
10.22106/JLJ.2021.136332.3676 (:DOI شناسۀ دیجیتال ) 

 ۸2تا  ۶۵صفحات  ، ۱۴۰۰، پاییز ۱۱۵، شمارۀ ۸۵دورۀ ، مقالٔه پژوهشی
 2۳/۰۸/۱۳۹۹تاریخ پذیرش:  -  22/۰۶/۱۳۹۹تاریخ دریافت: 

 حکم حکومتی  ۀتعزیرات منصوص شرعی در سای

، محمد محسنی دهکالنیعلی رضانژاد
 

 چکیده 

نظر شورای   با  که  مقوالتی  از  اسالمی  یکی  مجازات  قانون  وارد  بحث    شده  1392نگهبان  است، 
عدم تبیین ماهیت و احصای    ۀواسطتعزیرات منصوص شرعی است. تعزیرات منصوص شرعی به

ت آن است  سؤاالباشد. یکی از  ت زیادی همراه میسؤاالبا ابهامات و    گذارقانون مصادیق آن توسط 
تعیینکه مجازات تعزیرا های  برای  یا حکم  شده در شرع  ت منصوص شرعی، حکم شرعی هستند 

التعزیر بمایراه الحاکم که از مصادیق حکم حکومتی است،    ۀتر آیا قاعدحکومتی؟ به عبارت ساده
شود یا خیر؟ لذا نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، شامل تعزیرات منصوص شرعی هم می

در   به  گوپاسخسعی  دارد.    سؤالیی  نگا رواینازفوق  با  رویکرد  ،  برخالف  فقهی  موازین  بر  هی 
التعزیر بمایراه الحاکم    ۀرسد قاعد، به نظر میقانون مجازات اسالمی  115  ۀماد  2  ۀدر تبصر  گذارقانون

های مقدر شرعی از جنس حکم حکومتی شود؛ لذا مجازاتشامل تعزیرات منصوص شرعی هم می 
التعزیر و اختالف    ۀحکم حکومتی با قاعدهای  التعزیر، انطباق ویژگی  ۀهستند؛ زیرا عمومیت قاعد

 در تعابیر روایات و کالم فقها چنین اقتضایی دارد. 
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 مقدمه
به تصویب مجلس شورای اسالمی    1388ابتدایی قانون مجازات اسالمی که در سال    ۀر الیحد

های مختلف آن نبود. اما  کلی از آثار یکسانی برخوردار بود و فرقی میان گونه طورزیرات بهرسید، تع
پس از ارسال الیحه به شورای نگهبان جهت تطبیق آن با موازین شرعی و قانون اساسی کشور، یکی  

ته بود که  از مقوالتی که با ایراد شورا مواجه شد همین بحث اطالق تعزیرات بود. ایراد شورا به این نک 
می بر  در  نیز  را  شرعی  منصوص  تعزیرات  الیحه،  این  در  تعزیرات  شمول    رواینازگرفت  اطالق 

به   آن، شمول عفو و... نسبت  تعلیق اجرای  قانونی همچون تخفیف مجازات،  از مقررات  بسیاری 
تعزیرات منصوص شرعی خالف موازین شرعی تشخیص داده و جهت رفع اشکال به مجلس عودت  

درصدد  به نوعی    1390در سال    115  ۀماد  2  ۀشد. لذا، کمیسیون قضایی مجلس با تصویب تبصر  داده
با تصویب   1392در سال    نهایتا  .  (58:  1395پژوهشکده شورای نگهبان،  )  نظر شورا برآمد  تأمین

نهایی قانون، نهاد جدیدی به نام تعزیرات منصوص شرعی وارد قانون مجازات اسالمی شد که محل  
عدم تعریف دقیق آن،   دلیلبهان گردید؛ زیرا نهاد مزبور  دانحقوقو انتقادات زیادی از سوی  بحث  

پیشینطور  بهعدم ذکر مصادیق ولو   انقالب اسالمی،    ۀتمثیلی و عدم وجود  پیروزی  از  بعد  تقنینی 
 مل و دقت نظر دارد.  أمبهم و پیچیده ماند؛ لذا از جهات مختلف جای ت کامال  

  ۀتعزیرات منصوص شرعی به رشت  ۀهایی نیز در زمیناین قانون تاکنون پژوهش  از زمان تصویب
نویسندگان   تحریر درآمده از اشکاالت و  سعی کردهها  آن  است که  به برخی  پاسخ سؤاالاند  آن  ت 

در آرای فقها، به این نتیجه دست    وجوجستبدهند. در یک مورد از این تحقیقات، نویسندگان با  
توان در چهار دسته  مصادیق تعزیرات منصوص شرعی را میدرخصوص    یکرد فقهااند که: رو یافته

بندی کرد: برخی از فقها مصادیق تعزیرات منصوص را در دو مورد، برخی در سه مورد و برخی تقسیم
آیت برخی همچون  و  چهار  می در  مورد  پانزده  در  مکارم شیرازی  فرد،  )  دانندالله  نادری  و  برهانی 

یا در  1394 تعزیرات  (  به بررسی مصادیق  نویسندگان ضمن کنکاش در روایات،  پژوهشی دیگر، 
پرداخته امامیه  فقه  در  بازگو کردهمنصوص شرعی  را  این خصوص  در  فقها  اقوال  اختالف  و    اند اند 

  اند( و برخی نیز به همین ترتیب عمل نموده و نگاهی به فقه مقارن داشته1395اکبری و هاشمی،  )
معیار برای شناخت تعزیرات   ۀ ( یا در تحقیق دیگر، نویسندگان ضمن ارائ1395گران، آهنگران و دی)

شرعی،   مجازات   تفکیکبهمنصوص  قانون  در  غیرمذکور  حدود  از  آن  ماد)  دقیق  ( 220  ۀموضوع 
 .(1392زاده، رحمانیان و حبیب) اندپرداخته

 سؤالگیرد پاسخ به این  می  اما آنچه در این نوشتار با روشی تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرار
تعزیرات منصوص شرعی وضع شدهاست: مجازات برای  ست حکم شرعی ا  هایی که در روایات 
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التعزیر بمایراه الحاکم شامل تعزیرات منصوص    ۀتر آیا قاعدهستند یا حکم حکومتی؟ به عبارت ساده
می هم  ثمرشرعی  خیر؟  یا  مجازات  ۀشود  چنانچه  که  است  این  در  بحث  در عملی  موجود  های 

قاعد دیگر  عبارت  به  یا  باشند  شرعی  منصوص    ۀروایات،  تعزیرات  شامل  الحاکم  بمایراه  التعزیر 
ندارد و حاکم فقط  وشرعی نشود، امکان هرگونه دخل به    مأمورتصرف در آن همانند حدود وجود 

های مقدر شده در روایات از باب حکم حکومتی اجرای حکم شرعی است. حال چنانچه مجازات
ها  آن  مذکور شامل تعزیرات منصوص شرعی نیز شود، دست حاکم در  ۀباشند یا به تعبیر دیگر قاعد

 وجود دارد.  ها آن باز است و امکان تغییر و تبدل یا عدم اعمال
کم آشنایی اجمالی صورت  التعزیر بمایراه الحا  ۀاساسی ابتدا باید با قاعد  سؤالبرای پاسخ به این  

از آن چیست؟    گذارقانون بگیرد، سپس تعزیرات منصوص شرعی تبیین شود تا مشخص گردد منظور  
 شود یا خیر؟ می مزبور شامل تعزیرات منصوص شرعی هم ۀو در نهایت نتیجه گرفت که آیا قاعد 

 التعزیر بمایراه الحاکم   ۀقاعد. ۱
 مفهوم لغوی و اصطالحی تعزیر  .۱-۱

احترام کردن(، )   یاری کردن(، التعظیم )  لحاظ لغوی، تعزیر به تعابیر مختلفی همچون النصرة از  
است که در اصل زدن کمتر از حد(، سرزنش کردن معنا شده )   ادب کردن(، ضرب مادون الحد )   التادیب

دیب همراه أ اند: تعزیر، ت آن نیز نوشته   ۀ گردند. در وجه تسمی باز می  « منع و بازداشتن » این معانی به   ۀ هم 
رساند چراکه نوعی نصرت گرداند و او را به کمال می با نصرت و یاری است که فرد گناهکار را پاک می 

اصفهانی، ؛  228  : 3/ تا جزری، بی )   آید و یاری برای عدم بازگشت به گناه و معصیت سابق به حساب می 
   1.(562  : 4/ 1414ابن منظور،    ؛ 351  : 1/ 1410ی،  د ی فراه ؛  744:  2/ 1410جوهری،    ؛ 564:  1412

های حدی است و به معنای کیفر گناهان یا جرایمی مجازات   قابلم   ۀ در اصطالح نیز تعزیر نقط 
برایمی   :1417حلبی،  ؛  69  : 8/ 1387طوسی،  )  است تعیین نشده ها  آن   باشد که در شریعت حدی 

الواقع بارزترین ( فی 2  : 7/ 1405خوانساری،  ؛  136  : 4/ 1408حلی،  ؛  325:  14تا/ بی عاملی،  ؛  435
تفاوت میان حد و تعزیر هم، در معین بودن و نامعین بودن موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات 

نمایان   قانون مجازات اسالمی  18و  15واضح در کالم فقها و مواد  طور به در شرع است که این مطلب 
موضوع حکم باید اجرا گردد؛   ی یلی راه ندارد و مجازات حد است. عالوه بر این، در حدود الهی تعط 

 
قال صّلی الّله »کند که از این قرار است: رحوم راغب اصفهانی در این خصوص، به روایتی از پیامبر اکرم اشاره می. م 1

لذا به خوبی   «ّفه عن الّظلمکف أنصره ظالما؟ فقال:  کیظالما أو مظلوما، قال: أنصره مظلوما، ف  ک ه و سلم: انصر أخایعل
 .(564: 1412است )اصفهانی، در این روایت وجه تسمیه تعزیر قابل مشاهده 
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ارتکاب   ۀ های تعزیری با توجه به شرایط جامعه، شخصیت متهم، علت و انگیز حال آنکه در مجازات 
 آن نیز امکان تخفیف، تعلیق و یا عفو وجود دارد.  یشود و در اجرا جرم، مجازات تعیین می 

 مرجع تعیین تعزیرات . ۱-2
است اما باید دید امروزه ه  اختیار تعیین تعزیرات را به حاکم سپرد   « عزیر بمایراه الحاکم الت»   ۀ قاعد

فقهای عضو شورای نگهبان منظور از حاکم را، قاضی دادگاه   منظور از حاکم چه کسی است؟ سابقا  
به تصویب کمیسیون قضایی   1362قانون تعزیرات که در سال    ۀدانستند. به همین دلیل در الیح می 

دادگاه م  قضات  از  را  تعزیرات  تعیین  اختیار  و  رسید  اسالمی  شورای  می جلس  سلب  طی ها  کرد، 
شورای نگهبان صورت گرفت،  ی ره( و فقها)  جمهور وقت و مرحوم امام  رئیس هایی که بین نگاری نامه 

ای مه و در نا   تعیین مقدار تعزیر در قانون از سوی شورای نگهبان مخالف با موازین شرعی تشخیص داده 
د که ش   جهت رفع ایراد به مجلس عودت داده   62/ 10/ 21بند در تاریخ    42مشتمل بر چهار صفحه و  

  . (32- 38:  1368مهرپور،  )   آن مجلس مکلف به اصالح الیحه از این حیث گردید   42در بند  
البته این نظر در مقام عمل اشکاالت زیادی داشت؛ زیرا تعداد قضات مجتهد در محاکم برای  

  کما )  ون بودندأذبسیار کم بود و فقط بنا به ضروریات موجود قضات، مها  آن  ری تعیین تعزیر بهواگذا
اینکه در حال حاضر نیز چنین است( لذا واگذاری اختیار تعیین تعزیر به چنین قضاتی سبب عدم  

، پس از اعالم نظر شورای  رواینازگردید.  صادره می   ءقضایی و تفاوت محسوس در آرا   ۀرویوحدت
تعزیرات صورت نگرفت و مشکل مرجع تعیین تعزیر   ۀنگهبان، اقدام عملی در راستای اصالح الیح

ای خطاب به حضرت  کمیسیون قضایی مجلس طی نامه  1364برای مدتی الینحل ماند. اما در سال  
له نیز در پاسخ به این  امام اشکاالت مزبور را خاطرنشان کرد و از ایشان راهنمایی خواست. معظم

 1.(40-41: 1368مهرپور، ) حق تعیین حدود تعزیرات را از قضات ماذون سلب نمود نامه
امر اختصاص ی ومت اسالمی و ول ک رات به ح یار تعیین تعز ی یگر معتقد بوده و هستند که اخت برخی د 

مورد بحث آمده است، عبارت   ۀ ان قاعد ی در ب   2ثی و فقهیی دارد نه قضات محاکم. زیرا آنچه در متون حد 
الی » ی معتبر، عبارت  ی از متون روا یک  هیچ و در  ر آن است ی و نظا   « الی الوالی » ا  ی  «ر الی االمام یالتعز » 

لی اجرای ک   طور ه به ک ن عبارت نشانگر آن است  ی است. ا   امدهی مه ن ک آن هم به معنای قاضی مح  «م کالحا
 

تا زمان رفع مشکل کمبود  .  1 به صورت موقتی و اضطراری  نامه تعیین حدود تعزیرات را  این  در  امام )ره(  حضرت 
جت االسالم اردبیلی و  الله یزدی رییس وقت کمیسیون قضایی مجلس، حقضات مجتهد بر عهده هیاتی مرکب از آیت

 دو نفر از فقهای شورای نگهبان به انتخاب اعضای آن شورا قرار داده بود. 

  : 1409/9عاملی،  ؛  241:  1407/7کلینی،  ؛  136:  4/ 1408حلی،  ؛  795:  1413بغدادی،  نک:  )  به عنوان نمونه.  2
375). 
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ت جامعه اسالمی است ی ر ی ن و رهبری به معنای مد ی ت مسلم ی های وال ت ی مجازات از مناصب و مسئول 
 .( 206:  1409شاهرودی،  هاشمی   ؛232:  4/ 1406داماد،  محقق )   نه قضات محاکم 

ا حاضر  حال  در  وظیاما  عهدین  بر  ول ک حا  ۀفه  و  است یمسلم  یم  وظیفه   .ن  این  ِاعمال  لیکن 
مجلس و با همکاری و نظارت شورای نگهبان انجام    ۀوسیلبه  1اصول مختلف قانون اساسی،   موجببه

 تر شپیباشد و قضات محاکم که  قوه مقننه می  ۀ گیرد. لذا تعیین تعزیرات برای یک رفتار بر عهدمی 
توانند در حدود قانون مصوب به جرایم رسیدگی ذون هستند نه مجتهد، تنها میأم  هم گفته شد صرفا  

 . (1397)احمدزاده و الهام،  عزیر ندارندحق تعیین ت سا  أ نمایند و خودشان ر
 قلمرو قاعده   .۱-۳

مقننه( در چه جرایم یا    ۀقو)  حال که مرجع تعیین تعزیرات مشخص گردید باید دید این مرجع
تواند مجازات تعزیری تعیین کند؟ اکثر فقها معتقدند که ارتکاب هر کار حرام و اجتناب  گناهانی می

اصفهانی،  ؛  398  :1420/5حلی،  ؛  535و    534:  1410/3ادریس،  ابن)  از هر کار واجبی تعزیر دارد 
از فقها این نظر را به  ،  (416:  1403حلبی،  ؛  76  : 1407/5حلی،  ؛  543  :1416/10 حتی برخی 

الله مکارم در این اند. برای مثال فقیه معاصر آیتاند و به نوعی ادعای اجماع کردهاکثریت نسبت داده
ه:  کن اهل سنت، معتقدند یعی و همچنیت متخصصان مسائل فقهی شیثرکا»فرمایند: خصوص می

حد شرعی  اینکه  ر دارد؛ مشروط بری ان تعزدام از گناهکاب هر ک از واجبات الهی، و ارت یکهر  ک تر
  2.(37: 1425مکارم شیرازی، ) «نداشته باشد

را مطرح و دایره    «التعزیر لکل محرم »دیگری با عنوان    ۀلذا این دسته از فقها در تعزیرات، قاعد
اند. اما بعضی از فقها در مقام اشکال به این نظر  شمول تعزیرات را مطلق و بدون قید و بند ذکر کرده

اند: از روایاتی که برای ارتکاب هر امر حرام و اجتناب از هر امر واجبی تعزیر درنظر  اذعان داشته
د، چیزی که داللت بر این مطلب نماید،  التعزیر لکل محرم هستن  ۀ اند و به نوعی مستند قاعدگرفته

نمی قاعدها  آن   داللت  رواینازشود  مستفاد  است  ۀبر  ناتمام  محرم  لکل  خوانساری،  )  التعزیر 
اینکه از حیث کیفری نیز امکان وضع    مضافا    .(34:  1427/1موسوی اردبیلی،    ؛96-98:  1405/7

از این محرمات همچون    ۀمجازات تعزیری برای کلی محرمات شرعی وجود ندارد چراکه بسیاری 
الله هستند و  ترک روزه ماه رمضان، دروغ گفتن یا غیبت کردن و... مربوط به امور شخصی و حقوق

 
 1368با اصالحات    1358ایران مصوب  قانون اساسی جمهوری اسالمی    94و    93،  91،  58،  57، 36اصول  . نک:  1

)موسوی خویی،  نمایندبر این مطلب ادعای شهرت می  قیه معاصر دیگر، مرحوم آیت الله خویی )ره( نیز صراحتا  . ف2
1422/41 :407). 
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انگاری و به این صورت اقدام به جرم   گذارقانونگاه  هیچ   رواینازکنند.  ای به اجتماع وارد نمیلطمه
 پذیرش این نظر، وضع کیفر برای تمامی گناهان است.   ۀزیرا الزم ، ندکوضع مجازات نمی

محرمات  ۀ ره( ثبوت تعزیر بر کلی )  در مقابل، برخی از فقها همچون صاحب جواهر و مرحوم امام 
چنانچه کسی » فرمایند:  اند و می اند بلکه آن را مقید به کبیره بودن کرده مطلق نپذیرفته صورت  به   شرعی را 

تواند  حرامی یا ترک کار واجبی شود مشروط به اینکه از کبائر باشد امام و یا نائب امام می مرتکب کار  
صاحب جواهر   ۀ ادل   . ( 477:  2/ تاموسوی خمینی، بی ؛  448:  1404/41نجفی،  )  « وی را تعزیر نماید 

رتکاب ست که ا ه امعصومین و کالم فقها دیده نشد   ۀعملی ائم  ۀ در سیر   بر این رویکرد آن است که اوال  
 فرماید:نسا که خداوند در آن می   ۀ سور   31  ۀ به استناد آی   گناهان صغیره تعزیر در پی داشته باشد و ثانیا  

َتْجَتِنُبوا  »  نُ ک ِإْن  َعْنُه  ُتْنَهْوَن  ما  َعنْ ک باِئَر  ْر  َس ک فِّ ُنْدِخلْ ک ئاتِ ی ْم  َو  ُمْدَخال   ک ْم  گناهان صغیره مورد   « ما  ی رِ کْم 
هایی که بعضی از وجهی ندارد. اما فارغ از پاسخ ها  آن   گیرند و ِاعمال تعزیر نسبت بهبخشش قرار می 

گشا باشد زیرا کبیره بودن امری ه ی را گذار قانون تواند در امر  این نظریه نیز نمی   1اند، فقها به این ادله داده 
 برای اعمال تعزیر نسبت به آن، در عمل ممکن نیست.   نسبی است و تعیین دقیق جرم یا گناه کبیره 

دو نظر، تعزیر فقط در   دو نظر وارد کرد این است که طبق هر  توان به هراما ایراد مشترکی که می
امروزی، رفتارهایی بروز    ۀست؛ حال آنکه در جامعا  نظر گرفته شده  قبال ارتکاب محرمات شرعی در

بر  پیدا می  دال  که نص شرعی  و مالحظات  ها  آن  حرمتکنند  برخی ضروریات  ولی  ندارد  وجود 
توان نماید. بنابراین نمیرا اقتضا میها  آن  مربوط به حفظ نظم و امنیت عمومی، برخورد با مرتکبین

  ،مطلق و یا مقید به وصف کبیره بودن  نحوبهخواه    ، منحصر به ارتکاب محرمات شرعی   تعزیر را صرفا  
تعزیر    1392قانون مجازات اسالمی مصوب    18  ۀبه درستی در ماد  گذارنقانودانست. به همین دلیل  

  2ست.ا  مطلق هم در قبال محرمات شرعی و هم در قبال نقض مقررات حکومتی قرار دادهصورت  به  را 

 
ست،  یر منحصر به ضرب نیتعز»دهند:  الله مکارم شیرازی به دلیل اول مرحوم صاحب جواهر چنین پاسخ میآیت .  1
خ و سرزنش و مانند آن،  یرفت و آمد، توب  ک مرحله آن است؛ اعراض، قهر، تر یکه ضرب،  که مراتب مختلفی دارد کبل

همچنین به دلیل دوم ایشان    «ره متصور است. ین مراحل در گناهان صغیشود، و اجرای اگر آن محسوب می ی مراحل د
ه هم کرا آنان  ی شود؛ زق آن نمی ی شامل تمام مصادوتاه و اخص از مدعی است، و  کل ین دلی ا»دهند:  طور پاسخ می این 

 .(56: 1425)مکارم شیرازی،  «ستند یور نکه مذیشوند، مشمول آب صغائر میکبائر هستند، و هم مرتکآلوده به 

الله موسوی اردبیلی رییس  آیت   1364بر مبنای استفتائی که در سال    1370گذار در قانون مجازات اسالمی  قانون .  2
دیوان   داشتهوقت  )ره(  امام  حضرت  از  کشور  )عالی  خمینی،  ناند  موسوی  دست472:  1389/19ک:  از   ۀ(  دیگری 

ها برای تخلف از مقررات های بازدارنده وضع کرد که این مجازاترات تحت عنوان مجازاتی ها را در کنار تعزمجازات
 



 7۱ رضانژاد و محسنی دهکالنی  /یحکومت حکم ۀیسا در یشرع  منصوص راتیتعز 

همان  اسالمی( در جرایم مستوجب تعزیر،    گذار)قانون  شود حاکم  حال با این تفاسیر اگر گفته
مثل عفو، معافیت  ) تواند مرتکب را تعزیر نماید، این اختیار را دارد که نهادهای ارفاقیکه می یطور

از کیفر، پذیرش توبه، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و...( را نسبت به مرتکب اعمال  
که اختیار اجرای    ن گونهاالتعزیر بمایراه الحاکم هم  ۀقاعد  موجببهنماید، سخن گزافی نیست. زیرا  

های  ست، اختیار اعمال سیاسته احاکم گذاشته شد  ۀمجازات و تعیین نوع و میزان دقیق آن بر عهد
ست. بعضی از فقهای معاصر نیز قائل  ه اارفاقی مقرر در قانون نسبت به مرتکب نیز به وی سپرده شد

چون هدف  »دارند:  و در مقام تعلیل اذعان می  1مطلق هستند ورت  صبه  به حق عفو حاکم در تعزیرات
ب آن ک مرت   د آن برود مجرم مجددا  یه امکرار جرم است و هنگامی  ک ه و منع مجرم از تیر تنبی از تعز

آثار اصالح    ۀتواند در صورت مشاهدم میک ر وجود ندارد، و حای تعز  ۀلی برای ادامینخواهد شد، دل
 .(129: 1425شیرازی،   مکارم ) «ندکاو را عفو 

 ماهیت تعزیرات منصوص شرعی .2
اسالمی   مجازات  قانون  تصویب  جریان  در  که  شد  قانون   1392گفته  نگهبان  شورای  ایراد  با 

مالحظه   115 ۀماد 2 ۀاساسی نهاد تعزیرات منصوص شرعی به قانون راه پیدا کرد. با نگاهی به تبصر
مساعد به حال مرتکب هستند، همانند منع محاکمه    شود که بسیاری از مقررات کیفری که عموما  می 

بدیل به  ت  قابلست. حبس ناشی از این تعزیرات  ه او مجازات مضاعف در تعزیرات منصوص راه نیافت
م، تعلیق اینکه تعزیرات منصوص شرعی مشمول تعویق صدور حک   باشد. مضافا  جزای نقدی نمی

اجرای مجازات، مرور زمان تعقیب، سقوط مجازات در اثر توبه، معافیت از کیفر در صورت رعایت  
نمی تبصره  این  در  مذکور  دیگر  نهادهای  و  حکم  صدور  تعویق  مدت  در  آنکه  شرایط  حال  شوند. 

صورت  به  و نه اینکه متذکر مصادیق آن ولو  نه تعزیرات منصوص شرعی را تعریف کرده  گذارقانون
اتمثیلی شد قانون مجازات مبهم ماندهه  در  تعزیرات منصوص شرعی  بنابراین  برای  ا   ست؛  و  ست 

 تبیین مفهوم آن باید به موازین فقهی رجوع کرد.  

 
گذار در قانون مجازات اسالمی  و نظامات حکومتی و تعزیرات مخصوص ارتکاب محرمات شرعی بودند؛ اما قانون 

 است. ای در پیش نگرفته و برای ارتکاب محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی تعزیر وضع کرده چنین رویه  1392

الناس چنین حقی ندارد.  الله حق عفو مرتکب را دارد و در حقوقای از فقها معتقدند که حاکم فقط در حقوقدسته .  1
ای دیگری قائل هستند اگر جرم مرتکب با اقرار ثابت شود حاکم حق عفو دارد ( دسته463: 2/تاحائری، بی )طباطبائی 

( اما حق مطلب این است که 40:  1409/28ولی اگر با بینه ثابت شود چنین حقی برای حاکم وجود ندارد. )عاملی،  
کامل طرفین    ۀ)برای مشاهده ادل ها مخدوش است و ثبوت حق عفو به طور مطلق برای حاکم صحیح است.  آن   ۀادل

 . (123-130:  1425: مکارم شیرازی، نک
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نوع و میزان جرایم مستوجب حد، مشخص میموجببهبا نگاهی ساده     اوال  ها  آن  شود همه، 
و این فرق   باشندهم از جانب اکثر مضبوط و معین میهم از جانب اقل و   مقدر شرعی هستند و ثانیا  

شارع برای    ای هم شد( مثال  که در مفهوم تعزیر به آن اشاره )  ای میان حد و تعزیر استاساسی و ریشه
که    ست به طوریا  ضربه شالق در نظر گرفته  100زنای محصنه حد رجم و برای زنای غیرمحصنه  

لذا هر    . طور در سرقت، شرب خمر یا قذف و..  د؛ همینهیچ زیادت و نقصانی در آن وجود ندار
 1گیرد؛جرمی که کیفر آن در شرع، مقدر و از جانب اقل و اکثر مضبوط باشد جزء حدود قرار می

اما در   باشد از نوع تعزیر است.  حال اگر موجب، نوع و میزان آن مجازات در شرع مشخص نشده
مجازات  ها  آن  اند که شارع برایز جرایم یا گناهان ذکر شدهای اروایات وارده دسته  تبعبهکتب فقهی  
اند یا به تعبیری بهتر در ردیف حدود قرار تعزیرات قرار داده  ۀرا در زمرها  آن  است ولی فقها تعیین کرده

، مقاربت با همسر در روز  زیر لحافاند. مثل وطی بهائم، بدعت، ِسحر، اجتماع دو شخص  نداده
   ...  بکارت با انگشت، بیع انسان آزاد و ۀماه رمضان، ازال

هایی که برای این جرایم ذکر شد آن است که همانند حدود الهی موجب، وجه اشتراک مجازات
با حدود در این ها  آن  ست؛ لیکن وجه افتراقا  در شرع مشخص و مقدر شدهها  آن   نوع و میزان کیفر

معین نیست بلکه تعیین دقیق آن به حاکم سپرده  نکته است که میزان کیفرشان همانند حدود مضبوط و  
مثال برای مضاجعه تحت ازار واحد، شهیدثانی در مسالک و فاضل هندی در    عنوانبهست.  ا  شده

ضربهکشف نه  و  نود  تا  سی  ولی 499:  1416/10اصفهانی،  ؛  326:  1413/14عاملی،  )  اللثام   )
:  1417حلبی، ؛ 417: 1403حلبی،  ) الق راابوصالح حلبی و ابن زهره حلبی ده تا نود و نه ضربه ش

 شود با حاکم است.  به چه میزان مجازات می اند؛ لذا ختیار اینکه مرتکب دقیقا  ( در نظر گرفته435
بنابراین منظور از تعزیرات منصوص شرعی آن جرایم یا گناهانی است که در شرع مقدس اسالم،  

آن مضبوط و معین نیست بلکه محدود به حداقل    ست ولی میزانا  نوع و میزان مجازات آن معین شده

 
نین علی )ع( در خصوص حکم کسی سوال شد که علیه خودش اقرار به م ای از حضرت امیرالمودر روایت صحیحه.  1

  حدی نمود ولی نوع حد را مشخص نکرد. حضرت هم در پاسخ فرمودند: تا جایی که حد را از خودش نهی کند او را 
ی   -ْجَلَد یَقاَل َأَمَر َأْن    -َحد  ُهَو   یَسمِّ أَ یَو َلْم    -َرُجٍل َأَقرَّ َعَلی َنْفِسِه ِبَحد    یفِ »بزنید.   ِذ یکَحتَّ   ی ْنَهی َعْن َنْفِسِه فِ ی  یوَن ُهَو الَّ
. پاسخ   کنید؟ در( ممکن است اشکال شود که وجود این روایت را چگونه توجیه می25:  1409/28)عاملی،    «اْلَحدِّ

توان حد را در اینجا به معنای لغوی آن یعنی اعم از حد و تعزیر گرفت کما اینکه بعضی از فقها به این اشکال مقّدر می 
حدود خداوند عزوجل از حیث کمیت و کیفیت و جمیع جهات و  »  فرمایند:اند و همچنین می متذکر این نکته شده 

:  2/تاحائری، بی طباطبائی؛  327:  1404/4سیوری،    ؛ 225-226:  1413/27)سبزواری،    «خصوصیات محدود است
 تواند موید مطلب فوق باشد. ( از این رو کالم ایشان می459
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 گذار )قانون  حاکم   ۀو حداکثر است و تعیین دقیق آن بر اساس تناسب میان جرم و مجازات بر عهد
 92/ 7/ 3نیز که در تاریخ    قضائیه   ۀ اداره کل حقوقی قو   1303  ۀ مشورتی شمار   ۀ نظریباشد. اسالمی( می

نوعی صادر شده  به  بر هم مؤید    است  دلیل  می و  نکته  می ین  مقرر  نظریه  این  تعزیرات » دارد:  باشد. 
شود که در شرع مقدس اسالم، برای یک عمل معین، نوع و مقدار منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می 

کلی و   طور روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر به   موجب به است، بنابراین مواردی که    کیفر مشخص شده 
است، ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی   دهمطلق برای عملی تعزیر مقرر گردی 

با این معیار مطرح شده پر واضح است که منظور از تعزیرات منصوص شرعی،   «. . ..   شود محسوب نمی 
 شود، نیست. محرمات شرعی اعمال می   ۀ تعزیرات شرعی که در پاسخ به ارتکاب کلی 

 التعزیر بمایراه الحاکم نسبت به تعزیرات منصوص شرعی ۀشمول قاعد .۳
سیسات ارفاقی را  أتواند ترات میمذکور مرجع تعیین تعزی ۀ  قاعد   موجببهگفته شد که    ترپیش 

او را از کیفر عفو نماید، صدور حکم او را با رعایت شرایط مقرر    نسبت به مرتکب اعمال نماید؛ مثال  
در قانون برای مدتی به تعویق اندازد، اجرای مجازات او را تعلیق نماید، در مجازات او تخفیف قائل  

های مساعد به حال مجرم نسبت به  اعمال این سیاست  ...  د واو را بپذیر  ۀشود یا آن را تبدیل کند، توب 
کنندگان مقررات حکومتی مثل قاچاقچیان کاال و ارز، صیادان غیرمجاز و مواردی از این قبیل  نقض

تواند جهت حفظ نظام مادی  که مرجع تعیین تعزیرات می گونهمانجای بحث و تردید ندارد؛ زیرا ه
تواند در صورت وجود مصلحت، نهادهای ارفاقی را هم برای افراد  ، میدر این موارد کیفر تعیین کند

تواند این قاعده، مرجع تعیین تعزیر می  موجببهاین است که آیا    سؤالنظر بگیرد. حال    خاطی در
مثل اجتماع تحت ازار  )  نهادهای ارفاقی را برای مرتکب یکی از مصادیق تعزیرات منصوص شرعی

رعی  ۀ شمنصوص بودن کیفر در ادلۀ  واسطیا اینکه چنین اختیاری ندارد و بهواحد( نیز درنظر بگیرد  
تر آیا تعیین میزان مجازات  باید آن مجازات مقدر شرعی را همانند حدود اجرا کند؟ به عبارت دقیق

 در این موارد، حکم شرعی است یا حکومتی؟ 
  115  ۀماد  2  ۀا مطابق تبصرزیر  ،از منظر قانون مجازات اسالمی امکان چنین امری وجود ندارد 

است. به نوعی   اجرای مقررات مزبور نسبت به تعزیرات منصوص شرعی را نداده  ۀ اجاز  گذارقانون
قطعکبوده    درصدد  گذارقانون الهی،  حدود  همانند  اجرا یه  در  یمع  ی ر ی تعز  یهامجازات  یت  ن 

شرع تضم  ینصوص  سادهیرا  عبارت  به  نماید،  کرده  گذارقانونتر  ن  بر    سعی  را  حدود  آثار  است 
جلوگیری  ها  آن  وتصرف و تغییر و تبدل درتعزیرات منصوص شرعی مترتب نماید و از هرگونه دخل

 حکم شرعی بودن به رویکرد قانون مجازات اسالمی نزدیک است.   ۀنظری رواینازکند. 
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نسبت به    115  ۀ ماد  2  ۀاعمال مقررات ارفاقی مذکور در تبصراما حق مطلب آن است که امکان  
های مقدر شرعی برای این  رسد مجازات، به نظر میرواینازتعزیرات منصوص شرعی وجود دارد.  

تغییر  قابلجرایم از جنس حکم حکومتی هستند و با تغییر زمان و مکان و مصالح و مفاسد مقتضی،  
 ادعا وجود دارد؟ باشند. اما چه دالیلی بر اینمی 

 التعزیر ۀعمومیت قاعد. ۳-۱
گوید: تعزیر به دست حاکم العزیر بمایراه الحاکم است. این قاعده می   ۀاولین دلیل عمومیت قاعد 

کند و برای آن مجازاتی با کمیت و انگاری می است. لذا گاهی اوقات حاکم خودش یک رفتاری را جرم 
 انگاری شده گیرد. گاهی اوقات هم خود رفتار در شریعت و روایات جرم کیفیت مشخص درنظر می 

دو فرض تحت   هر   رو این از نماید.  و یا کیفیت اجرای مجازات را تعیین می   ست و فقط حاکم کمیت ا 
باشد و تخصیصی عام می صورت  به   زیرا لفظ تعزیر در این قاعده   .گیرد شمول عمومیت قاعده قرار می 

و نظر رأی    دو مورد   ست تا منحصر به قسم خاصی از تعزیرات شود. لذا در هر ا  از این حیث نخورده 
گیرد. تنها تفاوت این دو فرض در وسعت شمول آن اسالمی( مالک عمل قرار می   گذار )قانون   حاکم

است است؛ در فرض اول اختیار تعیین موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای تعزیرات به دست حاکم  
توان ادعا نمود این باشد. بنابراین می ولی در فرض دوم نوع، میزان و کیفیت اجرا به دست حاکم می 

شود حال که تعزیرات منصوص می ، به آن معنایی که گفته شد، شامل تعزیرات منصوص شرعی قاعده  
رسد اشکالی در اعمال مقررات ارفاقی گیرد به نظر می التعزیر قرار می   ۀ شرعی هم تحت شمول قاعد 

 . افزاید دیگری هم به تقویت این ادعا می   ۀ اینکه ادل   از سوی حاکم نباشد؛ مضافا  ها  آن   کیفری برای
 التعزیر و تعزیرات منصوص شرعی ۀهای حکم حکومتی با قاعدانطباق ویژگی .۳-2

امر مسلمین بر حسب مصلحت زمان  منظور از احکام حکومتی قوانین و تصمیمات است که ولی
موافقت  ۀدر سای رعایت  و  قوانین وضعاتخاذ میها  آن   قوانین شریعت  بهنماید.  مرجع    ۀواسط شده 
  افتراق   ۀاالجرا هستند. نقط همانند احکام شریعت معتبر و الزم   ، امر مسلمین استولیکه    آن  تعیین

غیرها  آن  و  ثابت  احکام شرعی  که  است  این  در  قوانین شریعت  می قابلبا  قوانین تغییر  ولی  باشند 
مفسدوضع و  مصلحت  حسب  بر  حکومت  توسط  بنابراین،    ۀ شده  هستند.  تغییرپذیر  مقتضی 

تبّدلمصلحت و  تغییر  مکان،  و  زمان  مقتضیات  اساس  بر  میمداری  را  ویژگی پذیری  از  های  توان 
   1.(64: 1354طباطبایی، ) احکام حکومتی دانست

 
ای رییس جمهور وقت در خصوص  الله خامنهای خطاب به آیت طی نامه  1366مرحوم امام )ره( نیز در دی ماه سال  .  1

الله )ص( است، یکی از  ای از والیت مطلقه رسول که شعبهباید عرض کنم حکومت،  »  فرمایند:امر میاختیارات ولی 
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تعیین   اینکه شرعا    1التعزیر بمایراه الحاکم نیز مشاهده کرد؛   ۀتوان در قاعداین خصایص را می
این نکته باشد  مؤید    توانداست، می   تعزیرات، مقدار و کیفیت اجرای آن به حاکم یا امام واگذار شده

التعزیر یکی از مصادیق حکم حکومتی است. از طرفی با استناد به عمومیت و شمولیت   ۀکه قاعد
ات منصوص  های مذکور بر تعزیر توان گفت ویژگیاین قاعده نسبت به تعزیرات منصوص شرعی می

های تعیین شده در تعزیرات منصوص  توان چنین گفت: مجازاتشرعی نیز مطابقت دارد فلذا می
 حکم حکومتی هستند.  

 اختالف در روایات و کالم فقها   .3-3
به الهی  حدود  همانند  شرعی  شده  ۀواسطاحکام  وضع  مقدس  شارع  جانب  از  کلی  اینکه  اند 

باشند و منحصر به عصر یا قلمرو خاصی نیستند تا با  ا میهها و مکانزمان ۀهستند و مخصوص هم
بین روایات و کالم فقها اختالفی در این دسته از احکام    رواینازاختالف مصالح و مفاسد تغییر کنند.  

که گفته شد چون تابع مصالح و   ن گونهاوجود ندارد مگر در جزئیات ناچیز؛ اما احکام حکومتی هم
تواند  باشند. لذا اختالف تعابیر و احکام، بین روایات و کالم فقها میر میمفاسد هستند، تغییرپذی

نشانه از  در  یکی  را  مجازات  میزان  که  وارده  روایات  و  فقها  اختالفات  باشد.  حکومتی  حکم  های 

 
تواند مسجد یا منزلی احکام اولیه اسالم است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می

م تعطیل تواند مساجد را در موقع لزورا که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می
تواند قراردادهای  کند؛ و مسجدی که ِضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می

شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسالم باشد، یکجانبه لغو کند.  
است که جریان آن مخالف مصالح اسالم است، از آن مادامی که تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی  و می

تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صالح چنین است جلوگیری کند. حکومت می
شود  ( از کالم امام خمینی استنباط می 451:  1389/20خمینی،  )موسوی   «کشور اسالمی دانست موقتا  جلوگیری کند.

مصالح جامعه دارای اختیارات مطلقه است و در صورتی که مصلحت اسالم و مسلمین ایجاب   ۀامر در دایر   که ولی
 تواند بر خالف احکام شرعی، فرمان صادر نماید و مقرراتی وضع کند. کند، می

مداری در تعزیرات بر حسب مقتضیات التعزیر بمایراه الحاکم متذکر مصلحت  ۀبسیاری از فقها نیز ذیل بررسی قاعد.  1
الله صافی از فقهای معاصر معتقدند: چنانچه حاکم مصلحت را در ترک تعزیر ببیند  آیت   اند مثال  ان و مکان شده زم 

آن جایز است )صافی  آن نیست و ترک  نیز معتقدند تعزیر    .(77:  تاگلپایگانی، بیاشکالی در ترک  مرحوم سبزواری 
می  اعمال  )سبزواری،  جایی  نماید  اقتضا  مصلحت  که  نوعی    .(35:  1413/28شود  به  نیز  دیگری  فقهای 

ویژگیمصلحت از  را  میمداری  تعزیرات  میهای  حاکم  دست  به  را  آن  اعمال  در  عمل  ابتکار  و  دهند دانند 
 .(20: 1412/1گلپایگانی، )موسوی
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می  معین  شرعی  منصوص  تعزیرات  مجازات  مصادیق  که  است  مطلب  این  بر  دلیلی  خود  کنند 
   بلکه حکومتی است. ،ص شرعی از جنس احکام شرعی نیستشده در تعزیرات منصوتعیین 

یکی از مصادیق تعزیرات   عنوانبهبکارت با انگشت،    ۀازالدرخصوص    برای مثال اگر به اقوال فقها
گردد که این اختالفات دلیلی بر ادعای فوق منصوص شرعی دقت شود اختالفات زیادی مالحظه می 

طوسی،  )  فرمایند: سی تا نود و نه ضربهشیخ طوسی در نهایه و ابن ادریس در سرائر می   است. مثال  
ابن براج می449:  1410/3ابن ادریس،  ؛  699:  1400 تا هفتاد و نه ضربه فرمایند( مرحوم    : سی 

:  1413بغدادی،  )  ( ولی شیخ مفید معتقدند سی تا هشتاد ضربه شالق 523:  1406/2طرابلسی،  )
جرم اجتماع  خصوص    در  از این به اختالفاتی که فقها  ترپیش شود. یا  ( بر مرتکب جاری می785

اه بر مطلب است. یا در  اند، اشاره گردید که این اختالفات به وضوح گوتحت ازار واحد نیز داشته
 عنوان بهضربه شالق  25وطی بهائم، برخی معتقدند بر فاعل چنین عملی، خصوص  در مثالی دیگر

مطلق حکم  طور  بهبعضی دیگر    .(41:  1413/15عاملی،    ؛174:  1408/4حلی،  )  شودتعزیر زده می
بنا بر مصلحت موجود آن را معین   اند که وی بایداند و تعیین میزان آن را به حاکم سپردهبه تعزیر نموده

طور    در میان روایات نیز همین  .(637:  1404/41نجفی،  ؛  415:  1422/41خویی،  موسوی )  کند
مطلق  طور  بهاند. بعضی دیگر  ضربه شالق از باب تعزیر کرده  25است. برخی از روایات حکم به  

تعزیر داده به  میزانی مشخص نکردهحکم  دادهاند و حتی بعضی  اند و  فاعل  قتل  به   اند دیگر حکم 
1.(47 :1413/4قمی، ؛ 204: 1407/7کلینی، ؛ 60-62: 1407/10طوسی، )

 

  گذارقانوننقدی بر نظر  .۴
سیس تعزیرات منصوص شرعی  أبا عنایت به ایرادات شورای نگهبان که منجر به ورود نهاد تازه ت

ی کشور سعی بر آن داشته گذارقانون  ۀشود که قواست، مالحظه می  به قانون مجازات اسالمی شده
 ؛های را که در نصوص شرعی مقدر و منصوص هستند، صادر نکندکه مجوز تغییر و تبدیل مجازات

بدون اینکه توجه به ماهیت جرایم مزبور داشته باشد. برخی بر این باور هستند فقهای شورای نگهبان  

 
ممکن است به این مثال اشکال شود: مجازات جرم مذکور معین است و محدود به حداقل و حداکثر نیست پس  .  1

معرفی شده برای تعزیرات    ۀتواند مثال نقضی بر ضابطاین نمی  آن با حدود در چیست؟ در پاسخ باید گفت: اوال    فرق
سنت همچون غزالی در مقام تفریق بین حدود و تعزیرات، متذکر منصوص شرعی باشد زیرا فقهای امامیه و حتی اهل

قدر شرعی برخی جرایم دلیلی بر تعزیری بودن است.  های م اند که وجود حداقل و حداکثر در مجازات این نکته شده 
توان چنین جرایمی  با وجود این تعدد و اختالف اقوال چگونه می ( ثانیا  472:  1403سیوری،  ؛ 142: 2/تا)عاملی، بی

ت  را در کنار حدودی قرار داد که اختالفی در کلیات احکام آنها نیست؟ لذا فرق این مصداق و مصادیق مشابه با تعزیرا 
 در مقدر بودن میزان مجازات است ولی فرق آنها با حدود در کلیت محدود بودن تعزیرات به اقل و اکثر است.  
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م  یتجر ۀکه سابق یا تغییر در مجازات شرعیم اجرا جلوگیری از عد دلیلبهاند و به نوعی احتیاط کرده
اند و آن را از شمول وارد نموده یدارند، موضوع تعزیرات منصوص شرعی را به قانون مجازات اسالم

 .(105: 1395پور، ساریخانی و توکل) اندن قانون، استثنا کردهینهادهای ا یبرخ 
ها  آن   بهات و ابهامات زیادی در مورد اما این مطلب محل اشکال است؛ زیرا در جرایمی که ش

های حدی جلوگیری شود نه  به مجازاتها  آن  تر به احتیاط این است که از الحاقوجود دارد نزدیک
مجازات این جرایم    مترتب گردد. زیرا اوال  ها  آن  وتصرف حدود بردخل  قابلاینکه احکام سخت و غیر

قبول دارد تعزیری هستند نه حدی؛ لذا بار کردن احکام و ثمرات حدود    گذارقانونکه    یهمان طور
الهی خداوند طریق    بر فرض که حدی باشند، در خود حدود  بر چنین جرایمی وجهی ندارد؛ ثانیا  

توان راه آنگاه چگونه در چنین جرایمی نمی  1ست؛ ا  توسعه و تخفیف به حال مرتکب را در پیش گرفته
 ال مرتکب را اتخاذ کرد؟  توسعه و تخفیف به ح

اصوال   دیگر،  سویی  مجازات  از  اسالم  مجرمانه  در  رفتارهای  مرتکب  اصالح  برای  ابزاری  ها 
فی اینکه  نه  احوال  هستند  و  اوضاع  و  گاهی شرایط  اگر  لذا  باشند؛  که  گونهبه نفسه هدف  باشد  ای 

رات ارفاقی مثل عفو مرتکب جرایم مستوجب تعزیرات منصوص بدون مجازات شدن و با اعمال مقر
نیست اجرای مجازات جایز  بر  اصرار  تخفیف مجازات اصالح شود،   : 1425مکارم شیرازی،  )  یا 

 در اسالم نیز چندان سازگاری ندارد.  با این هدف مجازات گذارقانون ۀنظر برگزید روایناز .(115
های چهارگانه،  ن مرور زماناز بی  115  ۀ ماد  2  ۀدر تبصر  گذارقانوناینکه از حیث شکلی نیز    مضافا  

است و به مرور  فقط مرور زمان تعقیب و صدور حکم را در تعزیرات منصوص شرعی ممنوع کرده
است، استثنایی بودن حکم   ای نکرده( اشاره 107 ۀماد) ( و اجرای مجازات106 ۀماد) زمان شکایت

آن است    ۀتبصر تفسیر محدود  می  رواینازفوق مستلزم  نظر  به  و    گذارقانوند که مقصود  رسبعید 
تعزیرات منصوص   به  نسبت  اجرای مجازات  و  زمان شکایت  مرور  پذیرش شمول  نگهبان  شورای 

فقط مرور زمان تعقیب   گذارقانوناینجاست چرا  سؤالحال  .(146: 1397/1خالقی، ) شرعی باشد
داند؟ این دو نوع از مرور زمان چه امتیازی دارند و صدور حکم را در تعزیرات منصوص ممنوع می

 کند؟  کند ولی مرور زمان شکایت و اجرای مجازات را بیان نمیاشاره میها آن به گذارقانونکه 
من تعزیر  مصادیق  احصای  و  ماهیت  تبیین  عدم  مطالب،  این  بر  توسط عالوه  شرعی  صوص 

باشد.  اند و به حق اشکال درستی میاشکال است که دیگران نیز به آن اشاره کرده  أخود منش  گذارقانون

 
برای مثال تعدد اقرار و تعدد شهود برای اثبات حدود، پذیرش انکار بعد از اقرار به موجب حد رجم، سقوط حد به  .  1

 دال بر تخفیف و توسعه در حدود باشد.  توانند از قرائنمحض حصول شبهه و... همگی به نوعی می
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وارد  گذارقانونتوضیح اینکه تعزیر منصوص شرعی بدون تردید یک اصطالح فقهی است که توسط 
و   قانون  ابهام  به  توجه  با  و  است  گردیده  و    قانون  167اصل    موجببهقانون  تعریف  برای  اساسی 

ماند عبارت است  شناخت تعداد آن ناگزیر باید به موازین فقهی مراجعه کرد. اما اشکالی که باقی می
از اینکه با توجه به اختالفات زیادی که بین فقها و روایات وارد وجود دارد، به کدام دیدگاه فقهی باید  

( به عبارت  106:  1394فرد،  نادری  و  برهانی)  رجوع کرد و از کدام رویکرد فقهی باید تبعیت نمود؟
 . آمده مشخص نیست 167معتبر که در اصل  یا فتاوای دیگر مراد از منابع معتبر اسالمی

 نتیجه 
وجود روایات ناظر بر تعزیرات منصوص شرعی در شریعت سبب گردید شورای نگهبان نهاد  

ت اسالمی  قانون مجازات  در  را  نمأتعزیرات منصوص شرعی  ارفاقی سیس  مقررات  از شمول  و  اید 
با   نهاد  این  لذا  نماید.  احصا  را  آن  مصادیق  یا  کند  آن  از  تعریفی  اینکه  بدون  کند؛  خارج  کیفری 

های تعزیرات منصوص در ت زیادی همراه است. با عنایت به مجازاتسؤاالها و  ابهامات، پیچیدگی 
تعزیراشرع کشف می تعزیرات منصوص شرعی،  از  ارتکاب  گردد که منظور  قبال  در  ت شرعی که 

شود نیست؛ بلکه جرایم یا گناهانی است که در شرع مقدس اسالم نوع و  محرمات شرعی اعمال می
است ولی میزان آن معین نیست بلکه محدود به حداقل و حداکثر است  میزان مجازات آن معین شده

 باشد.  مقننه( می  ۀقو) حاکم ۀو تعیین دقیق آن بر عهد
التعزیر بمایراه الحاکم که یکی از مصادیق احکام حکومتی است عالوه بر   ۀر قاعداز سویی دیگ

همان تعزیراتی که در قبال نقض مقررات حکومتی )  اینکه شامل تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی
مقننه   ۀکه قو ن گونه اشود. لذا هم گردد، شامل تعزیرات منصوص شرعی نیز میشوند( میاعمال می

تواند نسبت به نقض مقررات حکومتی نهادهای ارفاقی را اعمال  رجع تعیین تعزیرات میم  عنوانبه
 تواند این مقررات ارفاقی را در نظربگیرد.  نماید نسبت به تعزیرات منصوص شرعی نیز می

التعزیر بمایراه الحاکم است. این عمومیت    ۀ عمومیت التعزیر در قاعد  دلیل بر این مطلب اوال  
کند و برای آن مجازات تعیین انگاری میشود که خود حاکم رفتاری را جرم رضی میهم شامل آن ف

جرم می  شریعت  در  رفتار  اصل  که  فرضی  آن  شامل  هم  و  آن نماید  برای  حاکم  ولی  شده  انگاری 
پذیری  مداری بر اساس مقتضیات زمان و مکان و تغییر و تبدل مصلحت کند. ثانیا  مجازات معین می

التعزیر نیز شامل   ۀ زیر است و قاعدع الت ۀانطباق با قاعدقابلای احکام حکومتی است هکه از ویژگی
ثالثا  تعزیرات منصوص شرعی می در   شود.  تعابیر و اختالف  در  برخالف احکام شرعی، اختالف 

فقها و روایات ناظر    ءهای حکم حکومتی است در آرا احکام بین روایات و اقوال فقها که یکی از نشانه
 خورد. بر تعزیرات منصوص شرعی به چشم می



 7۹ رضانژاد و محسنی دهکالنی  /یحکومت حکم ۀیسا در یشرع  منصوص راتیتعز 

تصرف حدود و دخل   غیرقابلبر تعزیرات منصوص شرعی به نوعی احکام    گذار قانون بنابراین، اینکه  
باشد. است، اشکاالتی به رویکرد او وارد می   را داشتهها  آن   و سعی در تضمین اجرای   را مترتب کرده 

برخالف احتیاط است. زیرا در جرایمی که شبهات   گذار قانون ن است که رویکرد  یکی از اشکاالت ای 
آن   زیادی  دارد نزدیک ها  درخصوص  الحاق وجود  از  آن است که  به احتیاط  های به مجازات ها  آن   تر 

حدی جلوگیری شود. اشکال دیگر این است که اگر مرتکب یکی از مصادیق تعزیرات منصوص شرعی 
شود اصرار بر های ارفاقی مثل عفو یا تخفیف مجازات و... اصالح می ل مقررات در شرایطی با اعما 

تعزیرات در اسالم   خصوص به ها  اعمال مجازات توجیهی ندارد. زیرا یکی از اهداف اصلی مجازات 
با این هدف مجازات در اسالم مطابقت ندارد. عالوه   گذار قانون رویکرد    رواین از اصالح مرتکب است.  

های چهارگانه فقط مرور زمان تعقیب و صدور از بین مرور زمان  گذار قانون از حیث شکلی نیز بر این، 
کرده  ممنوع  منصوص شرعی  تعزیرات  در  را  مجازات حکم  اجرای  و  زمان شکایت  مرور  به  و  است 

 است.   ای را اتخاذ نکرده است لذا از این جهت نیز سیاست یکپارچه ای نکرده اشاره 
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