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بررسي جامع دو رویکرد فقهي متّضاد در تعیین مقدار تعزیر
محمّدعلی طالبی آشتیانی احمد باقری

**

(قاریخ دریانت 69/88/81 :قاریخ پذیرش)67/7/38 :

چکيده
مسئلۀ م ار قعزیر ار مراحث اساسی ا بـثبرانگیز مربوط به قعزیر استق مسئلهاب که با دا رایکرد کامالً منّضاد
رابرا است .در رایکرد نخستق بعضی ار ن ها با ق یّ صرف به الفاظ برخی راایات یا با پیراب ار ن هاب پیشین
خودق نظریّات مخنلف ا گاه جمعناپذیرب را دربارۀ م ار قعزیر بیان کردهان که حصول نظریّهاب ااح را ناممکن
مینمایان  .در رایکرد داّحق ن هاب دیگرب با قوجّه به راایاقی دیگر ا نیز نـواب راایات قعزیرق ب ان قعیین م ارق
آن را نامعیّن ا میل اً در اخنیار اماح یا حاکم میدان قا حسب مصلـتق م ار آن را معیّن ک  .ه ف پژاهش
ااکااب جامع نظریّات ن هی براب رسی ن به نظریّهاب من ن دربارۀ م ار قعزیر است .مسئلۀ پژاهش این است که
چگونه میقوان با قوجّه به پراک گی ا قضادّ نظریّات ن هی دربارۀ م ار قعزیرق به نظریّهاب جامع دست یانت که
مسن ل ا من ن ا نیز کاربردب باش  .نرض بر این است که حلّ مسئله با پژاهش در قماح نظریّات امکانپذیر است.
راش گردآارب دادههاق کنابخانهاب ا به صورت نیشبردارب ا راش قـلیل آنها اسن راری است .در این پژاهشق
با بررسی قماح کنب ن هیق قماح ننااب ا نظریّات ن هاب من ّح قا معاصر گردآاربق دسنهب بق ن

ا بررسی

ش هان  .براساس یاننههاب پژاهشق رایکرد نخست با اشکاالقی ج ّب رابرا استق امّا رایکرد داّح به دلیل
م رولیّت اسن الالت آنق اخنیار ا قریین ش ه است.

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

 دانشجوب دکنرب ن ه ا مرانی ح وق اسالمی پردیس الررر دانشگاه قهران (نویس ه مسئول):
mohammad.ashtiani@ut.ac.ir
** اسناد ن ه امرانی ح وق دانشک ه الهیات ا معارف اسالمی دنشگاه قهران.
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مقدّمه
گفنه ش ه است راایات م ار قعزیر دا گونه هسن (م نظربق  :8496ج3ق  .)213امّا این راایات
در سه دسنه قرار میگیرن  -8 :در برخی راایاتق براب بعضی ار گ اهان خاص مجارات قعزیرب
م ّر قعیین ش ه است (کلی یق  :8497ج7ق )343؛  -3در برخی راایات دیگرق مجارات قعزیرب
به رور میلق ا ب ان قعیین م ار براب گ اهان در نظر گرننه ش ه است (کلی یق  :8497ج7ق
)348؛ ا  -2در یکی ار راایاتق م ار قعزیر کمنر ار م ار ح اعالح ش ه ا قعیین دقیق م ار
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
 :8497ج7ق .)348
ننااب ن یهان براب جمع بین این راایات بسیار پراک ه ا مخنلف هسن ؛ به همین دلیلق
دسنیابی به نظرب جامع در این خصوص با مشکلی ج ّب مواجه است ا میقوان گفت این اخنالف
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
ا قالش ن یهان براب جمع بین ننااب ا راایات ار دالیلی هسن که میقوان براب این اقوال
پراک ه در نظر گرنت .مـلّ کالح (م نظربق  :8496ج3ق  )213یا به قعریرب مـلّ اشکال (اردبیلیق
 :8437ج8ق  )94راایاقی هسن که قعزیر را ب ان م ار ا میلق ذکر کردهان  .ررق نظریّۀ گراهی
دیگر ار ن هاق قعزیر م ار معیّ ی در ن ه ن ارد ا به رور میلق به اماح یا حاکم ااگذار ش ه است.
گفن ی است نظر ن هایی که براب قعزیر م ار معیّن کردهان دا ج ره دارد :نخست ای که ار ررنی
براب قعزیر م ار معیّن کردهان ا داّح ای که این ن ها مخالف نظریّۀ ااگذارب قعزیر به اماح نیسن ق
بلکه با آن موانق هسن .
با قوجّه به اخنالف نظر گسنردۀ ن ها ا حنّی اخنالف نظرهاب بعضی ار ن ها در کنابهاب
مخنلف خودق بررسی جامع ا کامل براب رسی ن به نظریّهاب ااح ضرارب مینمای  .ب ابراینق
ه ف ار پژاهش حاضر ااکااب جامع ا کامل نظریّات ا ننااب ن هی براب رسی ن به نظریّهاب
من نق مسن ل ا کاربردب دربارۀ قعزیر است.
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پرسش پژاهش این است که علّت اخنالف ن ها در قعیین م ار قعزیر چیست؟ ا ای که چگونه
میقوان با قوجّه به پراک گی ا قضادّ نظریّات ن هی دربارۀ م ار قعزیر ا با بررسی اسن الالت ا
اشکاالت ااردش ه به نظریّاتق به نظریّهاب جامع دست یانت که مسن ل ا من ن ا نیز در دنیاب
پیچی ۀ جرح ا مجارات امرارب کاربردب باش  .نرض بر این است که حلّ مسئله با پژاهش در
قماح نظریّات امکانپذیر است .این پژاهش ار نظر ماهیّت دادههاق کیفی ا بر اساس ه فق قریی ی
ا انن ادب است .همچ ینق راش گردآارب دادههاق اس ادب ا کنابخانهاب ا راش قـلیل آنها
اسن راری است .امنیار خاصّ این پژاهش بررسی قماح نظریّات ا ننااب ن هی ار قماح کنب ن هی
موجود است .هیچ نظریّۀ ن هی دربارۀ م ار قعزیر نیستق مگر ای که عی اً یا نظیر آن در این نوشنار
میرح ا بررسی ش ه است .به عرارت دیگرق این نوشنار جامع قماح نظریّات ن هی دربارۀ م ار
قعزیر است.

 .3تعزير و بررسی آن در قانون مجازات اسالمی مصوّب 3132
با قوجّه به ن ا بررسی قماح قعاریف قعزیر در قماح کنابهاب ن هیق «قعزیر ع وبنی است نام ّر
که میل اً ار نظر موجراتق نوعق م ارق اجراء یا قرک اجراءق قخفیف ا نیز کیفیّت اجراء به حاکم
ااگذار ش ه است» .اگر اشکال شود چرا قعزیر ع وبت دانسنه ش ه استق در حالی که اعظ ا
قوبیخ ا مان ای ها نیز در مواردب قعزیر مـسوب میشون ق پاسخ داده میشود ررق نرمایش
امیرالمؤم ین (ع)« :رُبَّ ذَنبٍ مِ َارُ العُ ُوبَۀِ عَلَیهِ إعالحُ المُذنِبِ بِهِ» (قمیمیق )212 :8489ق یع ی چه
بسا گ اهی که م ار مجارات آنق اعالح گ اه به گ اهکار است .اعالح عمل موجب قعزیر به
مرقکب ع وبت استق چه برس به اعظ ا قوبیخ .در ح ی تق همۀ ای ها نوعی ع وبت هسن .
همچ ینق اگر اشکال شود آیا بین اماح ا حاکم قمایزب هستق پاسخ داده میشود قعزیر به اماح
(ع) که ذاقاً حاکم شرع است ا اخنیار قعزیر را دارد ااگذار ش ه است .همچ ینق قاضیاب که ار
سوب اماح (ع) در رمان حضور یا ب ابر راایات در رمان غیرت به قضاات م صوب ش ه است نیز
اخنیار قعزیر را دارد؛ اماح (ع) ذاقاً حاکم شرع است ا قاضی بالعرض .به عرارت دیگرق قعزیر میل اً
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به قاضی ااگذار ش ه استق حالق قاضی یا اماح (ع) است یا قاضیاب که شخصاً ار سوب اماح (ع)
یا ب ابر راایات در رمان غیرت به قضاات م صوب ش ه است.
دربارۀ قعزیرات م ّر (م صوص) نظر بر این است که با دالیلی پذیرنن ی اثرات میشود که
نخستق این راایات ارالقی بر قعزیر بودن این موارد ن ارن  .داّحق ررق برخی اسن الالت دیگرق
ح مـسوب میشون  .سوّحق اگر پذیرننه شود قعزیر هسن ق گفنه میشود براب بیان مص اق
هسن نه براب قعیین ااقعی م ار قعزیر.
با قوجّه به قعریف قعزیر در قانون مجارات اسالمیق شایسنه است در این موضع نیز این قعریف
به رور مخنصر بررسی شود .قعزیر در مادۀ  88قانون راجع به مجارات اسالمی مصوّب  8298چ ین
قعریف ش ه است « :قعزیرق قأدیب یا ع وبنی است که نوع ا م ار آن در شرع قعیین نش ه ا به
نظر حاکم ااگذار ش ه است؛ ار قریل حرس ا جزاب ن ب ا شلّاق که بایسنی ار م ار ح کمنر
باش » .این قعریف با ان کی قغییر در مادۀ  89قانون مجارات اسالمی مصوّب  8279ب ین صورت
درآم  « :قعزیرق قأدیب یا ع وبنی است که نوع ا م ار آن در شرع قعیین نش ه ا به نظر حاکم
ااگذار ش ه است؛ ار قریل حرس ا جزاب ن ب ا شلّاق که میزان شلّاق بایسنی ار م ار ح کمنر
باش » .با قوجّه به اشکاالقی که بر این دا قعریف اارد ش ق مان قفاات قأدیب ا ع وبتق م انات
معیّن نرودن نوع ا م ار مجارات با اصل قانونی بودن مجاراتق ابهاح در قشخیص حاکم که الی
امر است یا قوّۀ قضائیّه یا قوّۀ مجریّه ا جز ای هاق قعزیر در مادۀ  81قانون مجارات اسالمی مصوّب
 8263به این صورت قعریف ش « :قعزیر مجاراقی است که مشمول ع وان ح ق قصاص یا دیه
نیست ا به موجب قانون در موارد ارقکاب مـرّمات شرعتی یا ن ض م رّرات حکومنی قعیین ا
اعمال میگردد .نوعق م ارق کیفیّت اجراء ا م رّرات مربوط به قخفیفق قعلیقق س وط ا سایر
احکاح قعزیر به موجب قانون قعیین میشود .دادگاه در ص ار حکم قعزیربق با رعایت م رّرات
قانونیق موارد ریر را مورد قوجّه قرار میده  :الف -انگیزۀ مرقکب ا اضعیّت ذه ی ا راانی اب
حین ارقکاب جرح؛ ب -شیوۀ ارقکاب جرحق گسنرۀ ن ض اظیفه ا ننایج ریانبار آن؛ پ -اق امات
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مرقکب پس ار ارقکاب جرح؛ ت -سوابق ا اضعیّت نردبق خانوادگی ا اجنماعی مرقکب ا قأثیر
قعزیر بر اب».
در بررسی قعریف قعزیر در قانون مجارات اسالمیق میقوان گفت با قوجّه به اخنالف نظرهاب
بسیار که دربارۀ قعریف قعزیر در کنابهاب ن هی اجود دارن ق قعریف قعزیر در قانون مجارات
اسالمی به دلیل قوضیح بیشنرق دقیققر ار قعریف آن در کنابهاب ن هی است ا امکان قعریفی
بهنر ار این اجود ن اشتق الرنه اگر با ارالق قعزیر بر قعزیرات م صوص شرعی ا نیز ب ان قوضیح
گذاشنن مـرّمات شرعی ابهاحرایی نمیش .
براب قوضیح بیشنر چ نکنه در ن

ا بررسی این قعریف ذکر میشود -8 :قعزیر صراحناً ار

ع وان ح ا قصاص ا دیه خارج ش ه است؛  -3این قعریف دربارۀ نوعق م ارق اجراء ا موارد
قخفیفق قانونی بودن قخفیف ا نیز ق اسب جرح با مجارات قذکّر داده است که بر اضوح آن در
م ایسه با قعاریف ن هی انزاده است؛  -2ایژگی دیگر ای که موجرات قعزیر معلوح ش ه ا بر
قانونی بودن موجرات قأکی ش ه است؛ امّا موجرات قعزیر م شأ ابهاح اساسی در قعزیر استق ریرا
در صورقی ابهاح «مـرّمات شرعی» در قانون برررف میشود که قعزیر شامل مـرّمات شرعی ا
ن ض م رّرات حکومنی مذکور در قانون بشودق امّا اگر «مـرّمات شرعی» به رور موسّع قفسیر
شود ا شامل موارد غیرمذکور در قانون نیز بشودق آنگاه ابهاح در جاب خود باقی است .در قوضیح
این ابهاح می قوان گفت اجوب قعزیر براب هر حرامی معلوح نیستق آنگاه چگونه این قعریف
میلق مـرّمات شرعی را موجب قعزیر دانسنه است .دا ن یه اردبیلی در این باره میگوی ثروت
قعزیر براب گ اهان شرعی که قعزیر شرعی ن ارن مشکل استق خواه کریر باش یا صغیر (اردبیلیق
 :8437ج8ق  .) 21در ننیجهق اجوب قعزیر براب ارقکاب هر حرامی یا قرک هر ااجری مشکل
استق ریرا نصّی خاص براب قأدیب ا قعزیر آنها اجود ن ارد ا نیز با ارقکاب هر حرامی یا قرک
هر ااجریق لزاماً در نظاح مادب ا مع وباب که اسالح به آنها اهمیّت داده است اخاللی ایجاد
نمیشود (اردبیلیق  :8437ج3ق  .)194مـ ّق اردبیلی نیز به لزاح قعزیر براب هر گ اهی کریر اشکال
کرده است ا آن را ثابت نمیدان (اردبیلیق  :8492ج82ق )822؛  -4ابهاح دیگر قعریف این است
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که ارالق قعزیر در قعریفق شامل قعزیرات م صوص نیز میشودق در حالی که قعریفی ار آن در
قانون نیام ه ا ن ط در قرصرۀ مادۀ  8881ا نیز در مادۀ  3821قانون مجارات اسالمیق به قرقیب با
ع وان قعزیر م صوص شرعی ا قعزیر معیّن شرعی آم ه است که ررق اصل  2897قانون اساسی
براب قعیین آن بای به م ابع معنرر ن هی مراجعه شود .با قوجّه به اخنالف نظر در م ابع معنرر ن هی
دربارۀ قع ادق م ار مجارات ا نیز قعزیر یا ح بودن قعزیرات م صوصق قعریف دچار ابهامی
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.

 .2فتاوی و نظريّات متفاوت فقها دربارة مقدار تعزير
در این نوشنارق قماح کنب ن هی براب بررسی نظریّات ن ها دربارۀ م ار قعزیر  -ار شیخ ص اق
گرننه قا ن هاب حال حاضر  -جمعآاربق ااکااب ا سپس به رور م ظّم دسنهب ب ش هان  .انزان
بر آنق آراء انن ادب ا اشکاالت ااردش ه به این نظریّات نیز میرحق بررسی ا جمعب ب ش هان .
 .8مادۀ  -881در جرایم قعزیرب درجۀ ششق هفت ا هشت چ انچه مرقکب قوبه نمای ا ن امت ا اصالح اا براب قاضی مـرر
شودق مجارات ساقط میشود .در سایر جرایم موجب قعزیر دادگاه میقوان م رّرات راجع به قخفیف مجارات را اعمال نمای .
قرصرۀ  -8م رّرات راجع به قوبه دربارۀ کسانی که م رّرات قکرار جرایم قعزیرب در مورد آنها اعمال میشودق جارب نمیگردد.
قرصرۀ  -3ارالق م رّرات این ماده ا همچ ین ب (ب) مادۀ ( )7ا ب هاب (الف) ا (ب) مادۀ ( )1ا مواد ()31ق ()26ق ()49ق
()41ق ()49ق ()63ق ( )62ا ( )891این قانون شامل قعزیرات م صوص شرعی نمیشود.
 .3مادۀ  -821در قع ّد جرایم موجب ح ا قعزیر ا نیز جرایم موجب قصاص ا قعزیر مجاراتها جمع ا ابن ا ح یا قصاص
اجراء میشود مگر ح یا قصاصق سالب حیات ا قعزیرق حق ال اس یا قعزیر معیّن شرعی باش ا موجب قأخیر اجراب ح نیز
نشود که در این صورت ابن اء قعزیر اجراء میگردد .قرصره -در صورقی که جرح ح ّب ار ج س جرح قعزیرب باش مان
سرقت ح ّب ا سرقت غیرح ّب یا مان رنا ا راابط نامشراع کمنر ار رناق مرقکب ن ط به مجارات ح ّب مـکوح میشود ا
مجارات قعزیرب ساقط می گرددق مگر در ح ّ قذف که اگر قذف نسرت به شخصی ا دش اح به دیگرب باش ق مرقکب به هر
دا مجارات مـکوح میشود.
 .2اصل  897قانون اساسی -قاضی موظّف است کوشش ک حکم هر دعوا را در قوانین م انه بیاب ا اگر نیاب با اسن اد به
م ابع معنرر اسالمی یا نناااب معنررق حکم قضیه را صادر نمای ا نمیقوان به بهانۀ سکوت یا ن ص یا اجمال یا قعارض قوانین
م انه ار رسی گی به دعوا ا ص ار حکم امن اع اررد.
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ررق نظر شیخ ص اقق جمع ش ن غیرضرارب ا ب ان اکراه دا نفر در ریر یو لـاف 29
قاریانه قعزیر داردق ا چ انچه ب ان اقرار ا اقامۀ شهادت بر رناق اماح علم یاب که آن دا نفر نعل
ح ّب مرقکب ش هان ق هر ک اح  66قاریانه قعزیر میشون (ص اقق  :8482ج4ق  .)34مجموعه
اقوال پراک ه ا مخنلف ن ها دربارۀ م ار قعزیر عرارتان ار -8 :کمنر ار ح ؛  -3کمنر ار 49؛
 -2کمنر ار 19؛  -4کمنر ار 899؛  -1من اسب با ح ّ هر گ اه .انزان بر این اقوالق بر اساس رااینی
ار امیرالمؤم ین (ع)ق رسی ن قعزیر به 899ق یع ی ح ّ کاملق نیز جایز دانسنه ش ه است (م نظربق
 :8496ج3ق  .)196انزان بر این پراک گی گسنردهق بعضی ار ن ها در هر کناب خودق نظرب
منفاات دارن  .بعضی ار ایشان سه نظر مخنلف را در یو کناب آاردهان  .آراء ن ها پس ار
جمعآارب ا بررسی در نهایت در شش دسنه به شرح ریر قرار میگیرن .

 .3-2کمتر از حد ،بدون تعيين مقدار
 م ار قعزیر کمنر ار م ار ح است ا م ار قعزیر آراد به م ار ح ّ آراد ا م ار قعزیر عربه م ار ح ّ عر نمیرس (مـ ّق حلّیق  :8491ج4ق 811؛ علّامه حلّیق 8482الف :ج2ق 141؛
علّامه حلّیق  :8489ج3ق 876؛ علّامه حلّیق  :8439ج1ق 261؛ شهی ااّلق  :8484ج4ق 322؛
شمسال ین حلّیق  :8434ج3ق 193؛ قرریزبق )378-396 :8487؛
 ب ا بر اقوبق م ار قعزیر کمنر ار م ار ح ّ هر گ اهی است (نیضق بیقا :ج3ق )899؛ م ار قعزیر کمنر ار بیشنرین ح ا احوط کمنر ار کمنرین ح است (اماح خمی یق بیقا :ج3ق)477؛
 م ار قعزیر کمنر ار ح است ا م ار قعزیر م اسب رنا کمنر ار ح ّ رنا ا م ار قعزیر م اسبقذف ا شرب خمر کمنر ار م ار ح ّ آنهاست (شهی ثانیق  :8482ج84ق )417؛
 م نضاب احنیاط رعایت م ار کمنر ار کمنرین ح یع ی  49است (ناضل ل کرانیق :8433)434؛
 -م ار قعزیر کمنر ار م ار ح ا به نظر اماح است (حائربق  :8496ج2ق .)291
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 .2-2کمتر از 44
 میلق قعزیر کمنر ار  49است (روسیق  :8217ج1ق 99؛ حائربق  :8481ج89ق 92-93؛ خوییق :8433ج48ق 496-497؛ اردبیلیق  :8437ج8ق )79؛
 م ار قعزیر بین  89ا  39است (ابن حمزهق )432 :8491؛ در غیر قعزیرات م صوصق جمع اخرار عاح قعزیرات اقنضاء دارد قعزیر بین  88قا  26باش(م نظربق  :8496ج3ق  .)211-217قعزیر به هر م ارب است که حاکم شرعی مصلـت میبی ق
الی ررق اخرارق رعایت احنیاط در قعزیرات الرح است ا م ار قعزیر عادقاً ار  89ریادقر نمیشود
ا بیشنرین م ار  39قاریانه است ا هیچاقت نرای به  49برس (م نظربق .)199 :8482

 .1-2کمتر از 04
 م ار قعزیر آراد کمنر ار  19ا م ار قعزیر عر کمنر ار  49است (روسیق  :8497ج1ق )467؛ م ار قعزیر آراد کمنر ار کمنرین ح ّ اشخاص آراد یع ی  19ا م ار قعزیر عر کمنر ار 19است (ابن ادریسق  :8489ج2ق .)129-121

 .4-2کمتر از 344
 م ار قعزیر ار  29قا  66است (روسیق  :8269ج4ق )381؛ م ار قعزیر آراد ار  8قا  66ا م ار قعزیر عر ار  8قا  46است (علّامه حلّیق  :8439ج1ق 267؛ناضل اصفهانیق  :8489ج89ق )142؛
 -م ار قعزیر آراد کمنر ار  899ا م ار قعزیر عر کمنر ار  49است (نجفیق  :8494ج48ق .)441

 .5-2به تناسب هر گناه
 م ار قعزیر م اسب قذف ار  2قا  76ا م ار قعزیر غیرمن اسب با قذف ار  2قا  66است(ابوالصالحق )439 :8492؛
 -م ار قعزیر م اسب رنا ا لواط به حسب رأب الی امر ار  89قا  66است (ابن رهرهق )421 :8487؛

41

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال هشتم ،شماره بیستوهشتم ،پاییز 1398

 م ار قعزیر م اسب رنا ار  29قا  66ا م ار قعزیر م اسب شرب خمر ا قذف ار  29قا  76است(ابن ادریسق  :8489ج2ق )499؛
 م ار قعزیر م اسب رنا ار  2قا  66ا م ار قعزیر م اسب شرب خمر ا قذف ار  2قا  76است(ابن ادریسق  :8489ج2ق )129-121؛
 م ار قعزیر م اسب قذف ار  2قا ( 66کی ربق  )138 :8489ا م ار قعزیر م اسب رنا ا مانآن ار  89قا  66است (کی ربق )131 :8489؛
 م ار قعزیر من اسب گ اهان ح ّب به م ار ح ّ آن گ اه نمیرس ا م ار قعزیر نامن اسب باگ اهان ح ّب به  71نمیرس (شهی ثانیق  :8489ج6ق  .)864-862در قعزیرات غیرم ّرق بیشنرین
م 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
به حسب حال گ اهکار؛ شیخ روسی در کناب «مرسوط» ا علّامه حلّی در «مخنلف» به همین نکنه
اشاره کردهان (شهی ثانیق  :8482ج84ق )417؛
 م ار قعزیر م اسب رناق قذفق شرب خمر ا قیادت به قرقیب کمنر ار 899ق 19ق  19ا  71است(گلپایگانیق  :8483ج3ق )366-367؛
 م ار قعزیر گ اهانی که ح دارن کمنر ار م ار ح ّ آن گ اهان است ا م ار قعزیر گ اهانیکه ح ن ارن کمنر ار ح ّ رنا است .در ننیجهق م ار قعزیر آراد کمنر ار  899ا م ار قعزیر عر
من اسب با قذف کمنر ار  19ا نامن اسب با قذف کمنر ار  19است (مؤمنق )891-68 :8433؛
 م ار قعزیر به دست حاکم شرع است .الى قعزیر هر جرمى بای کمنر ار م ار ح ّ شرعىمن اسب آن جرح باش ا در جرایمی که ق اسرى با هیچ یو ار ح اد شرعى ن ارن ق اقلّ الـ اد
( 49قاریانه) مالک خواه بود (مکارحق .)883 :8431

 .6-2در اختيار حاکم بدون تعيين مقدار
 م ار قعزیر به رأب حاکم اابسنه ا ررق عرف است؛ به رور کلّیق امور بسیارب به حسب قوانینبه ننوا بار میگردد (اردبیلیق  :8492ج82ق )22؛
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 م ار قعزیر در اخنیار حاکم است (ناضل اصفهانیق  :8489ج89ق  .)476االی این است کهقعزیر ار نظر کمی ا ریادب م ار ن اردق بلکه قعیین م ار آن به رأب حاکم قفویض ش ه است
(ناضل اصفهانیق  :8489ج89ق )411؛
 هیچ ق یر ا قـ ی ب در قعزیر نیستق بلکه به نظر حاکم شرعی اابسنه است ا این موضوع ارمسلّمات ن ه استق چ انچه ار ضراریّات آن نراش  .ع ح قـ ی قعزیر به دلیل اصلق ارالق ا
ظهور اقّفاق است (سرزااربق  :8482ج37ق 341؛ سرزااربق  :8482ج 31ق 841ا)814؛
 اصل ا م ار قعزیر در قعزیرات غیرم ّر ا ح اث ا ب اب آن به نظر اماح ااگذار ش ه است(اردبیلیق  :8437ج8ق )233-238؛
 قعزیر هیچ م ار معیّ ی ن اردق بلکه ب ا بر اشره به نظر حاکم اابسنه است (اماح خمی یق بیقا :ج:3.)416

نظریّات فقها
درباره مقدار
تعزیر

کمتر از حد

محقّق حلّی ،علّامه حلّی ،شهید اوّل ،شمس الدین حلّی،
تبریزی ،فیض ،امام خمینی ،شهید ثانی ،فاضل لنکرانی،
حائری

کمتر از 40

طوسی ،حائری طباطبایی ،خویی ،موسوی اردبیلی ،ابن حمزه،
منتظری

کمتر از 80

طوسی ،ابن ادریس

کمتر از 100

طوسی ،علّامه حلّی ،فاضل اصفهانی ،نجفی

به تناسب هر
گناه

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

در اختیار حاکم

محقّق اردبیلی ،فاضل اصفهانی ،محقّق سبزواری ،موسوی
اردبیلی ،امام خمینی

نمودار شمارة  :1نظریّات مختلف فقها دربارة مقدار تعزیر

ب ابراینق نمیقوان به نظرب ااح دربارۀ م ار قعزیر رسی  .ن ها براب نظر خود دالیلی داشنهان
که گاهی در کنابهاب خود به آن اشاره کردهان ا گاهی نیز ب ان ذکر دلیلق م ارب براب
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قعزیر بیان کردهان  .عم ۀ دالیل ن ها راایاقی هسن که در آنها براب گ اهی خاصق قعزیر با
م ارق معیّن ش ه است یا راایاقی که به رور کلّی م ار قعزیر را بین دا ع د ذکر کردهان  .امّا
همانیور که گفنه ش ق امکان جمع بین دالیل یا م ادیر گفنهش ه براب قعزیر اجود ن ارد .در میان
مجموعه اقوالی که ن ها ذکر کردهان ق مجموعۀ ششم ق ها قولی است که ب ان ق یّ صرف به
الفاظ بعضی ار راایات ا با اسنفاده ار راایات دیگرق با اسن راط نظریّهاب راهگشا بیان کرده است.
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 .
پس ار ذکر مجموعه آراء مربوط به م ار قعزیرق نظریّات برخی ن ها که مورد ن

ا اشکال

ن هاب دیگر ا نگارن ه قرار گرننهان بررسی میشون .

 .1نقد نظريّات فقها دربارة مقدار تعزير
 .3-1نظر شيخ طوسی
براب ن ا بررسی نظر شیخ روسی دربارۀ م ار قعزیرق ابن ا آراء پ جگانۀ ایشان میرح میشون .
 اخنالف م ار قعزیر به آنچه اماح در آن حال اصلح میبی به حسب رأب اماح ار  29قا  66است(روسیق :8269ج 4ق )381؛
 دا مرد که ریر یو لـاف باش ا بیّ ه بر آنها اقامه شود یا خودشان اقرار ک ق حسب نظر اماحبه هر ک اح ار  29قا  66قاریانه رده میشود (روسیق )791 :8499؛
 م ار قعزیر به م ار ح ّ کامل نمیرس ق بلکه ار آن کمنر است .کمنرین م ار ح در اشخاصآراد  19ا در ب گان  49است .ب ابراینق م ار قعزیر آراد  76ا م ار قعزیر ب ه  26ضربه است
(روسیق  :8497ج1ق )467؛
 اماح اخنیار دارد مسنـقّ قعزیر را به م ارب کمنر ار کمنرین ح اد قعزیر ک ؛ کمنرین ح اد 49قاریانه است (روسیق  :8217ج4ق )99؛
 -م ار قعزیر کمنر ار کمنرین ح است (روسیق  :8217ج1ق .)79
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بر اقوال مخنلف شیخ در کنب مخنلفق ن ب به این صورت اارد است :گفنۀ اا در کناب
«خالف» موانق حق ا قول اا در بعضی کنابهایش نیست؛ ریرا بر نرض کمنر بودن م ار قعزیر
ار کمنرین ح ادق کمنرین ح اد چ ر است؟ نخست ای که کمنرین ح اد ررق یکی ار راایات
(کلی یق  :8497ج7ق  71 )393قاریانه در قیادت است ا بر اساس رااینی دیگر (کلی یق :8497
ج7ق  83/1 )348قاریانه است؛ همچ ینق مجاراتهایی که م ار شرعی دارن ب ا بر اقوب ح
مـسوب میشون (م نظربق بیقا818 :؛ م نظربق  :8496ج3ق  .)249داّح ای که بر اساس قول شیخ
روسی در کناب «نهایه» ا کناب «اسنرصار» که قعزیر ار  29قا  66ضربه ذکر ش ه استق این پرسش
میرح میشود که قول شیخ روسی در کناب «خالف» که به موجب آن م ار قعزیر کمنر ار
م ار ح ّ کامل است ا کمنرین م ار ح در انراد آراد  19ضربه است بر چه چیزب حمل
میشود؟ (م نظربق  :8496ج3ق .)249
به عرارت دیگرق اشکال به کالح شیخ روسی به این صورت اارد است که عرارات مخنلف
ااق یع ی ار  29قا 66ق کمنر ار 19ق کمنر ار  49ا کمنر ار کمنرین ح ادق با هم ناسارگار هسن .
انزان بر اینق اقنی بر اساس قول اا در کناب «نهایه» ا کناب «اسنرصار»ق م ار قعزیر قا  66ضربه
استق چگونه در کناب «مرسوط» بیان داشنه است که م ار قعزیر کمنر ار م ار کمنرین ح
است ا همچ ین چگونه در کناب «خالف» اظهار کرده است که م ار قعزیر کمنر ار م ار ح ّ
آراد یع ی  19ضربه است.

 .2-1نظر ابوالصالح حلبی
بر اساس نظر ابوالصالح حلری ق م ار قعزیر م اسب قذف ا قعریض (کالح دا پهلو؛ در قذف:
اقّهاح غیرمسن یم به رنا) ا نرز (اسم گذاشنن) ا قل ّب (ل ب گذاشنن) ار سه قا  76قاریانه ا براب
غیر آن ار سه قا  66قاریانه است (ابوالصالحق  .)439 :8492اگر عرارت «غیر آن» در کالح
ابوالصالح حلری به رنا ا شریه آن ا نیز شرب خمر قعریر شودق اشکال در م ار قعزیر شرب خمر
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که م ار ح ّ آن  19ضربه است اارد خواه ش ؛ ریرا اگر غیر قذف که شامل شرب خمر نیز
میشود قا  66قاریانه قعزیر داشنه باش ق ار م ار ح ّ م اسب خود که  19ضربه است بیشنر میشود!

 .1-1آراء ابنادريس
اگر شیخ روسی در کنابهاب مخنلف خودق نظریّاقی منفاات داشتق ابنادریس در یو کناب
چ ین ایژگی اب دارد ا انزان بر نظریّات مخنلفق دالیلی مخنلف را نیز بیان کرده است.
ابنادریس در موضع ااّل کناب خود میگوی :
«م ار قعزیر دا رن که ریر یو لـاف باش ار  29قا  66ضربه قاریانه به حسب نظر اماح یا
االی یا حاکم است ا م ار آن به م ار ح نمیرس  .م ار قعزیر در بعضی ار مواضع ار  29قا
 66ضربه قاریانه است .ب ین دلیل که اگر عملی با رنا ا مان آن ق اسب داشتق چون ح ّ ای ها
 899ضربه استق قعزیرشان کمنر است ا به آنها نمیرس  .ب ابراینق حاکم اخنیار دارد ار  29قا 66
ضربه قاریانه قعزیر ک  .امّا اگر قعزیر با شرب خمر ا قذف که ح ّ آنها  19ضربه است ق اسب
داشتق به م ار آنها نمیرس ق بلکه ار  29قا  76ضربه است .مع اب این میلب آن چیزب است
که در بعضی ار کنابهاق م ار قعزیر گاهی  66ضربه ا گاهی  76ضربه آم ه است .م نضاب
اصول مذهب ا اخرار ما این است که هیچ قعزیرب به ح ّ کاملق یع ی  899ضربهق نمیرس ؛
قفااقی نمی ک که با رنا ق اسب داشنه باش یا با قذف .آنچه شیخ روسی گفنه است ار اقوال
غیرشیعه است» (ابنادریسق  :8489ج2ق .)499
ابنادریس در موضع ااّلق قعزیر را ار  29قا  66ضربه معیّن کرده استق الی در موضع داّح
میگوی :
«م ار قعزیر م اسب قذف ا شرب خمر ار  2قا  76ضربه قاریانه است ا م ار قعزیر م اسب
رنا ا مان آن ار  2قا  66ضربه قاریانه است .آنچه قـصیلش ااجب ا اعن ادش صـیح است این
است که حاکم در قعزیر ررق آنچه براب مکلّفان مصلـت میبی عمل میک ا هر گ اهی را به
م ارب که به باالقرین م ار ح که  899ضربه در رنا است نرس قعزیر میک ق خواه م اسب
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قذف ا شریه آن باش یا م اسب رنا ا شریه به آن؛ ریرا قعزیر به آنچه حاکم صالح میبی ااگذار
ش ه است .آنچه شیخ روسی در کناب «خالف» ا کناب «مرسوط» گفنه است ار غیرشیعه است ا
هیچ یو ار ن هاب ما به قفصیل به آن نپرداخنه است .آنچه به آن عمل میک م ا ننوا میدهم این
است که م ار قعزیر در اشخاص آراد به کمنرین م ار ح ّ آنان نمیرس ق یع ی م ار قعزیر
اشخاص آراد  76ضربه است ا م ار قعزیر عر  46ضربه است؛ ریرا م ار ح ّ عر در رنا نصف
م ار ح ّ آراد است که این بای لـاظ شود» (ابنادریسق  :8489ج2ق .)129-121
ابن ادریسق نه در دا کنابق بلکه در یو کنابق آن هم در یو موضوعق نظرب مخنلف ا
جمعناپذیر دارد :در موضع ااّلق قعزیر م اسب رنا را ار  29قا  66ضربه ا م اسب شرب خمر ا
قذف را ار  29قا  76ضربه میدان ا در پایان موضع ااّل میگوی ررق اقنضاب اصول مذهب ا
اخرار شیعه هیچ قعزیرب به ح ّ کاملق یع ی  899ضربهق نمیرس  .در موضع داّحق م ار قعزیر
م اسب رنا ا مان آن را ار  2قا  66ضربه ا م اسب قذف ا شرب خمر را ار  2قا  76ضربه میدان
ا در آخر موضع داّح میگوی ررق عمل ا ننواب منق م ار قعزیر آراد به کمنرین ح ّ اشخاص
آرادق یع ی  76ضربهق نمیرس ! ب ابراینق بر اساس نظر ابنادریسق الرح است مشخّص شود که
آیا م ار قعزیر به باالقرین ح ق یع ی  899ضربهق نمیرس یا به کمنرین م ار ح ق یع ی 19
ضربهق نمی رس ؟ همچ ینق براب قعیین م ار قعزیر اشخاص آراد بای معلوح شود که آیا م ار
قعزیر اشخاص آراد ار  29قا  66ضربه است یا ار  2قا  66ضربه یا ار  29قا  76ضربه یا ار  2قا 76
ضربه؟! در هر صورتق ناسارگارب کالح ابنادریس بسیار ااضح است ا نمیشود قعیین کرد نظر
قیعی اا در این باره چیست.

 .4-1آراء محقّق حلّی ،علّامه حلّی ،شهيد اوّل و شمسالدين حلّی
بیان مـ ّق حلّی دربارۀ قعزیر الگوب بسیارب ار ن هاب پس ار اا است .مـ ّق حلّی در این باره
اظهار میک هر کس نعل حراح یا قرک ااجری ک ق اماح اخنیار دارد اا را به م ارب که به ح
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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به ح ّ عر نمیرس (مـ ّق حلّیق  :8491ج4ق 811؛ علّامه حلّیق  8482الف :ج2ق 141؛ علّامه
حلّیق  :8439ج1ق 261؛ علّامه حلّیق  :8489ج37ق 876؛ شهی ااّلق  :8484ج4ق 322؛ شمسال ین
حلّیق  :8434ج3ق .)193
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
حلّی ار اجمال برخوردار استق به این دلیل که کمنرین ا بیشنرین م ار ح داراب احنمال است
(م نظربق  :8496ج3ق  .)219همچ ینق معلوح نیست مراد در اشخاص آراد یا عر م ار بیشنر آن
است یا کمنر آن (اردبیلیق  :8437ج8ق  .)97دربارۀ اشخاص آرادق اگر م ار بیشنر مراد باش ق
یع ی به  899ضربه نمیرس ا اگر مراد م ار کمنر باش ق یع ی به  19ضربه نمیرس  .در ننیجهق
اجمال ا ابهاح در کالح ایشان معلوح است.
همچ ینق در بررسی اقوال علّامه حلّی معلوح میشود ایشان بر خالف کالح خود در کناب
«قواع » ا کناب «ارشاد» که قول مـ ّق حلّی را قکرار کرده استق در کناب «قـریر» قوضیح داده
است م ار قعزیر با اخنالف احوال گ اهکاران مخنلف میشود ا م ار قعزیر اشخاص آراد ار
یو ضربه قا  66ضربه ا م ار قعزیر عر ار یو ضربه قا  46ضربه قاریانه است (علّامه حلّیق
 :8439ج1ق  .)261همچ ینق با اشاره به دلیل نص (راایت حمادبنعثمان) اظهار میدارد م ار
قعزیر هر گ اه ار م ار ح ّ آن گ اه کمنر است (علّامه حلّیق 8482ب :ج6ق )313ق الی علّامه حلّی
به کمنر بودن م ار قعزیر ار  49ضربه در راایت حماد اشارهاب نکرده است.
ب ابراینق با اجمال ا ابهاح موجود در کالح مـ ّق حلّی ا ن هایی که ار مـ ّق حلّی قرعیّت
کرده ان ق م ار قعزیر نیز در این ابهاح که کمنر ار م ار ح است میمان ق ب ان ای که مشخّص
شود م ظور ار ح ک اح یو ار ح اد است .الرنه برخی ار ن ها م ار ح ّ اشخاص آراد را معیّن
کرده ان ق الی این نظر نیز ار ن

ا اشکال دار نمان ه است .نجفی (صاحب جواهر) م ار ح ّ

اشخاص آراد ا عر را قعیین کرده ا گفنه است م ار قعزیر به م ار ح نمیرس ا در اخنیار
اماح است ا م ار قعزیر اشخاص آراد به م ار ح ّ ااق یع ی  899ضربهق نمیرس ا م ار قعزیر
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عر به م ار ح ّ ااق یع ی  49ضربهق نمیرس (نجفیق  :8494ج48ق  .)441به این کالح نجفی که
م ار ح ّ اشخاص آراد ا عر را به قرقیب  899ا  49ضربه قعیین کرده است قا قعزیر آراد ا عر
ار  899ا  49کمنر باش ق اشکال اارد ش ه است که معلوح نیست نجفی به چه دلیلی م ار ح را
در اشخاص آراد به بیشنرین م ار ح ق یع ی  899ضربهق ا در عر به کمنرین م ار ح ق یع ی
 49ضربهق قفسیر کرده است (م نظربق  :8496ج3ق 247ا )219ا به چه دلیلی م ار ح ّ آراد را
 19ضربه (ح ّ قذف ا شرب خمر) ا ح ّ عر را  19ضربه (ح ّ رنا) در نظر نگرننه است.
انزان بر اشکاالقی ج ّب که به نظریّات پراک ه ا مخنلف ن ها دربارۀ م ار قعزیر اارد ش ق
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
عر ار اشخاص آراد؛ اشکال سوّح :اشکال به کمنر بودن م ار قعزیر اشخاص آراد ار ح ّ اشخاص
آراد.

 .5-1اشکال به تعيين مقدار حداکثر و حداقل برای تعزير
بر اساس نظر ابن نه حلّیق م ار قعزیر به نظر اماح ااگذار ش ه است ا م ار آن به م ار ح
نمیرس ا ررف کمنر آنق م ار معیّن ن ارد؛ ریرا ررف بیشنر آن م ّر است ا اگر ررف کمنر
آن م ّر باش ق ح قلم اد میشود .ابننه به قول ابنحمزه ا ن هاب دیگر که براب قعزیر م ار
کمنر ا بیشنرق مثالً ار  2قا  76ضربه ا مواردب مان اینق قعیین کردهان اشکال اارد میک ا این
قول را می پس د که م ار قعزیر هر گ اه ار م ار ح ّ آن گ اه کمنر است (جمالال ین حلّیق
 :8497ج1ق .)74-72
ن هاب دیگر نیز دربارۀ قعیین م ار ح اقل براب ح ادق به این م ظور که م ار قعزیر ار آن
کمنر شودق اشکال گرننه ان که قعیین ح اقلّ ح اد الرح نیستق بلکه در هر کجا رااینى براى
م ار قعزیر اارد ش ه استق بر اساس همان راایت عمل مىشود ا در مواردى که نصّی خاص
اارد نش ه استق به نظر حاکم شرع جامع الشرائط ااگذار مىشود (گلپایگانیق  :8496ج2ق .)383
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همچ ینق برخی ار ن ها اظهار داشنهان گاهی ممکن است یو ضربه نیز ح اقل م ار قعزیر باش
ا همان قأثیر الرح را بگذارد (مکارحق  :8437ج3ق .)196
با بررسی این اشکال معلوح میشود قعیین م ار ح اقل ا ح اکثر براب قعزیر انزان بر ای که
نظریّاقی گوناگون ا جمع ناپذیر داردق راهگشا نیست ا با این موضوع که م ار قعزیر در اخنیار
اماح یا حاکم باش موان ت ن ارد.

 .6-1اشکال به کمتر بودن مقدار حد و تعزير عبد از اشخاص آزاد
در آراء بسیارب ار ن ها این رأب مشهور آم ه است که م ار ح ا قعزیر شخص آراد ار م ار
ح ا قعزیر عر بیشنر است .امّا به این عرارت مشهور نیز بر اساس راایات اشکالی ج ّب اارد
ش ه است :اس اد راایاقی که بر قسااب عر ا آراد در م ار ح داللت میک

قوب هسن ق به

همین دلیل این راایات م اقشهپذیر نیسن  .ح یث معنرر حمادبنعثمان نیز داللنی ن ارد بر ای که
م ار ح ّ عر در شرب خمر  49ضربه استق بلکه در شرب خمر ا قذف مردّد است؛ هر دا
نرضق یع ی چ انچه شرب خمر یا قذف در نظر گرننه شودق با راایاقی که بر قسااب م ار ح ّ
عر با م ار اشخاص آراد داللت میک

معارض هسن ا همانیور که شیخ روسی ذکر کرده

استق ح یث حماد حمل بر ق یّه میشود (خوییق  :8433ج48ق .)223-228

 .7-1اشکال به نرسيدن مقدار تعزير آزاد به حدّ آزاد و تعزير عبد به حدّ عبد
پیش ار این گفنه ش بر اساس نظر مـ ّق حلّی ا جمعی دیگر ار ن هاق م ار قعزیر اشخاص آراد
به ح ّ آراد ا قعزیر عر به ح ّ عر نمیرس ق الی به این نظریّه اشکال ش ه است که این نظریّه
ب ان دلیل است؛ ریرا بر اساس راایاتق م ار قعزیر کمنر ار م ار ح استق نه ای که م ار
قعزیر اشخاص آراد به م ار ح ّ آراد ا م ار قعزیر عر به م ار ح ّ عر نمیرس .
در قوضیح این اشکال میقوان گفت حاکم دربارۀ م ار قعزیرق ناعل هر گ اهی را حسب
آنچه مصلـت میبی قعزیر میک  .مـ ّق حلّی ا گراهی دیگر ار ن ها گفنهان :
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« م ار قعزیر اشخاص آراد به م ار ح ّ اشخاص آراد ا م ار قعزیر عر به م ار ح ّ عر
نمی رس ؛ علّامه مجلسی آن را به اصـاب نسرت داده استق الی براب ما دلیل آن راشن نش ق
بلکه ب ا بر ظاهر ح یث حمادبن عثمانق م ار قعزیر میل اً بای ار م ار ح کمنر باش که م نضاب
آنق بیشنر نش ن قعزیر ار  49ضربه استق هرچ

در اشخاص آراد .ار ظهور راایت معنرر

اسـاقبنعمار که در آن م ار قعزیر بین  88قا  39ضربه آم ه است نیز بای دست برداشت ا این
ح یث را حمل بر مثال کرد؛ ریرا ظهور راایت صـیح حماد در جوار م ار قعزیر بیشنر ار 39
ضربه قوب است .همچ ینق بر نرض معارضۀ ح یث صـیح حماد با راایت معنرر اسـاقق به دلیل
پشنیرانی ارالقات ادلّۀ قعزیر ار راایت صـیح حمادق قرجیح با راایت صـیح حماد است .ب ابراینق
م ار ثابتْ نرسی ن قعزیر به م ار ح است ا بیشنر ار م ار ح ثابت نش ه است .در ننیجهق
حاکم در قعزیر به م ارب که مصلـت میبی اخنیار داردق به شرط ای که به م ار ح نرس ()...
قعزیر ضابیهاب خاص ن اردق بلکه به دست حاکم استق بر اساس آنچه مصلـت میبی

ا

مصلـت با اخنالف موارد مخنلف میشود» (خوییق  :8433ج48ق  496-497ا .)366

 .4کاربرد شناوری مقدار تعزير در دنيای امروز
با قوجّه به قجمیعق ن ق قـلیل ا بررسی قماح نظریّات ا ننااب ن یهان دربارۀ م ار قعزیرق این
نرضیّه ثابت می شود که قعزیر به دلیل اصلق راایات ا ظهور اقّفاق نام ّر است ا به نظر اماح یا
حاکم بودن آن ار مسلّمات ن ه است .هیچ ق یرب در قعزیر نیست ا به نظر حاکم م وط استق
امّا حال بای پرسی « :ثُمَّ مَاذا؟» .به عرارت دیگرق قعزیر نام ّر یا ش اار چه کاربردب در دنیاب
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
همخوانی دارد؟ براب پاسخ به این پرسشها شایسنه است به گوشهاب ار جامعیّت دین مرین اسالح
ا جامع نگرب ا پویایی این دین نورانی اشاره شود .پاسخ ابن ایی به این مسئله چ ین است که قعزیر
م ـصر در مجاراقی خاص نیست ا اسالح به ش اارب قعزیر در م ار بس ه نکرده استق بلکه
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قعزیر میل اً ش اار استق ار موجرات آن گرننه قا انواع مجاراتهایی که مرقکب را ار قکرار ا
دیگران را ار ارقکاب بارمیدارد.
در خصوص ق وّعپذیرب مجارات قعزیرب میقوان گفت ررق نظر ن یهانق اصل مع اب قعزیرْ
م ع است ا در لفظ ق ها براب ضرب اضع نش ه است ا دلیلی نیز در لغت نیست که بر انـصار آن
در ضرب داللت ک  .قعزیر در مجار ا ب ین دلیل که ضرب یکی ار مصادیق م ع است به مع اب
ضرب به کار رننه استق نظیر معانی دیگر آن .ب ابراینق این پرسش که قعزیر با چه چیزب مـ ّق
میشود درست نیست .در احادیث مصادی ی بسیار ار راشهاب مخنلف مجارات قعزیرب اجود
دارن که ظاهراً همۀ ای ها ار باب ذکر مصادیق بوده است (اردبیلیق  :8437ج8ق  .)43به عرارت
دیگرق اقامۀ میلق قعزیر شرعی که موجب م ع ا قأدیب شودق اگر م ع شرعی ن اشنه باش ا با
شأن ا کرامت انسان م انات ن اشنه باش ق جایز است .ب ابراینق در ضرب هیچ خصوصیّنی اجود
ن ارد (اردبیلیق  :8437ج8ق .)12
براب ش اار بودن مجاراتهاب قعزیربق اعم ار ب نی ا غیر آنق هفت قری ه میقوان ذکر کرد:
 -8کلمات اهل لغت؛  -3کلمات ن یهان در عمومیّت مع اب قعزیر؛  -2راایاقى که ار قعزیر قعریر
به ع وبت کردهان که مفهومی عاح دارد؛  -4راایاقى که ار قعزیر قعریر به قأدیب کردهان که
مع اب گسنردهاب دارد؛  -1راایاقى که قعزیرات غیرب نى را میرح کردهان ؛  -9قمسّو به قیاس
م صوص العلّهق به این صورت که قعزیر براب م ع گ اهکار ار آرار مسلمان استق حال با هر یو
ار راشها؛  -7ع ااین ثانویّهق به این صورت که در بسیارب ار موارد قعزیربق قاریانه امکان ن ارد
یا اثر نامیلوب داردق مان قخلّفات ران گی که بای قاریانه را به قعزیرات دیگر قر یل کرد
(مکارحق .)19-92 :8431
با ق قیق در نظاح پویاب شرع م ّس اسالحق آشکار میشود اجراب هر نوع مجارات قعزیرب
که م ع شرعی ن اشنه باش ق با شرایط نعلی دنیاق شأن ا کرامت انسانی من اسب باش ا نیز موجب
م ع ا قأدیب شود جایز است.
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براب قکمیل کاربرد ش اار بودن قعزیر در دنیاب امرارق بای دربارۀ جایگاه ا قأثیر مصلـت
در ص ار ا اجراب احکاح شرعی به رور مخنصر بـث شود .ن یهان من ّح ا معاصر براب ص ار
احکاح شرعی به مصلـت قوجّه داشنهان ا بر اساس آن حکم دادهان  .شیخ مفی نخسنین ن یهی
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
دانسنه بوده است (مفی ق  .)118 :8482همچ ینق ایشان در باب احنکار (مفی ق  )989 :8482ا نیز
باب ح ادق براساس مصلـت ننوا داده است (مفی ق  777 :8482ا .)713
پس ار ایشان سیّ مرقضیق دلیل م ار دیه ج ین را اجماع میدان ا میگوی « :م عی ن ارد
مصلـت به آنچه گفنیم قعلق بگیردق ریرا احکاح قابع مصالح هسن » (سیّ مرقضیق .)123 :8481
ایشان در جایی دیگر میگوی « :قرقیری که ذکر کردیمق اقنضاب مصلـت بود ا اجوه مصالح
غیرمضروط ا نامـ اد هسن » (سیّ مرقضیق  .)121 :8481در قکمیل قوضیح مصلـت نیز
میگوی « :براب احکاح شرعیق هیچ علّنی بیشنر ار مصلـت دی ی نمیش اسیمق آن هم به رور
اجمال ا ب ان ش اخت قفصیلی» (سیّ مرقضیق  .)119 :8481همچ ینق دربارۀ رن یهودب که قص
داشت پیامرر (ص) را مسموح ک میگوی « :رن یهودب با ای که مسنـقّ قنل بودق پیامرر (ص) به
دلیل مصلـتق حکم به قنلش ن اد» (سیّ مرقضیق .)412 :8481
شیخ روسی نیز ار مصلـت اسنفاده کرده است (روسیق  )969 :8499ا در موضعی دیگر
میگوی :
«اگر کسی با درشنی با حاکم صـرت ک ق مثالً بگوی قو به ناحق بر من حکم کردبق حاکم
اا را نهی میک  .اگر قکرار کردق اا را نهی (م ع) میک  .اگر بار هم قکرار کردق مسنوجب
قعزیر است یا ای که اا را عفو میک  .همۀ ای ها در اخنیار حاکم است که به حسب اقنضاب
مصلـت عمل میک » (روسیق  :8217ج1ق .)61
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ایشان براب رنع ق انی بین دا خررب که داللت بر مجارات بیمار با شمراخ (یو شاخه ار
درخت خرما) دارن ا دا خررب که داللت بر مجارات نکردن بیمار قا حصول بهرودب دارن
میگوی :
«بین ای ها ق انی نیستق ریرا اقنی اقامۀ ح در اخنیار اماح استق حسب رأب خود آن را اقامه
میک  .اگر مصلـت اقنضاء کرد در همان حال رورب اقامه میک که بیمار قلف نشودق همانیور
که پیامرر (ص) عمل کرد ا اگر مصلـت اقنضاب قأخیر داشت قا بهرود یاب ق پس ار بهرودبق ح ّ
کامل اقامه میک » (روسیق  :8497ج4ق  383ا ج89ق .)22
با مراجعه به کنب ن هی دی ه میشود ن هاب دیگر نیز در ابواب مخنلف براب بیان حکم ن هی
ار مصلـت اسنفاده کردهان  .ن یهان معاصر نیز معن ن با اجود ثابت بودن احکاح شرعیق این
احکاح گاهی به قرع اخنالف شرایط یو عصر با عصر دیگر مخنلف میشون (ص رق .)67 :8492
نظر اماح خمی ی (ره) دربارۀ غفلت نکردن ار مصلـت ا اهمیّت مصلـت نظاح ا مردح چ ین است:
«مصلـت نظاح ار امور مهمّهاى است که گاهى غفلت ار آن موجب شکست اسالح عزیز مىگردد
( )...مصلـت نظاح ا مردح ار امور مهمّه اى است که م اامت در م ابل آن ممکن است اسالح
پابره گان رمین را در رمان هاى دار ا نزدیو ریر سؤال بررد ا اسالح آمریکایى مسنکررین ا
منکرّرین را با پشنوانۀ میلیاردها دالر قوسّط ایادى داخل ا خارج آنان پیرار گردان » (خمی یق
8271ق ج.)491-494 :39
ار نظر اماح خمی ی (ره) رمان ا مکان دا ع صر قعیینک ه در اجنهاد هسن :
«اجنهاد به همان سرو صـیح استق الی این ب ان مع ا نیست که ن ه اسالح پویا نیست .رمان
ا مکان دا ع صر قعیینک ه در اجنهادن  .مسئلهاب که در ق یم داراب حکمی بوده استق به
ظاهر همان مسئ له در راابط حاکم بر سیاست ا اجنماع ا اقنصاد یو نظاح ممکن است حکمی
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
ج ی میرلر » (خمی یق  :8271ج38ق .)316
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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:
« اجراى س گسار نعالً صالح نیستق ما دشم ان ریادى داریمق علیه ما قرلیغات مىک

ا ما با

عمل خود نرای موجرات قرلیغات دشمن را نراهم ک یم ( )...اصالً در دادگاه اق امى انجاح نگیرد
که جرایمى که ح اد الهى در آنها معیّن ش هق ثابت شود» (به ن ل ار نوبهارق .)849 :8276
ن یهان دیگر نیز همین نظر را دارن ق چ انکه در پاسخ به پرسش ریر آم ه است:
«در ح اد اسالمى اگر اجراى ح ّى در شراییى خاص موجب اهن اسالح ا ایجاد ق فّر نسرت
به م رّرات اسالمى در انظار ا انکار عمومى باش ق آیا اجراى آن جایز است؟ ا اساساً آیا مىقوان
به اصل ا قاع ه اى ن هى ملنزح گردی که بر اساس آن به حرمت اجراى هر حکمى که چ ین
ننیجهاى را به دنرال داشنه باش دست یانت؟ جواب :اجراى ح اد گرچه براى جامعه در شرایط
رریعى  -در صورقى که جرح ار راههاى شرعى به اثرات رسی ه باش  -م انعی بىشمار به همراه
دارد ()...ق الى اگر در شراییی خاص مصلـت اقوا در قرک آن باش ق حاکم مسلمین مىقوان
آن را قرک نمای ( )...ا در نرض مذکور در سؤال اگر اقامۀ برخى ح اد با کیفیّت ایژۀ آن در
م ی هاى خاص یا در همۀ م ارق یا در برههاى ار رمان موجب ق فّر انکار عمومى ار اسالح ا احکاح
آن ا در ننیجه قضعیف اساس دین گرددق حاکم مسلمین یا منولّى حورۀ قضا مىقوان  -بلکه
موظّف است -اقامۀ آن ح را قا رمان قوجیه انکار عمومى نسرت به م رّرات ا ح اد اسالمى ا
علّت اضع آنها قعییل نمای » (م نظربق بیقا :ج3ق .)189-196
در همین خصوص ار سوب ن یه معاصر دیگرب چ ین آم ه است:
« اگر اجراب ح ّ رجم در بعضی مواقعق ناممکن یا در آن مفاس ب عظیم باش  -به این دلیل
که مردح قـمّل آن را ن اشنه باش یا ای که به احکاح الهی ا ح اد آن آش ایی ن اشنه باش یا
ای که موجب قرلیغات دشم انی بشود که اعن ادب به کنابهاب الهی ن ارن  -به رورب که قادر به
اجراب رجم نراشیمق  ...اقوب جوار قر یل قنل به غیر رجم است  ...ا چه بسا در عصر ما که قرلیغات
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ض ّ اسالح کثرت یاننه استق ا ین گونه بای عمل کردق ریرا اجراب ح ّ رجم بیشنر موجب چ ین
قرلیغاقی قـت ع وان ح وق بشر ا شره آن میشود» (مکارحق .)274-272 :8481
در پایان براب قکمیل بـثق نظر شهی میهرب دربارۀ مصلـت ا م نضیّات رمان ا مکان ن ل
میشود:
«قغییر قانون اسالمی راهی است براب انیراق اسالح با م نضیّات رمانق قغییرب که خود اسالح
اجاره داده است که در شرایط مخنلفق رمانهاب مخنلف ا مکانهاب مخنلف نرق میک .
قوانین اسالمی در عین آسمانی بودنق رمی ی استق یع ی بر اساس مصالح ا مفاس رن گی بشر
است .اسالح اساساً خودش بیان میک که همۀ اضع قوانین منق بر اساس همین مصالح جسمی
یا راحی یا اخالقی یا اجنماعی شماست .قرآن به مصالح ا مفاس ب که در احکامش هست اشاره
میک ا به عالاهق این امر جزا ضراریّات اسالح است .ع ل در موارد ریادب میقوان در احکاح
دخالت ک ا حنّی در جایی حکمی را اضع ک که اضعش به مع ی کشف است ا بگوی  :این
حراح است .میگوییم :ار کجا میگوییق در قرآن ا ح یث ا س ّت نیام هق میگوی  :من میقوانم
نظر اسالح را در این مورد کشف ک م .ن یهان گفنهان «« :کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الْعَ ْلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرْعُ»ق
یع ی هرجا ع لق مصلـت یا مفس ۀ ملزمی را کشف ک ق مینهمیم شرع هم با آن حکم
هماه گی داردق هرچ در قرآن ا ح یث ا کلمات علماق یو کلمه هم در این رمی ه نیام ه باش .
به همین دلیل ممکن است ع ل مصلـت یا مفس ۀ ملزمی را کشف ک که با حکم اسالح قزاحم
یاب ق یع ی حکم بیاننش ۀ اسالح ا کشفش ۀ ع ل با حکم بیانش ۀ اسالح قزاحم پی ا ک ا
کشف ع ل ار حکم اسالح مهمقر باش  .ای جا حکم ع ل حکم بیانش ۀ اسالح را مـ اد میک .
ای جاست که اب بسا مجنه ب میقوان یو حالل م صوص شرعی را به خارر مفس هاب که
ع لش کشف کردهق قـریم ک یا حنّی ااجری را قـریم ک یا حرامی را ااجب ک  .این هم
اخنراع مجنه نیستق راهی است که خود اسالح جلو پاب مجنه گذاشنه است .مجنه ان در عصر
اسالحق کار انریاب امّت را میک ق یع ی بای بک ق بای کار انریاب امّت را در اعصار قرل اسالح
بک .
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ب ابراینق ابن اب احکاح اسالمی بر مصالح ا مفاس رمی ی ا نیز قانونگذارب اسالح به نـو
قضایاب ح ی یّهق امکان ریادب به مجنه میده که به حکم خود اسالح در شرایط مخنلف رمانی
ا مکانیق ننواهاب مخنلف ب ه ا در ااقع کشف ک چیزب در یو رمان حالل ا در یو رمان
حراح ا در یو رمان ااجب ا در یو رمان مسنـب است .هیچ ن یهى در این کرراى کلّى شو
ن ارد که به خارر مصلـت بزرگقر اسالح بای ار مصلـت کوچوقر دست برداشت ا به خارر
مفس ۀ بزرگقرى که اسالح دچارش مىشودق بای مفس ههاى کوچوقر را منـمّل ش  .در این
میلب اح ى شو ن ارد .اگر مىبی ی عمل نمىشودق به اسالح مربوط نیست؛ یا به این دلیل است
که ن یه رمان مصالح را قشخیص نمىده یا ن یه رمان خوب قشخیص مىده الى ار مردح
مىقرس ق جرأت نمى ک  .بار هم ق صیر اسالح نیستق ن یه شهامنى را که بای داشنه باش ن ارد.
الى حکم اسالح این است .اسالح چ ین راه درسنى را بار کرده است» (میهربق 8272ق ج:38
.)222-363

نتيجه
با بررسی نظریّات معلوح ش ق یّ صرف به الفاظ برخی ار راایات موجب پراک گی جمعناپذیر
نظریّات برخی ن ها دربارۀ م ار قعزیر ش ه است .امّا بر خالف نظر این ن ها که با اجود عراراقی
ااضح در راایاتق قصریح نکردهان م ار قعزیر به دست حاکم ا در اخنیار اا است قا ررق
مصلـت نرد ا جامعه آن را معیّن ک ق گراهی دیگر ار ن ها به صراحت بیان داشنهان م ار
قعزیر نامعیّن است ا قعیین م ار آن به حاکم قفویض ش ه است ا بسنه به نظر اا است .در میان
این ن یهانق مـ ّق اردبیلی ا مـ ّق سرزاارب به رور مرسوط این نظریّه را قریین کردهان .
قعزیر به رأب حاکم اابسنه ا بر اساس عرف است .به رور کلّیق امور بسیارب حسب قوانین
به ننوا بار میگردد (اردبیلیق  :8492ج82ق  .)22حاصل بیان مـ ّق اردبیلی در موضعی دیگر به
این شرح است -8 :قعزیر بر اساس اصل ا نیز راایات نامعیّن ا به رأب اماح (ع) است؛  -3قعیین
نش ن م ار قعزیر کلّیّت ن ارد ا با قعزیرات م ّر اسنث اء میخوردق مگر آنها را ح ب انیم که
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خالف مشهور است؛  -2بیشنر نش ن م ار قعزیر ار م ار ح دلیلی ااضح ن اردق هرچ بعضی
ار اخرار اشارهاب مجمل دارن که م ار قعزیر به م ار ح نمیرس ؛  -4شهی ثانی ضابیه را در
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
اسنـسان ع ل باش که آن نیز حجّت نیست .انزان بر اینق هر گ اهی ح ن ارد .همچ ینق راایت
صـیح حمادبنعثمان داللت میک که م ار قعزیر میل اً ار  49ضربه بیشنر نمیشود ا راایت
صـیح اسـاقبنعمار نیز داللت میک که بیشنرین ا کمنرین م ار قعزیر  39ضربه ا  89ضربه
است؛ الرنه دربارۀ اسـاقبنعمارق بر اساس یو قولق قردی هست (اردبیلیق  :8492ج82ق -879
.)871
پس ار نظریّۀ مـ ّق اردبیلیق نظریّۀ مـ ّق سرزاارب قکمیلک ۀ جمعب ب اقوال ن ها دربارۀ
م ار قعزیر است:
حاکم اخنیار دارد که مرقکب هر حرامی را بر اساس ارادۀ خود قعزیر ک  .هیچ ق یر ا
قـ ی ب در قعزیر نیست بلکه به نظر حاکم شرعی اابسنه است ا این موضوع ار مسلّمات ن ه
استق چ انچه ار ضراریّات آن نراش  .مشخّص نش ن م ار قعزیرق به دلیل اصلق ارالق ا ظهور
اقّفاق است؛ ااگذارب آن به نظر حاکم شرعی نیز به دلیل حسره بودن قعزیر است که ب ان شو
حاکم شرعی بر حسره االیت دارد .ای که در رااینی معنرر آم ه است اماح علی (علیه السالح) به
دست شخصی ضربه رد قا ای که دست آن شخص قرمز ش ا سپس ار بیتالمال به اردااج اا
کمو کرد ا نیز در بعضی ار نصوصق م ار قعزیر  31ضربه قاریانه معیّن ش ه است ا راایاقی
مان ای هاق براب قیریق کلّی بر نرد استق نه براب قعیینق قخصیص ا ق یی به این م ارق یع ی براب
بیان حکم ااقعی کلّی این عمل نیستق بلکه به دلیل حکومت اماح (علیه السالح) در موضوع است
(سرزااربق  :8482ج37ق 341؛ سرزااربق  :8482ج31ق 814ا841ا.)336
در ننیجهق قعزیر به دلیل اصلق راایات ا ظهور اقّفاق نام ّر است ا ای که به نظر اماح یا حاکم
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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م ار قعزیر ار م ار ح مشهور بین ن ها است ا همۀ احنماالت براب قعیین ح ّب که م ار قعزیر
ار آن کمنر باش اسنظهارب است ا هیچ قصریـی در راایات ن ارد .بیشنر نش ن م ار قعزیر ار
م ار ح نیز دلیلی ااضح ن اردق الرنه اشارۀ اجمالی در بعضی ار اخرار اجود دارد .همچ ینق
کمنر بودن م ار قعزیر اشخاص آراد ار م ار ح ّ اشخاص آراد ا کمنر بودن م ار قعزیر عر
ار م ار ح ّ عر دلیلی ااضح ن ارد .امّا در خصوص ای که قعزیر من اسب ح نرای به م ار ح ّ
آن گ اه برس بای گفت این موضوع اسنـسان ع لی است که حجّت نیست .هر گ اهی ح ن ارد
ا نیز بعضی ار اخرار داللت میک

قعزیر ار  49ضربه قجاار نمیک ا بعضی داللت میک

ح اکثر م ار قعزیر  39ضربه ا ح اقل آن  89ضربه است .در خصوص ای که گفنه میشود م ار
ح ّ عر کمنر ار م ار ح ّ اشخاص آراد استق راایات قویاً ا م اقشهناپذیر بر قسااب م ار ح ّ
اشخاص آراد ا عر داللت دارن ؛ راایت حمادبن عثمان نیز که بر کمنر بودن م ار ح ّ عر ار
م ار ح ّ اشخاص آراد داللت میک حمل بر ق یّه میشود.
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
براب بیان حکم ااقعی کلّی براب آن عمل نیستق بلکه به دلیل حکومت اماح (علیه السالح) در
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
ن ها یا دناع ار ننااب ن هایی که ب ان در نظر گرننن این اصلق به راشهایی مخنلف براب قعزیر
م ار معیّن کرده ان ق مان کمنر ار م ار خاصق بین دا م ارق لزاح رعایت ق اسب هر قعزیر با
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
ار کمنرین ح ا موارد دیگر بر عه ۀ خود ن ها است .اگر قوجّه به گ اهکار ا رعایت مصلـت
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
میبی .
در راایاقی قصریح ش ه است اگر گ اهکارب گ اهی را در مکانی یا رمانی شریف مرقکب
ش ق قعزیر اا غلیظ قر ا ش ی قر خواه بود .انزان بر اینق در راایاقی اماح (علیه السالح) بیش ار
میزان ح ّ یو گ اهق گ اهکار را قعزیر کرده است .این راایات مؤیّ هسن که م ار قعزیر کامالً
حسب مصلـنی است که اماح یا حاکم میبی .
همچ ین قعزیر یو امر قعرّ ب مـض نیست که براب مصالـی غیری که ما نمیش اسیم قشریع
ش ه باش ق بلکه غرض آن قأدیب ا م ع مجرح ا هر ش ون ه ا بی هاب است قا نرد ا جامعه اصالح
شون  .به همین دلیل قعیین ح اد ا م ار آن به حاکم قفویض ش ه است.
امّا همانیور که در راایات ا ننااب ا نظر ن یهان دی ه ش ق م نضاب مصلـت ا مالحظۀ
شرایط رمان ا مکان یکی ار شاخصههاب مهم در ص ار ا اجراب حکم شرعی استق به ایژه در
احکاح جزایی که قأکی اقی بسیار بر بزهپوشیق عفوق گذشت ا همچ ین رعایت احنیاط در آنها
اجود دارن ق به ایژه در احکاح قعزیرات که میل اً ار نظر موجراتق م ارق انواعق در نظر گرننن
شخصیّت مجرحق کیفیّت اجراء ا قخفیف در اخنیار حاکم است .در ننیجهق میقوان با احرار
م نضیّات مصلـت ا رمان ا مکان ا نیز ااضاع جامعه ا جهان ار ص ار ا اجراب قعزیرات ش ی
ا نامؤثّر خوددارب کرد ا به کمنرین میزان مؤثّر آن اکنفاء نمود.
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