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چکیده

در خصوص برخورد «حدگونۀ» قانونگذار با «تعز یرات منصوص شرعی» در تبصرۀ  2مادۀ  111قانون

مجازت اسالمی ،این پرسش مطرح میشود که اساسا ماهیت تعز یرات منصوص شرعی و وجه تمایز آن از
حدود مصطلح چیست؟ در منابع فقهی رویکردهای مختلفی اتخاذ شده است .1 :حدیبودن موارد منصوص؛
 .2تعز یری و مقدربودن آن ها؛  .3تعز یری و غی رمقدربودن آن ها .در این پژوهش رو یکرد فعلی قانونگذار و نظر
فقهی شورای نگهبان در خصوص «تعز یرات منصوص شرعی» به روش توصیفیتحلیلیانتقادی و با رویکردی
اجتهادی ،نقد و پس از جمع بندی آرای مختلف فقهی ،نتیجه گیری شده است .بر اساس نتایج حاصل از این
تحقیق« ،تعز یرات منصوص شرعی» همانند دیگر تعز یرات ،مطلقا منوط به رأی حاکم شرع است؛ لذا برخورد
حدگونۀ قانونگذار با آن ها و تأسیس نوع جدیدی از مجازات تعز یری در تبصرۀ  2مادۀ  111قانون مجازات
اسالمی محل اشکال است.
کلیدواژه ها :تعز یر منصوص شرعی ،حد ،تعز یر ،فقه امامیه ،قانون مجازات اسالمي ،شورای نگهبان.

* .مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول1931/11/11:؛ تاریخ تصویب نهایی.1933/10/11:
 . 1نویسنده مسئول
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“Sharia Taazir Mentioned in Narrations”; Hadd (fixed punishment)
or Taazir (discretionary punishment)?
(Jurisprudential reinvestigation of note 2 of article 115 of the
Islamic Penal Code)

Mojtaba Javidi, Ph.D.,Assistant Professor, Shiraz University (corresponding author)
Aboutaleb Bani Asadi, M.A student of Islamic Jurisprudence and Principles of Islamic
Law, Shiraz University
Abstract
As regards the treatment of “Sharia Taazirs mentioned in narrations” as Hudud
by the legislator in note 2 of article 115 of the Islamic Penal Code, the question arises
as to the nature of Sharia Taazirs mentioned in narrations and how they differ from
Hudud in their terminological meaning? Different approaches have been adopted in
jurisprudential sources: 1- the instances mentioned in narrations are Haddi; 2- such
instances are Taaziri and whose amount is prescribed; 3- such instances are Taaziri
and whose amount is not prescribed. In this research, the legislator's current
approach and the jurisprudential view of the Guardian Council concerning “Sharia
Taazirs mentioned in narrations” have been criticized through descriptive, analytical
and critical method and with an Ijtihadi approach and after summarizing the
different jurisprudential opinions, the conclusion has been made. The results of this
study show that “Sharia Taazirs mentioned in narrations”, as other Taazirs, are
absolutely at the discretion of the Sharia ruler; consequently, their treatment as
Hudud by the legislator and establishing a new type of Taaziri punishments in note 2
of article 115 of the Islamic Penal Code is questionable.
Keywords: Sharia Taazir mentioned in narrations, Hadd, Taazir, Islamic
Jurisprudence, the Islamic Penal Code, the Guardian Council.
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مقدمه
درنتیجۀ ایرادات شورای نگهبان بر مادۀ  111و دیگر مواد همسوو بوا آن در حیحوۀ مجوازات اسوالمی و
اعالم خالف شرع بودن اطالق مقررات این ماده راجوع بوه توبوه و نیوز دیگور احکوام ارفواقی در تعزیورات
منصوص شرعی که از اطالق مواد مزبور بر میآمد (نک :پژوهشکدۀ شورای نگهبوان ،)41 ،قانونگوذار بوا
الحاق تبصرۀ دوم به مادۀ  ،111نوعی از تعزیرات را تحتعنوان تعزیرات منصوص شورعی از دایورۀ اطوالق
ارفاقی تعزیر مستثنی کرد و برخوردی حدگونه دربوارۀ آن اعموال داشوت .از یوک سوو
این ماده و سایر مواد
ِ

فقدان تعریفی مشخص از مفهوم این عنوان کلی و جدید در قانون مجازات اسالمی و از سووی دیگور ارا وۀ
تفسیری ّ
موسع و نامتعارف از آن توسط شورای نگهبان بهعنوان عامول اصولی ایجواد ایون تأسویس از دیگور
سوی ،موج گستردهای از منازعات فقهیحقوقی را در میان اندیشمندان حوزۀ فقه و حقوق جزا بهدنبال داشته
است.
در میان فقها ،شهید ثانی برای اولین بار به بررسی این موضوع پرداخته اسوت .بوه اعتقواد شوهید ثوانی،
عموم و اطالق تعریف محقق حلی در باب تعزیر شرعی ،غیرمقدربودن جمیوع تعزیورات را افواده میکنود،
درحالی که گروهی از روایات بر مقدربودن برخی مصادیق آن دحلت دارند .بر این اسواس ،وی وجوود ایون
مقدر منصوص را نقض ضابطۀ ارا هشوده توسوط محقوق حلوی میپنودارد و لوذا تعریوف جدیودی را
موا ِرد ِ

دراینباره ارا ه می دهد .این اشکال شوهید ثوانی توجوه سوایر فقهوا را نیوز بوه خوود معطووف داشوته اسوت،
بهطوریکه فقهای پس از او ،رویکردهای متفاوتی را اتخواذ کردهانود :برخوی تعزیریبوودن مووارد مقودر را
بهمقتضای تقدیرشان نمیپذیرند و آنها را در شمار حدود به حساب آوردهاند (نک :تبریزی11 ،؛ مشکینی،
202؛ منتظری)1 ،؛ برخی دیگر ،اگرچه اصل در تعزیر را عدم تقدیر میدانند ،لیکن در مواجهه با تعزیرات
خالف اصل کرده و کلیتداشتن اصل مزبوور را موورد تردیود قورار دادهانود
منصوص ،این موارد را حمل بر
ِ
(نک :شهید ثانی226/1 ،؛ گلپایگانی20/1 ،؛ مقدس اردبیلی)1۱۱/13 ،؛ عدهای نیوز از بواب متابعوت از
اصول و عمومات باب تعزیر ،تقودیریبودن را بوه مقتضوای تعزیریبوودن مووارد مزبوور ،نپذیرفتوه و مووارد
منصوص را حمل بر مصداق کردهاند (نک :مکارم شیرازی ،انوارالفقاهة.)11 ،
مقالۀ حاضر می کوشود بوا مراجعوه بوه نظورات فقهوا و ادلوۀ تفصویلی آنهوا ،ایون موضووع را بوهروش
توصیفیتحلیلیانتقادی و با رویکردی اجتهادی بررسی کند و در ضمن ارا وۀ تعریوف پذیرفتهشودۀ فقهوا از
ِ
تعزیرات منصوص شرعی ،به بررسی ای ن مسولله بپوردازد کوه رویکورد فعلوی قانونگوذار در بواب تعزیورات
منصوص شرعی و تفسیر موسع شورای نگهبان از آن ،بوا کودام یوک از مبوانی معتبور فقهوی در فقوه امامیوه
فعلی قانونگوذار بوهتبع ایوراد شوورای
مطابقت دارد؟ اهمیت این موضوع از آن جهت است که مطابق تلقی ِ
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نگهبان ،در قانون مجازات اسالمی این دسته از تعزیرات شورعی بهمثابوۀ حودود انگاشوته شودهاند و عموال
امکان اعمال بسیاری از نهاد های ارفاقی تعزیر از قبیل عفو ،تخفیف ،تعویوق و تعلیوق مجوازات دربوارۀ آن
منتفی شده است .نوشتار حاضر پس از بررسی مبانی فقهی موضوع مورد بحث و تثبیت نظریۀ مختوار ،ایون
رویکرد قانونگذار را نقد و بررسی میکند.
نگارنده پس از مطالعه و بررسی پژوهشهایی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به تعزیرات منصوص
شرعی پرداختهاند ،درنهایت پژوهشی را نیافته است کوه بهصوورت جوامع ،اقووال موجوود در ایون رابطوه را
ّ
بههمراه ادلۀ تفصیلی آنها بررسی کند .پژوهشهای انجامپذیرفته اغلب بهبررسی صرفا گزارشگرایانهای از
مصادیق تعزیرات منصوص شرعی بسنده کردهاند؛ لذا نیاز به پژوهش پیرامون این مسلله بهگونوهای کوه اوح
ازنظر حد یا تعزیریبودن آنها بپردازد؛ ثانیا جامع اقوال موجود باشود؛
به بررسی تعزیرات منصوص شرعی
ِ

ثالثا به بررسی تفصیلی ادله و نقد و بررسی سندی و دحلتی روایات مستند بپردازد؛ رابعا به جمعبندی آرای
مختلف فقهی نا ل آمده و نظریۀ واحدی را ارا ه دهد ،ضروری به نظر میرسید.
ِ
 .0مفهومشناسی تعزیر
 .1-1تعزیر در لغت و اصطالح
تعزیر در لغت در معانی زیادی به کار رفته است؛ ازجمله تعظیم ،توقیر ،تأدیوب (جووهری،)411/2 ،
مالمت و سرزنش و ضرب دونالحد (مرتضی زبیدی .)212/4 ،راغب ذیل واژۀ تعزیر مینویسود« :تعزیور
َ ُ
بهمعنای نصرت و یاری همراه با احترام است؛ مانند « ُت ّ
عز ُر ُوه (فتح )9 :و ع َّزرت ُموهم( »...ما ده .)12 :تعزیر
ِ
نیز زدنی کمتر از حد است که این معنا به همان معنای اول باز میگردد؛ زیرا تنبیوه و ضورب کمتور از حود،
تأدیب است و تأدیب نوعی نصرت و یاری به شومار میآیود .معنوای اول ،یواریکردن بهوسویلۀ ازبینبوردن
زیان فرد است و معنای دوم ،یاریکردن فرد ازطریوق منوع او از اسوباب زیوانش میباشود» (راغوب
اسباب ِ
اصفهانی.)222 ،

برخی پژوهشگران دو کاربرد واژۀ تعزیر در متون شرعی و فقهی را ،مطلق مجازاتها جز قصاص و دیه
و مجازاتهای غیرمقدره دانستهاند (حسینی .)126 ،به نظر میرسد وجه مشوتر میوان تعواریف گونواگون
تعزیر در متون فقه امامیه ،اشاره به غیرمقدربودن آن باشد (جاویدی و حمیدی92 ،تا .)92بور اسواس نظور
مشهور در فقه امامیه ،هرکس معصیتی مرتکب شود که حدی برای آن معصیت تعیوین نشوده باشود ،تعزیور
میشود،پ؛ مثل کسی که مالی بهاندازۀ نصاب را از محلی بدون حفاظ یا مالی کمتور از حود نصواب را از
مکانی با حفاظ سرقت کند (نک :طوسی ،المبسوط .)69/8 ،تعزیر نباید بهاندازۀ حدود تعیینشدۀ شورعی
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باشد و تعیین مقدار و تشخیص آن بهعهدۀ شخص امام [و یا نا ب او] است (عالمه حلی ،مختلف الشیعة،
 .) 118/2بر این اساس ،نظر منسوب به فقهای شیعه ،یعنی تعریف تعزیر به عقوبتی که شارع اندازۀ معینوی
برای آن تعیین نکرده است (جمعی از نویسندگان ،)41 ،بهعنوان مبنای نگارش این مقاله در نظر گرفته شده
است.
 .2-1تعزیرات منصوص شرعی
در عبارات فقها ،عنوانی به نام تعزیرات منصوص شرعی وجود ندارد ،اما مطابق برداشت لغوی ،امکان
ارادۀ دو معنای متفاوت از آن وجود دارد:
أ) مواردی که به موجب روایات برای عملی معین ،تعزیر مقرر شده است ،هرچند نوع و مقدار آن تعیین
نشده باشد.
مقدار کیفر مشخص شده باشد.
ب) مواردی که بهموجب روایات ،برای عمل معین تعزیری ،نوع و
ِ

این اصطالح اولینبار در قانون مجازات اسالمی مصوب سال  1292به کوار رفوت ،اموا تعریفوی از آن
ارا ه نشد .بررسی نظرات شورای نگهبان در خصوص موادی که تعزیرات منصوص شورعی از آنهوا مسوتثنا
شده اند ،حاکی از آن است که شورای نگهبان معنای نخسوت را مودنظر داشوته اسوت (نوک :سواریخانی و
توکلپور101 ،تا .)101برخی معتقدند که چون این قید بر اساس ایراد شورای نگهبوان بوه قوانون مجوازات
اسالمی اضافه شده است ،در تفسیر آن بایستی مال را نظر شورای نگهبان قورار داد (هموو102 ،توا،)102
اما باتوجهبه اینکه قوانین در کشور ایران مبتنیبر شرع مقدس هستند ،هنگام تفسیر آن بایستی به منابع معتبر
اسالمی رجوع کرد و با رجوع به این منابع ،بطالن چنین معنایی روشن است؛ زیرا چنانکه بهزودی خواهیم
گفت آنچه در متون فقهی محل نزاع فقها است منحصرا وجه تقدیر برخوی مصوادیق تعزیور ،بوهرغم قاعودۀ
بودن آن است وگرنه در شمول احکام ارفاقی تعزیر نسبت به سایر مصادیق غیرمقدر ولو آنکوه بوه
بیدالحاکم ِ

تعزیریبودن آنها در روایات تصریح شده باشد ،هیچگونه تردیدی بین فقها وجود ندارد .بر اساس مووازین
حقوقی نیز عالوه بر آنکه معنای دوم با مبانی تفسیری بهمنظور کشف ارادۀ مقونن سوازگار اسوت ،بوا قاعودۀ
تفسیر مضیق و تفسیر بهنفع متهم قوانین کیفری نیز انطباق دارد (ساریخانی و اکرمی)111 ،؛ لوذا محتووای
این مقاله ،در کنار پرداختن به مسللۀ اصلی خود یعنی حد یا تعزیربودن تعزیرات منصووص شورعی ،عموال
نقد دیدگاه شورای نگهبان در خصوص مفهوم تعزیرات منصووص شورعی نیوز محسووب میشوود.
بهنوعی ِ
قضات نیز هنگام صدرو رأی ،الزامی به صدور رأی بر اساس مشروح مذاکرات شورای نگهبان ندارنود و بور

اساس اصول حقوقی ،مشروح مذاکرات تنها میتواند در تفسیر قوانین کمک کند و الزامی در نووع برداشوت
ِ
ایجاد نمی کند .بر این اساس به عقیدۀ نگارنده ،تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته میشوود کوه در
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روایات برای عملی ّ
معین ،نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد و همین معنا ،مال بررسی موضوع مقالوه
در فقه امامیه است .در نظریۀ مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضا یه 1نیز همین معنا پذیرفته شده است.
 .2تقریر محل نزاع
 .1-2ضابطۀ محقق حلی در باب حد و تعزیر
در میان قدما ،فقیهی را نمیتوان یافت که متعرض بحث تعزیرات منصوص شورعی شوده باشود ،بلکوه
حی عبوارات
آنان پس از معرفی تعزیر بهعنوان مجازاتی غیرمقدر و منوط به رأی حاکم و امام ،صرفا در حبوه ِ
خویش موارد مزبور را ذکر می کردند .این امر حاکی از آن است که از دیدگاه فقهای متقدم ،وجود این موارد

کلی پذیرفتهشده در باب تعزیر وارد نمیکند.
خالف اصل ،خدشهای بر اصل و ضابطۀ ِ

تمامی این اختالف دیدگاهها ،در میان فقهای متأخر و از آنجا سرچشمه میگیورد کوه محقوق حلوی در
ُّ
ّ
ٌ َّ
حودا و موا لویس کوذلک ّ
مقودره ّ
یسومی
یسومی
مقام بیان ضابطۀ حد و تعزیر مینویسد« :کل ما له عقوبة

تعزیرا» (شرائع اإلسالم .)126/1 ،آنگاه این گفتار محقق ،محل نقد و اشکال فقهای پس از او قرار گرفتوه و
به این ترتیب ،این مسللۀ اقوال مختلفی را به خود دیده است.
 .2-2اشکال شهید ثانی بر تعر یف محقق
شهید ثانی در شرح کالم محقق اشکالی را مطرح میسازد .او اگرچه در مقدربودن حد نسبت به جمیع
افراد خود با محقق همراه است ،اما این ضابطۀ کلی پذیرفتهشدۀ او را در باب تعزیور نمیپوذیرد و لوذا قیود
ٌ
ٌ
إهانة ح َ
تقدیر لها بأصل الشرع غالبوا».
غلبه را بر آن میافزاید و تعزیر را اینگونه تعریف میکند« :عقوبة أو
سپس چنین می فرماید :هرچند اصل در تعزیر ،غیرمقدربودن است و اغلب افراد آن نیز چنین است ،لویکن
در روایات برخی از مصادیق آن بهصورت مقدر وارد شدهاند که عبارتاند از .1 :تعزیر کسی که در روز مواه
رمضان با همسر خود نزدیکی کند که  21تازیانه برای او تعیین شده اسوت؛  .2کسوی کوه کنیوزی را بودون
اجازۀ زن مسلمانش به ازدواج خود درآورد که  12/1تازیانه برای او معین شده اسوت؛  .2دو مورد برهنوه در
لحاف واحد خوابیده باشند که بنا بر قولی تعزیر آنها 20توا 99تازیانوه اسوت؛  .1کسویکه بواکرهای را بوا
انگشت ازاله بکارت نماید که بر اساس نظر شیخ طوسی بین 20تا 49تازیانه و بر اساس نظر شیخ مفید بین
20تا 80تازیانه بر او جاری میشود؛  .1مرد و زنی که بهصورت عریان در زیر لحاف واحد خوابیده باشوند
که شیخ مفید میفرماید از 10تا 99تازیانه بر او زده میشود ،درحالیکه شیخ طوسی دراینبواره بودون ذکور
تعداد ضربات تنها بهطور اطالق تعزیر را ذکر کرده و در کتاب خالف گفته اسوت :اصوحاب موا دراینبواره
 1نظریۀ شمارۀ  1016/30/7مورخ .1930/7/00

پاییز 0011

«تعزیر منصوص شرعی»؛ حد یا تعزیر؟

99

«حد» (یعنی 100تازیانه) روایت کردهاند (شهید ثانی224/11 ،تا.)226
این درحالی است که فقها تعزیر را بهاستناد روایات ،مجازاتی غیرمقودر و منووط بوه رأی حواکم شورع
دانستهاند .بنابراین تقیید تعزیرات شرعی در این موارد به قید تعیین ،نموودار نووعی تنواقض اسوت .نوشوتار
حاضر میکوشد تناقض موجود در عنوان مزبور را بهنحوی رفع یا توجیه کند.
 .3بررسی اقوال و احتماالت
در مواجهه با تعزیرات منصوص شرعی ،احتماحت سهگانهای مطرح است که در میوان فقهوا ،هرکودام
طرفدارانی دارد:
 .1-3دیدگاه نخست :حدیبودن
مقدر مذکور در عبارت شهید ثانی ،تنهوا دو موورد نخسوت را
اکثر طرفداران این دیدگاه ،در میان موارد ِ

داخل در عنوان حد مصطلح دانستهاند .ازآنجاکه در مابقی موارد ،تعیین میزان مجازات میان طورفین مقودر
منوط به رأی حاکم شرع است و تقدیر معتبر در حدود شرعی در آنها نیست ،لذا اینگونوه مووارد را نیوز در
حکم سایر موارد تعزیر انگاشتهاند که بوه رأی حواکم مراجعوه میشوود (روحوانی242/21 ،؛ گلپایگوانی،
21/1؛ منتظری .)1 ،البته در مقابل این گروه ،برخی تمامی موارد مذکور را در شمار حدود به حسواب آورده
و دحلت روایات بر مدعای شهید را کوتاه و ناتمام دانستهاند (نک :فاضل موحدی لنکرانی.)11 ،
بودن تعزیرات منصوص شرعی عبارت است از:
مهمترین ادلۀ طرفداران حدی ِ

 -1انطباق تعریف حد ،حداقل بر بخشی از موارد مقدر (مشکینی)202/1 ،؛ توضویح اینکوه اگور فورق
میان حد و تعزیر ،چیزی جز تقدیر و عدم تقدیر نباشد ،پس چگونه عقوبتی که میزان معینی دارد ،داخول در
عنوان حد نباشد؟ (تبریزی8 ،تا.)9
 -2ممکن است اطالق لفظ تعزیور در روایوات در مقابول حود نباشود (نوک :تبریوزی9 ،؛ روحوانی،
242/21؛ فاضوول موحوودی لنکرانووی ،)8 ،بلکووه بووهلحاظ معنووی لغوووی آن باشوود (مشووکینی.)202 ،
مقدر مذکور را تعزیر بنامد ،اطالق لفوظ تعزیور
بهعبارتدیگر ،گویی آنچه شهید ثانی را برانگیخته تا موارد ِ

در نص روایی بر آن ها است ،لکن بر فرض آنکه چنین اطالقی را در جمیوع مووارد مقودر بپوذیریم ،ممکون
است مقصود از تعبیر تعزیر در روایات ،تعزیر در مقابل حد نباشد (صاحبجواهر.)211/11 ،
 -2تعزیردانستن موارد مقدر منجر به تداخل حد و تعزیر با یکدیگر میشود (موسوی اردبیلی)22/1 ،؛
زیرا حدانگاری هر مجازات ،منحصرا متوقف بر تعریف حد است و آنچه شهید ثانی متذکر شده ،متناسوب
با جایی است که شناخت حدود از راهی غیر از تعریف آن ّ
میسر باشود (شوفتی ،)10 ،زیورا نوص معتبوری
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وجود ندارد که مجازاتهای حدی را بهصورت کامل احصا کرده باشد.
 .2-3دیدگاه دوم :تعزیری و مقدربودن
ّ
قا الن این دیدگاه از قبیل شهید ثانی در مقام نقض ضابطۀ ارا هشده توسط محقق ،صرفا به ذکور مووارد
مذکور بسنده کرده و بر اثبات مدعای خویش ،دلیلی را اقامه نکردهاند ،لویکن برخوی از فقهوا علوت التوزام
ایشووان بووه ایوون مقووال را ،اطووالق لفووظ تعزیوور در روایووات بوور موووارد پنجگانووۀ مووذکور احتمووال دادهانوود
(صاحبجواهر .)211/11 ،به نظر میرسد علت این التزام ،امر دیگری باشد؛ زیرا در هیچکدام از روایوات
چنین استعمالی را نمی توان یافت ،جز آنکه مراد ایشان از لفظ تعزیر واژۀ ادب باشد که آن نیز تنها بر موضع
دوم (ازدواج با کنیز بدون اذن همسر آزاد مسلمان) قابل صدق است.
با تحقیق در مسلله ،ایون احتموال ّ
قووت پیودا می کنود کوه شواید علوت اصورار امثوال شوهید ثوانی بور
تعزیردانستن موارد مقدر ،این امر باشد که در نظر ایشان دایرۀ حدود در شرع کامال مشخص است .عبوارت
ِ
یکی از فقها را بهعنوان مؤیدی بر گفتار فوق ،ذکر میکنیم:
مقدس اردبیلی ازجمله طرفداران این دیدگاه در مقام اقامۀ دلیل بر قاعدۀ «بما یراه احمام بوودن تعزیور»
بهاستناد روایت مضمرۀ سماعه در باب شاهدان دروغگو (حر عاملی )3۱۳/2۲ ،مینویسد« :در این روایت
نوعی دحلت بر غیرمقدربودن تعزیر وجود دارد ،اما این دحلت کلیت ندارد؛ زیرا سابقا به موواردی ازقبیول:
نزدیکی در حال حیض ،نزدیکی در روز ماه مبار رمضان و ...برخوردیم که دارای مجوازات مقودر بودنود.
بنابراین مواضع یادشده از قاعدۀ مزبور مستثنا هستند مگر اینکه گفتوه شوود اینهوا حدنود ،لویکن بورخالف
مشهور است» (مقدس اردبیلی .)146/12 ،چنانچه مشهود است وی اگر چه احتمال حودیبودن را مطورح
ّ
میسازد ،ولی نهایتا تلقی مشهور از انحصار حدود در مواردی خاص را دلیل بر غیرحدیبودن میداند.
پس از تبیین دیدگاه مزبور اکنون این پرسش مهم مطرح میشود که ثمرات مترتب بر این رویکرد فقهوی
چیست؟ این ثمرات از دیدگاه قا الن آن مغفول مانده است و تنها معدودی از فقهای معاصر در مقوام بیوان
نتایج دیدگاه دوم ،متذکر این مسلله شدهاند و فیالجمله ثمرات مترتب بر آن را بیان داشتهاند .فقیوه معاصور
نجمالدین طبسی دراینباره مینویسد « :چنانچه نامقدربودن تعزیرات را حمل بور غالوب نمواییم و بور ایون
اساس موارد مقدر منصوص را نیز تعزیر بدانیم ،پس اسوقاط و عفوو مجوازات در ایون مووارد ،ماننود سوایر
تعزیرات برای فقیه جا ز است» ( .)90آیتالله گلپایگانی معتقد اسوت ثمورۀ ایون نوزاع در جوواز اماموت و
اقتدای به شخصی است که این تعزیر بر او اجرا شده است ،برخالف زمانی که از قبیول حود شورعی باشود
[اختصاصی] مترتب بر حودود؛ از قبیول
(21/1تا .)22بهعقیدۀ مرحوم منتظری «ثمرۀ نزاع ،نسبت به احکام
ِ
برداشته شدن حد در هنگام شبهه ،عدم سوگند و کفالت در حد ،جواز عفو امام از حدی کوه بوا اقورار ثابوت
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شده باشد نه با بینه و مانند آن ،ظاهر میشود؛ چه اینکه احکام مذکور بر تعزیرات مترتب نمیگوردد» (.)1
درمجموع بهزعم نگارنده در مراد قا الن این دیدگاه در خصوص نتیجۀ آن ،دو احتمال داده میشود که بر هر
دو اشکال وارد است:
احتمال نخست :موارد مقدر ،تعزیرند اما بهاقتضای تقدیرشان احکام حدود بر آنهوا مترتوب میشوود.
این احتمال مستلزم تناقض است و دلیل معتبری نیز بر آن قا م نیست ،بلکه مقتضای اصول و عمومات باب
تعزیر ،بیدالحاکم بودن مطلق تعزیرات است و اما شمول ادلۀ احکام اختصاصوی حود نسوبت بوه تعزیورات
منصوص ثابت نیست و قول و فتوای صریحی نیز دربارۀ آن وجود ندارد.
احتمال دوم :موارد مقدر تعزیرند ،لیکن بهاقتضای تقدیرشان در برخی از احکام با آنها معاملۀ حودود
میشود؛ به این معنا که مثال در تعزیرات منصوص ،حاکم شرع حق کم یا زیادکردن مجازات مقدر را نودارد
(چنانکه در حدود نیز این گونه است) ،بلکه باید مرتکب را به میزان ذکرشوده در روایوت تعزیور کنود ،ولوی
میتواند او را بهسبب توبه یا دیگر عوامل ارفاقی تعزیر ،عفو کنود کوه ایون نیوز مودعای بالدلیول و تورجیح
بالمرجح است؛ زیرا حزمۀ این سخن آن است که برخی از احکام تعزیر بر آنها مترتوب میشوود و برخوی
دیگر بار نمیشود.
 .3-3دیدگاه سوم :تعزیری و غیرمقدربودن

ّ
الله مکارم 1و برخی از مراجع تقلید معاصر پیورو اسوتفتا ات بهعملآموده2
بر اساس این دیدگاه که آیت

ِ
ات شورعی ،غیرمقودر و
ر
تعزیو
بدان معتقدند ،موارد پنجگانۀ مذکور و نیز دیگر موارد مشابه آن همانند سایر
ِ

معلق بر رأی حاکم شرعاند .مطابق این دیدگاه ،نفس مجازات معینشوده در روایوات ،موضووعیت نودارد و

میتوان از آن به دیگر افراد و مصادیق مجازاتهای تعزیری ،تعدی کرد.
 1عبارت ایشان چنين است« :تعزیر اشكال و انواع مختلفى دارد و هدف از آن بازداشتن از گناه است؛ همان گونه كه در معناى لغووى تعزیور
آمده است« :التعزیر هو المنع» و در مواردى كه مقدار معيّنى براى تعزیر ذكر شده ،از قبيل بيان مصداق است» (مكارم شيرازی ،تعزیر و گسترۀ
آن160 ،تا.)169
 0متن پرسش و پاسخ این استفتائات به شرح زیر است:
در مورادی كه به موجب روایات برای عمل معين ،نوع و مقدار كيفر معين شده است؛ مانند وطی زن حائضه یا صائمه و درعينحال فقها آن را
تعزیر دانستهاند ،آیا حاكم شرع میتواند به ميزان كمتر یا بيشتر از آنچه در روایات آمده مرتكب را تعزیر كند یا وی را بهخاطر توبه و احوراز
ندامت و اصالحش (پس از اقامۀ بينه عليه او) مورد عفو قرار دهد؟
 .1آیتاهلل شبيری زنجانی :در فقه ،مواردی بهعنوان تعزیر مطرح شده است كه شارع ،ميزان آن را معين نمووده اسوت؛ در اینكوه آیوا هموۀ آن
موارد ،تعزیرند یا برخی حد و برخی دیگر تعزیرند و اینكه آیا اساساً تعزیرِ مقدر میتواند وجود داشته باشد یا خير؟ اختالفواتی وجوود دارد.
مواردی كه تعزیر است با صالحدید حاكم قابل كاهش یا افزایش است (شمارۀ استفتا.)zanjani.ir-69630 :
 .0آیتاهلل گرامی :شهرت فتوایی و فهم مشهور فقها بر آن است كه تعزیر میباشد و تعزیر قابل تغيير است ،اگر قابلتغيير نباشد حد است نوه
تعزیر ،قاعدتاً هم باید تعزیر باشد و بعيد است حكم زنا با این موارد یكسان باشد و هر دو حد باشند (.)ayat- gerami.ir
نظر مخالف :آیتاهلل صافی؛ بهطوركلی تعيين اصل تعزیر و مقدار آن به عهده و تشخيص حاكم جامع شرائط فتوی است و در مواردی كه برای
تعزیر ،حد خاصی معين شده احوط اكتفا بههمان مقدار است و اهلل العالم (شمارۀ دفتری.)saafi.com-31/10/177 :
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ادلۀ مستند این دیدگاه عبارت است از .1 :کلمات اهول لغوت؛  .2تنقویح منواط و الغوای خصوصویت
قطعی؛  .2حمل روایات بر یکی از مصادیق تعزیر؛  .1حمل روایات بر حکم حکومتی مرتبط با یوک برهوۀ
زمانی خاص؛  .1اصل عدم تقدیر در تعزیرات شرعی.
تفصیل این ادله بهعنوان نظریۀ مختار در ضمن مباحث آتی بیان خواهد شد.
 .0بررسی روایات
تعزیرات مقدر منحصر در پنج مورد مذکور در عبارت شهید ثانی نیستند ،بلکه موارد مقدر دیگری نیوز
عالوه بر این موارد وجود دارد؛ مثل هم بسترشدن با زن حا ض و تجاوز جنسی به حیوانات کوه در روایوات،
حکوم
21تازیانه برای آنها معین شده است (موسوی اردبیلوی ،)22/1 ،اموا ازآنجاکوه اوح بوا روشنشودن
ِ
مواضع پنج گانۀ مذکور ،امکان الغای خصوصیت مورد و تعدی حکم به سایر موارد مقدر نیوز وجوود دارد؛
ثانیا بهعلت گنجایش محدود این مقال ،بررسی تمامی موارد مقدر موجود امکانپوذیر نیسوت ،لوذا بوهطور
خاص به بررسی روایات موارد پنجگانۀ مذکور در عبارت شهید ثانی میپردازیم.
نخست :تعزیر کسی که در روز ماه مبارک رمضان با همسر خود نزدیکی کند.
«مفضلبنعمر از امام صادق(ع) دربارۀ مردی روایت میکند که در حال روزه بوا همسور روزهدار خوود
نزدیکی کرده بود ،امام(ع) فرمود :اگر همسرش را مجبور به این کار کرده ،دو کفاره بر ذمه دارد و اگور آن زن
از او پیروی کرده باشد ،هریک از آن دو ،کفارهای بر ذمه دارند .در صورت نخسوت ،مورد بوه پنجواه ضوربه
تازیانه برابر با نصف حد محکوم است و در صورت دوم ،هریوک از آن دو بوه بیسوتوپنج ضوربه محکووم
میشود» (کلینی.)212/4 ،
مفضلبنعمر بهشدت ضعیف است (محقق حلی ،المعتبرر )681/2 ،و بوه گفتوۀ شویخ صودوق ،ایون
وجوود ضوعف سوند ،مشوهور مطوابق
روایت را تنها مفضلبنعمر ذکر کرده است (ابنبابویه .)114/2 ،بوا
ِ
مضمون آن عمل کردهاند .بر اساس برخی نظرات ،شهرت ّ
عملیه میتواند موجوب جبوران ضوعف سوند آن
شود (نک :طباطبایی216/1 ،؛ عالمه حلی ،منتهى المطلب141/9 ،؛ صاحبجواهر .)208/16 ،البتوه بور
فرض تحقق ادعای اجماع بر مضمون روایت ،اجماع محتملالمدر و بدون اعتبار است .از سووی دیگور،
حتی اگر سندیت روایت را بهسبب شهرت عملی بپذیریم ،اما دحلت آن بر تعیین ،بهقرینۀ صدر حدیث کوه
حاکی از موضوعی خارجی است و نیز ادلۀ خارجی دیگری که به زودی ذکر میشود ،ناتمام است.
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دوم :کسی که کنیزی را بدون اجازۀ زن مسلمانش به ازدواج خود درآورد.
«علیبناب وراهیم از صالحبنسووعید از بعضووی اصووحاب از منصوووربنحازم نقوول میکنوود کووه از امووام
صادق(ع) دربارۀ مردی که بدون اذن همسر آزاد مسلمانش ،کنیزی را به ازدواج خود در آورده بود ،پرسیدم.
امام فرمود :آن دو را از یکدیگر جدا میکنند .گفتم :آیوا مورد تأدیوب میشوود؟ فرموود :آری 1221 ،ضوربه
شالق برابر با یکهشتم حد زانی .راوی میگوید عرض کوردم :اگور زن مسولمان پوس از آن راضوی شوود؟
فرمود :نه آن مرد را میزنند و نه میان او و کنیز جدایی میافکنند ،بلکه بر همان نکواح اول بواقی میماننود»
(طوسی ،تهذیب111/10 ،تا.)111
این حدیث عالوه بر مرسلهبودن ،بهسبب صالحبنسعید مجهوول اسوت (موسووی اردبیلوی.)408/1 ،
حدیث دیگری نیز در تهذیب به همین مضمون از حذیفةبنمنصور نقل شده است (طوسی )211/4 ،که آن
نیز عالوه بر اینکه بعضی از رواتش مجهول هستند ،بهواسطه «ابراهیمبناسحاق نهاوندی» ضعیف میباشد
(موسوی اردبیلی.)409/1 ،
َ َ َّ َ ََ
کلینی این خبر را با همین سند روایت کرده است ،با این تفاوت که به جای عبارت «تزوج أمة» عبوارت
َ
«ت َز َّو َج ِذ ّمیة» را ذکر کرده و نیز عبارت «و هو صواغر» را بور آن افوزوده اسوت ( .)211/4روایوت دیگوری را
صدوق با سند معتبر از ابنهشام نقل میکند که با اندکی اختالف با نقل کافی در آن نیز لفظ ّذمیه بوه جوای
امه به کار رفته است (ابنبابویه .)126/2 ،به نظر میرسد مراد از ّذمیه در نقل کافی ،امة اسوت؛ زیورا در آن
زمان کنیزان عمدتا ذمی (مجوسی ،نصرانی یا یهودی) بودهاند .بنابراین شاید به این دلیل به جای اموة کلموۀ
ّذمیه و بالعکس به کار میرفته است (نک :منتظری .)110 ،بنا بر فرض اخوذ تهوذیب از کوافی ،نقول معنوا
صورت پذیرفته است .از سوی دیگر ،عمل مزبور حرام است ،منتهی نه به اعتبار خود عقد ،بلکه به مالحظۀ
مفسدهای که بر آن مترتب میشود؛ یعنی آزار و اذیتی که از این ناحیه متوجه زن آزاد مسلمان میشود (نک:
طباطبایی.)122/11 ،
تقدیر کیفر به یکهشتم حد زانی نسبت به سایر موضوعات مشابه به دحیلی کلیت ندارد؛ اوح اجماع و
شهرت معتبری بر ّ
تعین تقدیر مزبور وجود ندارد و بر فرض وجود ،از نوع اجماع مودرکی اسوت کوه بودون

اعتبار است؛ ثانیا حکم تعزیر در روایت بهدلیل ازدواج با کنیز بدون اذن همسر نیست ،بلکه ِّ
مسبب حقیقی
اذیت غیر ،موضووعی
آن ،آزار و اذیتی است که بهسبب این عمل به زن آزاد رسیده است .بدیهی است آزار و ِ
کلی است که در ضمن مصادیق متعدد تحقق مییابد؛ ثالثا به قرینۀ لفظ ادب در روایوت و پرسوش راوی از

واقعهای خارجی دانسته میشود که عقوبت مذکور صرفا مربوط به همان رویداد خارجی و بهمنظور تأدیوب
ّ
برحسب قضایای مختلف بالمانع است.
آن
از
ف
تخل
آن فرد خاطی بوده است .بنابراین
ِ
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سوم و چهارم :اجتماع دو فرد عریان (دو مرد یا یک مرد و یک زن) در لحاف واحد.
شیخ حر عاملی تمامی روایات مربوط به اجتماع دو فرد عریان (با قطعنظر از جنسیت آنان) در لحواف
ْ
َّ َ
ََ
ْ ََ
اب ُث ُبوت َّ
یا لباس واحد را در بابی تحتعنوان « َب ُ
الور ُجل ْین َو ال َم ْورأت ْین َو
الت ْع ِز ِیر ِب َح َس ِب َما َی َر ُاه ِاْل َم ُام علوی
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ
َ َ
َ
َ
َّ
اف َو ِاح ٍد أ ْو ث ْو ٍب َو ِاح ٍد ُمج َّر َد ْین الخ» مطرح میسوازد ( .)81/28موضووع
الر ُجل َو ال َم ْرأ ِة ِإذا ُو ِجدا ِفی ِل َح
ٍ
ِ
ِ
حکم در همۀ روایات ،اجتماع دو فرد عریان بهصورت مطلق و با قطعنظر از جنسویت آنوان اسوت؛ اعوم از
اینکه آن دو نفر دو مرد باشند یا دو زن یا یک مرد و یک زن (نک :ابنبابویه21/1 ،؛ طباطبایی16/16 ،تا14؛
فاضل موحدی لنکرانی49 ،؛ مکارم شیرازی ،انوارالفقاهة .)126 ،شهید ثانی در عبارت خوود متعورض دو
مورد شده است :اجتماع دو مرد برهنه و اجتماع یک مرد و یک زن برهنه در لحاف واحد ،گرچوه پوارهای از
روایات نیز راجع به اجتماع دو زن برهنه در لحاف واحد است .مجازات مذکور در ایون روایوات بور چهوار
دستهاند:
دستۀ اول :حد کامل
ابیعبیده از امام باقر(ع) روایت میکند که فرمود« :علی(ع) وقتی دو مرد را بهصورت عریان در لحواف
واحد مییافت ،بر هرکدام صد تازیانه برابر حد زانی میزد و زمانی که دو زن عریان در لحواف واحود دیوده
میشدند ،بر هرکدام یکصد تازیانه میزد» (حر عاملی.)89/28 ،
در روایت دیگری سلمه از امام صادق(ع) روایت میکند که فرموود :علوی(ع) وقتوی زن و موردی را در
لحاف واحدی مییافت ،بر هرکدام  100تازیانه میزد (همو.)89/28 ،
دستۀ دوم 99 :تازیانه
ابنسنان گوید « :امام صادق(ع) دربارۀ دو مردی که در لحاف واحد دیده شوند فرمود :بوه هرکودام 99
تازیانه میزنند» (همو.)89/28 ،
در روایت دیگری ابانبنعثمان از امام صادق(ع) روایت میکند که فرمود« :امیرمؤمنان(ع) مردی را بوا
زن نامحرمی د ر زیر یک لحاف یافت و به هرکدام نود و نه تازیانه زد» (همو.)89/28 ،
دستۀ سوم :زدن کمتر از حد
معاویةبنعمار گوید :به امام صادق(ع) عرض کردم« :دو زن در لبواس واحود میخوابنود .فرموود :زده
میشوند .گفتم :حد؟ فرمود :نه .گفتم :دو مرد در یک لباس میخوابند .فرمود :زده میشوند .گفوتم :حود؟
فرمود :نه» (همو.)89/28 ،
دستۀ چهارم 20 :تازیانه
سلیمانبنهالل گوید :یکی از همکیشان ما از امام صادق(ع) پرسید :فدایت شوم آیا میتواند مردی بوا
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مرد دیگر در زیر یک لحاف بخوابد؟ فرمود :خویشاوند یکدیگرند؟ گفت :نه .فرمود :آیا ناچارنود؟ گفوت:
نه .فرمود :هریک را  20تازیانه میزنند .گفت :با یکدیگر جمع شودهاند .فرموود :اگور دخوول واقوع نشوده
هرکدام صد تازیانه می خورند و چنانچه دخول شده ،وی را حال ایستاده یک ضربت شمشیر میزنند به هور
کجا که بینجامد انجامیده .گفت :پرسیدم :آیا این بهمعنی قتل است؟ فرمود :آری .گفتم :اگر زنی با زنوی در
یک بستر زیر یک لحاف بخوابند؟ فرمود :خویشاوندند؟ گفتم :نه .فرمود :ناچار بودهاند؟ گفتم :نه .فرمود:
هریک  20تازیانه می خورند .گفتم :اگر با هم مساحقه کرده باشند؟ راوی گوید :این سؤال بر او سخت آمد
ّ ّ ّ
و سه بار فرمود :اف اف ،اف ،سپس فرمود :بر هرکدام حد جاری میشود (همو.)90/28 ،
فقها در مقام جمع این چهار دسته روایات ،طرق مختلفی را برگزیدهاند ،اما در اینجا بوهمنظور رعایوت
اختصار صرفا نظریۀ مختار را ذکر میکنیم:
روایات دستۀ اول از سه جهت مرجوح و مطروحاند:
ّ
 .1بهقرینۀ صحیحۀ عبدالرحمنبنحجاج این طایفه از روایات حمل بر تقیه میشوند .روایوت چنوین
َ
است« :نزد امام صادق(ع) بودم ،ع ّباد بصری به همراه عدهای از یارانش وارد شدند .به امام عرض کرد :مورا
از حکم دو مردی که در لحاف واحد دیده شوند باخبر کن .امام فرموود :علوی(ع) وقتوی دو مورد را در یوک
لحاف میگرفتند ،بر آنان حد جاری میکرد .عباد گفت :شما به من گفته بودیود یوک ضوربه کمتور از حود.
سپس امام دوباره آن حدیث را گفت و چند مرتبه تکرار کورد توا آنکوه فرموود« :یوک ضوربه کمتور از حود»
(حرعاملی .)81/28 ،گویی امام در ابتدا بهسبب وجود همراهان ّعباد که فردی عوامی بووده اسوت از بیوان
حکم واقعی امتناع داشته ،اما پس از اصرار ّعباد ناچار به بیان حکم واقعی شده است (خویی.)291/11 ،
 .2روایات این گروه مورد اعراض تمام فقها بهاستثنای صدوق قرار گرفته است (منتظری.)162 ،
 .2ثبوت حد تام ،مطلقا مشروط به تحقق زنای حقیقی مانند میل در سرمهدان است (مقدس اردبیلوی،
 .)122/12به تعبیر دیگر ،در این موارد زنا ثابت نیست ،پس مقتضای آن نیز ثابت نخواهد بود (عالمه حلی،
مختلفالشیعة.)180/9 ،

اخبار روایات دستۀ دوم ظهور در ّ
تعین  99تازیانه دارند ،اما ازآنجاکه هیچکدام از فقها برطبق این حکم
ِ
فتوا ندادهاند ،لذا این اخبار بر بیان حداکثر تعزیر حمل میشوند (نک :منتظری.)162 ،
روایات دستۀ سوم نیز بر زدن کمتر از حد دحلت دارد و بنابراین به روایات دستۀ دوم باز میگردد (همو،
.)162
در خصوص روایات دستۀ چهارم ،تنها روایوت سولیمانبنهالل در ایون دسوته میگنجود کوه سوند آن
بهسبب وجود چند فرد مجهولالحال ازجمله خوود سولیمان ضوعیف اسوت (موسووی اردبیلوی )82/2 ،و
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هرچند عمل مشهور موجب جبران ضعف سندی روایت شود اما حمل آن بر اقل مقدار تعزیور آنگونوه کوه
مشهور بوه آن ملتوزم شودهاند ،بودون دلیول اسوت .اساسوا ایون اخوتالف در رأی معصووم ،خوود دلیول بور
مصداقیبودن حکم مزبور است .بنابراین به نظر میرسد کیفر معینشده در روایت صرفا از باب بیوان یکوی
از مصادیق تعزیر باشد ،نه اینکه امام درصدد بیان اقل میزان تعزیر بوده باشد.
اطالق تعزیور دحلوت دارد (منتظوری .)162 ،روایوت
روایت حفصبنبختری از امام صادق(ع) نیز بر
ِ

چنین است « :مردی را که در بستر مرد دیگر پیدا شد ،نزد امیرالمؤمنین آوردند .امیرالمؤمنین دسوتور داد وی
را در مستراح آلوده سازند» (حر عاملی .)162/28 ،بنابراین تعزیور در مسوللۀ محول بحوث ،کمتور از حود
شرعی و به رأی حاکم شرع است.
پنجم :کسی که باکرهای را با انگشت ازالۀ بکارت کند.
در این خصوص دو دسته روایت وجود دارد:
دستۀ اول :ثبوت حد بهطور مطلق
ّ
عبدالله بن سنان گوید :امام صادق(ع) دربارۀ زنی که بکارت دختری را با انگشوت خوود برداشوته بوود،
فرمود :مهر او را باید بپردازد و بر او حد جاری میشود (همو.)111/28 ،
دستۀ دوم 80 :تازیانه
ّ
عبداللهبن سنان گوید :امام صادق(ع) دربارۀ زنی که بکارت دختری را با انگشوت خوود برداشوته بوود،
فرمود :مهر او را باید بپردازد و هشتاد تازیانه بر او زده میشود (همو.)111/28 ،

جمع میان روایات :با صرفنظر از اقوال و فتاوا و بهحسب ظاهر ،مقتضای جمع روایات حکم به ّ
تعین

 80تازیانه از باب حمل مطلق بر مقید است (نوک :مکوارم شویرازی ،انوارالفقاهرة181 ،؛ منتظوری129 ،؛
فاضل موحدی لنکرانی .) 241 ،در میان فقها کسی قا ل به حکم مذکور نشده است (بوه نقول از :تبریوزی،
142؛ طباطبایی211/2 ،تا212؛ منتظری129 ،؛ صاحبجواهر ،)241/11 ،جز صدوق در المقنرع کوه در
آنجا تعبیر بهعنوان حد می کند که ممکن است از باب اطالق لفظ حد بور تعزیور باشود (مکوارم شویرازی،
انوارالفقاهة .)181 ،اکثر فقها در این مسلله قا ل به تعزیر مطلق شدهاند (به نقل از :فاضل موحدی لنکرانی،
241؛ صاحبجواهر.)241/11 ،
ّ
ِّ
بنابراین عمل مزبور محکوم به «تعزیر بما یراه الحاکم» است؛ زیرا اوح در خصوص عنوان حد موذکور
در روایات دستۀ اول ،سه احتمال داده شده که بنا بر هر تقدیر ،مجرد ازالۀ بکارت موجب ثبوت حد شورعی
نیست:
ِّ
 .1عنوان حد مذکور در روایت ،حقیقت در حد مصطلح نیست؛ چوون در میوان فقهوا حکوم بوه عودم
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ِّ
وجوب حد در این جنایت معلوم است و لذا لفظ حد مذکور در روایت را بر تعزیور حمول کردهانود (نوک:
مکارم شیرازی ،انوارالفقاهة.)181 ،
ِّ
 .2ممکن است مراد ،حد مساحقه باشد .بهعبارتدیگر ،گویا امام عمل مزبور را نووعی از سوحق قورار
داده است؛ به این معنا که ازالۀ بکارت در اثر شهوت بوده است (شوشتری.)19/11 ،
 .2شاید عنوان حد در روایت ،اختصاص بهصورت قذف داشته باشد؛ بهقرینۀ اینکه هرگاه فعل مزبور از
زنی صادر میشود بهقصد اتهام بر دختر باکره است ،چنانکه صحیحۀ معاویةبنوهب ظهور در این احتمال
دارد (تبریزی.)142 ،
بنابر احتمال دوم و سوم نیز ازالۀ بکارت بهتنهایی حد مستقلی نیست ،بلکه بهمالحظۀ قصد فرد خاطی
تحتعنوان حد دیگری (قذف و مساحقه نه حد ازالۀ بکارت) قرار میگیرد.
ثانیا روایات دستۀ دوم ظهور در ّ
تعین هشتاد تازیانه دارند ،اما به وجوه متعدد در ظهور آنها خدشه وارد
ِ
است:
 . 1تقدیر یادشده در روایات ،از باب بیان یکی از مصادیق تعزیر است .همچنان کوه نظیور آن در ابوواب
تعزیرات وجود دارد (نک :مکارم شیرازی ،انوارالفقاهة ،181 ،صاحبجواهر.)241/11 ،
 .2روایات این دسته مورد اعوراض فقهوا قورار گرفتوه اسوت و لوذا طورح میشووند (مکوارم شویرازی،
انوارالفقاهة181 ،؛ منتظری129 ،؛ صاحبجواهر.)241/11 ،
 .2همۀ روایات محل بحث به روایت واحدی رجوع می کنند که به عبارات مختلف نقل بوه معنوا شوده
تعودد اخبوار را منتفوی میسوازد (نوک:
است؛ زیرا نقل حدیث توسط یک راوی در جمیع روایات ،احتمال
ِ
مکارم شیرازی ،انوارالفقاهة181 ،تا180؛ منتظری؛ 128؛ فاضل موحدی لنکرانی .)241 ،بر ایون اسواس،
معلوم نیست آنچه از معصوم(ع) صادر شده است عنوان حد بوده یا ثمانین؛ لوذا هیچکودام از دو تعبیور در
خصوص موضوع محل بحث حجیت ندارد .حزمۀ این سخن ،طرح روایات هر دو طایفه و رجوع به قاعودۀ
ّ
«التعزیر فیما ح حد له» است که مقتضای آن ،تخییر حاکم شرع است (نک :مکارم شیرازی ،انوارالفقاهرة،
182؛ فاضل موحدی لنکرانی.)241 ،
جمعبندی روایات موارد پنجگانه
با بررسی روایات پنجگانۀ مذکور باید گفت :اوح موارد پنجگانۀ مزبور و نیوز دیگور مووارد مشوابه آن در
زمرۀ تعزیرات قرار دارنود و نوه حودود؛ ثانیوا قیود تقودیر در آنهوا موضووعیت نودارد و تعیوین آن از ناحیوۀ
ّ
ٌ
معصوم(ع) صرفا از باب مصداق و بهتعبیر فقها «قضیة فی الواقعة» بووده اسوت .بنوابراین تخلوف از میوز ِان
یادشده برحسب قضایای مختلف بالمانع است .سایر ادلۀ دحلتکننوده بور ایون امور ،در دو قسومت ارا وه
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میشود.
 .5سایر ادله
 .1-5ادلۀ دال بر تعزیریبودن موارد پنجگانه
خرق ضابطۀ فارق میان حد و تعزیر است .ضوابطۀ «دونالحودبودن
 -1حد پنداشتن این موارد موجب ِ
ّ
تعزیر» یکی از ضابطههای مسلم در باب تمییز حد از تعزیر است .در منظر معصومان(ع) ،حودود شورعی
بهمثابه مرزهایی انگاشته شدهاند که مجازاتهای تعزیری نباید از آنها تجاوز کنند .بوا ایون اوصواف ،حود
تلقیکردن این موارد مستلزم بیهودهبودن ضابطۀ «دونالحدبودن تعزیر» خواهد بود که صدور آن از شخص
ّ
حکیم قبیح است؛ بهدلیل اینکه اوح بر اساس این رویکرد حتی مجازات به  12/1و  21تازیانوه را نیوز بایود
حد پنداشت و باتوجهبه ضابطۀ «دونالحدبودن تعزیر» ،مقدار تازیانه در تعزیرات حتی از  12/1تازیانه نیوز
نباید تجاوز کند ،درحالی که حتی قا الن به این قول نیز چنین حکمی را نپذیرفتهاند؛ ثانیا در سه مورد اخیور
از موارد پنج گانۀ مذکور ،به عقیدۀ مشهور فقها میزان مجوازات میوان حوداقل و حوداکثر در نوسوان اسوت،
درحالی که حزمۀ معیاربودن یک شیء ،ثابت و نامتغیربودن آن است.
بر فرض حدبودن موارد مزبور ،این سؤال مطرح است که چگونه باید کمتر از حدبودن را در ایون مووارد
محاسبه کرد!؟ جز آنکه گفته شود میزان در این موارد ،حداقل آنهوا اسوت کوه ایون نیوز اشوکال دارد؛ زیورا
ِ
ّ
بهمقتضای قاعدۀ التعزیر دون الحد« ،حدود شرعی از تعزیورات شودیدتر اسوت ،بهسوبب اینکوه جرمهوای
موجب حد سنگینتر از جرمهای مستوجب تعزیر است و لذا تعزیر باید خفیوفتر از حود شورعی باشود»
(مکارم شویرازی ،تعزیرر سسرترآ  .)108 ،ایون در حوالی اسوت کوه حزموۀ حدپنداشوتن مووارد مقودر،
خفیفتربودن آنها نسبت به تعزیرات است.
تقدیر معتبری که در حدود شرعی شرط است در سه مورد اخیر :ازآنجاکه در سه مورد اخیور
 -2فقدان
ِ

بر مبنای قول مشهور تعیین میزان مجازات میان طرفین مقدر ،منوط به رأی حاکم شرع است و تقدیر معتبور
ِ
موارد تعزیر انگاشت که به رأی
در حدود شرعی در آنها نیست ،لذا اینگونه موارد را نیز باید در حکم سایر ِ
حاکم مراجعه میشود (روحانی242/21 ،؛ مشکینی202 ،؛ منتظری.)1 ،
ّ
ّ
ّ
 -3وجود تعابیری از قبیل ادب ،دونالحد ،ربعالحد ،نصفالحد ،یکوی کمتور از صود تازیانوه و ...در
روایات که جملگی بر غیرحدیبودن این نوع مجازاتها دحلت دارند.
 -۴اصل برا ت شرعی :باتوجه به اینکه بور حودود مصوطلح شورعی در مقایسوۀ بوا تعزیورات ،احکوام
شدیدتری از قبیل ثابت و تخلفناپذیربودن ،پذیرفتهنشدن شفاعت و کفالت و قسوم و ...مترتوب میشوود،
بودن موردی ،نسبت به تکلیف شدیدتر اصل برا ت ذمه جاری
لذا در هنگام دوران تردید میان حد یا تعزیری ِ
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میشود (نک :سبزواری.)226/24 ،
 .2-5ادلۀ دال بر غیر تقدیریبودن موارد پنجگانه
 -1کلمات اهل لغت :همان گونه که در بحث لغوی تعزیر گذشت ،اصل در معنای تعزیور ،نصورت و
ضرب دونالحد نیز به همین معنا رجوع میکند .مطابق کلمات اهل لغوت،
یاری فرد است .تعزیر بهمعنای
ِ
آنچه در تعزیر موضووعیت دارد ،تأدیوب فورد خواطی بوهمنظور یواریکردن او اسوت؛ لوذا در هیچکودام از

مصادیق ،تعزیر خصوصیتی وجود ندارد که غیر قابل اعراض باشد (نک :مکارم شیرازی ،تعزیر سسترآ ،
162تا.)161
 -2تنقیح مناط قطعی :در برخی از روایات از تعزیر تعبیر به تأدیب شده است که این خود ،ترادف لفظ
را میرساند .دو مورد از روایاتی که در آنها به جای تعزیز از تأدیب استفاده شوده اسوت بورای نمونوه بیوان
میشود:
ّ
ابوبصیر میگوید :دربارۀ حکم رباخواری پس از اقامۀ بینه بر آن از معصوم(ع) پرسیدم .فرمود :تأدیوب
میشود ،اگر عملش را تکرار کرد ،باز ادب میشود و اگر مجددا عملش را تکرار کرد ،کشوته میشوود (حور
عاملی.)241/28 ،
اسحاقبنعمار دربارۀ مجازات کسی که گوشت مردار و خون و خو میخورد ،از امام صادق(ع) نقل
میکند که فرمود« :ادب میشوند و اگر عملشان را تکرار کردند ،باز ادب میشووند .پرسویدم :اگور مجوددا
انجام دادند باز هم تأدیب میشوند؟ امام فرمودند :باز هم ادب میشووند و دربوارۀ ایون افوراد حودی اجورا
نمیشود» (حر عاملی.)241/28 ،
«در تمام این موارد که مرتکب ،مستحق مجازات تعزیری است ،به جای تعزیر لفظ تأدیب بوهکار رفتوه
است .اینها همگی بهخوبی می رسانند که تعزیر ،تأدیبی است که از بواب رحموت اسوت و منظوور از آن،
پا شدن گناهکار از گناه و بازداشتن وی از آلودهشدن مجدد است» (محقق داماد .)199/1 ،تعبیر از تعزیر
به تأدیب مؤیدی بر گفتار اهل لغت است که در تعزیرات ،نفس مجازات موضووعیت نودارد ،بلکوه موال
قطعی در مجازاتهای تعزیری ،منحصرا تأدیب فرد خاطی از باب رحمت و بهمنظور مسواعدت او اسوت.
پس همان طور که تعبیر به تأدیب معنای گستردهای دارد و نهتنها انواع مجازات بدنی ،بلکه حتی دیگر اقسام
مجازات را نیز شامل میشود (نک :مکارم شیرازی ،تعزیر سسترآ 42 ،تا ،)41لفظ تعزیر نیز عینا همین
گستردگی و شمول را دارد و منحصر در فرد معینی نیست.
إمورأة» شوروع
 -2حمل روایات بر بیان یکی از مصادیق تعزیر :برخی از روایات با «عن رجل» و «عن
ٍ
ٍ
شده است .به قرینۀ این امر که راوی حکم عملی را که توسط شخصوی در خوارج انجوام گرفتوه از معصووم
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میپرسد ،دانسته می شود تعیین عقوبت در این موارد از ناحیۀ معصوم مربوط به همان رویداد خارجی بووده
است ،نه اینکه حضرت در مقام بیان حکمی کلی برای تمامی موضوعات مشابه بوده باشند.
لذا مواردی که در روایات مقدار آن تعیین شده است ،قانونی کلی نیست ،بلکوه از قبیول ذکور مصوداق
خاص مجرم میتواند به مقدار کمتور یوا
میباشد .بر این اساس حاکم شرع در جرم مشابه ،باتوجهبه شرایط ِ
بیشتر از آنچه در روایت آمده حکم کند (همو ،همان.)104 ،

 -1معلقبودن مجازات در برخی از مواضع میان حداقل و حداکثر ،صرفا استنباط فقها از روایات است
وگرنه در روایات چنین تعلیقی وجود ندارد و معصوم(ع) حکم را بهصورت حداقل و حداکثری بیان نفرموده
است؛ برای مثال در سه مورد اخیر مذکور توسط شهید ثانی ،روایتی دال بر مقدار مذکور (به این شکلی کوه
فقها بیان کرده اند) وجود ندارد .بلکه گاه معصوم(ع) در دو واقعۀ متفاوت ،دو حکم متفاوت را صادر کرده و
سپس فقها در مقام جمع روایات ،یکی را حمل بر حداقل تعزیر و دیگری را حمل بر اکثور کردهانود ،اموا در
مقام استنباط بهگونۀ دیگری می توان از روایات استفاده کرد و آن اینکه خود این اختالف در رأی معصووم(ع)
دلیل بر آن است که نه تنها نفس مجازات مدنظر معصوم نبوده ،بلکه تمام توجه امام بر تأدیب فورد خواطی و
بازداشتن او از تکرار دوبارۀ عمل بوده و ازاینرو در هر بار حکمی متفاوت را ذکر کرده است.
 -1احتمال دارد این روایات را از قبیل احکام حکومتی بدانیم که بوا تغییور زموان و مکوان تغییریوافتنی
است .بنابراین حکم اولی و فتوی محسوب نمیشود تا تغییرنیافتنی باشد (همو ،هما .)104 ،
 -6اصل عدم تقدیر در تعزیرات :در هنگام دوران تردید میان تقدیر یا عدم تقدیر تعزیرات ،اصول عودم
ِ
تقدیر جاری میشود.
نتیجه گیری
معاملۀ حدگونۀ قانونگذار با تعزیرات منصوص شرعی و برداشت موسع شورای نگهبان از آن ،سبب شد
تا پژوهش پیش روی درصدد پاسخ به این پرسش برآید که اساسا ماهیت تعزیرات منصوص شرعی و وجوه
ِ
تمایز آن از حدود مصطلح چیست؟ بر اساس بررسیهای به عمل آمده از منوابع فقهوی ،موراد از تعزیورات
منصوص شرعی منحصرا مواردی است که در روایات برای عمل معین ،نوع و میزان مجازات مشخص شده
است ،اما درعینحال مشهور فقها آن را تعزیر دانستهاند .این در حالی اسوت کوه بورخالف تعریوف فقهوی
ارفواقی تعزیور نسوبت بوه سوایر مصوادیق
شورای نگهبان از تعزیرات منصوص شورعی ،در شومول احکوام
ِ

غیرمقدر ولو آنکه به تعزیریبودن آنها در روایات تصریح شده باشد ،هیچگونه تردیدی میوان فقهوا وجوود

ندارد.
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حدانگاری ،تعزیری و مقدردانستن ،تعزیری و غیرمقدردانستن ،رویکردهای سهگانهای است کوه فقهوا
در قبال تعزیرات منصوص شرعی اتخاذ کردهاند .بر اساس نتایج حاصل از این مقالوه ،تعزیورات منصووص
شرعی نیز همانند سایر تعزیرات غیرمقدر ،مطلقا منوط به رأی حاکم شرع اسوت؛ بوه ایون معنوا کوه تعیوین
مجازات توسط معصوم(ع) در موارد منصوص صرفا از باب مصداق است و بنابراین تخلوف از آن در مووارد
مشابه بالمانع است .این پژوهش عالوه بر مخدوشدانسوتن نظور فقهوی شوورای نگهبوان ،رویکورد فعلوی
قانونگذار در قبال تعزیرات منصوص شرعی را نیز نقدشدنی میداند؛ چراکه قانونگذار مطابق تبصرۀ  2مادۀ
 111ق.م.ا ،از سویی این دسته از مجازاتهای مقدر را در شمار تعزیرات به حساب آورده است و از سووی
دیگر در تناقض با رویکرد نخست ،برخوردی حدگونه را در خصوص آنها روا میدارد ،بهگونهای که عموال
امکان جریان بسیاری از احکام ارفاقی تعزیر را دربارۀ این کیفر تعزیری منتفی میسازد .حال آنکه در منوابع
فقهی ،دلیل معتبری را نمیتوان یافت که بهصراحت گویای چنین رویکرد دوگانه و متناقضی باشد .بهعبارت
دیگر ،ادلۀ دال بر منتفیبودن نهادهای ارفاقی اشارهشده در تبصرۀ مذکور منحصرا به حدود مصطلح شورعی
اختصاص دارد و در شمول آنها نسبت به تعزیرات منصوص ،دلیل معتبری وجود ندارد.
منابع
قرآن کریم
ابنبابویه ،محمدبنعلى ،من ح یحضره الفقیه ،چاپ د م ،قم :دفتر انتشارات اسالمى4141 ،ق.
پژ هشکدآ شورای نگهبا  ،مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص قانون مجوازات مصووب  ،29ترد ین تنقری
جمعى از پژ هشگرا  ،چاپ ا ل ،تهرا  :پژ هشکدآ شورای نگهبا .4129 ،
تبریزی ،جواد ،أسس الحدود و التعزیرات ،چاپ ا ل ،قم :دفتر مؤلف4141 ،ق.
جا یدی ،مجتبى مهدی حمیدی« ،نسبت تعزیر با نهى از منکر در فقه امامیه» ،پژوهشنامۀ حقوق اسالمی ،س،41
ش ،4121 ،4ص401تا.14
جمعى از نویسندسا  ،تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جوزا ،چراپ د م ،قرم :پژ هشرگال علروم فرهنرم اسرالمى،
.4111
جوهری ،اسماعیلبنحماد ،الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة ،چاپ ا ل ،بیر ت :دارالعلم للمالیین4140 ،ق.
حر عاملى ،محمدبنحسن ،وسا ل الشیعة ،چاپ ا ل ،قم :لالبیت4102 ،ق.
حسینى ،سیدمحمد« ،حد د تعزیرات (قلمر  ،انواع ،احکام)» ،فصلنامۀ حقووق دانشوگاه تهوران ،د رآ  ،11ش،4
 ،4111ص491تا.411
خویى ،ابوالقاسم ،مبانی تکملة المنهاج ،چاپ سوم ،قم :إحیاء ثار اإلمام الخوئى4191 ،ق.
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راغب اصفهانى ،حسینبنمحمد ،المفردات فی غریب القرآن ، ،بىجا :المکتبة الرضویة ،بىتا.
ر حانى ،صادق ،فقه الصادق علیهالسالم ،چاپ ا ل ،قم :دارالکتاب مدرسه امام صادق(ع)4149 ،ق.
ساریخانى ،عادل ر حالله اکرمى« ،بررسى فقهى حقوقى تعزیرات با تأکیرد برر قرانو مجرازات اسرالمى م روب
 ،»4129پژوهشنامۀ حقوق کیفری ،س ،1ش ،4121 ،9ص419تا.412
ساریخانى ،عادل محمدهادی توکلپور« ،مفهومشناسى تعزیرات من وص شرعى برا تأکیرد برر ن رهرای شرورای
نگهبا » ،فصلنامۀ دانش حقوق عمومی ،س ،1ش ،4121 ،41ص21تا.441
ّ
سبز اری ،عبداألعلى ،مهذب األحکام ،چاپ چهارم ،قم :المنار4141 ،ق.
شفتى ،محمدباقر ،مقالۀ فی تحقیق إقامة الحدود فی هذه األعصار ،چاپ ا ل ،قم :دفتر تبلیغات اسالمى4191 ،ق.
شهید ثانى ،زینالدینبنعلى ،مسالک األفهام إلی تنقیح شرا ع اْلسالم ،چاپ ا ل ،قم :مؤسسۀ المعارف اإلسالمیة،
4141ق.
شوشتری ،محمدتقى ،النجعۀ فی شرح اللمعۀ ،چاپ ا ل ،تهرا  :کتابفر شى صد ق4101 ،ق.
صاحبجواهر ،محمدحسنبنباقر ،جواهر الکالم فی شرح شرا ع اْلسالم ،چاپ هفتم ،بیرر ت :دار إحیراء التررا
العربى4101 ،ق.
طباطبایى ،علىبنمحمد ،ریاض المسا ل (ط-الحدیثي) ،چاپ ا ل ،قم :لالبیت4141 ،ق.
طبسى ،نجمالدین ،السجن و النفی فی مصادر التشریع اْلسالمی ،چاپ ا ل ،قم :بوستا  ،بىتا.
طوسى ،محمدبنحسن ،المبسوط فی فقه اْلمامیة ،چاپ سوم ،تهرا  :المکتبة المرتضویة إلحیراء اثثرار الجعفریرة،
4111ق.
___________________ ،تهذیب األحکام ،چاپ چهارم ،تهرا  :دار الکتب اإلسالمیة4101 ،ق.
عالمه حلى ،حسنبنیوسف ،مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة ،چاپ د م ،قم :دفتر انتشارات اسالمى4141 ،ق.
_______________________ ،منتهی المطلب فی تحقیوق الموذهب ،چراپ ا ل ،مشرهد :مجمرع البحرو
اإلسالمیة4149 ،ق.
فاضل موحدی لنکرانى ،محمد ،تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة-الحدود ،چاپ ا ل ،قم :مرکز فقهرى ائمرۀ
اطهار4199 ،ق.
کلینى ،محمدبنیعقوب ،الکافی (ط-اْلسالمیة) ،چاپ چهارم ،تهرا  :دار الکتب اإلسالمیة4101 ،ق.
سلپایگانى ،محمدرضا ،الدر المنضود فی أحکام الحدود ،چاپ ا ل ،قم :دار القر الکریم4149 ،ق.
محقق حلى ،جعفربنحسن ،المعتبر فی شرح المختصر ،چاپ ا ل ،قم :سیدالشهداء(ع)4101 ،ق.
_____________________ ،شرا ع اْلسالم فی مسا ل الحالل و الحرام ،چاپ د م ،قم :اسماعیلیا 4101 ،ق.
محقق داماد ،مصطفی ،قواعد فقه ،چاپ دوازدهم ،تهران :مرکز نشر علوم اسالمی1106 ،ق.
مرتضى زبیدی ،محمدبنمحمد ،تاج العروس من جواهر القاموس ،چاپ ا ل ،لبنا  :دارالفکر4141 ،ق.
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مشکینى ،على ،مصطلحات الفقه ،بىجا :بىنا ،بىتا.
مقدس اردبیلى ،احمدبنمحمد ،مجمع الفا دة و البرهان فی شرح إرشاد األذهوان ،چراپ ا ل ،قرم :دفترر انتشرارات
اسالمى4101 ،ق.
مکارم شیرازی ،ناصر ،أنوار الفقاهة-کتاب الحودود و التعزیورات ،چراپ ا ل ،قرم :مدرسرۀ امرام علىبنابىطالرب،
4141ق.
___________________ ،تعزیر و گسترۀ آن ،چاپ ا ل ،قم :مدرسۀ امام علىبنابىطالب.4111 ،
منت ری ،حسینعلى ،کتاب الحدود ،چاپ ا ل ،قم :دارالفکر ،بىتا.
موسوی اردبیلى ،عبدالکریم ،فقه الحدود و التعزیرات ،چاپ د م ،قم :مؤسسة النشر لجامعة المفید(رل)4191 ،ق.

