیشاین سخن تواند بود که جرائم تعزیری، با دلیل معتبر از قلمروی شمول
ــِی  ــف ذات ــی وص ــرات، یعن ــت تعزی ــان طبیع ــل، هم ــالمی و «دلی ــت اس ــه حکوم ــا ب ــویض تعزیره تف

هـا و گونـه جرمبـرای این» های زمانی و مکـانی و فـردی و اجتمـاعی حاکمیـت مشـروعسنجیمصلحت
) با اطالق خود، هـم ٤١/٤٠٧(خویی، »التعزیر بما یراه الحاکم من المصلحة«کیفرهاست. درواقع قاعده 

حکومـت دارد. » تعیین نوع و میزان مجازات«از گونه تعزیری و هم در سطح » انگاریاصل جرم«در سطح 
انگـاری شـرعی، مطلـق نبـوده، نبایـد بـه البته و مسّلمًا، استثنای جرائم تعزیری از اصول محدودکننده جرم

ن حوزه تلّقی شود.انگاری در ایقیدوبند بودن جرممعنای بی
بر ضرورت احصای مصادیق جرائم حّدی» ماهیت حقوقی و متقابِل حد و تعزیر«. تأثیر ٢

که جرِم موجب حد، چگونه تعریف گردد و گوهر ماهیت حقوقی آن، چـه عنصـری دانسـته بسته به این
جستار، کوشیده گردد. از همین رو هم در آغاز شود، ضرورت حصر عددی اسباب حدود، نفی یا اثبات می

شد مفهوم لغوی و اصطالحی حد و تعزیر بازشناسی شود. اگر در تعریف، جرم حّدی، جرمی دانسته شـود 
رو و به داللت عقلی و طبـع سـلیم که کیفرش در شرع، ثابت و مقّدر است (یعنی دیدگاه رایج فقهی)، ازاین

تحصـیر جـرائم موجـب حـد در بشری و نیز لزوم تحّقق موضوع پیش از تعّلـق حکـم، احصـای عـددی و
شود حد، مجازاتی است معـّین و مقـّدر در که گفته مینصوص شرعی کیفری، ضرورت دارد؛ زیرا هنگامی
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شرع، برای یک رفتار محّرِم معّین، بنابراین ازآنجاکه قلمروی شـرع، محـدود و مشـّخص اسـت و گسـترش 

ن بـدعت ـ (حـائری اصـفهانی، الفصـول احکام شرعی در زمان حاضر نیز مصداق تشریع محّرم ـ یا هما
) خواهد بود، ضـرورت دارد کـه شـمار حـدود، ١/٣٤١؛ واعظ حسینی بهسودی، ٤١٦و ٣٥٩الغروّیة ...، 

ها، توقیفی باشد. اّما در جستار حاضر، با تمّسک به برخـی شـواهد لغـوی، قرآنـی و محصور و فهرست آن
شناسی نوینی برای دست داده شد که برآمدش، ماهیتهای حّدی بهگفته، تعریف دومی از جرمروایِی پیش

دهـد؛ زیـرا حکـِم وضـعی اّولـی و حدود و تعزیرات بوده، بازهم ضرورت حصر عددی حدود را نتیجه می
گونـه احکـام و اسـباب غیرحکومتی بودن کیفرهای حد، اقتضا دارد که در اصل شرع مقـّدس، موضـوع این

ها از سوی حکومت، برای که ایجاد نوسان در فهرست جرمشند. چه آنگونه کیفرها، محصور و توقیفی بااین
آهنگی با نیازهای کیفری جهت رسـیدن بـه یـک گون و همهای گونهها و مکانتأمین مصالح متغّیر در زمان

هایی است که شرع، آن را برای بخش تعزیـرات تـدارک دیـده اسـت. همـین سیاست جنایی کارا، از ویژگی
کند که در حدود و اسباب آن، نوسان راه میان حد و تعزیر، ـ به داللت قرینه مقابله ـ ایجاب میتغایِر تقابلی

نیابد.
اّما دیدگاه نوین دیگری نیز از سوی برخی پژوهشگران فقه و حقـوق کیفـری بـه دسـت داده شـده و آن 

اهمیـت و مفسـده شـود کـه صـرفًا بـه عّلـتاغماض دانسـته میکه جرم حّدی، جرمی مهم و غیرقابلاین
ترش، کیفر معّین، قطعی و شدید یافته است و ـ در مقابل ـ تعزیر، کیفری نامعّین و غیرقطعی برای خطرناک

). در صـورت پـذیرش ١٠٢-١٠٠و ٨٧، ...»دو گونه کیفر «شود (حسینی، تر تعریف میاهمیتجرائم کم
توان بـا احـراز در هر زمان و مکانی، میکهگفته ضرورتی ندارد؛ چه آناین تعریف، تحصیر و احصای پیش

، رفتار موصوف »لزوم شّدت مجازات و ثبوت کیفری قطعی برای یک رفتار مجرمانه مهم و خطرناک«مناط 
دیگـر «... آمد این دیدگاه در تعریف و تبیین ماهیت حدود، این خواهد بود که را جرمی حّدی انگاشت. پی

هـا شوند تا اختالف بکنیم که شمار آنایی توّسط شارع دانسته نمیحدود توقیفی و فهرست و احصا شده نه
چند است و فالن جرم حّدی است، یا تعزیری. بلکه، بسته به مقتضیات مدیریت امور جامعـه و ملزومـات 

کننـد، اعمال حاکمیت، توّسط حاکم اسالمی، فهرست جرائم حّدی که کیفر معّین و قطعـی را ایجـاب می
)١٠٣(پیشین، » د.کننوسان پیدا می

توان به چند نکتـه اشـاره کـرد: های موجب آن، میدر ارزیابی دیدگاه و تعریف سوم از کیفر حد و جرم
ترنـد (پیشـین، تر و مهمرسد این سخن که جرائم حّدی مطلقًا از جرائم تعزیری سـنگیننخست، به نظر می

د؛ زیـرا برخـی از مظـاهر جـرائم تعزیـری کم ـ با این فراگیری و اطالق، صـادق نباشـ)، ـ دست١٠١و ٨٧
تر و فسادانگیزتراند. نوظهور ـ مانند قاچاق عمده مواّد مخّدر یا اسلحه ـ، از بسیاری از اسباب حدود مخّرب
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حال و اجماًال ـ این نکته را نیز نباید مغفول گذاشت که مفسـده جـرائم حـّدی و اضرارشـان بـه اّما ـ درعین

ای مورد نظر و اهتمام شارع مقّدس قرارگرفته که ـ برابِر دیدگاه مـورد تقویـت دازهانمقاصد عالی شریعت، به
هـم در این جستار ـ با ضمانت اجرای کیفرِی غیروابسـته بـه نظـر حاکمیـت (یعنـی مجـازات حـّدی)، آن

کـه ایناند. دومانگاری شدهمثابه قانون اساسی اسالم است ـ ممنوع و جرمترشان در قرآن کریم ـ که بهبیش
هـای حـّدی، بـا ریشـه و گـوهر مفهـومی واژه حـد و معـانی امکان نوسان عددِی فهرسـت و سـیاهه جرم

کـه گفتـه آمـد کـه ریشـه اصـلی واژه خوانی ندارد. چـه آنهای جزایی، همفیه آن در قرآن و روایتمستعمل
شود. یاد می» مرز«یا » اندازه«د یادشده، معنایی است که در زبان پارسی معیار امروزه، از آن با واژگانی مانن

رو، تعریـف حدودالله نیز با تناسب و تشابه مقّررات شرعی با مرزهای خداونـد تسـمیه یافتـه اسـت. ازایـن
موردنقد از حد، با این ریشه لغوی و قرآنی، (که دربردارنده نوعی ثبات است) ـ نسبت به معنای رایج و نیـز 

کـه از نصـوص تـری دارد. سـرانجام، سـومین نکتـه اینخوانی کمهمتعریف مورد اختیار در مقاله حاضر ـ
ثبـوت ویژگـی تفـویض تعزیرهـا بـه حـاکم و نفـی آن «بـا محوریـت » تغایر تقابلِی حد و تعزیر«کیفری، 

، ١٠/٦١؛ طوسـی، تهـذیب، ٧/٢٤١؛ کلینی، ١٠٤شود (حمیری، برداشت می» خصوصیت در مورد حدود
سـان تعزیـرات ـ در انگاری حّدی نیز ـ بهکه در دیدگاه سوم، جرمل آن). حا٢٨/٨٩؛ حر عاملی، ٩٨و ٨١

های زمـانی ـ مکـانی و فـردی ـ سـنجیقلمروی اختیارات حاکمیت اسالمی و امری مربوط به مصلحت
اجتماعی شمرده شده است. بنابراین، پذیرش تعریف ماهیت حدود در دیدگاه سـوم، بـا مـدلول التزامـی یـا 

ی مربوط به حدود و تعزیرات ناسازگاری دارد.هاتضّمنِی روایت
ترین ریشه ضرورت یا عدم ضرورت احصای عددی، در همین تحدیـد گفته، اصلیبر پایه سخنان پیش

گونه که گذشـت ـ تعریـف برگزیـده، گونه جرائم نهفته است و ـ همانشناسی اینمرز برای حدود و ماهیت
مقطوع و محصوری داشته باشند؛ زیرا حـد، حکـم شـرعِی های حّدی، قلمروی عددیکند جرمایجاب می

وضعی، اّولی و غیرحکومتی است که در شرع، برای عناوین اّولیـه و مجرمانـه خـاص وضـع شـده، اصـل 
عنوان اّولـی در چـارچوب انگاری و احکام راجع به کیفر رفتارهای مجرمانـه موضـوع ایـن حکـم، بـهجرم

ها کامًال منتفی نیست؛ بلکه در شـرایط خـاّص بته امکان تغییر در آنگیرند. الاختیارات حاکمیتی جای نمی
صـورت توانند تحت عناوین ثانوی، تغییر یا تعطیل یابند. در مقابل، تعزیر، ـ طبعـًا و بهزمانی و مکانی، می

نخستین ـ تحت اختیار حاکم جامعه اسالمی است؛ هم در اصل تعیین مصـادیق و هـم در تعیـین میـزان و 
کیفر.گونه 

افزون بر دالیل یادشده در مطالب گذشته، ویژگی دیگری نیز در طبیعت کیفرهای حّدی نهفته است که 
فردی بودن «که در حدود، به اصل کند و آن، اینگونه کیفرها را ضروری میهای سبب اینحصر عددی جرم
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نظر، تناسب و پیونـدی بـا های حّدی، ـ برخالف تعزیرات ـ معموالً شود و مجازاتعمل نمی» هامجازات

جز در مواردی که در شرع، اجرای حدود، با توّجـه بـه برخـی های وی ندارند؛ بهفرد مرتکب و خصوصیت
؛ شهید ١٠/٣٣شود. (طوسی، تهذیب، های محکوم به حد (مانند بیماری یا بارداری)، متأّثر واقع میویژگی

، ٣راین، لزوم فراگیِر رعایت اصل فـردی بـودن کیفرهـا) بناب٢٨/١٠٣؛ حر عاملی، ٩/١١٦ثانی، الروضة ...، 
اقتضا دارد که در هنگام شک در حّدی یا تعزیری بودن یک جرم یا یک کیفر، اصل حاکم، حّدی نبـودن یـا 

های فـردی تعزیری بودن دانسته شود؛ زیرا در خروج از اصل تناسب مجازات با فرد مرتکب و خصوصـیت
کننـده اصـل مزبـور اسـت کرد. دلیل گزاره اخیر نیز مسـتندها و مـدارک توجیهقدر متیّقن بسندهوی، باید به

های حّدی باید محصور و منحصر در موارد یقینـی باشـند. پـس ). از همین رو، شمار جرم٧/٢٤١(کلینی، 
های موجب حـد ها نیز دلیلی دیگر بر ضرورت احصای عددی جرملزوم عمل به اصل فردی بودن مجازات

تواند بود.

سوم: برآمد احصاي مصادیق جرائم حدي
کـه برآمـد (ثمـره) شـود و شایسـته توّجـه اسـت، اینای کـه پـس از سـخنان پیشـین مطـرح میمسئله

گفته، امتثال یقینـِی ترین ثمره احصای پیشرسد مهممحصورسازی شمار اسباب حدود چیست. به نظر می
مّتکـی بـه شـرع باشـد. بـه ایـن معنـا کـه اصـول انگاری در مقام تقنینها و ضوابط شرعی جرممحدودیت

گذاری برای خداوند توحیدی، انسانی و ارزشی بنیادین و حاکم بر شریعت ـ از جمله: حّق انحصاری قانون
)، آزادی رفتار (اباحه) و حرمت جـان، مـال و آبـروی ٥٩؛ یونس/٦٧و ٤٠؛ یوسف/٥٧(قرآن کریم، انعام/

شوند.تر رعایت میکیفرهای حّدی بهتر و بیشاشخاص ـ در سایه معدود بودن اسباب
شده برای اثبات ضرورت حصر حدود ـ تضمین هرچـه دادهدستبرآمد دوم ـ با توّجه به واپسین دلیل به

کمک خواهـد » سیاست جنایِی مبتنی بر شریعت در ایران«تر فردی شدن کیفرهاست که هم به کارایی بیش
کند.أمین میکرد و هم فلسفه اجرای کیفرها را ت

سومین برآمد، این خواهد بود که با تحصیر دامنه عددی عناوین حدود، قلمروی اجـرای احکـامی کـه 
که در بسیاری از نصوص روایـی شود. توضیح اینها اختصاص دارند، روشن میگونه مجازاتشرعًا، به این
؛ ٢٥٥و ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٤٤، ٢٣٣، ٢١٨، ٧/١٨٧؛ کلینـــی، ٢٧٤و ١/١٨؛ برقـــی، ٥٤(حمیـــری، 

)، احکامی فرعی ١٢٤و ٨٠، ١٠/٧؛ طوسی، تهذیب، ٧٤و ٥٤، ٥١، ٤/٤٠صدوق، من ال یحضره الفقیه، 
) و از متعّلق این احکام، بـا ٤برای موضوع حد یا حدود ـ با همین تعبیر مطلق ـ وضع شده است (منتظری، 

در متن است.مورداشارهعقالیی معاصر و مورد تأیید از سوی برخی نصوص سیرهخرد جمعی و ناب بشری و دلیل این لزوم، حکم قطعی٣.
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، »وجوب اقامه و حرمـت تعطیـل«نند در سیاق نکره و اسم جنس یاد شده است؛ ما» حدود«یا » حد«واژه 

درأ حـدود بـا «، »نبـودن شـفاعت یـا کفالـت در حـد«، »عدم ارث حد«، »عدم اقامه در سرزمین دشمن«
رو، در مواردی که به داللت قراین خاص، اختصاص حکمـی ازاین». عدم جواز تأخیر در اقامه«و » شبهات

، با معدود و محـدود بـودن جـرائم موجـب حـد، از احکام یادشده به حدود به معنای اخص، استفاده شود
شود.قلمروی اجرای این احکام نیز تعیین و تحدید می

چهارم: نقد تغییرات قانونی در فصل حدود
گذار جزایـی ایـران، در ، مالحظه شد که قانون١٣٩٢با تصویب قانون جدید مجازات اسالمی در سال 

ها، افزایش شمار جرائم حّدی و تغییر ال کرده که ازجمله آنفصل حدود قانون، تغییرات قابل توّجهی را اعم
(در قـانون مجـازات اسـالمی ١٢) بـه ١٣٧٠(در قانون مصّوب ٩در عناوین حدود است. شمار حدود، از 

) افزایش یافت و عناوین پیشین (زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قّوادی، قـذف، شـرب ٠١/٠٢/١٣٩٢مصّوب 
االرض و سرقت) نیز دچار تغییر شدند و در حال حاضر، جرائم موجب حـد در مسکر، محاربه و افساد فی

اند از: زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قّوادی، قذف، سّب نبـی، مصـرف مسـکر، سـرقت، قانون ایران، عبارت
صورت یـک جـرم حـّدی مسـتقل بـه شود، جرم بغی، بهکه دیده میاالرض. چنانمحاربه، بغی و افساد فی

نیـز از یکـدیگر تمییـز قطعـی یافتنـد. » االرضافساد فـی«و » محاربه«ی افزوده شد و دو عنوان جرائم حّد 
قانون مجـازات اسـالمی، کتـاب ٥١٣تر در برخی نصوص جزایی وجود داشت (ماّده که پیش» النبیسب«

تغییـرات )، مستقّال مورد تصریح و تبیین حقوقی قرار گرفت. در تحلیل ایـن ١٣٧٥پنجم: تعزیرات مصّوب 
االرض اخـتالف وجـود داشـت، تر در تفسیر دو عنوان محاربه و افساد فیقانونی باید گفت: ازآنجاکه پیش

نظر از ها، ـ صرفگذار در حّل نهایی قلمرو متقابل این دو عنوان مجرمانه و تمییز عنصر ماّدی آناقدام قانون
های تفسیری ـ قضـایی اقدامی مثبت بوده، ابهاممبنای فقهی این تمییز که در جای خود باید بررسی شود ـ 

صورت پراکنده یاد شـده و که از این دو عنوان در برخی قوانین خاص نیز بهکند؛ چه آنموجود را برطرف می
، ٦٥٤، ٦٥٣، ٦١٧، ٦١٠، ٥٢٦، ٥١٥، ٥٠٨، ٥٠٤، ٤٩٨اند (مـواد متعّلق برخی احکام کیفری قرارگرفته

قـانون مبـارزه بـا قاچـاق ٣، مـاّده ١٣٧٥زات اسالمی تعزیرات مصـّوب از قانون مجا٦٨٧و ٦٨٣، ٦٧٥
سابقه بغـی از انگاری بیها). اّما جرمفروشان و جز آنقانون تشدید مجازات محتکران و گران٦انسان، ماّده 

شود ایـن اسـت کـه اصـل، حـّدی گونه حدود، خود محّل بحث است. آنچه از جستار فراروی استنتاج می
که معیار مطرح در این پژوهش ـ یا دیگر معیـار رفتار مجرمانه و تعزیری بودن آن است؛ مگر ایننبودن یک

پژوه ـ، بر آن رفتار موردنظر صدق کند. پاسخ به ایـن پرسـش، مسـتلزم بحثـی شده توّسط محّقق فقهگزینش
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تواند موضوع پژوهشی جداگانه و مفّصل قرار گیرد.صغروی و مصداقی است که می

گـذار کـه قانونمهم دیگر که در تحلیل تغییرات قانونی درزمینه جرائم حّدی باید بررسی شود، ایننکته
در «کـه ای را تصـویب کـرد و آن اینسـابقه، مقّرره بی١٣٩٢قانون مجازات اسالمی مصّوب ٢٢٠در ماّده 

قـانون اساسـی )١٦٧صد و شصت و هفتم (مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است، طبق اصل یک
رسد مفاد ایـن مـاّده از حیـث ارجـاع دادرس در صـدور به نظر می» شود.جمهوری اسالمی ایران عمل می

حکم کیفری به منابع یا فتاوای اسالمی ـ فقهی در موارد سکوت قانون، هم بـا اصـل قـانونی بـودن جـرم و 
لزوم معـدود و تـوقیفی «با اصل قانون اساسی) ناسازگاری مستقر و آشکاری دارد و هم٣٦مجازات (اصل 

که در این مقاله، برای اثبات آن کوشش شده است. افزون بر این دو ایراد اساسی، اجرای مقّرره » بودن حدود
ویژه با عنایت به دشواری مراجعه به منابع اجتهـادی مورد تحلیل، توالی فاسدی نیز در پی خواهد داشت؛ به

وچرای محتـوای چونکه تطبیق بیطلبد و هم اینقاهت در دادرس را میاسالم که هم نیروی اجتهاد و شّم ف
گرا از پـذیرش نصوص شرعِی کیفری با رفتارهای مجرمانه در زمان حاضر، امری است که عقل سلیِم واقـع

ق.م.ا. شایسته حذف است.٢٢٠رو، ماّده مطلقش، اکراه دارد. ازاین

گیرينتیجه
شناسی جرائم موجـب حـد می در شمار حدود، یکی، اختالف در ماهیت. علل تکّثر آرای فقیهان اما١

است؛ دیگری اختالف در تعیین عنوان برخی جرائم از حیث تمییز عنصر ماّدی در ارتباط باهم و عّلت سوم 
حـال، کیفـر اند و درعینکه آن دسته از رفتارهای ممنوع که در روایات جزایی، تعزیری انگاشته شـدهنیز این
های مشروح در متن جستار، اند یا تعزیری. که البته با توّجه به توضیحبرایشان مقّدر شده است، حّدیمعّین 

ای ـ به همان عّلت نخست بازگشت دارد.گونهعّلت سوم نیز ـ به
ترین سازگاری را با ریشه مفهـوم لغـوی، . مفهوم شرعی و ماهیت حقوقی برای حد و تعزیر ـ که بیش٢

نی ـ روایی آن واژه و نیز مقاصد منظور شارع مقّدس در تشریع حـدود و تعزیـرات و فلسـفه فیه قرآمستعمل
جرم حّدی، جرمی است که کیفر معّین در منابع «که ها داشته باشد ـ اینبینی احکام کیفری راجع به آنپیش

ی، از جایگاه و شأن عنوان حکم وضعِی اّولی و غیرحکومتی تشریع و در نّص جزایاسالمی برای آن رفتار، به
السالم) اصدار یافته است و ـ در نقطه مقابل ـ جرم تعزیری، جرمـی اسـت تبلیغی ـ تشریعی معصوم (علیه

عنوان حکم وضعی حکومتی یا قضایی و وابسته به مصالح مـورد تعیـین از سـوی که در نصوص شرعی، به
»عصوم صادر شده است.حکومت مشروع اسالمی تشریع و از حیث شأن حاکمیتی یا قضاوتی م

عنوان حکم گون، تنها در قالب عناوین ثانوی و بههای گونهها یا مکان. تغییر و تعطیل حدود در زمان٣
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های حاکمیت در مقـام تقنـین، سنجیکه تعزیرات، در طبع خود، به مصلحتثانوی ممکن است؛ درحالی

اند.نوسانی ـ اجتماعی، متغّیر و قابلوابسته بوده، نسبت به شرایط متغّیر زمانی ـ مکانی و فرد
انگاری شرعی ـ شامل اصـول اساسـی حـّق های شرعی عاّم وارد بر فرآیند جرم. ضوابط و محدودیت٤

گذاری برای خداوند (توحید تشریعی) و حرمت بدعت، آزادی رفتار، حرمت جان، مـال و انحصاری قانون
ضای ماهیت متقابل حدود و تعزیرات با تعریف مختـار در آبروی اشخاص، عدم والیت و برائت ـ و نیز مقت

ترین عواملی هستند که ضرورت محصور و معدود بـودن اسـباب حـدود و تـوقیفی بـودن این جستار، مهم
کنند. گواه نیرومند بر ضرورت احصای مصـادیق جـرائم حـّدی، فهرست جرائم حّدی را توجیه و اثبات می

ی بودن کیفرهاست.تر اصل فردبیشلزوم رعایت هرچه
. در هنگام شک در حّدی یا تعزیری بودن یک رفتار ممنوع و مقّید به ضمانت اجـرای کیفـری، اصـل ٥

توان به حد بودن کیفر شرعی متعّلق به آن رفتار حکم نخستین و حاکم، تعزیری بودن است و تنها زمانی می
راروی، در مستند متنـِی حکـم کیفـری رفتـار شده در جستار فدادهدستکرد که با تحلیل اجتهادی، مناط به

مورد تحلیل کشف شود.
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ق.١٤٠٤، قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، چاپ اول، معجم مقائیس اللغهابن فارس، احمد بن فارس، 

لتوزیـع ـ دار صـادر، چـاپ سـوم، ، بیروت، دار الفکر للطباعه و النشر و السان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 
ق.١٤١٤

١٤٠٤، قم، دار احیاءالعلوم االسالمّیة، چـاپ اول، الفصول الغروّیة فی االصول الفقهّیةاصفهانی، محّمد حسین، 
ق.

ق.١٣٧١، قم، دارالکتب اإلسالمیة، چاپ دوم، المحاسنمحّمد، برقی، احمد بن 
ق.١٤٢٩انتشارات فرهنگ سبز، چاپ اول، ، تهران، جامع أحادیث الشیعةبروجردی، حسین، 

ق.١٤١٧، قم، دفتر مؤّلف، چاپ اول، اسس الحدود و التعزیراتتبریزی، جواد، 
، بیروت، دارالثقلین، چاپ السالمالبیت علیهمالفقه علی المذاهب األربعة و مذهب أهلجزیری، عبدالرحمن، 

ق.١٤١٩اول، 



41هیاماميفریدر حقوق کيشمار جرائم حد1395زمستان
١٤١٠، بیروت، دارالعلم للمالیین، چاپ اول، الّلغة و صحاح العربّیةالصحاح ـ تاججوهری، اسماعیل بن حّماد، 

ق.
یعةحسن، حر عاملی، محّمد بن البیـت ، قـم، مؤّسسـه آلتفصـیل وسـائل الشـیعة إلـی تحصـیل مسـائل الشـر

ق.١٤٠٩السالم، چاپ اول، علیهم
قـم، مکتبـة الـداوری، چـاپ ، (تقریرات درس ابوالقاسم خـویی)،مصباح األصولحسینی بهسودی، محّمدسرور، 

ق.١٤١٧پنجم، 
، مجلـه دانشـکده حقـوق و علـوم فصـلنامه حقـوق، »حدود و تعزیرات (قلمرو، انواع، احکـام)«حسینی، محّمد، 

.١٣٨٧، تهران، بهار ١، شماره ٣٨سیاسی دانشگاه تهران، دوره 
، »از دیـدگاه فلسـفه کیفـری)» یراتتعز«و » حدود«دو گونه کیفر در مقابل دودسته بزه (بازتعریف «_________، 

.١٣٨٨، تهران، بهار ١، شماره ٣٩، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره فصلنامه حقوق
ق.١٤١٣السالم، چاپ اول، البیت علیهم، قم، مؤّسسه آلاإلسنادقرب حمیری، عبدالله بن جعفر، 
، بیروت، دار الفکر المعاصر، چـاپ اول، کالم العرب من الکلومشمس العلوم و دواء حمیری، نشوان بن سعید، 

ق.١٤٢٠
ق.١٤١٠، قم، هجرت، چاپ دوم، کتاب العینخلیل بن أحمد، 

١٤٠٤، قم، مؤّسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چـاپ دوم، بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضررالله، خمینی، روح
ق.

موسوعة اإلمام الخوئی، قم، مؤّسسـة إحیـاء آثـار اإلمـام الخـوئی، ٤١، ج نهاجمبانی تکملة المخویی، ابوالقاسم، 
ق.١٤٢٢چاپ اول، 

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مـذاهب ، پایانتفسیر نصوص جزایی حدود در فقه مذاهب اسالمیدارابی، بهنام، 
.١٣٩٢اسالمی، تهران، تابستان 

، دارالعلم ـ الـدار الشـامیة، لبنـان ـ سـوریه، چـاپ اول، القرآنمفردات ألفاظ راغب اصفهانی، حسین بن محّمد، 
ق.١٤١٢

، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهّیة األساسّیةاکبر، سیفی مازندرانی، علی
ق.١٤٢٥جامعه مدّرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 

ق.١٤١٤البالغه، چاپ اول، ، قم، مؤّسسه نهجالغهالبنهجن،ی، محمد بن حسیالرضفیشر
فروشـی داوری، قـم، چـاپ اول، ، کتابالروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشـقیةالدین بن علی، شهید ثانی، زین

ق.١٤١٠
، قم، انتشارات دفتر تبلیغـات اسـالمی حـوزه علمیـه قـم، چـاپ اول، حاشیة االرشاد__________________، 

ق.١٤١٤
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، قم، مؤّسسة المعارف اإلسـالمّیة، چـاپ مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم_______________، ___
ق.١٤١٣اول، 

ق.١٤١٤، بیروت، عالم الکتاب، چاپ اول، المحیط فی اللغةل بن عباد، یصاحب بن عباد، اسماع
روت، دار إحیاء التـراث العربـی، ، بیجواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالمصاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 

ق.١٤٠٤
تا.نا، بیجا، بی، بیالتعزیر، احکامه و حدودهالله، صافی گلپایگانی، لطف

یاض المسائل فی تحقیق األحکام بالـدالئل، یبن محمدعلی، علییکربالیطباطبائ ، قـم، مؤّسسـه آل البیـت، ر
ق.١٤١٧چاپ اول، 

١٣٩٠، تهران، دار الکتـب اإلسـالمیة، چـاپ اول، ا اختلف من األخباراإلستبصار فی مطوسی، محّمد بن حسن، 
ق.

ق.١٤٠٧، تهران، دارالکتب اإلسالمیة، چاپ چهارم، تهذیب األحکام______________، 
، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسـته بـه قواعد األحکام فی معرفة الحالل و الحرامعالمه حلی، حسن بن یوسف،

ق.١٤١٣وزه علمیه قم، چاپ اول، جامعه مدّرسین ح
اللـه مرعشـی نجفـی، ، قم، انتشارات کتابخانه آیتالتنقیح الرائع لمختصر الشرائعفاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، 

ق.١٤٠٤چاپ اول، 
٢٣/٠١/١٣٦٧، مصوب فروشانقانون تشدید مجازات محتکران و گران

٢٨/٠٤/١٣٨٣، مصّوب قانون مبارزه با قاچاق انسان
٠٢/٠٣/١٣٧٥، کتاب پنجم (تعزیرات)، مصّوب قانون مجازات اسالمی
٠١/٠٢/١٣٩٢، مصّوب قانون مجازات اسالمی

ق.١٤٠٧، تهران، دار الکتب اإلسالمّیة، چاپ چهارم، الکافیکلینی، محّمد بن یعقوب،
عیلیان، چـاپ دوم، ، قم، مؤّسسـه اسـماشرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحراممحّقق حّلی، جعفر بن حسن، 

ق.١٤٠٨
ق.١٤٠٦، تهران، مرکز نشر علوم اسالمی، چاپ دوازدهم، قواعد فقهداماد، مصطفی، محّقق
، بیروت، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیـع، تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد، یدیزبیمرتض

ق.١٤١٤چاپ اول، 
تا.، قم، چاپخانه مهر، چاپ اول، بیأّمهات مسائل القضاءتعلیق و تحقیق عنمعرفت، محّمدهادی، 

، قم، دفتـر انتشـارات اسـالمی مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاذ األذهانمقدس اردبیلی، احمد بن محّمد، 
ق.١٤٠٣وابسته به جامعة مدّرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 

تا.الفکر، چاپ اول، بی، قم، انتشارت دارکتاب الحدودعلی، منتظری، حسین
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ق.١٤٢٧، قم، مؤّسسة النشر لجامعة المفید، چاپ دوم، فقه الحدود و التعزیراتموسوی اردبیلی، عبدالکریم، 

١٤٠٥، قم، مؤّسسـه اسـماعیلیان، چـاپ دوم، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، احمد، یخوانساریموسو
ق.

مطالعـات فقـه و ، »انگاری در نظام کیفـری جمهـوری اسـالمی ایـرانرمج«زاده، نجفی توانا، علی و فهیم مصطفی
.١٣٩٢، بهار و تابستان ٨، سال پنجم، شماره حقوق اسالمی

، قم، انتشـارات دفتـر تبلیغـات اسـالمی حـوزه عوائد األیام فی بیان قواعد األحکامنراقی، احمد بن محّمدمهدی، 
ق.١٤١٧علمیه قم، چاپ اول، 
، قم، پاییز و ١٢و ١١، شماره بیتمجّله فقه اهل، »محارب کیست و محاربه چیست؟«حمود، هاشمی شاهرودی، م

.١٣٧٦زمستان 


