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 متّضاد در تعیین مقدار تعزیربررسي جامع دو رویکرد فقهي 
 

 **باقری احمد آشتیانی طالبی محمّدعلی
  (38/7/67قاریخ پذیرش:  81/88/69)قاریخ دریانت:  

 

 چکيده
ضاد منّ کامالً کردیکه با دا را بامسئله قاست ریقعز مربوط به زیبرانگا بـث یار مراحث اساس ریم  ار قعز ۀمسئل

 نیشیپ بر ن هاا برایبا پ ای اتیراای صرف به الفاظ برخ  یّار ن ها با ق  یبعضق نخست کردیست. در راا رابرا

ا ناممکن ااح  رب اهیّکه حصول نظر ان کرده انیب ریم  ار قعز ۀدربار ب راریناپذجمعگاه مخنلف ا  اتیّخودق نظر

م  ارق  نیین قعب ا رقیقعز اتیراا بنـوا زیا ن گریدی اقیبه راا هقوجّ با بگرید بحق ن هاداّ کردی. در رانمایان یم

ه ف پژاهش  ک  . نیّقا حسب مصلـتق م  ار آن را مع دان  یحاکم م ایاماح  اریاخن ا میل اً در نیّرا نامع آن

 که است نیپژاهش ا ۀاست. مسئل ریم  ار قعز ۀمن ن دربار باهیّبه نظر  نیرس ببرا ین ه اتیّجامع نظر بااکاا

که  انتی ستجامع د باهیّبه نظر رقیم  ار قعز ۀدربار ین ه اتیّنظر ا قضادّ یبه پراک  گ هقوجّ با قوانیچگونه م

است.  ریپذانامک اتیّنظر قماح پژاهش درمسئله با  است که حلّ نیباش . نرض بر ا بکاربرد نیزمسن ل ا من ن ا 

 قپژاهش نیدر ا است. اسن راری آنها  لیا راش قـل ببردارشیصورت ن ا به باهاق کنابخانهداده براش گردآار

 ی   ا بررسن قبب  دسنه قبح قا معاصر گردآارمن  ّ بن ها اتیّا نظر بقماح نناا قیقماح کنب ن ه بررسیبا 

 لیلد ح بهداّ کردیا راامّ قستا رابرا بج ّ یبا اشکاالق نخست کردیرا قپژاهش بهااننهی. براساس ان ش ه

 .ستش ه ا نییا قر اریآنق اخن التاسن ال تیّم رول

 واژگان کليدی: تعزير، مجازات اسالمی، مجازات نامعيّن، مقدار تعزير.

  

                                                      

  مسئول(: قهران )نویس  ه دانشگاه الررر پردیس اسالمی ح وق مرانی ا ن ه دکنرب دانشجوب 

 mohammad.ashtiani@ut.ac.ir  

 .قهران دنشگاه اسالمی معارف ا الهیات دانشک ه ح وق امرانی ن ه اسناد** 
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 تعزیر مقدار تعیین در متّضاد فقهی رویکرد دو جامع بررسی 

 مقدّمه

(. امّا این راایات 213ق 3: ج8496گفنه ش ه است راایات م  ار قعزیر دا گونه هسن   )م نظربق 

ار گ اهان خاص مجارات قعزیرب در برخی راایاتق براب بعضی  -8گیرن : در سه دسنه قرار می

در برخی راایات دیگرق مجارات قعزیرب  -3(؛ 343ق 7: ج8497م  ّر قعیین ش ه است )کلی یق 

ق 7: ج8497به رور میلق ا ب ان قعیین م  ار براب گ اهان در نظر گرننه ش ه است )کلی یق 

ش ه ا قعیین دقیق م  ار در یکی ار راایاتق م  ار قعزیر کمنر ار م  ار ح  اعالح  -2(؛ ا 348

آن به االی ااگذار ش ه ا به نوع گ اه ارقکابی ا ق رت ب نی گ اهکار م وط ش ه است )کلی یق 

 (.348ق 7: ج8497

ننااب ن یهان براب جمع بین این راایات بسیار پراک  ه ا مخنلف هسن  ؛ به همین دلیلق 

قوان گفت این اخنالف است ا می دسنیابی به نظرب جامع در این خصوص با مشکلی ج ّب مواجه

ا پراک  گی آراء جمع بین این راایات را ناممکن کرده است. ق یّ  میلق به الفاظ راایات ا 

لـاظ نکردن نـواب راایات ا نیز قوجّه میلق به نـواب راایات ا در نظر نگرننن الفاظ راایات 

ال قوان براب این اقو  که میا قالش ن یهان براب جمع بین ننااب ا راایات ار دالیلی هسن 

( یا به قعریرب مـلّ اشکال )اردبیلیق 213ق 3: ج8496پراک  ه در نظر گرنت. مـلّ کالح )م نظربق 

گراهی  ۀان . ررق نظریّ( راایاقی هسن   که قعزیر را ب ان م  ار ا میلق ذکر کرده94ق 8: ج8437

رور میلق به اماح یا حاکم ااگذار ش ه است.  دیگر ار ن هاق قعزیر م  ار معیّ ی در ن ه ن ارد ا به

ار ررنی  ان  دا ج ره دارد: نخست ای کهگفن ی است نظر ن هایی که براب قعزیر م  ار معیّن کرده

یسن  ق ااگذارب قعزیر به اماح ن ۀان  ا داّح ای که این ن ها مخالف نظریّبراب قعزیر م  ار معیّن کرده

 هسن  . بلکه با آن موانق

هاب ن ها ا حنّی اخنالف نظرهاب بعضی ار ن ها در کناب ۀبه اخنالف نظر گسنردقوجّه با 

نق نمای . ب ابرایاب ااح  ضرارب میمخنلف خودق بررسی جامع ا کامل براب رسی ن به نظریّه

اب ه ف ار پژاهش حاضر ااکااب جامع ا کامل نظریّات ا ننااب ن هی براب رسی ن به نظریّه

 قعزیر است.  ۀا کاربردب دربار من نق مسن ل
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که علّت اخنالف ن ها در قعیین م  ار قعزیر چیست؟ ا ای که چگونه  پرسش پژاهش این است

 الالت ا م  ار قعزیر ا با بررسی اسن ۀبه پراک  گی ا قضادّ نظریّات ن هی دربارقوان با قوجّه می

نت که مسن ل ا من ن ا نیز در دنیاب اب جامع دست یااشکاالت ااردش ه به نظریّاتق به نظریّه

که حلّ مسئله با پژاهش در است جرح ا مجارات امرارب کاربردب باش . نرض بر این  ۀپیچی 

ی هاق کیفی ا بر اساس ه فق قریی پذیر است. این پژاهش ار نظر ماهیّت دادهقماح نظریّات امکان

اب ا راش قـلیل آنها ا کنابخانه هاق اس ادبا انن ادب است. همچ ینق راش گردآارب داده

اسن راری است. امنیار خاصّ این پژاهش بررسی قماح نظریّات ا ننااب ن هی ار قماح کنب ن هی 

 م  ار قعزیر نیستق مگر ای که عی اً یا نظیر آن در این نوشنار ۀن هی دربار ۀموجود است. هیچ نظریّ

م  ار  ۀر جامع قماح نظریّات ن هی دربارمیرح ا بررسی ش ه است. به عرارت دیگرق این نوشنا

 قعزیر است.

 3132تعزير و بررسی آن در قانون مجازات اسالمی مصوّب  .3

ی است نام  ّر قعزیر ع وبن»هاب ن هیق با قوجّه به ن   ا بررسی قماح قعاریف قعزیر در قماح کناب

اکم نیز کیفیّت اجراء به حکه میل اً ار نظر موجراتق نوعق م  ارق اجراء یا قرک اجراءق قخفیف ا 

ا  که اعظاگر اشکال شود چرا قعزیر ع وبت دانسنه ش ه استق در حالی «. ااگذار ش ه است

ش شود ررق نرمایشون ق پاسخ داده میقوبیخ ا مان   ای ها نیز در مواردب قعزیر مـسوب می

 (ق یع ی چه212: 8489)قمیمیق « المُذنِبِ بِهِرُبَّ ذَنبٍ مِ  َارُ العُ ُوبَۀِ عَلَیهِ إعالحُ »امیرالمؤم ین )ع(: 

بسا گ اهی که م  ار مجارات آنق اعالح گ اه به گ اهکار است. اعالح عمل موجب قعزیر به 

 . ای ها نوعی ع وبت هسن  ۀمرقکب ع وبت استق چه برس  به اعظ ا قوبیخ. در ح ی تق هم

اح شود قعزیر به امتق پاسخ داده میهمچ ینق اگر اشکال شود آیا بین اماح ا حاکم قمایزب هس

ه ار اب ک)ع( که ذاقاً حاکم شرع است ا اخنیار قعزیر را دارد ااگذار ش ه است. همچ ینق قاضی

سوب اماح )ع( در رمان حضور یا ب ابر راایات در رمان غیرت به قضاات م صوب ش ه است نیز 

 اً اضی بالعرض. به عرارت دیگرق قعزیر میلاخنیار قعزیر را دارد؛ اماح )ع( ذاقاً حاکم شرع است ا ق
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اب که شخصاً ار سوب اماح )ع( به قاضی ااگذار ش ه استق حالق قاضی یا اماح )ع( است یا قاضی

 یا ب ابر راایات در رمان غیرت به قضاات م صوب ش ه است.

د که شوقعزیرات م  ّر )م صوص( نظر بر این است که با دالیلی پذیرنن ی اثرات می ۀدربار

نخستق این راایات ارالقی بر قعزیر بودن این موارد ن ارن . داّحق ررق برخی اسن الالت دیگرق 

ص اق شود براب بیان مشون . سوّحق اگر پذیرننه شود قعزیر هسن  ق گفنه میح  مـسوب می

 هسن   نه براب قعیین ااقعی م  ار قعزیر.

ف میق شایسنه است در این موضع نیز این قعریبا قوجّه به قعریف قعزیر در قانون مجارات اسال

چ ین  8298قانون راجع به مجارات اسالمی مصوّب  88 ۀبه رور مخنصر بررسی شود. قعزیر در ماد

قعزیرق قأدیب یا ع وبنی است که نوع ا م  ار آن در شرع قعیین نش ه ا به »قعریف ش ه است: 

  ب ا شلّاق که بایسنی ار م  ار ح  کمنر نظر حاکم ااگذار ش ه است؛ ار قریل حرس ا جزاب ن

ب ین صورت  8279قانون مجارات اسالمی مصوّب  89 ۀاین قعریف با ان کی قغییر در ماد«. باش 

قعزیرق قأدیب یا ع وبنی است که نوع ا م  ار آن در شرع قعیین نش ه ا به نظر حاکم »درآم : 

 که میزان شلّاق بایسنی ار م  ار ح  کمنرااگذار ش ه است؛ ار قریل حرس ا جزاب ن  ب ا شلّاق 

با قوجّه به اشکاالقی که بر این دا قعریف اارد ش ق مان   قفاات قأدیب ا ع وبتق م انات «. باش 

معیّن نرودن نوع ا م  ار مجارات با اصل قانونی بودن مجاراتق ابهاح در قشخیص حاکم که الی 

قانون مجارات اسالمی مصوّب  81 ۀمجریّه ا جز ای هاق قعزیر در ماد ۀقضائیّه یا قوّ ۀامر است یا قوّ

قعزیر مجاراقی است که مشمول ع وان ح ق قصاص یا دیه »به این صورت قعریف ش :  8263

مات شرعتی یا ن ض م رّرات حکومنی قعیین ا موجب قانون در موارد ارقکاب مـرّ نیست ا به

جراء ا م رّرات مربوط به قخفیفق قعلیقق س وط ا سایر گردد. نوعق م  ارق کیفیّت ااعمال می

شود. دادگاه در ص ار حکم قعزیربق با رعایت م رّرات موجب قانون قعیین می احکاح قعزیر به

مرقکب ا اضعیّت ذه ی ا راانی اب  ۀانگیز -ده : الفقانونیق موارد ریر را مورد قوجّه قرار می

اق امات  -بار آن؛ پن ض اظیفه ا ننایج ریان ۀحق گسنرارقکاب جر ۀشیو -حین ارقکاب جرح؛ ب
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سوابق ا اضعیّت نردبق خانوادگی ا اجنماعی مرقکب ا قأثیر  -مرقکب پس ار ارقکاب جرح؛ ت

 «.قعزیر بر اب

ب قوان گفت با قوجّه به اخنالف نظرهادر بررسی قعریف قعزیر در قانون مجارات اسالمیق می

هاب ن هی اجود دارن ق قعریف قعزیر در قانون مجارات در کناب قعریف قعزیر ۀبسیار که دربار

قعریفی  هاب ن هی است ا امکانقر ار قعریف آن در کناباسالمی به دلیل قوضیح بیشنرق دقیق

بهنر ار این اجود ن اشتق الرنه اگر با ارالق قعزیر بر قعزیرات م صوص شرعی ا نیز ب ان قوضیح 

 ش .رایی نمیگذاشنن مـرّمات شرعی ابهاح

قعزیر صراحناً ار  -8شود: براب قوضیح بیشنر چ   نکنه در ن   ا بررسی این قعریف ذکر می

نوعق م  ارق اجراء ا موارد  ۀاین قعریف دربار -3ع وان ح  ا قصاص ا دیه خارج ش ه است؛ 

در  نقخفیفق قانونی بودن قخفیف ا نیز ق اسب جرح با مجارات قذکّر داده است که بر اضوح آ

ایژگی دیگر ای که موجرات قعزیر معلوح ش ه ا بر  -2م ایسه با قعاریف ن هی انزاده است؛ 

قانونی بودن موجرات قأکی  ش ه است؛ امّا موجرات قعزیر م شأ ابهاح اساسی در قعزیر استق ریرا 

شود که قعزیر شامل مـرّمات شرعی ا در قانون برررف می« مـرّمات شرعی»در صورقی ابهاح 

ر به رور موسّع قفسی« مـرّمات شرعی»ن ض م رّرات حکومنی مذکور در قانون بشودق امّا اگر 

شود ا شامل موارد غیرمذکور در قانون نیز بشودق آنگاه ابهاح در جاب خود باقی است. در قوضیح 

قوان گفت اجوب قعزیر براب هر حرامی معلوح نیستق آنگاه چگونه این قعریف این ابهاح می

   ثروت گویمـرّمات شرعی را موجب قعزیر دانسنه است. دا ن یه اردبیلی در این باره میمیلق 

قعزیر براب گ اهان شرعی که قعزیر شرعی ن ارن  مشکل استق خواه کریر باش   یا صغیر )اردبیلیق 

(. در ننیجهق اجوب قعزیر براب ارقکاب هر حرامی یا قرک هر ااجری مشکل 21ق 8: ج8437

نصّی خاص براب قأدیب ا قعزیر آنها اجود ن ارد ا نیز با ارقکاب هر حرامی یا قرک  استق ریرا

اب که اسالح به آنها اهمیّت داده است اخاللی ایجاد هر ااجریق لزاماً در نظاح مادب ا مع وب

(. مـ ّق اردبیلی نیز به لزاح قعزیر براب هر گ اهی کریر اشکال 194ق 3: ج8437شود )اردبیلیق نمی

ابهاح دیگر قعریف این است  -4(؛ 822ق 82: ج8492دان  )اردبیلیق کرده است ا آن را ثابت نمی
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آن در  که قعریفی ار شودق در حالیکه ارالق قعزیر در قعریفق شامل قعزیرات م صوص نیز می

قانون مجارات اسالمیق به قرقیب با  8213 ۀا نیز در ماد 8818 ۀماد ۀقانون نیام ه ا ن ط در قرصر

قانون اساسی  8972ع وان قعزیر م صوص شرعی ا قعزیر معیّن شرعی آم ه است که ررق اصل 

براب قعیین آن بای  به م ابع معنرر ن هی مراجعه شود. با قوجّه به اخنالف نظر در م ابع معنرر ن هی 

قعزیرات م صوصق قعریف دچار ابهامی  قع ادق م  ار مجارات ا نیز قعزیر یا ح  بودن ۀدربار

ج ّب است؛ ریرا آثارب کامالً منمایز ار نظر قرقّب احکاح ح  ا قعزیرق مان   ع ح یمین ا کفالت 

 ا شفاعت در ح  ا نیز ع ح قغییر ا قخفیف مجارات ح ّب ا مان   ای ها را در پی خواه  داشت.

 فتاوی و نظريّات متفاوت فقها دربارة مقدار تعزير .2

یخ ص اق ار ش -م  ار قعزیر  ۀر این نوشنارق قماح کنب ن هی براب بررسی نظریّات ن ها دربارد

ان . انزان ب  ب ش هرور م ظّم دسنهآاربق ااکااب ا سپس به جمع -گرننه قا ن هاب حال حاضر 

 ان .ه ب  ب شبر آنق آراء انن ادب ا اشکاالت ااردش ه به این نظریّات نیز میرحق بررسی ا جمع

                                                      
نمای  ا ن امت ا اصالح اا براب قاضی مـرر در جرایم قعزیرب درجۀ ششق هفت ا هشت چ انچه مرقکب قوبه  -881. مادۀ 8

قوان  م رّرات راجع به قخفیف مجارات را اعمال نمای . شود. در سایر جرایم موجب قعزیر دادگاه میشودق مجارات ساقط می

گردد. نمیشودق جارب م رّرات راجع به قوبه دربارۀ کسانی که م رّرات قکرار جرایم قعزیرب در مورد آنها اعمال می -8قرصرۀ 

(ق 49(ق )26(ق )31( ا مواد )1( ا ب  هاب )الف( ا )ب( مادۀ )7ارالق م رّرات این ماده ا همچ ین ب   )ب( مادۀ ) -3قرصرۀ 

 شود.( این قانون شامل قعزیرات م صوص شرعی نمی891( ا )62(ق )63(ق )49(ق )41)

ها جمع ا ابن ا ح  یا قصاص ب قصاص ا قعزیر مجاراتدر قع ّد جرایم موجب ح  ا قعزیر ا نیز جرایم موج -821 ۀ. ماد3

ال اس یا قعزیر معیّن شرعی باش  ا موجب قأخیر اجراب ح  نیز شود مگر ح  یا قصاصق سالب حیات ا قعزیرق حقاجراء می

ان   در صورقی که جرح ح ّب ار ج س جرح قعزیرب باش  م -گردد. قرصرهنشود که در این صورت ابن اء قعزیر اجراء می

شود ا سرقت ح ّب ا سرقت غیرح ّب یا مان   رنا ا راابط نامشراع کمنر ار رناق مرقکب ن ط به مجارات ح ّب مـکوح می

گرددق مگر در ح ّ قذف که اگر قذف نسرت به شخصی ا دش اح به دیگرب باش ق مرقکب به هر مجارات قعزیرب ساقط می

 شود.دا مجارات مـکوح می

 به بیاب  ا اگر نیاب  با اسن اد م انه هر دعوا را در قوانین ک   حکم کوشش است موظّف قاضی -ساسیقانون ا 897. اصل 2

 قوانین یا قعارض یا اجمال یا ن ص سکوت ۀبهان قوان  بهرا صادر نمای  ا نمی قضیه معنررق حکم یا نناااب م ابع معنرر اسالمی

 اررد. امن اع ص ار حکم دعوا ا به ار رسی گی م انه
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 29ررق نظر شیخ ص اقق جمع ش ن غیرضرارب ا ب ان اکراه دا نفر در ریر یو لـاف 

شهادت بر رناق اماح علم یاب  که آن دا نفر نعل  ۀقاریانه قعزیر داردق ا چ انچه ب ان اقرار ا اقام

(. مجموعه 34ق 4: ج8482شون  )ص اقق قاریانه قعزیر می 66ان ق هر ک اح ح ّب مرقکب ش ه

؛ 49کمنر ار  -3کمنر ار ح ؛  -8ان  ار: م  ار قعزیر عرارت ۀاقوال پراک  ه ا مخنلف ن ها دربار

من اسب با ح ّ هر گ اه. انزان بر این اقوالق بر اساس رااینی  -1؛ 899کمنر ار  -4؛ 19کمنر ار  -2

ه است )م نظربق ق یع ی ح ّ کاملق نیز جایز دانسنه ش 899ار امیرالمؤم ین )ع(ق رسی ن قعزیر به 

بر این پراک  گی گسنردهق بعضی ار ن ها در هر کناب خودق نظرب (. انزان 196ق 3: ج8496

ان . آراء ن ها پس ار منفاات دارن . بعضی ار ایشان سه نظر مخنلف را در یو کناب آارده

 گیرن .شرح ریر قرار میآارب ا بررسی در نهایت در شش دسنه به جمع

 حد، بدون تعيين مقدار. کمتر از 2-3

م  ار قعزیر کمنر ار م  ار ح  است ا م  ار قعزیر آراد به م  ار ح ّ آراد ا م  ار قعزیر عر   -

؛ 141ق 2الف: ج8482؛ علّامه حلّیق 811ق 4: ج8491رس  )مـ ّق حلّیق به م  ار ح ّ عر  نمی

؛ 322ق 4: ج8484لق ؛ شهی  اا261ّق 1: ج8439؛ علّامه حلّیق 876ق 3: ج8489علّامه حلّیق 

 (؛378-396: 8487؛ قرریزبق 193ق 3: ج8434ال ین حلّیق شمس

 (؛899ق 3قا: جب ا بر اقوبق م  ار قعزیر کمنر ار م  ار ح ّ هر گ اهی است )نیضق بی -

ق 3قا: جم  ار قعزیر کمنر ار بیشنرین ح  ا احوط کمنر ار کمنرین ح  است )اماح خمی یق بی -

 (؛477

کمنر ار ح  است ا م  ار قعزیر م اسب رنا کمنر ار ح ّ رنا ا م  ار قعزیر م اسب م  ار قعزیر  -

 (؛417ق 84: ج8482قذف ا شرب خمر کمنر ار م  ار ح ّ آنهاست )شهی  ثانیق 

: 8433است )ناضل ل کرانیق  49م نضاب احنیاط رعایت م  ار کمنر ار کمنرین ح  یع ی  -

 (؛434

 (.291ق 2: ج8496به نظر اماح است )حائربق  م  ار قعزیر کمنر ار م  ار ح  ا -
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 44. کمتر از 2-2

؛ خوییق 92-93ق 89: ج8481؛ حائربق 99ق 1: ج8217است )روسیق  49میلق قعزیر کمنر ار  -

 (؛79ق 8: ج8437؛ اردبیلیق 496-497ق 48: ج8433

 (؛432: 8491است )ابن حمزهق  39ا  89م  ار قعزیر بین  -

باش   26قا  88اخرار عاح قعزیرات اقنضاء دارد قعزیر بین در غیر قعزیرات م صوصق جمع  -

ق بی  (. قعزیر به هر م  ارب است که حاکم شرعی مصلـت می211-217ق 3: ج8496)م نظربق 

شود ریادقر نمی 89الی ررق اخرارق رعایت احنیاط در قعزیرات الرح است ا م  ار قعزیر عادقاً ار 

 (.199: 8482برس  )م نظربق  49اقت نرای  به ا هیچقاریانه است  39ا بیشنرین م  ار 

 04. کمتر از 2-1

 (؛467ق 1: ج8497است )روسیق  49ا م  ار قعزیر عر  کمنر ار  19م  ار قعزیر آراد کمنر ار  -

 19ا م  ار قعزیر عر  کمنر ار  19م  ار قعزیر آراد کمنر ار کمنرین ح ّ اشخاص آراد یع ی  -

 (.129-121ق 2: ج8489است )ابن ادریسق 

 344. کمتر از 2-4

 (؛381ق 4: ج8269است )روسیق  66قا  29م  ار قعزیر ار  -

؛ 267ق 1: ج8439است )علّامه حلّیق  46قا  8ا م  ار قعزیر عر  ار  66قا  8م  ار قعزیر آراد ار  -

 (؛142ق 89: ج8489ناضل اصفهانیق 

 (.441ق 48: ج8494است )نجفیق  49ا م  ار قعزیر عر  کمنر ار  899م  ار قعزیر آراد کمنر ار  -

 . به تناسب هر گناه2-5

است  66قا  2ا م  ار قعزیر غیرمن اسب با قذف ار  76قا  2م  ار قعزیر م اسب قذف ار  -

 (؛439: 8492)ابوالصالحق 

 (؛421: 8487است )ابن رهرهق  66قا  89م  ار قعزیر م اسب رنا ا لواط به حسب رأب الی امر ار  -
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است  76قا  29ا م  ار قعزیر م اسب شرب خمر ا قذف ار  66قا  29 اسب رنا ار م  ار قعزیر م -

 (؛499ق 2: ج8489)ابن ادریسق 

است  76قا  2ا م  ار قعزیر م اسب شرب خمر ا قذف ار  66قا  2م  ار قعزیر م اسب رنا ار  -

 (؛129-121ق 2: ج8489)ابن ادریسق 

( ا م  ار قعزیر م اسب رنا ا مان   138: 8489)کی ربق  66قا  2م  ار قعزیر م اسب قذف ار  -

 (؛131: 8489است )کی ربق  66قا  89آن ار 

رس  ا م  ار قعزیر نامن اسب با م  ار قعزیر من اسب گ اهان ح ّب به م  ار ح ّ آن گ اه نمی -

(. در قعزیرات غیرم  ّرق بیشنرین 864-862ق 6: ج8489رس  )شهی  ثانیق نمی 71گ اهان ح ّب به 

  ار قعزیر کمنر ار ح  است؛ بهنر آن است که م  ار قعزیر هر گ اه به م  ار ح ّ آن گ اه نرس ق م

ن نکنه به همی« مخنلف»ا علّامه حلّی در « مرسوط»به حسب حال گ اهکار؛ شیخ روسی در کناب 

 (؛417ق 84: ج8482ان  )شهی  ثانیق اشاره کرده

است  71ا  19ق 19ق 899قرقیب کمنر ار قیادت به م  ار قعزیر م اسب رناق قذفق شرب خمر ا  -

 (؛366-367ق 3: ج8483)گلپایگانیق 

م  ار قعزیر گ اهانی که ح  دارن  کمنر ار م  ار ح ّ آن گ اهان است ا م  ار قعزیر گ اهانی  -

ا م  ار قعزیر عر   899که ح  ن ارن  کمنر ار ح ّ رنا است. در ننیجهق م  ار قعزیر آراد کمنر ار 

 (؛891-68: 8433است )مؤمنق  19ا نامن اسب با قذف کمنر ار  19 اسب با قذف کمنر ار من

دست حاکم شرع است. الى قعزیر هر جرمى بای  کمنر ار م  ار ح ّ شرعى م  ار قعزیر به  -

یو ار ح اد شرعى ن ارن ق اقلّ الـ اد من اسب آن جرح باش  ا در جرایمی که ق اسرى با هیچ 

 (.883: 8431مالک خواه  بود )مکارحق قاریانه(  49)

 . در اختيار حاکم بدون تعيين مقدار2-6

انین رور کلّیق امور بسیارب به حسب قو م  ار قعزیر به رأب حاکم اابسنه ا ررق عرف است؛ به -

 (؛22ق 82: ج8492گردد )اردبیلیق به ننوا بار می
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(. االی این است که 476ق 89ج: 8489م  ار قعزیر در اخنیار حاکم است )ناضل اصفهانیق  -

قعزیر ار نظر کمی ا ریادب م  ار ن اردق بلکه قعیین م  ار آن به رأب حاکم قفویض ش ه است 

 (؛411ق 89: ج8489)ناضل اصفهانیق 

هیچ ق  یر ا قـ ی ب در قعزیر نیستق بلکه به نظر حاکم شرعی اابسنه است ا این موضوع ار  -

یّات آن نراش . ع ح قـ ی  قعزیر به دلیل اصلق ارالق ا مسلّمات ن ه استق چ انچه ار ضرار

 (؛814ا841ق 31: ج 8482؛ سرزااربق 341ق 37: ج8482ظهور اقّفاق است )سرزااربق 

اصل ا م  ار قعزیر در قعزیرات غیرم  ّر ا ح اث ا ب اب آن به نظر اماح ااگذار ش ه است  -

 (؛233-238ق 8: ج8437)اردبیلیق 

: 3قا: جینظر حاکم اابسنه است )اماح خمی یق ب ی ن اردق بلکه ب ا بر اشره به قعزیر هیچ م  ار معیّ -

416.) 

 
 نظریّات مختلف فقها دربارة مقدار تعزیر: 1نمودار شمارة 

ان  م  ار قعزیر رسی . ن ها براب نظر خود دالیلی داشنه ۀقوان به نظرب ااح  دربارب ابراینق نمی

ان  ا گاهی نیز ب ان ذکر دلیلق م  ارب براب هاب خود به آن اشاره کردهکه گاهی در کناب

ا نظریّات فقه
درباره مقدار 

تعزیر

کمتر از حد
محقّق حلّی، علّامه حلّی، شهید اوّل، شمس الدین حلّی،  

رانی،  تبریزی، فیض، امام خمینی، شهید ثانی، فاضل لنک
حائری

40کمتر از 
ن حمزه،  طوسی، حائری طباطبایی، خویی، موسوی اردبیلی، اب

منتظری

طوسی، ابن ادریس80کمتر از 

طوسی، علّامه حلّی، فاضل اصفهانی، نجفی100کمتر از 

به تناسب هر 
گناه

،  ابو الصالح، ابن زهره، ابن ادریس، کیدری، شهید ثانی
گلپایگانی، مؤمن، مکارم

در اختیار حاکم
وی محقّق اردبیلی، فاضل اصفهانی، محقّق سبزواری، موس

اردبیلی، امام خمینی
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دالیل ن ها راایاقی هسن   که در آنها براب گ اهی خاصق قعزیر با  ۀان . عم قعزیر بیان کرده

ان . امّا رور کلّی م  ار قعزیر را بین دا ع د ذکر کردهکه به م  ارق معیّن ش ه است یا راایاقی 

ر میان ش ه براب قعزیر اجود ن ارد. دهمانیور که گفنه ش ق امکان جمع بین دالیل یا م ادیر گفنه

ششم ق ها قولی است که ب ان ق یّ  صرف به  ۀان ق مجموعمجموعه اقوالی که ن ها ذکر کرده

ان کرده است. اب راهگشا بیار راایات دیگرق با اسن راط نظریّها با اسنفاده الفاظ بعضی ار راایات 

بر اساس این نظریّهق قعزیر میل اً نامعیّن است ا به حاکم ااگذار ش ه است قا ررق مصلـت م  ار 

 آن را قعیین ک  .

کال اشآراء مربوط به م  ار قعزیرق نظریّات برخی ن ها که مورد ن   ا پس ار ذکر مجموعه 

 شون .ان  بررسی مین هاب دیگر ا نگارن ه قرار گرننه

 نقد نظريّات فقها دربارة مقدار تعزير .1

 نظر شيخ طوسی .1-3

 شون .رح میایشان می ۀگانم  ار قعزیرق ابن ا آراء پ ج ۀبراب ن   ا بررسی نظر شیخ روسی دربار

است  66قا  29اماح ار  حسب رأببی   به اخنالف م  ار قعزیر به آنچه اماح در آن حال اصلح می -

 ؛(381ق 4 ج :8269روسیق)

دا مرد که ریر یو لـاف باش   ا بیّ ه بر آنها اقامه شود یا خودشان اقرار ک   ق حسب نظر اماح  -

 (؛791: 8499شود )روسیق قاریانه رده می 66قا  29به هر ک اح ار 

 است. کمنرین م  ار ح  در اشخاص رس ق بلکه ار آن کمنرم  ار قعزیر به م  ار ح ّ کامل نمی -

ضربه است  26ا م  ار قعزیر ب  ه  76است. ب ابراینق م  ار قعزیر آراد  49ا در ب  گان  19آراد 

 (؛467ق 1: ج8497)روسیق 

اماح اخنیار دارد مسنـقّ قعزیر را به م  ارب کمنر ار کمنرین ح اد قعزیر ک  ؛ کمنرین ح اد  -

 (؛99ق 4ج :8217قاریانه است )روسیق  49

 (.79ق 1: ج8217م  ار قعزیر کمنر ار کمنرین ح  است )روسیق  -
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ناب اا در ک ۀبر اقوال مخنلف شیخ در کنب مخنلفق ن  ب به این صورت اارد است: گفن

هایش نیست؛ ریرا بر نرض کمنر بودن م  ار قعزیر موانق حق ا قول اا در بعضی کناب« خالف»

ر است؟ نخست ای که کمنرین ح اد ررق یکی ار راایات ار کمنرین ح ادق کمنرین ح اد چ  

: 8497قاریانه در قیادت است ا بر اساس رااینی دیگر )کلی یق  71( 393ق 7: ج8497)کلی یق 

هایی که م  ار شرعی دارن  ب ا بر اقوب ح  قاریانه است؛ همچ ینق مجارات 1/83( 348ق 7ج

(. داّح ای که بر اساس قول شیخ 249ق 3: ج8496؛ م نظربق 818قا: شون  )م نظربق بیمـسوب می

ضربه ذکر ش ه استق این پرسش  66قا  29که قعزیر ار « اسنرصار»ا کناب « نهایه»روسی در کناب 

که به موجب آن م  ار قعزیر کمنر ار « خالف»شود که قول شیخ روسی در کناب میرح می

ضربه است بر چه چیزب حمل  19 م  ار ح ّ کامل است ا کمنرین م  ار ح  در انراد آراد

 (.249ق 3: ج8496شود؟ )م نظربق می

دیگرق اشکال به کالح شیخ روسی به این صورت اارد است که عرارات مخنلف عرارت به 

ا کمنر ار کمنرین ح ادق با هم ناسارگار هسن  .  49ق کمنر ار 19ق کمنر ار 66قا  29ااق یع ی ار 

ضربه  66قا  ق م  ار قعزیر«اسنرصار»ا کناب « نهایه»قول اا در کناب بر اینق اقنی بر اساس انزان 

بیان داشنه است که م  ار قعزیر کمنر ار م  ار کمنرین ح  « مرسوط»استق چگونه در کناب 

اظهار کرده است که م  ار قعزیر کمنر ار م  ار ح ّ « خالف»است ا همچ ین چگونه در کناب 

 ضربه است. 19آراد یع ی 

 والصالح حلبینظر اب .1-2

ق م  ار قعزیر م اسب قذف ا قعریض )کالح دا پهلو؛ در قذف: بر اساس نظر ابوالصالح حلری

قاریانه ا براب  76اقّهاح غیرمسن یم به رنا( ا نرز )اسم گذاشنن( ا قل ّب )ل ب گذاشنن( ار سه قا 

در کالح « غیر آن»(. اگر عرارت 439: 8492قاریانه است )ابوالصالحق  66غیر آن ار سه قا 

ه آن ا نیز شرب خمر قعریر شودق اشکال در م  ار قعزیر شرب خمر ابوالصالح حلری به رنا ا شری
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ضربه است اارد خواه  ش ؛ ریرا اگر غیر قذف که شامل شرب خمر نیز  19که م  ار ح ّ آن 

 شود!ضربه است بیشنر می 19قاریانه قعزیر داشنه باش ق ار م  ار ح ّ م اسب خود که  66شود قا می

 ادريسآراء ابن .1-1

ناب ادریس در یو کهاب مخنلف خودق نظریّاقی منفاات داشتق ابناگر شیخ روسی در کناب

اب دارد ا انزان بر نظریّات مخنلفق دالیلی مخنلف را نیز بیان کرده است. چ ین ایژگی

 گوی : ادریس در موضع ااّل کناب خود میابن

ه قاریانه به حسب نظر اماح یا ضرب 66قا  29م  ار قعزیر دا رن که ریر یو لـاف باش   ار »

قا  29رس . م  ار قعزیر در بعضی ار مواضع ار االی یا حاکم است ا م  ار آن به م  ار ح  نمی

ضربه قاریانه است. ب ین دلیل که اگر عملی با رنا ا مان   آن ق اسب داشتق چون ح ّ ای ها  66

 66قا  29ابراینق حاکم اخنیار دارد ار رس . ب ضربه استق قعزیرشان کمنر است ا به آنها نمی 899

ضربه است ق اسب  19ضربه قاریانه قعزیر ک  . امّا اگر قعزیر با شرب خمر ا قذف که ح ّ آنها 

ضربه است. مع اب این میلب آن چیزب است  76قا  29رس ق بلکه ار داشتق به م  ار آنها نمی

ضربه آم ه است. م نضاب  76گاهی ضربه ا  66هاق م  ار قعزیر گاهی که در بعضی ار کناب

رس ؛ ضربهق نمی 899اصول مذهب ا اخرار ما این است که هیچ قعزیرب به ح ّ کاملق یع ی 

ک   که با رنا ق اسب داشنه باش  یا با قذف. آنچه شیخ روسی گفنه است ار اقوال قفااقی نمی

 (.499ق 2: ج8489ادریسق )ابن« غیرشیعه است

ضربه معیّن کرده استق الی در موضع داّح  66قا  29لق قعزیر را ار ادریس در موضع ااّابن

 گوی : می

ضربه قاریانه است ا م  ار قعزیر م اسب  76قا  2م  ار قعزیر م اسب قذف ا شرب خمر ار »

ضربه قاریانه است. آنچه قـصیلش ااجب ا اعن ادش صـیح است این  66قا  2رنا ا مان   آن ار 

اهی را به ک   ا هر گ بی   عمل مییر ررق آنچه براب مکلّفان مصلـت میاست که حاکم در قعز

ک  ق خواه م اسب ضربه در رنا است نرس  قعزیر می 899م  ارب که به باالقرین م  ار ح  که 
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بی   ااگذار قذف ا شریه آن باش  یا م اسب رنا ا شریه به آن؛ ریرا قعزیر به آنچه حاکم صالح می

ت ا گفنه است ار غیرشیعه اس« مرسوط»ا کناب « خالف»یخ روسی در کناب ش ه است. آنچه ش

دهم این ک م ا ننوا مییو ار ن هاب ما به قفصیل به آن نپرداخنه است. آنچه به آن عمل میهیچ 

رس ق یع ی م  ار قعزیر است که م  ار قعزیر در اشخاص آراد به کمنرین م  ار ح ّ آنان نمی

ضربه است؛ ریرا م  ار ح ّ عر  در رنا نصف  46است ا م  ار قعزیر عر  ضربه  76اشخاص آراد 

 (.129-121ق 2: ج8489ادریسق )ابن« م  ار ح ّ آراد است که این بای  لـاظ شود

ادریسق نه در دا کنابق بلکه در یو کنابق آن هم در یو موضوعق نظرب مخنلف ا ابن

ضربه ا م اسب شرب خمر ا  66قا  29رنا را ار  ناپذیر دارد: در موضع ااّلق قعزیر م اسبجمع

گوی  ررق اقنضاب اصول مذهب ا دان  ا در پایان موضع ااّل میضربه می 76قا  29قذف را ار 

رس . در موضع داّحق م  ار قعزیر ضربهق نمی 899اخرار شیعه هیچ قعزیرب به ح ّ کاملق یع ی 

دان  ضربه می 76قا  2اسب قذف ا شرب خمر را ار ضربه ا م  66قا  2م اسب رنا ا مان   آن را ار 

گوی  ررق عمل ا ننواب منق م  ار قعزیر آراد به کمنرین ح ّ اشخاص ا در آخر موضع داّح می

ادریسق الرح است مشخّص شود که رس ! ب ابراینق بر اساس نظر ابنضربهق نمی 76آرادق یع ی 

 19رس  یا به کمنرین م  ار ح ق یع ی بهق نمیضر 899آیا م  ار قعزیر به باالقرین ح ق یع ی 

رس ؟ همچ ینق براب قعیین م  ار قعزیر اشخاص آراد بای  معلوح شود که آیا م  ار ضربهق نمی

 76قا  2ضربه یا ار  76قا  29ضربه یا ار  66قا  2ضربه است یا ار  66قا  29قعزیر اشخاص آراد ار 

رد نظر شود قعیین کادریس بسیار ااضح است ا نمیضربه؟! در هر صورتق ناسارگارب کالح ابن

 قیعی اا در این باره چیست.

 الدين حلّیآراء محقّق حلّی، علّامه حلّی، شهيد اوّل و شمس .1-4

قعزیر الگوب بسیارب ار ن هاب پس ار اا است. مـ ّق حلّی در این باره  ۀبیان مـ ّق حلّی دربار

ی ک  ق اماح اخنیار دارد اا را به م  ارب که به ح  ک   هر کس نعل حراح یا قرک ااجراظهار می

نرس  قعزیر ک   ا م  ار آن در اخنیار اماح است؛ م  ار قعزیر آراد به ح ّ آراد ا م  ار قعزیر عر  
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؛ علّامه 141ق 2الف: ج 8482؛ علّامه حلّیق 811ق 4: ج8491رس  )مـ ّق حلّیق به ح ّ عر  نمی

ال ین ؛ شمس322ق 4: ج8484؛ شهی  ااّلق 876ق 37: ج8489حلّیق ؛ علّامه 261ق 1: ج8439حلّیق 

 (.193ق 3: ج8434حلّیق 

اشکال کالح مـ ّق حلّی این است که مشخّص نش ه است م ظور ار ح ّ آراد ک اح ح  استق 

آیا م ظور ح ّ رنا است یا ح ّ قذف ا شرب خمر؟ در هر صورتق عرارات مـ ّق حلّی ا علّامه 

برخوردار استق به این دلیل که کمنرین ا بیشنرین م  ار ح  داراب احنمال است حلّی ار اجمال 

(. همچ ینق معلوح نیست مراد در اشخاص آراد یا عر  م  ار بیشنر آن 219ق 3: ج8496)م نظربق 

اشخاص آرادق اگر م  ار بیشنر مراد باش ق  ۀ(. دربار97ق 8: ج8437است یا کمنر آن )اردبیلیق 

رس . در ننیجهق ضربه نمی 19رس  ا اگر مراد م  ار کمنر باش ق یع ی به ربه نمیض 899یع ی به 

 اجمال ا ابهاح در کالح ایشان معلوح است.

شود ایشان بر خالف کالح خود در کناب همچ ینق در بررسی اقوال علّامه حلّی معلوح می

یح داده قوض« قـریر»کناب که قول مـ ّق حلّی را قکرار کرده استق در « ارشاد»ا کناب « قواع »

شود ا م  ار قعزیر اشخاص آراد ار است م  ار قعزیر با اخنالف احوال گ اهکاران مخنلف می

ضربه قاریانه است )علّامه حلّیق  46ضربه ا م  ار قعزیر عر  ار یو ضربه قا  66یو ضربه قا 

دارد م  ار اظهار می عثمان((. همچ ینق با اشاره به دلیل نص )راایت حمادبن261ق 1: ج8439

(ق الی علّامه حلّی 313ق 6ب: ج8482قعزیر هر گ اه ار م  ار ح ّ آن گ اه کمنر است )علّامه حلّیق 

 اب نکرده است.ضربه در راایت حماد اشاره 49به کمنر بودن م  ار قعزیر ار 

ت لّی قرعیّب ابراینق با اجمال ا ابهاح موجود در کالح مـ ّق حلّی ا ن هایی که ار مـ ّق ح

 مان ق ب ان ای که مشخّصان ق م  ار قعزیر نیز در این ابهاح که کمنر ار م  ار ح  است میکرده

شود م ظور ار ح  ک اح یو ار ح اد است. الرنه برخی ار ن ها م  ار ح ّ اشخاص آراد را معیّن 

اهر( م  ار ح ّ ان ق الی این نظر نیز ار ن   ا اشکال دار نمان ه است. نجفی )صاحب جوکرده

نیار رس  ا در اخاشخاص آراد ا عر  را قعیین کرده ا گفنه است م  ار قعزیر به م  ار ح  نمی

رس  ا م  ار قعزیر ضربهق نمی 899اماح است ا م  ار قعزیر اشخاص آراد به م  ار ح ّ ااق یع ی 
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به این کالح نجفی که  (.441ق 48: ج8494رس  )نجفیق ضربهق نمی 49عر  به م  ار ح ّ ااق یع ی 

ضربه قعیین کرده است قا قعزیر آراد ا عر   49ا  899قرقیب م  ار ح ّ اشخاص آراد ا عر  را به 

کمنر باش ق اشکال اارد ش ه است که معلوح نیست نجفی به چه دلیلی م  ار ح  را  49ا  899ار 

کمنرین م  ار ح ق یع ی  ضربهق ا در عر  به 899در اشخاص آراد به بیشنرین م  ار ح ق یع ی 

( ا به چه دلیلی م  ار ح ّ آراد را 219ا247ق 3: ج8496ضربهق قفسیر کرده است )م نظربق  49

 ضربه )ح ّ رنا( در نظر نگرننه است.  19ضربه )ح ّ قذف ا شرب خمر( ا ح ّ عر  را  19

ر اارد ش ق  ار قعزیم  ۀکه به نظریّات پراک  ه ا مخنلف ن ها دربار بر اشکاالقی ج ّبانزان 

سه اشکال دیگر نیز ار سوب ن ها به آراء ن هاب دیگر گرننه ش ه است. اشکال نخست: اشکال به 

قعیین م  ار ح اکثر ا ح اقل براب قعزیر؛ اشکال داّح: اشکال به کمنر بودن م  ار ح  ا قعزیر 

ص اص آراد ار ح ّ اشخاعر  ار اشخاص آراد؛ اشکال سوّح: اشکال به کمنر بودن م  ار قعزیر اشخ

 آراد.

 اشکال به تعيين مقدار حداکثر و حداقل برای تعزير .1-5

نه  حلّیق م  ار قعزیر به نظر اماح ااگذار ش ه است ا م  ار آن به م  ار ح  بر اساس نظر ابن

رس  ا ررف کمنر آنق م  ار معیّن ن ارد؛ ریرا ررف بیشنر آن م  ّر است ا اگر ررف کمنر نمی

حمزه ا ن هاب دیگر که براب قعزیر م  ار نه  به قول ابنشود. ابنباش ق ح  قلم اد میآن م  ّر 

ن ک   ا ایان  اشکال اارد میضربه ا مواردب مان   اینق قعیین کرده 76قا  2کمنر ا بیشنرق مثالً ار 

یق حلّ ال ینپس  د که م  ار قعزیر هر گ اه ار م  ار ح ّ آن گ اه کمنر است )جمالقول را می

 (.74-72ق 1: ج8497

قعیین م  ار ح اقل براب ح ادق به این م ظور که م  ار قعزیر ار آن  ۀن هاب دیگر نیز دربار

ان  که قعیین ح اقلّ ح اد الرح نیستق بلکه در هر کجا رااینى براى کمنر شودق اشکال گرننه

مواردى که نصّی خاص شود ا در م  ار قعزیر اارد ش ه استق بر اساس همان راایت عمل مى

(. 383ق 2: ج8496شود )گلپایگانیق الشرائط ااگذار مىاارد نش ه استق به نظر حاکم شرع جامع 
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ان  گاهی ممکن است یو ضربه نیز ح اقل م  ار قعزیر باش  همچ ینق برخی ار ن ها اظهار داشنه

 (.196ق 3: ج8437ا همان قأثیر الرح را بگذارد )مکارحق 

بر ای که شود قعیین م  ار ح اقل ا ح اکثر براب قعزیر انزان اشکال معلوح می با بررسی این

ناپذیر داردق راهگشا نیست ا با این موضوع که م  ار قعزیر در اخنیار نظریّاقی گوناگون ا جمع

 حاکم باش  موان ت ن ارد.یا اماح 

 اشکال به کمتر بودن مقدار حد و تعزير عبد از اشخاص آزاد .1-6

بسیارب ار ن ها این رأب مشهور آم ه است که م  ار ح  ا قعزیر شخص آراد ار م  ار  در آراء

ح  ا قعزیر عر  بیشنر است. امّا به این عرارت مشهور نیز بر اساس راایات اشکالی ج ّب اارد 

ه ک    قوب هسن  ق بش ه است: اس اد راایاقی که بر قسااب عر  ا آراد در م  ار ح  داللت می

بر ای که  عثمان نیز داللنی ن اردبنپذیر نیسن  . ح یث معنرر حماددلیل این راایات م اقشههمین 

ضربه استق بلکه در شرب خمر ا قذف مردّد است؛ هر دا  49م  ار ح ّ عر  در شرب خمر 

نرضق یع ی چ انچه شرب خمر یا قذف در نظر گرننه شودق با راایاقی که بر قسااب م  ار ح ّ 

ک    معارض هسن   ا همانیور که شیخ روسی ذکر کرده   ار اشخاص آراد داللت میعر  با م

 (.223-228ق 48: ج8433شود )خوییق استق ح یث حماد حمل بر ق یّه می

 اشکال به نرسيدن مقدار تعزير آزاد به حدّ آزاد و تعزير عبد به حدّ عبد .1-7

راد ر ار ن هاق م  ار قعزیر اشخاص آپیش ار این گفنه ش  بر اساس نظر مـ ّق حلّی ا جمعی دیگ

رس ق الی به این نظریّه اشکال ش ه است که این نظریّه به ح ّ آراد ا قعزیر عر  به ح ّ عر  نمی

ب ان دلیل است؛ ریرا بر اساس راایاتق م  ار قعزیر کمنر ار م  ار ح  استق نه ای که م  ار 

 رس .ر عر  به م  ار ح ّ عر  نمیقعزیر اشخاص آراد به م  ار ح ّ آراد ا م  ار قعزی

م  ار قعزیرق ناعل هر گ اهی را حسب  ۀقوان گفت حاکم درباردر قوضیح این اشکال می

 ان : ک  . مـ ّق حلّی ا گراهی دیگر ار ن ها گفنهبی   قعزیر میآنچه مصلـت می
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م  ار ح ّ عر  م  ار قعزیر اشخاص آراد به م  ار ح ّ اشخاص آراد ا م  ار قعزیر عر  به »

رس ؛ علّامه مجلسی آن را به اصـاب نسرت داده استق الی براب ما دلیل آن راشن نش ق نمی

 عثمانق م  ار قعزیر میل اً بای  ار م  ار ح  کمنر باش  که م نضاببلکه ب ا بر ظاهر ح یث حمادبن

ایت معنرر ضربه استق هرچ   در اشخاص آراد. ار ظهور را 49آنق بیشنر نش ن قعزیر ار 

ضربه آم ه است نیز بای  دست برداشت ا این  39قا  88عمار که در آن م  ار قعزیر بین بناسـاق

 39ح یث را حمل بر مثال کرد؛ ریرا ظهور راایت صـیح حماد در جوار م  ار قعزیر بیشنر ار 

لیل د ح یث صـیح حماد با راایت معنرر اسـاقق به ۀضربه قوب است. همچ ینق بر نرض معارض

قعزیر ار راایت صـیح حمادق قرجیح با راایت صـیح حماد است. ب ابراینق  ۀپشنیرانی ارالقات ادلّ

م  ار ثابتْ نرسی ن قعزیر به م  ار ح  است ا بیشنر ار م  ار ح  ثابت نش ه است. در ننیجهق 

  نرس  )...(  ار حای که به م شرط بی   اخنیار داردق به م  ارب که مصلـت میحاکم در قعزیر به 

   ا بیدست حاکم استق بر اساس آنچه مصلـت میاب خاص ن اردق بلکه به قعزیر ضابیه

 (.366ا  496-497ق 48: ج8433)خوییق « شودمصلـت با اخنالف موارد مخنلف می

 کاربرد شناوری مقدار تعزير در دنيای امروز .4

قعزیرق این  م  ار ۀات ا ننااب ن یهان درباربا قوجّه به قجمیعق ن  ق قـلیل ا بررسی قماح نظریّ

شود که قعزیر به دلیل اصلق راایات ا ظهور اقّفاق نام  ّر است ا به نظر اماح یا نرضیّه ثابت می

حاکم بودن آن ار مسلّمات ن ه است. هیچ ق  یرب در قعزیر نیست ا به نظر حاکم م وط استق 

رارت دیگرق قعزیر نام  ّر یا ش اار چه کاربردب در دنیاب به ع«. ثُمَّ مَاذا؟»امّا حال بای  پرسی : 

امرارب دارد؟ آیا رایکرد اسالح قادر است با قعزیر م  ّر یا همان مجارات ش اار پاسخگوب 

برقرارب ع الت ا حفظ نظم ا نظاح جامعه باش ؟ آیا قعزیر با م نضیّات رمان ا مکان امرارب 

سالح اب ار جامعیّت دین مرین اها شایسنه است به گوشههمخوانی دارد؟ براب پاسخ به این پرسش

نگرب ا پویایی این دین نورانی اشاره شود. پاسخ ابن ایی به این مسئله چ ین است که قعزیر ا جامع

م ـصر در مجاراقی خاص نیست ا اسالح به ش اارب قعزیر در م  ار بس  ه نکرده استق بلکه 
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 هایی که مرقکب را ار قکرار اات آن گرننه قا انواع مجاراتقعزیر میل اً ش اار استق ار موجر

 دارد.دیگران را ار ارقکاب بارمی

قوان گفت ررق نظر ن یهانق اصل مع اب قعزیرْ پذیرب مجارات قعزیرب میدر خصوص ق وّع

م ع است ا در لفظ ق ها براب ضرب اضع نش ه است ا دلیلی نیز در لغت نیست که بر انـصار آن 

رب داللت ک  . قعزیر در مجار ا ب ین دلیل که ضرب یکی ار مصادیق م ع است به مع اب در ض

کار رننه استق نظیر معانی دیگر آن. ب ابراینق این پرسش که قعزیر با چه چیزب مـ ّق ضرب به

هاب مخنلف مجارات قعزیرب اجود شود درست نیست. در احادیث مصادی ی بسیار ار راشمی

(. به عرارت 43ق 8: ج8437ای ها ار باب ذکر مصادیق بوده است )اردبیلیق  ۀظاهراً هم  که ندار

میلق قعزیر شرعی که موجب م ع ا قأدیب شودق اگر م ع شرعی ن اشنه باش  ا با  ۀدیگرق اقام

شأن ا کرامت انسان م انات ن اشنه باش ق جایز است. ب ابراینق در ضرب هیچ خصوصیّنی اجود 

 (.12ق 8: ج8437لیق ن ارد )اردبی

رد: قوان ذکر کهاب قعزیربق اعم ار ب نی ا غیر آنق هفت قری ه میبراب ش اار بودن مجارات

راایاقى که ار قعزیر قعریر  -2کلمات ن یهان در عمومیّت مع اب قعزیر؛  -3کلمات اهل لغت؛  -8

ه ان  کر به قأدیب کردهراایاقى که ار قعزیر قعری -4ان  که مفهومی عاح دارد؛ به ع وبت کرده

قمسّو به قیاس  -9ان ؛ راایاقى که قعزیرات غیرب نى را میرح کرده -1اب دارد؛ مع اب گسنرده

هق به این صورت که قعزیر براب م ع گ اهکار ار آرار مسلمان استق حال با هر یو م صوص العلّ

 وارد قعزیربق قاریانه امکان ن اردع ااین ثانویّهق به این صورت که در بسیارب ار م -7ها؛ ار راش

یا اثر نامیلوب داردق مان   قخلّفات ران  گی که بای  قاریانه را به قعزیرات دیگر قر یل کرد 

 (.19-92: 8431)مکارحق 

 شود اجراب هر نوع مجارات قعزیرببا ق قیق در نظاح پویاب شرع م  ّس اسالحق آشکار می

 یط نعلی دنیاق شأن ا کرامت انسانی من اسب باش  ا نیز موجبکه م ع شرعی ن اشنه باش ق با شرا

 م ع ا قأدیب شود جایز است.
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مصلـت  جایگاه ا قأثیر ۀبراب قکمیل کاربرد ش اار بودن قعزیر در دنیاب امرارق بای  دربار

در ص ار ا اجراب احکاح شرعی به رور مخنصر بـث شود. ن یهان من  ّح ا معاصر براب ص ار 

 یهی ان . شیخ مفی  نخسنین نان  ا بر اساس آن حکم دادهی به مصلـت قوجّه داشنهاحکاح شرع

است که ار مصلـت در حکم ن هی اسنفاده کرده است ا خمر حراح را پس ار ان الب عین ا 

اسنـاله ا قر یل ش ن به سرکهق به این دلیل که اقنضاب مصلـت قـریم ار بین رننه استق حالل 

( ا نیز 989: 8482(. همچ ینق ایشان در باب احنکار )مفی ق 118: 8482)مفی ق  دانسنه بوده است

 (.713ا  777: 8482باب ح ادق براساس مصلـت ننوا داده است )مفی ق 

 م عی ن ارد»گوی : دان  ا میپس ار ایشان سیّ مرقضیق دلیل م  ار دیه ج ین را اجماع می

(. 123: 8481یق )سیّ مرقض« کاح قابع مصالح هسن  مصلـت به آنچه گفنیم قعلق بگیردق ریرا اح

قرقیری که ذکر کردیمق اقنضاب مصلـت بود ا اجوه مصالح »گوی : ایشان در جایی دیگر می

(. در قکمیل قوضیح مصلـت نیز 121: 8481)سیّ مرقضیق « غیرمضروط ا نامـ اد هسن  

رور  ش اسیمق آن هم بهی نمیبراب احکاح شرعیق هیچ علّنی بیشنر ار مصلـت دی »گوی : می

رن یهودب که قص   ۀ(. همچ ینق دربار119: 8481)سیّ مرقضیق « اجمال ا ب ان ش اخت قفصیلی

ه رن یهودب با ای که مسنـقّ قنل بودق پیامرر )ص( ب»گوی : داشت پیامرر )ص( را مسموح ک   می

 (.412: 8481)سیّ مرقضیق « دلیل مصلـتق حکم به قنلش ن اد

( ا در موضعی دیگر 969: 8499وسی نیز ار مصلـت اسنفاده کرده است )روسیق شیخ ر

 گوی : می

اگر کسی با درشنی با حاکم صـرت ک  ق مثالً بگوی  قو به ناحق بر من حکم کردبق حاکم »

ک  . اگر بار هم قکرار کردق مسنوجب ک  . اگر قکرار کردق اا را نهی )م ع( میاا را نهی می

ای ها در اخنیار حاکم است که به حسب اقنضاب  ۀک  . همای که اا را عفو می قعزیر است یا

 (.61ق 1: ج8217)روسیق « ک  مصلـت عمل می
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ایشان براب رنع ق انی بین دا خررب که داللت بر مجارات بیمار با شمراخ )یو شاخه ار  

بهرودب دارن   درخت خرما( دارن  ا دا خررب که داللت بر مجارات نکردن بیمار قا حصول

 گوی : می

ح  در اخنیار اماح استق حسب رأب خود آن را اقامه  ۀبین ای ها ق انی نیستق ریرا اقنی اقام»

ر ک   که بیمار قلف نشودق همانیوک  . اگر مصلـت اقنضاء کرد در همان حال رورب اقامه میمی

هرودبق ح ّ یاب ق پس ار ب که پیامرر )ص( عمل کرد ا اگر مصلـت اقنضاب قأخیر داشت قا بهرود

 (.22ق 89ا ج 383ق 4: ج8497)روسیق « ک  کامل اقامه می

 شود ن هاب دیگر نیز در ابواب مخنلف براب بیان حکم ن هیبا مراجعه به کنب ن هی دی ه می

ان . ن یهان معاصر نیز معن  ن  با اجود ثابت بودن احکاح شرعیق این ار مصلـت اسنفاده کرده

(. 67: 8492شون  )ص رق به قرع اخنالف شرایط یو عصر با عصر دیگر مخنلف می احکاح گاهی

 غفلت نکردن ار مصلـت ا اهمیّت مصلـت نظاح ا مردح چ ین است:  ۀنظر اماح خمی ی )ره( دربار

دد گراى است که گاهى غفلت ار آن موجب شکست اسالح عزیز مىمصلـت نظاح ار امور مهمّه»

اى است که م اامت در م ابل آن ممکن است اسالح مردح ار امور مهمّه)...( مصلـت نظاح ا 

هاى دار ا نزدیو ریر سؤال بررد ا اسالح آمریکایى مسنکررین ا پابره گان رمین را در رمان

خمی یق )« میلیاردها دالر قوسّط ایادى داخل ا خارج آنان پیرار گردان  ۀمنکرّرین را با پشنوان

 (.491-494: 39ق ج8271

 ک   ه در اجنهاد هسن  : ار نظر اماح خمی ی )ره( رمان ا مکان دا ع صر قعیین

اجنهاد به همان سرو صـیح استق الی این ب ان مع ا نیست که ن ه اسالح پویا نیست. رمان »

اب که در ق یم داراب حکمی بوده استق به ک   ه در اجنهادن . مسئلها مکان دا ع صر قعیین

له در راابط حاکم بر سیاست ا اجنماع ا اقنصاد یو نظاح ممکن است حکمی ظاهر همان مسئ

ج ی  پی ا ک  ق ب ان مع ا که با ش اخت دقیق راابط اقنصادب ا اجنماعی ا سیاسیق همان موضوع 

ااّل که ار نظر ظاهر با ق یم نرقی نکرده استق ااقعاً موضوعی ج ی  ش ه است که قهراً حکمی 

 (. 316ق 38: ج8271یق )خمی « رلر ج ی  می
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در خصوص اجرا نکردن حکم س گسار با قوجّه به مصلـت نعلی ا براب جلوگیرب ار قرلیغات 

 دشمن نیز نظرشان بر این است: 

    ا ما با کاجراى س گسار نعالً صالح نیستق ما دشم ان ریادى داریمق علیه ما قرلیغات مى»

نراهم ک یم )...( اصالً در دادگاه اق امى انجاح نگیرد عمل خود نرای  موجرات قرلیغات دشمن را 

 (.849: 8276)به ن ل ار نوبهارق « که جرایمى که ح اد الهى در آنها معیّن ش هق ثابت شود

 ن یهان دیگر نیز همین نظر را دارن ق چ انکه در پاسخ به پرسش ریر آم ه است: 

ب اهن اسالح ا ایجاد ق فّر نسرت در ح اد اسالمى اگر اجراى ح ّى در شراییى خاص موج»

قوان به م رّرات اسالمى در انظار ا انکار عمومى باش ق آیا اجراى آن جایز است؟ ا اساساً آیا مى

اى ن هى ملنزح گردی  که بر اساس آن به حرمت اجراى هر حکمى که چ ین به اصل ا قاع ه

 اد گرچه براى جامعه در شرایط اى را به دنرال داشنه باش  دست یانت؟ جواب: اجراى حننیجه

به همراه  شمارم انعی بى -هاى شرعى به اثرات رسی ه باش  در صورقى که جرح ار راه -رریعى 

ن  قوادارد )...(ق الى اگر در شراییی خاص مصلـت اقوا در قرک آن باش ق حاکم مسلمین مى

ن در آ ۀح اد با کیفیّت ایژ برخى ۀآن را قرک نمای  )...( ا در نرض مذکور در سؤال اگر اقام

اى ار رمان موجب ق فّر انکار عمومى ار اسالح ا احکاح م ارق یا در برهه ۀاى خاص یا در همم ی ه

بلکه  -قوان  قضا مى ۀآن ا در ننیجه قضعیف اساس دین گرددق حاکم مسلمین یا منولّى حور

به م رّرات ا ح اد اسالمى ا  آن ح  را قا رمان قوجیه انکار عمومى نسرت ۀاقام -موظّف است

 (.189-196ق 3قا: ج)م نظربق بی« علّت اضع آنها قعییل نمای 

 در همین خصوص ار سوب ن یه معاصر دیگرب چ ین آم ه است:

 به این دلیل -اگر اجراب ح ّ رجم در بعضی مواقعق ناممکن یا در آن مفاس ب عظیم باش  »

 که به احکاح الهی ا ح اد آن آش ایی ن اشنه باش   یا که مردح قـمّل آن را ن اشنه باش   یا ای

که قادر به  به رورب -هاب الهی ن ارن ای که موجب قرلیغات دشم انی بشود که اعن ادب به کناب

اجراب رجم نراشیمق ... اقوب جوار قر یل قنل به غیر رجم است ... ا چه بسا در عصر ما که قرلیغات 
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ین گونه بای  عمل کردق ریرا اجراب ح ّ رجم بیشنر موجب چ ین ض ّ اسالح کثرت یاننه استق ا

 (.274-272: 8481)مکارحق « شودقرلیغاقی قـت ع وان ح وق بشر ا شره آن می

 مصلـت ا م نضیّات رمان ا مکان ن ل ۀدر پایان براب قکمیل بـثق نظر شهی  میهرب دربار

 شود: می

 اسالح با م نضیّات رمانق قغییرب که خود اسالحقغییر قانون اسالمی راهی است براب انیراق »

ک  . هاب مخنلف نرق میهاب مخنلف ا مکاناجاره داده است که در شرایط مخنلفق رمان

قوانین اسالمی در عین آسمانی بودنق رمی ی استق یع ی بر اساس مصالح ا مفاس  رن گی بشر 

منق بر اساس همین مصالح جسمی  ک   که همۀ اضع قوانیناست. اسالح اساساً خودش بیان می

یا راحی یا اخالقی یا اجنماعی شماست. قرآن به مصالح ا مفاس ب که در احکامش هست اشاره 

قوان  در احکاح ک   ا به عالاهق این امر جزا ضراریّات اسالح است. ع ل در موارد ریادب میمی

: این کشف است ا بگوی دخالت ک   ا حنّی در جایی حکمی را اضع ک   که اضعش به مع ی 

قوانم گوی : من میگوییق در قرآن ا ح یث ا س ّت نیام هق میگوییم: ار کجا میحراح است. می

ق «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الْعَ ْلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرْعُ»»ان : نظر اسالح را در این مورد کشف ک م. ن یهان گفنه

نهمیم شرع هم با آن حکم شف ک  ق میملزمی را ک ۀیع ی هرجا ع لق مصلـت یا مفس 

هماه گی داردق هرچ   در قرآن ا ح یث ا کلمات علماق یو کلمه هم در این رمی ه نیام ه باش . 

ملزمی را کشف ک   که با حکم اسالح قزاحم  ۀبه همین دلیل ممکن است ع ل مصلـت یا مفس 

   ا اسالح قزاحم پی ا ک ۀش ع ل با حکم بیان ۀش اسالح ا کشف ۀنش یاب ق یع ی حکم بیان

ک  . اسالح را مـ اد می ۀش قر باش . ای جا حکم ع ل حکم بیانکشف ع ل ار حکم اسالح مهم

ه اب کخارر مفس هقوان  یو حالل م صوص شرعی را به ای جاست که اب بسا مجنه ب می

ن هم ب ک  . ایع لش کشف کردهق قـریم ک   یا حنّی ااجری را قـریم ک   یا حرامی را ااج

اخنراع مجنه  نیستق راهی است که خود اسالح جلو پاب مجنه  گذاشنه است. مجنه ان در عصر 

ک   ق یع ی بای  بک   ق بای  کار انریاب امّت را در اعصار قرل اسالح اسالحق کار انریاب امّت را می

 بک   .
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نـو  قانونگذارب اسالح به ب ابراینق ابن اب احکاح اسالمی بر مصالح ا مفاس  رمی ی ا نیز

ده  که به حکم خود اسالح در شرایط مخنلف رمانی قضایاب ح ی یّهق امکان ریادب به مجنه  می

ا مکانیق ننواهاب مخنلف ب ه  ا در ااقع کشف ک   چیزب در یو رمان حالل ا در یو رمان 

 راى کلّى شوحراح ا در یو رمان ااجب ا در یو رمان مسنـب است. هیچ ن یهى در این کر

خارر قر دست برداشت ا به قر اسالح بای  ار مصلـت کوچون ارد که به خارر مصلـت بزرگ

 قر را منـمّل ش . در اینهاى کوچوشودق بای  مفس هقرى که اسالح دچارش مىبزرگ ۀمفس 

ست ا شودق به اسالح مربوط نیست؛ یا به این دلیلبی ی  عمل نمىمیلب اح ى شو ن ارد. اگر مى

ده  الى ار مردح ده  یا ن یه رمان خوب قشخیص مىکه ن یه رمان مصالح را قشخیص نمى

ک  . بار هم ق صیر اسالح نیستق ن یه شهامنى را که بای  داشنه باش  ن ارد. قرس ق جرأت نمىمى

: 38ج ق8272)میهربق « ى را بار کرده استالى حکم اسالح این است. اسالح چ ین راه درسن

363-222 .) 

 نتيجه

ناپذیر با بررسی نظریّات معلوح ش  ق یّ  صرف به الفاظ برخی ار راایات موجب پراک  گی جمع

م  ار قعزیر ش ه است. امّا بر خالف نظر این ن ها که با اجود عراراقی  ۀنظریّات برخی ن ها دربار

م ا در اخنیار اا است قا ررق دست حاکان  م  ار قعزیر به ااضح در راایاتق قصریح نکرده

  ار ان  ممصلـت نرد ا جامعه آن را معیّن ک  ق گراهی دیگر ار ن ها به صراحت بیان داشنه

قعزیر نامعیّن است ا قعیین م  ار آن به حاکم قفویض ش ه است ا بسنه به نظر اا است. در میان 

 ان .ین نظریّه را قریین کردهرور مرسوط ااین ن یهانق مـ ّق اردبیلی ا مـ ّق سرزاارب به 

ن رور کلّیق امور بسیارب حسب قوانیقعزیر به رأب حاکم اابسنه ا بر اساس عرف است. به 

(. حاصل بیان مـ ّق اردبیلی در موضعی دیگر به 22ق 82: ج8492گردد )اردبیلیق به ننوا بار می

قعیین  -3رأب اماح )ع( است؛  قعزیر بر اساس اصل ا نیز راایات نامعیّن ا به -8این شرح است: 

ه خوردق مگر آنها را ح  ب انیم کنش ن م  ار قعزیر کلّیّت ن ارد ا با قعزیرات م  ّر اسنث اء می
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بیشنر نش ن م  ار قعزیر ار م  ار ح  دلیلی ااضح ن اردق هرچ   بعضی  -2خالف مشهور است؛ 

شهی  ثانی ضابیه را در  -4رس ؛   نمیاب مجمل دارن  که م  ار قعزیر به م  ار حار اخرار اشاره

قعیین م  ار قعزیر نرسی ن به م  ار ح  ا نیز نرسی ن به م  ار ح ّ همان گ اه دانسنه است ا ار 

شیخ روسی ا علّامه حلّی نیز این را ن ل کرده است؛ دلیل شهی  ثانیق ااضح نیست مگر ای که 

اینق هر گ اهی ح  ن ارد. همچ ینق راایت اسنـسان ع ل باش  که آن نیز حجّت نیست. انزان بر 

شود ا راایت ضربه بیشنر نمی 49ک   که م  ار قعزیر میل اً ار عثمان داللت میصـیح حمادبن

ضربه  89ضربه ا  39ک   که بیشنرین ا کمنرین م  ار قعزیر عمار نیز داللت میبنصـیح اسـاق

-879ق 82: ج8492لق قردی  هست )اردبیلیق عمارق بر اساس یو قوبناسـاق ۀاست؛ الرنه دربار

871.) 

 ۀ ها دربارب  ب اقوال نجمع ۀک   مـ ّق سرزاارب قکمیل ۀمـ ّق اردبیلیق نظریّ ۀپس ار نظریّ

 م  ار قعزیر است:

خود قعزیر ک  . هیچ ق  یر ا  ۀحاکم اخنیار دارد که مرقکب هر حرامی را بر اساس اراد

نظر حاکم شرعی اابسنه است ا این موضوع ار مسلّمات ن ه  هقـ ی ب در قعزیر نیست بلکه ب

دلیل اصلق ارالق ا ظهور  استق چ انچه ار ضراریّات آن نراش . مشخّص نش ن م  ار قعزیرق به

و دلیل حسره بودن قعزیر است که ب ان شاقّفاق است؛ ااگذارب آن به نظر حاکم شرعی نیز به 

 که در رااینی معنرر آم ه است اماح علی )علیه السالح( به حاکم شرعی بر حسره االیت دارد. ای

ا المال به اردااج ادست شخصی ضربه رد قا ای که دست آن شخص قرمز ش  ا سپس ار بیت

ضربه قاریانه معیّن ش ه است ا راایاقی  31کمو کرد ا نیز در بعضی ار نصوصق م  ار قعزیر 

ع ی براب ق نه براب قعیینق قخصیص ا ق یی  به این م  ارق یمان   ای هاق براب قیریق کلّی بر نرد است

بیان حکم ااقعی کلّی این عمل نیستق بلکه به دلیل حکومت اماح )علیه السالح( در موضوع است 

 (.336ا841ا814ق 31: ج8482؛ سرزااربق 341ق 37: ج8482)سرزااربق 

اکم ر است ا ای که به نظر اماح یا حدر ننیجهق قعزیر به دلیل اصلق راایات ا ظهور اقّفاق نام  ّ

باش  ار مسلّمات ن ه است. هیچ ق  یرب در قعزیر نیست ا م وط به نظر حاکم است. کمنر بودن 
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احنماالت براب قعیین ح ّب که م  ار قعزیر  ۀم  ار قعزیر ار م  ار ح  مشهور بین ن ها است ا هم

ار  ات ن ارد. بیشنر نش ن م  ار قعزیرار آن کمنر باش  اسنظهارب است ا هیچ قصریـی در راای

اجمالی در بعضی ار اخرار اجود دارد. همچ ینق  ۀم  ار ح  نیز دلیلی ااضح ن اردق الرنه اشار

کمنر بودن م  ار قعزیر اشخاص آراد ار م  ار ح ّ اشخاص آراد ا کمنر بودن م  ار قعزیر عر  

ی که قعزیر من اسب ح  نرای  به م  ار ح ّ ار م  ار ح ّ عر  دلیلی ااضح ن ارد. امّا در خصوص ا

آن گ اه برس  بای  گفت این موضوع اسنـسان ع لی است که حجّت نیست. هر گ اهی ح  ن ارد 

ک    ک   ا بعضی داللت میضربه قجاار نمی 49ک    قعزیر ار ا نیز بعضی ار اخرار داللت می

ر شود م  ات. در خصوص ای که گفنه میضربه اس 89ضربه ا ح اقل آن  39ح اکثر م  ار قعزیر 

ناپذیر بر قسااب م  ار ح ّ ح ّ عر  کمنر ار م  ار ح ّ اشخاص آراد استق راایات قویاً ا م اقشه

عثمان نیز که بر کمنر بودن م  ار ح ّ عر  ار بناشخاص آراد ا عر  داللت دارن ؛ راایت حماد

 شود.یّه میک   حمل بر ق م  ار ح ّ اشخاص آراد داللت می

در بعضی ار راایات براب قعزیر م  ارب معیّن ش ه است )قعزیرات م  ّر یا م صوص(. این 

راایات براب قیریق کلّی بر نرد استق نه ای که براب معیّن کردن ا قخصیص ح ی ی باش ق یع ی 

( در حدلیل حکومت اماح )علیه السالبراب بیان حکم ااقعی کلّی براب آن عمل نیستق بلکه به 

 موضوع است.

ب ابراینق اصل این است که قعزیر نام  ّر است. در نظر نگرننن این اصل غیراصولی استق 

حنّی اگر براب دناع ار نظر یا ننواب یکی ار ن ها یا بعضی ار ن ها یا مشهور ن ها باش . اثرات ننااب 

راب قعزیر هایی مخنلف براشن ها یا دناع ار ننااب ن هایی که ب ان در نظر گرننن این اصلق به 

ان ق مان   کمنر ار م  ار خاصق بین دا م  ارق لزاح رعایت ق اسب هر قعزیر با م  ار معیّن کرده

ح ّ آن گ اهق میل اً کمنر ار ح ق کمنر ار ح ّ آرادق کمنر ار ح ّ عر ق کمنر ار بیشنرین ح ق کمنر 

اگر قوجّه به گ اهکار ا رعایت مصلـت خود ن ها است.  ۀار کمنرین ح  ا موارد دیگر بر عه 

در قعیین قعزیر اصل استق همه جا اصل است ا الرح است همه جا مالحظه شود. ار این راق م  ار 
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قعزیرْ غیرم  ّر است ا قعیین آن حسب دی  حاکم استق در آنچه براب گ اهکار ا جامعه مصلـت 

 بی  .می

ی را در مکانی یا رمانی شریف مرقکب در راایاقی قصریح ش ه است اگر گ اهکارب گ اه

قر ا ش ی قر خواه  بود. انزان بر اینق در راایاقی اماح )علیه السالح( بیش ار ش ق قعزیر اا غلیظ

میزان ح ّ یو گ اهق گ اهکار را قعزیر کرده است. این راایات مؤیّ  هسن   که م  ار قعزیر کامالً 

 بی  .حسب مصلـنی است که اماح یا حاکم می

اسیم قشریع ش قعزیر یو امر قعرّ ب مـض نیست که براب مصالـی غیری که ما نمی نهمچ ی

الح اب است قا نرد ا جامعه اصش ه باش ق بلکه غرض آن قأدیب ا م ع مجرح ا هر ش ون ه ا بی   ه

 دلیل قعیین ح اد ا م  ار آن به حاکم قفویض ش ه است.همین شون . به 

 ۀیات ا ننااب ا نظر ن یهان دی ه ش ق م نضاب مصلـت ا مالحظامّا همانیور که در راا

هاب مهم در ص ار ا اجراب حکم شرعی استق به ایژه در شرایط رمان ا مکان یکی ار شاخصه

پوشیق عفوق گذشت ا همچ ین رعایت احنیاط در آنها احکاح جزایی که قأکی اقی بسیار بر بزه

که میل اً ار نظر موجراتق م  ارق انواعق در نظر گرننن  ق به ایژه در احکاح قعزیرات ناجود دار

حرار قوان با اشخصیّت مجرحق کیفیّت اجراء ا قخفیف در اخنیار حاکم است. در ننیجهق می

م نضیّات مصلـت ا رمان ا مکان ا نیز ااضاع جامعه ا جهان ار ص ار ا اجراب قعزیرات ش ی  

 مؤثّر آن اکنفاء نمود.ا نامؤثّر خوددارب کرد ا به کمنرین میزان 
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 منابع

 الف. فارسی

 ق ظیم ا نشر آثار اماح  ۀق قهرانق مؤسّس8ق چنور ۀصـیف(. 8271اهلل موسوب. )خمی یق سی راح

 خمی ی )ره(.

 .ق قمق ص را.8ق چن ه ا ح وق )مجموعه آثار((. 8272) میهرىق مرقضى 

 ( .8431مکارح شیراربق ناصر .)اماح على بن ابى رالب  ۀم رسق قمق 8ق چقعزیر ا گسنره آنق

 )ع(.

 ( ................................8437 .)رالب )ع(.ابىبناماح على ۀق قمق م رس3ق چاسنفنائات ج ی ق 

 ( .8276نوبهارق رحیم« .)ها در جرایم ج سى مسنوجب ح  در ح وق کیفرى اه اف مجارات
 (.32 )پیاپی 2ق شماره 9ق نامه مفی ق پاییزق داره «اسالح

 ب. عربي

 . ّق قمق دننر اننشارات اسالمى.3ق چالسرائر الـااب لنـریر الفنااىق(. 8489) ابن ادریسق مـم 

 ( . ّ8491ابن حمزهق مـم)ق قمق کنابخانه آیت اهلل مرعشى 8ق چالوسیله إلى نیل الفضیله. ق

 نجفى.

 ( .8487ابن رهرهق حمزه .)ق قمق اماح صادق)ع(8ق چالفراعغ یه ال زاع إلى علمی األصول ا ق. 

 ق اصفهانق کنابخانه امیرالمؤم ین )ع(8ق چالکانی نی الف هق(. 8492) ال ین.ابوالصالحق ق ى. 

 ( . 8492اردبیلىق احم)ق قمق دننر 8ق چمجمع الفائ ه ا الررهان نی شرح إرشاد األذهان. ق

 .اننشارات اسالمى

 ( .8437اردبیلىق سی عر الکریم موسوى)ق قمق مؤسّسۀ ال شر 3ق چن ه الـ اد ا النعزیرات. ق

 لجامعه المفی .

 ( .8487قرریزىق جواد)ق قمق دننر مؤلف.8ق چأسس الـ اد ا النعزیرات. ق 

 ( . 8489قمیمیق عر الواح .)ق قمق دار الکناب اإلسالمی3ق چغررالـکم ا دررالکلمق. 
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 ق قمق دننر 8ق چالرارع نی شرح المخنصر ال انعالمهذب . ق(8497ال ین حلّیق احم . )جمال

 .اننشارات اسالمى

 ( .8481حائرى رراررائیق سی على)ق قمق 8ق چریاض المسائل نی قـ یق األحکاح بال الئل. ق
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 ق قمق اننشارات کنابخانه مرعشى نجفى.8چ

 میروعات دار العلم. ۀق قمق مؤسّس8ق چقـریر الوسیلهقا(. خمی ىق سی  راح اللّه موسوى. )بی 

 .ق قمق إحیاء آثار اإلماح 8ق چمرانی قکمله الم هاجق(. 8433) خویىق سی  ابوال اسم موسوى

 الخوئی.

 ( .8482سرزاارىق سی  عر األعلى)ق قمق 4ق چمهذّب األحکاح نی بیان الـالل ا الـراح. ق

 الم ار.

 ق قمق دننر 8ق چاالننصار نی انفرادات اإلمامیه. ق(8481حسین موسوى. )بنسی مرقضىق على

 .اننشارات اسالمى

 اماح  ۀق قمق مؤسّس8ق چیاسینال ین نی ن ه آلمعالمق(. 8434ال ین حلّىق مـمّ . )شمس

 صادق)ع(.

 ق قمق قرلیغات 8ق چاإلرشادالمراد نی شرح نکتغایهق(. 8484ی  ااّلق مـمّ  بن مکی. )شه

 اسالمى.

 ق قمق 8ق چالراضه الرهیه نی شرح اللمعه ال مش یه. ق(8489) ال ین بن علی.شهی  ثانىق رین

 .داارى

 ( ................................8482 .)ق قمق المعارف 8ق چسالحمسالو األنهاح إلى ق  یح شرائع اإلق

 .اإلسالمیۀ

 ( .ق چ8492ص رق سی مـمّ باقر)ق بیراتق 1ق(. الفنااب الواضـه ان اً لمذهب اهل الریت )ع

 دار النعارف للمیروعات.
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 ( . ّ8482ص اقق مـم)ق قمق دننر اننشارات اسالمى.3ق چمن ال یـضره الف یه. ق 
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 ( . ّ8433ناضل ل کرانىق مـم)ق قمق 8ق چالـ اد -قفصیل الشریعه نی شرح قـریر الوسیله. ق

 ائمه ارهار )ع(.

 ق قمق اننشارات کنابخانه مرعشى نجفی.8ق چفاقیح الشرائعم. قا(نیضق مـمّ مـسن. )بی 

 ( . ّ8497کلی ىق مـم .)ق قهرانق دار الکنب اإلسالمیه.4ق چالکانیق 
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