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چکیده
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درآمد
بـر ایـن   بسـیاري از فقیهـان  . شده در فقه استپذیرفتهاستهاییانواع مجازاتازیکیتعزیر،

اسـت مشـروط  تعزیـر گناهان، مسـتوجب هرکدام ازارتکابوالهىواجباتکه تركاندعقیده
ین مجازات تـا حـدود زیـادي در اختیـار     باشد؛ البته کیفیت و میزان انداشتهحد شرعىکهاینبر

قاضی قرارگرفته و ایشان بسته به شرایط خاص در اجرا و میزان آن مخیر است، البتـه ایـن اختیـار    
بـه دنبـال تصـویب    . توان آن را تابعی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات دانسـت تام نبوده و می

ي مجلـس بـا   ان جهـت انطبـاق مصـوبه   قانون جدید مجازات اسالمی و ارسال آن به شوراي نگهب
اي از ایرادات شورا را بـه خـود اختصـاص    قانون اساسی و شرع، ازجمله مواردي که بخش عمده

داد خالف شرع بودن مواد پیشنهادي به دلیل اطالقی است که شمول تعزیرات منصـوص شـرعی   
و مـواد  8مـاده  2و 1، بنـدهاي  7مـاده  2را هم در پی داشته است؛ ایرادي که شورا در ذیـل بنـد   

:1393الهــام و برهــانی(بــه طــرح آن پرداختــه اســت  115و 104، 92، 91، 45، 44، 39، 38، 27
دیگر شوراي نگهبان شمول احکام مختلـف قـانونی نسـبت بـه تعزیـرات را      عبارتبه). 301-286

شـرع  شود، خالفکه واژه تعزیرات اطالق دارد و شامل تعزیرات منصوص شرعی نیز میازآنجا
هاي تقنینی که در مورد تعزیرات قابلیـت اجـرا   تشخیص داد و بر این نکته تأکید نمود که آزادي

شـامل تعزیـرات منصـوص    ي تعزیـرات، گـذار در تقنـین در حیطـه   دارد و باز بودن دسـت قـانون  
بنابراین نباید اختیـاراتی کـه بـراي قضـات در خصـوص تعزیـرات وجـود دارد،        شود؛شرعی نمی

.تعزیرات منصوص شرعی نیز اعمال گرددنسبت به
تعزیـرات  «سو و اطالق موجود در اشکاالت شوراي نگهبان دربـاره  گذار از یکگویی قانونمطلق

چنـین  و هـم از سوي دیگر و اکتفا به بیان عنوانی کلـی و عـدم تعریـف ایـن عبـارت     » منصوص شرعی
هـایی را بـراي   ابهـام الب اسـالمی تـاکنون،  ي تقنینـی بعـد از پیـروزي انقـ    عدم استفاده از آن در سـابقه 

.نمایدي حقوقی کشور ایجاد کرده است که تبیین این اصطالح را بایسته میفعاالن عرصه
بـا آنتفـاوت وتعزیـر فقهـی واصـطالحی لغـوي، مختلفتعاریفبابیانابتدامقاله،ایندر
تعزیـر انـواع بـه پرداختنباسپسو) داردقرابتآنباتعزیرکهمقدريمجازاتعنوانبه(حدود

آنبـر سـعی بـاب ایـن روایاتبهاشارهوایشانيمورداشارهمنصوصتعزیراتوفقهاکالمدر
دیگـر مقالـه حاضـر درصـدد     عبـارت ها معرفی گردد؛ بهتوان این نوع از مجازاتحددرکهشده

:پاسخگویی به سؤاالت ذیل است
و تعزیر معین شرعی مندرج 115مادهتبصرهدرندرجمشرعیمنصوصتعزیرازمنظور. اول
قانون مجازات اسالمی چیست و مصادیق آن کدام است؟135در ماده 
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قانون اساسی در شناخت تعزیر منصـوص شـرعی نـاگزیر از    167شک به استناد اصل بی. دوم
ه و رویکـرد  گـردد کـه کـدام نظریـ    لیکن این سؤال مطرح می. مراجعه به منابع معتبر فقهی هستیم

فقهی بایستی در احصاء تعداد تعزیرات منصوص شرعی موردتوجـه قرارگرفتـه و معیـار انتخـاب     
توانـد راهگشـا   در ایـن مـورد مـی   167این نظریه یا رویکرد چیست؟ و آیا اساساً استفاده از اصل 

باشد؟
ار و نتـایج  گذار در ایجاد این تأسیس جدید، به بررسـی آثـ  درنهایت با ارزیابی رویکرد قانون

.ها پرداخته خواهد شدپذیرش این نوع از مجازات
ي تعزیر ازلحاظ لغوي مورد تحلیل قرار گیرد تـا  براي ورود به بحث ابتدا ضروري است واژه

.یافتبتوان به تفاوت آن با تعزیر منصوص شرعی دست
نــد ک، تعزیــر را ضــرب دون الحــد و النصــرة معنــی مــی »العــین«خلیــل بــن احمــد در کتــاب 

احمد بن فـارس بـراي تعزیـر    » معجم مقاییس اللغۀ«و در کتاب ) 351ص:1ج،1410فراهیدي،(
: 1404ابـن فـارس   (شده؛ معناي اول تعظیم و نصرت و معناي دوم ضـرب دون الحـد   دو معنا بیان

نیز تعزیر به معناي ضرب دون الحد دانسـته شـده تاجـانی را از ارتکـاب     » تاج العروس«در ). 311
نیـز تعریفـی مشـابه آنچـه     » لسان العرب«در ). 1404:212واسطی زبیدي (ه معصیت بازدارد دوبار

نمایـد کـه   ي تعزیـر اضـافه مـی   در کتاب تاج العروس آمده ذکر گردیده و نویسنده در ذیل واژه
شـود کـه در   علت ضرب دون الحد، تعزیر نامیـده مـی  ایناصل در معناي تعزیر، تأدیب است و به

نیـز تعزیـر،   » مجمـع البحـرین  «در ). 1414:561منظـور  ابن(رود ب کردن به کار میاصل براي اد
).1416:401طریحی(ضرب دون الحد معنا گردیده است 

آن،دیگـر معنـاى واسـت احترامباهمراهنصرتویارىتعزیر: گویدراغب در مفردات می
هـم آنزیـرا گـردد؛ بازمىاولاىمعنبهنیزدوممعناىالبته. استشرعىحدودازکمترمجازات

اولمعنـاى درکـه اسـت ایندرمعنىدواینتفاوت. استیارىونصرتنوعىباهمراهتأدیب
بـه مـردم، ازاوآزارهـاى قطـع بـا دوممعنـى دروکنـیم مـى کمکشآزاردمىرااوآنچهقطعبا

تعزیـر کـه شودمىفادهاستراغبکالماز). 564ص: 1412راغب اصفهانی، (شتابیم مىکمکش
ودوممعنـاى بـه سـوم معنـاى وضـرب تأدیـب و رسـاندن، یاريونصرت:استمعنىسهداراى
.گرددبازمیاولمعناىبهدوممعناى

ها حـد معـین نکـرده باشـد و از     هایی است که نص براي آندر اصطالح نیز تعزیر، کیفر جرم
که پـدر، فرزنـد خـود را تأدیـب کنـد      مند مانند آنناسوي دیگر تأدیب غیر مجرم را نیز تعزیر می

هـر  : نویسـد مـی » أشربه«شیخ طوسی در آخر کتاب ). 1288ص:2ج،1381جعفري لنگرودي،(
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شود مثـل کسـی کـه مـالی     کس مرتکب معصیتی گردد که حدي براي آن معین نشده، تعزیر می
ب را از مکانی با حفاظ سـرقت  ي نصاب را از محلی بدون حفاظ یا مالی کمتر از حدنصااندازهبه

کند یا زنی نامحرم را بدون دخول وطی کند یا او را ببوسد، بـه کسـی دشـنام داده یـا او را مـورد      
).1407:69طوسی (کند گونه موارد، امام او را تعزیر میدر این. ضرب قرار دهد

11است از مـاده  اما آنچه پیرامون تعریف تعزیر در قوانین موضوعه قابل اشاره است، عبارت 
تعزیرات، تأدیـب یـا عقـوبتی    «: داشتکه مقرر می1361قانون راجع به مجازات اسالمی مصوب 

است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذارشده است؛ از قبیل حـبس و  
16مـاده  این ماده با تغییري جزئـی در . »جزاي نقدي و شالق که بایستی از مقدار حد کمتر باشد

تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است که نـوع  «: بدین شکل درآمد1370قانون مجازات اسالمی مصوب 
و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذارشده است؛ از قبیل حبس و جـزاي نقـدي   

.»و شالق که میزان شالق بایستی از مقدار حد کمتر باشد
کـه آیـا میـان    شده بود، مبـاحثی ماننـد ایـن   راوانی مطرحدر مورد این ماده مباحث و مطالب ف

تفاوتی متصور است؟ آیا مقدر نبودن نوع و مقدار مجازات بـا اصـل قـانونی    » عقوبت«و » تأدیب«
ي قضاییه و یا ولی امر است؟ ي مجریه و یا قوهقوه» حاکم«بودن مجازات منافاتی ندارد؟ مراد از 

قـانون جدیـد   18گـذار را بـر آن داشـت تـا در مـاده      انونهاي دیگري که درنهایـت، قـ  و پرسش
تعزیـر مجـازاتی اسـت کـه     «: تعزیر را به شرح زیـر تعریـف کنـد   1392مجازات اسالمی مصوب 

موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا مشمول عنوان حد یا قصاص یا دیه نیست و به
قدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط بـه  نوع، م. گرددنقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال می

.»...شودموجب قانون تعیین میتخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به
در مقابل، حد در اصطالح و تعریف فقهی عبارت است از مجازاتی کـه نـوع و میـزان آن در    

در شـرع،  شـده  با توجه به تعریف فقهی حد بـه مجـازات مشـخص   . شرع، معین و مقدر شده باشد
ها مجازات تعیین و تقـدیر شـده   شود که در شریعت براي آنقلمرو حدود به جرایمی محدود می

هـا  رغم معلوم بودن قلمرو حدود در تعریف مجـازات حـدي، مـوارد و شـماره آن    است، لیکن به
ین تـر شود، مهممورد اتفاق فقها نبوده و بین تعداد حدود در آثار فقها اختالفات فاحشی دیده می

آیـا  : رو داردي پـیش دلیل اختالف تعـداد حـدود نـزد فقهـاي شـیعه بازگشـت بـه موضـوع مقالـه         
-حساب آورد که آنگاه موارد حدود افزایش مـی تعزیرات منصوص شرعی را باید جزء حدود به

حسـاب آورد کـه در ایـن صـورت، بـا      که تعزیرات منصوص را نباید جـزء حـدود بـه   یابد، یا این
کمتري مواجه خواهیم بود؟هاي حدي مجازات
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هـا دارد  بارزترین تفاوت میان حد و تعزیر بازگشت بـه وصـف معـین و غیـر معـین بـودن آن      
آنکـه در  بدین معنی که حد، مجازاتی است که نوع و میزان آن در شرع تعیین و مقدر شده، حال

ر ایـن تفـاوت   عـالوه بـ  . شـده اسـت  مورد تعزیرات نوع و میزان به اختیار حـاکم یـا امـام گذاشـته    
بر ایـن  . اساسی، در حدود الهی تعطیلی راه ندارد و مجازات حدي موضوع حکم باید اجرا گردد

عـدم پـذیرش کفیـل در اجـراي     : اساس نسبت به اجراي حد الهی از سه موضوع منع شـده اسـت  
حدود الهی، عدم پذیرش شفاعت نسبت به مرتکـب جـرم حـدي و ممنوعیـت تـأخیر در اجـراي       

گونه که تعیین مجازات مزبور در دست حـاکم  هاي تعزیري همانکه در مجازاتیحدود، درحال
هـاي  واحـوال جامعـه و نیـز شخصـیت مـتهم و علـل و انگیـزه       است و با توجه بـه شـرایط، اوضـاع   
شـود در اجـراي آن نیـز امکـان تخفیـف، تعلیـق و یـا عفـو از         ارتکاب جرم، مجازات تعیـین مـی  

اشته و حتـی پـس از قطعیـت احکـام تعزیـري نیـز امکـان برخـی         شده را دمجازات تعزیري تعیین
.تخفیفات قانونی وجود دارد

تعزیرات منصوص شرعی ازنظر ماهوي در برزخ میـان حـدود و تعزیـرات قرارگرفتـه اسـت،      
شده است و از سوي ها برخالف تعزیرات، در روایات تعیینسو میزان مجازات آنچراکه از یک

تعزیـر  «اطـالق ننمـوده بلکـه عبـارت     » حـد «هـا عنـوان   ن نوع از مجـازات دیگر اکثریت فقها به ای
اند؛ آنچه در این پژوهش موردتوجه قرارگرفتـه، احصـاي ایـن عنـاوین و     کاربردهرا به» منصوص

بیان مستندات آن و درنهایت تأثیري است که پذیرش این نـوع مجـازات در نظـام کیفـري ایـران      
.دارد

به تعزیرات منصوص شرعیرویکردهاي چهارگانه ) الف
بـا تتبـع   . نظر وجـود نـدارد  در خصوص تعزیرات منصوص شرعی میان اندیشمندان فقه، اتفاق

توان به چهار رویکرد در احصـاي ایـن قسـم از مجـازات     صورت کلی میهاي ایشان، بهدر نوشته
.یافتدست

انگاري تعزیرات منصوص شرعیگانهدو-1
عنوان تعزیرات منصوص شرعی، تنها دو یان موارد ذکرشده بهمحقق حلی و مرحوم امام در م
.نمایندبندي میها دستهمورد را در قالب این نوع مجازات

اگر شخصـی کنیـزي را بـه عقـد خـود درآورده و قبـل از       «: فرمایدباره میمحقق حلی دراین
ازده ضـربه و  دو(هشـتم حـد زانـی    کسب اذن از همسر مسلمانش با او نزدیکی کند به میزان یـک 
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ازجملـه روایـاتی کـه مسـتند ایـن      ). 218ص:1ج:1418محقق حلی،(» تعزیر خواهد شد) نصف
اشاره کرد کـه در  ) السالمعلیه(توان به روایت حذیفۀ بن منصور از امام صادق نظر قرارگرفته می
مانش بـا  کند از امام در مورد مردي پرسیدم که بدون اذن گرفتن از همسر مسـل آن راوي بیان می

کنـد کـه آیـا ایـن عمـل      راوي سؤال می. امام فرمودند باید جدا شوند. کرده استکنیزي ازدواج
شـود هشـتم حـد زانـی، مجـازات مـی     دهند که مرد یـک مجازاتی هم دارد یا خیر؟ امام پاسخ می

.)1409:511حرعاملی (
هـد، مـوردي   دعنوان تعزیر منصوص مورداشـاره قـرار مـی   مصداق دیگري که محقق حلی به
کـه هـر دو مـرد بـوده و یـا هـر دو زن باشـند، زیرپوشـش         است که دو شخص عریان، اعم از این

کـه عریـان بـوده و    ) و یـا دو زن (اگر دو مـرد  «: فرمایندباره میواحدي قرار بگیرند، ایشان دراین
ه شـالق،  ضرب99تا 30ها وجود ندارد زیرپوشش واحدي قرار بگیرند، بین قرابت فامیلی میان آن

).219و 1418:218محقق حلی (» شوندتعزیر می
اند، وجـود دارد  روایات فراوانی پیرامون مجازات دو مرد، یا دو زن که در یک بستر خوابیده

. شـده اسـت  آوريها در باب دهم از ابواب حد زنـا در کتـاب وسـائل الشـیعۀ، جمـع     که بیشتر آن
راوي ایـن  ): ع(ت بین معاویۀ بن عمـار و امـام صـادق    اي از این روایات، سؤال و جوابی اسنمونه

خوابنـد، چیسـت؟   کند که حکم شرعی دو زن که در رختخواب مشترك مـی سؤال را مطرح می
. خیـر : گیـرد عنوان حد شرعی؟ پاسخ میبه: پرسدراوي می. خورندتازیانه می: دهندامام پاسخ می

نجام دهند چه حکمی دارد؟ و امام همـان پاسـخ   اگر دو مرد این کار را ا: پرسدراوي در ادامه می
در حدیث دیگري عبـدالرحمن بـن حجـاج    ). 89ص:20ج،1409حرعاملی،(کنند را تکرار می

اگر دو مرد یا دو زن عریان زیرپوششـی واحـد، یافـت شـوند     «: کندروایت می) ع(از امام صادق 
).1409:89حرعاملی (» خورندهر دو حد می

ددارند کـه اگـر دو مـرد عریـان بـدون ضـرورت و بـدون وجـود هـیچ قرابتـی           مرحوم امام اعتقا
شوند و میزان تعزیـر بـه نظـر حـاکم بسـتگی دارد، امـا در       زیرپوشش واحدي قرار بگیرند، تعزیر می

گیرنـد، قائـل   مورد دو زن عریان که بدون ضرورت و بدون وجود قرابت زیر یک پوشش قرار مـی 
.)471و 1425:470خمینی (خورند ضربه تازیانه می99که به این هستند که احوط آن است 
ي لیکن در مسـأله اند،نپرداختهکنیزگرفتنزوجیتبهيمسألهبهاز سوي دیگر ایشان گرچه

ایشان در مـورد نزدیکـی بـا همسـر در روز     . دیگري قائل به منصوص بودن میزان مجازات هستند
اگـر کســی در روز مــاه مبــارك رمضــان بــا  «: نــدفرمایمـاه مبــارك رمضــان و در حــال روزه مــی 

که خود و همسرش روزه هستند، چنانچه زوجـه بـا وي همراهـی    همسرش نزدیکی کند، درحالی
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بایست کفاره داده و تعزیر ها میهرکدام از آن) با میل خود تن به این کار داده باشد(کرده باشد 
).290ص:2ج،1425خمینی،(» ضربه شالق است25شود و میزان تعزیر نیز 

تـوان  شـده، مـی  ازجمله روایاتی که در باب نزدیکی با همسر در روز ماه مبارك رمضان بیـان 
وشوهري کـه  از امام صادق در مورد زن«: اشاره نمود) ع(به روایت مفضّل بن عمر از امام صادق 

ایـن  اگـر شـوهر همسـرش را مجبـور بـه      : در حال روزه آمیزش کردنـد سـؤال شـد، امـام فرمـود     
و چنانچـه  گرددضربه تازیانه بر وي جاري می50جا آورد و کارکرده، باید دو کفاره روزه را به

ي روزه با توافق همسرش بوده و او با میل و رضایت تن بـه ایـن کـار داده، هرکـدام بایـد کفـاره      
).1409:377حرعاملی (» خوردندضربه تازیانه نیز می25جا آورده و خود را به

انگاري تعزیرات منصوص شرعیگانهسه-2
اکثریت فقها اعم از متـأخرین و متقـدمین، در مـورد تعـداد تعزیـرات منصـوص شـرعی، سـه         

.نظر وجود ندارداند، اما در مصادیق آن اتفاقعنوان تعزیر منصوص برشمردهمجازات را به
در حـال روزه  شهید اول در کتاب دروس، پیرامون نزدیکی با همسر در ماه مبارك رمضان و

دارد که چنانچه زن با شوهرش همراهی کند یعنـی بـا میـل و رضـایت خـود ایـن کـار را        بیان می
شود و ضربه تازیانه نیز زده می25انجام دهد به هر یک از زن و شوهر عالوه بر پرداخت کفاره، 

و کفـاره  بایسـت د کـه مـی  که مرد، همسرش را مجبور به این کار نماید عـالوه بـر ایـن   درصورتی
.)1417:276عاملی (گردد ضربه تازیانه نیز تعزیر می50بپردازد 

و هـم در کتـاب   ) 1413:100الجبعـی عـاملی   (شهید ثانی نیز، هـم در کتـاب الروضـۀ البهیـۀ     
، نظري مشابه شهید اول نقل کـرده و قائـل بـه ایـن     )1413:326الجبعی العاملی  (مسالک األفهام 

ضربه 50ضربه تعزیر شده و در صورت اکراه، شوهر 25هر یک است که در صورت مطاوعت، 
.گرددتازیانه تعزیر می

تازیانـه در  25محقق حلی نیز در کتاب شرایع االسالم، نظـر مشـابهی را برگزیـده و قائـل بـه      
ــه در صــورت اکــراه اســت  50صــورت مطاوعــت و  ــی (تازیان ــاب ) 1408:275حل ــی در کت ول

اکتفا کرده و میـزان تعزیـر را مطلـق گـذارده اسـت      » شوندتعزیر می«ن المختصرالنافع صرفاً به بیا
فخرالمحققین، فرزند عالمه حلی نیـز در کتـاب ایضـاح الفوائـد قائـل بـه نظـر        ). 1418:67حلی (

عنـوان  ضربه تازیانه به25و در صورت همراهی 50مشابهی گردیده است یعنی در صورت اکراه 
).1378:229حلی (تعزیر 

نظـر دارنـد، بـه    اتفاق فقها در مورد منصوص بودن آن اتفاقمواردي که اکثر قریب بهیکی از
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همسري گرفتن کنیز و نزدیکی بـا او قبـل از اذن از همسـر مسـلمان اسـت؛ شـهید اول در کتـاب        
ــاملی (دروس ــه )1417:256ع ــانی در شــرح لمع ــاملی (، شــهید ث ــی الع و در )1410:124الجبع

و در ) 1418:217حلـی  (، محقق حلـی در المختصـر النـافع    )1413:326العاملیالجبعی(مسالک
، همگـی  )1378:419حلی (و فخرالمحققین در ایضاح الفوائد ) 1408:146حلی (شرایع االسالم 

ضـربه و  12(هشـتم حـد زانـی    قائل به این نظر هستند که در چنین صورتی، مرتکب به میزان یک
.شود، تعزیر می)نصف

امـا مرحـوم خـویی    انـد؛ توجه آن است که مرحوم امام به این مسئله اشاره ننمـوده لي قابنکته
ضـربه تازیانـه   100اند که در این مورد اظهر آن است که نسبت به مرتکب، حد کامل یعنـی  قائل

اجرا شود، وي روایت وارده را به دلیل حضور احمد بـن هـودة و ابـراهیم بـن اسـحاق نهاونـدي،       
آورند که نکاح کسی که بـا علـم بـه حرمـت انجـام چنـین       گونه استدالل مینضعیف دانسته و ای

شود، باطل بوده و در صورت وقوع نزدیکی، چنین شخصـی مرتکـب زنـا    عملی، مرتکب آن می
ص:41ج،1422خـویی، (شـود  عنـوان حـد زنـا بـر او زده مـی     شده، بنابراین صد ضربه تازیانه به

شـوند کـه چنانچـه شخصـی کـه زن مسـلمانی را بـه        نظـر مـی  ، در مقابل ایشان قائل به ایـن )298
حرمـت بـه علـم بـا همسري خود دارد بدون اذن وي، اقدام به تزویج با زنی از اهل ذمه نمـوده و 

با وي نزدیکی نماید به میزان یک هشتم حد زنـا، مجـازات خواهـد شـد حـال      عملیچنینانجام
گـردد در غیـر   رفاً حد نسبت بـه او اجـرا مـی   اگر همسر مسلمان او به این ازدواج رضایت دهد ص

این صورت عالوه بر اجراي حد، حکم به جدایی مرد از زن اهـل ذمـه داده خواهـد شـد؛ ایشـان      
چنین روایـت منصـور بـن حـازم     ي هشام بن سالم و همعنوان شاهد این رأي به روایت صحیحهبه

).1422:297خویی (کنند استناد می
80ي بکارت شـود،  به آن است که کسی که با انگشت موجب ازالهاز دیگر سو، ایشان قائل

کننـد کـه هرگـاه شخصـی     ایشـان بیـان مـی   . عنوان تعزیر بـه وي زده خواهـد شـد   ضربه تازیانه به
بر نظر مشـهور  ي بکارت کسی غیر از همسر و یا کنیزش شود بناي انگشت، موجب ازالهوسیلهبه

اي که در روایت صحیحه مستند این نظر آمـده  ربه تازیانهض80خورد و تعزیر گردیده و حد نمی
؛ این در حـالی اسـت کـه شـهید اول در     )411و1422:410خویی (نیز حمل بر تعزیر شده است 

و المختصــر ) 145: 1408حلــی (، محقــق حلــی در شــرایع )256ص:1ج،1410عــاملی، (لمعــه 
صـرفاً  ) 1378:490فخـرالمحققین  (فوائـد  و فخرالمحققین در ایضـاح ال ) 1418:217حلی (النافع 

و ) 125و1410:124الجبعی العاملی(قائل به پرداخت مهرالمثل هستند ولی شهید ثانی در روضه 
کنند که در میزان پذیرند لیکن بیان میهرچند تعزیر را می) 1413:326الجبعی العاملی (مسالک 
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:1374نجفـی (و صاحب جواهر ) 1425:468خمینی (نظر وجود دارد؛ مرحوم امام تعزیر اختالف
داننـد و بیـان   نیز ضمن پذیرش تعزیر در این مورد، میـزان آن را منـوط بـه نظـر حـاکم مـی      ) 371
.نمایدکنند که در این مسئله حاکم با نظر خود مرتکب را تعزیر میمی

ایاتی که قائل توان به دو گروه تقسیم کرد، اول رواند میروایاتی را که در این باب واردشده
کـه در آن روایـت در   ) ع(به تعزیر در این مسئله هستند، ازجمله روایت ابن سنان از امـام صـادق   

بایسـت مهـر او پرداخـت    ي بکـارت وي شـده، مـی   مورد زنی که دیگري با انگشت موجب ازاله
احتمـاالً حـد در اینجـا در معنـاي اعـم خـود یعنـی مجـازات         (خـورد  گردد و مرتکب نیز حد می

در ) ع(در روایت دیگر آمده است کـه حضـرت امیـر    ). 1409:144حرعاملی ) (کاررفته استبه
و در روایت دیگري بـه نقـل از   ) 1409:144حرعاملی (اند تازیانه داده80مورد مشابهی حکم به 
80شـده و مرتکـب   فرمودنـد مهـر زن پرداخـت   ) ع(شده که امـام صـادق   عبداهللا بن سنان نیز بیان

گیـرد؛  ي دوم تنها یک روایت جاي مـی در دسته). 1409:144حرعاملی (خورد زیانه میضربه تا
که فقط قائل به پرداخت مهر در این قضیه شده ) ع(روایتی از طلحۀ بن زید به نقل از امام صادق 

دهـم قیمـت   ي بکارت او شود، ضامن یکاگر کسی به کنیزي تجاوز کند و موجب ازاله«: است
حرعـاملی  (» بایست مهر او را بپردازدي بکارت زن مسلمانی گردد، میجب ازالهاوست و اگر مو

؛ شاید به علت وجود این دودسته روایات است که فقها نیز قائل به نظـرات متفـاوت   )1409:145
.اندشده

انـد، قـرار گـرفتن دو شـخص     کـرده انگاري بـه آن اشـاره  گانهسومین تعزیري که قائلین به سه
ز دو زن یا دو مرد، زیرپوششی واحد است؛ محقق حلی در المختصر النـافع در مـورد   عریان اعم ا

ضـربه  99تـا  30کند هر یک از دو مـرد بـین   مردان نظري مشابه نظر شهیدین برگزیده و بیان می
حلی (داند ها را قابل تعزیر میو در مورد دو زن صرفاً عمل آن) 1418:218حلی (شود تعزیر می

لیکن در شرایع االسالم ضمن تکرار موضع خود در مورد دو مرد، قائل به مجـازاتی  ) 1418:219
مرحوم خویی نیـز در ایـن مـوردنظر مشـهور را در     ). 148و1408:147حلی (اند مشابه زنان شده

).294الی1422:291خویی (کنند ضربه شالق را انتخاب می99تا 30تعزیر بین 

ت منصوص شرعیانگاري تعزیراچهارگانه-3
شیخ طوسی، شهید ثانی بر اساس آنچه در کتاب مسالک االفهام نقل کرده، صـاحب جـواهر   

.گیرنداهللا صافی گلپایگانی در این دسته جاي میو آیت
ي انگشت، نزدیکی با همسـر در حـال روزه، بـه همسـري     وسیلهي بکارت بهشیخ طوسی ازاله
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از همسـر مسـلمان و قـرار گـرفتن دو عریـان زیرپوششـی       گرفتن کنیز و نزدیکی با او قبـل از اذن  
هرگاه کسی با انگشت خـود  : کنندگونه بیان میداده و اینواحد را، ذیل تعزیرات منصوص جاي
عنـوان خسـارت پرداختـه و    دهم قیمت او را بـه بایست یکموجب ازاله بکارت کنیزي گردد می

بایست مهرالمثـل  علیها، زن آزاد باشد میمجنیشود و اگر ضربه شالق نیز تعزیر می99تا 30بین 
صاحب مسالک در این مسئله هرچند اصـل تعزیـر را   ). 1400:699طوسی(وي نیز پرداخت گرد 
نظر وجود دارد، اکتفا نمـوده  که در مورد میزان آن، میان اصحاب اختالفپذیرفته ولی بابیان این

رد، تعیـین مقـدار را بنـا بـه نظـر حـاکم       و صاحب جواهر نیز ضمن پذیرش اصل تعزیر در این مو
.گذشتقبلقسمتدرآنشرحداند کهمی

بستر شدن با همسـر در حـال روزه در   شیخ طوسی، هم در مبسوط و هم در نهایه در مورد هم
ماه مبارك رمضان مانند سایر فقها قائل به این است که چنانچه زن مطاوعـت نمـوده هـر یـک از     

شوند و هـر یـک ملـزم بـه پرداخـت کفـاره عمـل خـود هسـتند و          میضربه تعزیر25زن و شوهر 
ضـربه تازیانـه   50کـه  که مرد همسر خود را به این کار اکراه کرده باشد، عالوه بر ایندرصورتی

شهید ثانی نیـز در مسـالک قائـل    ). 1407:275طوسی (بایست دو کفاره نیز بپردازد خورد میمی
دارند کـه شخصـی کـه در روز مـاه     رح لمعه صرفاً بیان میبه نظر مشابهی است لیکن برخالف ش

الجبعـی  (دارنـد  خورد و تفصیلی در این زمینه بیان نمیضربه تازیانه می25مبارك نزدیکی کند، 
که در شرح لمعه تفصیلی را که فقها قائل بـه آن هسـتند مورداشـاره    حال آن) 1413:326العاملی 
نزدیکـی دانسـتن تعزیـر قابلبرعالوهاهللا صافیآیت). 1410:100الجبعی العاملی (دهند قرار می

تعزیـر بـه قائـل نیـز ماهیانـه عـادت حالـت درنزدیکیبرايرمضان،مباركماهروزدرهمسربا
عـادت حـال دریـا واسـت روزهکـه درحالیهمسرش،باکسیاگر: فرمایدمیوبودهمنصوص

.)88و1404:87صـافی  (شـود  مـی تعزیـر تازیانـه هضـرب 25کنـد، نزدیکـی بردماهیانه به سر می
نجفـی  (صاحب جواهر نیز به تبعیت از فقهاي سلف قائل به همین نظر و تفصـیل ذکرشـده اسـت    

کـه شـیخ طوسـی بـراي نزدیکـی بـا همسـر در حالـت عـادت          توجه آني قابلنکته). 1374:308
).1400:731طوسی (باشند تازیانه می25ماهیانه نیز قائل به تعزیر به میزان 

مورد سوم از منصوصات موردقبول شیخ که موردپذیرش شهید در مسالک و صاحب جواهر 
نیز است، به همسري گرفتن کنیز باوجود همسر مسلمان و نزدیکی بـا او قبـل از کسـب اجـازه از     

ز از بایسـت مـرد و کنیـ   در چنین حالتی می: فرمایدباره میشیخ در کتاب نهایه دراین. همسر است
ضـربه و نصـف نیـز،    12اندازه یک هشتم حد زانی یعنی به) مرد(عالوه مرتکب هم جداشده و به

اگـر  : کننـد شـهید ثـانی در مسـالک در ایـن مـورد بیـان مـی       ). 1400:731طوسی (شود تعزیر می
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کرده و قبـل از کسـب اجـازه از همسـر مسـلمانش بـا او نزدیکـی کنـد         شخصی با کنیزي ازدواج
صاحب جواهر ضمن ). 1413:326الجبعی العاملی (گردد یک هشتم حد زانی تعزیر میاندازه به

نقل نظري مشابه مستند این حکم را نیز بیان کرده و به روایتی از حذیفۀ بن منصور و منصـور بـن   
در مـورد مـردي کـه بـدون اذن همسـرش      ) ع(کند که بر اساس آن امـام صـادق   حازم استناد می

خود درآورده بود، حکم به مفارقت داده و بیان نمودنـد کـه مرتکـب یـک     کنیزي را به زوجیت 
).1374:372نجفی (گردد هشتم حد زانی، تعزیر می

چهارمین تعزیر منصوص ازنظر شیخ، شهید، صاحب جواهر و صافی گلپایگانی قـرار گـرفتن   
قائـل بـه   دو عریان زیرپوششی واحد است که شیخ هـم در مـورد دو زن و هـم در مـورد دو مـرد      

چنانچه دو زن عریان، بـدون وجـود نسـبت    : کنندضربه است و بیان می99الی 30تعزیر به میزان 
هـا بـین   که ضرورتی اقتضا نماید، زیر یک پوشش قرار بگیرنـد هرکـدام از آن  فامیلی و بدون آن

ه در شـیخ عقیـده دارد کـ   . ضربه، تعزیر خواهد شد که انتخاب میزان آن، با حاکم است99تا 30
ي سـوم حـد   ي دوم تکرار چنین عملی، هر دو عالوه بر مجازات فوق تأدیب شده، در مرتبهمرتبه

هاسـت  ي چهارم، قتل مجازات آنها زده خواهد شد و در مرتبهصد تازیانه به آنکامل یعنی یک
تـا  30دارد که بنا به نظر حاکم هر دو بیندر مورد دو مرد نیز شیخ بیان می). 1400:707طوسی (

ي سـوم حـد   ي دوم به همـین میـزان تعزیـر شـده و در مرتبـه     خورند در مرتبهضربه تازیانه می99
).1400:705طوسی (کامل اعمال خواهد شد 

ضـربه،  99تا 30کند که هر دو بین شهید ثانی در کتاب مسالک نیز در مورد دو مرد بیان می
کـه در  انـد درحـالی  ضرورت تعزیـر اشـاره نمـوده   ي دو زن صرفاً برخورند ولی دربارهتازیانه می

داند که در مبحث قبل بدان اشـاره گردیـد   الروضۀ البهیۀ، میزان تعزیر را در زنان کمتر از حد می
).1413:384الجبعی العاملی (

گونـه کـه شـیخ و    کنـد همـان  صاحب جواهر در مورد زیرپوشش قرار گرفتن دو مرد بیان می
-ضـربه، تعزیـر مـی   99تـا  30اند، هر یک از مرتکبین بین رین بیان نمودهابن ادریس و اکثر متأخ

؛ و در مورد دو زن نیـز  )1374:384نجفی (داند گردند و انتخاب بین دو غایت را نیز با حاکم می
تبـع مشـهور   دارند و مقتضاي اطالق مجازات تعزیري کمتر از حد را، بـه حکم مشابهی را بیان می

30هرچند در هر دو صورت، ایشان تمایـل بـه عـدم پـذیرش     . دانندضربه می99تا 30شالق بین 
:1374نجفـی  (داننـد  ضربه در این نوع تعزیر دارند و تعیین حـداقل را منـوط بـه نظـر حـاکم مـی      

391.(
جا چهار تعزیر منصوص مدنظر شـیخ طوسـی مورداشـاره قـرار گرفـت لـیکن صـاحب        تا این
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یـک مـرد و یـک زن در زیرپوشـش واحـد را نیـز جـزء        مسالک و صاحب جواهر، قرار گـرفتن  
اگر مرد و زن مجـردي زیرپوششـی واحـد    : دارددانند؛ شهید در این زمینه بیان میمنصوصات می

و326: 1413الجبعـی العـاملی   (خورنـد  عنوان تعزیر تازیانه مـی ضربه به99تا 10یافت شوند بین 
327.(

دارد معانقه و استمتاعات بدون نزدیکـی بیـان مـی   صاحب جواهر در رابطه با تقبیل، مضاجعه،
نجفـی  (تازیانه است 100یک دسته قائل به اعمال : که در این رابطه دودسته روایت وارد گردیده

صاحب جـواهر نظـر اخیـر را    . اندي دوم میزان مجازات را کمتر از حد دانستهدسته). 1374:289
کند کـه میـزان تعزیـر بایـد از     در نصوص چنین اقتضا میدارند که تأمل اند و بیان میاشهر دانسته

).1374:290نجفی (دانند ضربه می99حد کمتر بوده و حاکم مختار است لذا میزان تعزیر را 
اکتفـا  » واجب بودن تعزیر بـر فاعـل چنـین عملـی    «شیخ در رابطه با این مسئله در نهایه به بیان 

هـا صـد تازیانـه مجـازات     نویسـد کـه هـر یـک از آن    ، در خـالف مـی  )1400:689طوسی(کرده 
دارد کـه چنانچـه مـرد و زن نـامحرم در     و در مبسوط بیان می) 5:373، ج1407طوسی (شود می

شـوند  ها حد نبوده بلکـه تعزیـر مـی   فراش واحد بوده و مرتکب تقبیل یا معانقه شوند مجازات آن
).1407:7طوسی (

زنیـک ومـرد یـک یـا وباشـند مـرد دوکـه ایـن ازعـم امجـرد دومورددرصافیاهللاآیت
ایشـان دانـد؛ مـی ضربه99حداقل،تعیینبدوننیزراتازیانهمیزانوخورندمیتازیانه: فرمایدمی
مسلمانینصرانییکاگرکندمیبیانوکردهاشارهدیگريمسئلهبهمنصوصچهارمینعنوانبه
زدهتازیانـه اوبـه اسـالم حرمـت دلیـل بهضربه79ومانمسلحقدلیلبهضربه80کندقذفرا

ازروایتـی بـه تـوان مـی نظراینمستندروایاتازجمله. )1404:88صافی گلپایگانی (شد خواهد
.)1409:200حرعاملی (اند فرمودهکهنموداشارهصادقامامازنقلبهصهیببنعباد

ي تعزیرات منصوص شرعیانگارگانهپانزده-4
عنـوان تعزیـرات   پانزده مصداق را به» ي آنتعزیر و گستره«اهللا مکارم شیرازي در کتاب آیت

:اندبرده و براي هر یک به روایت مختص آن استناد نمودهمنصوص شرعی نام
بـاره روایتـی از امـام صـادق مـورد      اي که به انسان آزادي افترا و بهتان بزند که درایـن برده. 1

هفتادوهشت،یاهفتادونه،مستحقشخصىچنین«: که طی آن حضرت فرمودنداستناد قرارگرفته
شـود  گونـه مـدعی مـی   نگارنده بعد از ذکر این روایت این). 1409:184حرعاملی (»استتازیانه

.»استنمودهمعینرااستقذفبامتناسبکههایىجرمتعزیرمقدارمذکورروایت«: که
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39فـاجر، کـافر، خبیـث، فاسـق، منـافق و امثـالهم کـه        : یدهر کس به مسلمان دیگري بگو. 2
، در اینجـا روایتـی   )1382:102مکارم شـیرازي  (عنوان تعزیر به او زده خواهد شد ضربه تازیانه به

از حضرت امیر مورد استناد قرارگرفته که حضرت فرمودنـد هـر کـس نسـبت بـه بـرادر مسـلمان        
).1408:103نوري (ضربه شالق خواهد خورد 39خود یکی از این الفاظ را به کار ببرد 

گیـرد، رابطـه   سومین موردي که تحت عنوان تعزیر منصوص شرعی مورداشـاره قـرار مـی   . 3
چهارم حد زانـی،  اندازه یکاست که بنا به نظر ایشان، مرتکب به) وطی بهائم(جنسی با حیوانات 

به نقل از ) ع(ایتی است از امام کاظم خورد؛ روایت مورد استناد نیز روضربه، تازیانه می25یعنی 
.)1409:357حرعاملی (اسحاق بن عمار 

محمـد  . تازیانه تعزیر خواهد شـد 25نزدیکی با همسر در حالت عادت ماهیانه که مرتکب . 4
السالم پرسید اگر مردي با همسر خـود در حـال عـادت ماهیانـه آمیـزش      بن مسلم از امام باقر علیه
درودینـار یکاشکفارهباشدعادتاولروزهاىدراگر: مام فرمودندکند چه حکمی دارد؟ ا

و امـام دارد؟هـم مجـازاتى آیـا پرسـد راوي مـی . اسـت آنکفـاره دینـار نصـف پایانىروزهاى
.)1409:377حرعاملی (خورد مىنیزتازیانهوپنجبیست: فرمایدمی

.هآمیزش جنسی در روز ماه مبارك رمضان و در حالت روز. 5
ابومخلـد سـراج از امـام صـادق چنـین نقـل       . بخوانـد » فرزند دیوانه«شخصی که دیگري را . 6

طـرف وبـود خوانـده »دیوانـه فرزند«رادیگرىکهشخصىمورددر)ع(علىحضرت: کندمی
کـه داددسـتور اولشـخص بـه : کـرد قضـاوت چنـین بـود گفتـه وىبهراجملههمیننیزمقابل

تـو انتظاردرمجازاتهمینکردگوشزدوىبهکهاینضمنبزندتازیانهضربهبیسترادیگرى
نیـز اووسـپرد دومشـخص بـه راتازیانـه حضـرت شـد، انجـام مجازاتکهاینازپس. استنیز

.)1409:203حرعاملی (نواخت اولشخصبدنبرشالقبیست
ود داشـته باشـد در   کـه ضـرورتی وجـ   دو مردي که بدون وجود قرابت فـامیلی و بـدون آن  . 7

روایت عبداهللا بن سنان مسـتند ایـن حکـم    . ضربه تازیانه خواهند خورد99یک بستر قرار بگیرند، 
).89: 1409حرعاملی (است که تفصیالً بدان اشاره شد 

چنانچه مرد مسلمانی که همسر مسلمان نیز دارد بدون اجازه همسرش با زنی از اهل کتاب . 8
12ارقت، یک هشتم حد زانی نیز تعزیر خواهد شد، یعنی به میـزان  ازدواج کند ضمن وجوب مف

).1409:151حرعاملی (ضربه و نصف 
حرعـاملی  (ضربه تازیانه براي مرتکـب بـه دنبـال دارد   99تمتعات جنسی بدون آمیزش که . 9
1409:113.(
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ال امیـر علیـه  حضرتکهکندمىنقلالسالمعلیهصادقامامازبجلىموسى. 10 ومـرد مالسـ
بـر تازیانـه 98یا99ونمودهدستگیرنبودآنجادردیگرکسهیچکهاىخانهدررانامحرمىزن
).114و1409:113حرعاملی (کردجارىهاآن

20کسی که در ماه مبارك رمضان شرب خمر نمایـد عـالوه بـر مجـازات شـرب خمـر،       . 11
روایت دعـائم االسـالم،   . بر وي زده خواهد شدتازیانه به دلیل زیر پا گذاشتن حرمت ماه مبارك 

روایتی از فقه الرضا و روایتی از ابـراهیم بـن محمـد ثقفـی در اینجـا توسـط ایشـان مـورد اسـتناد          
).114و1409:113حرعاملی (قرارگرفته است 

ضـربه تازیانـه اسـت، روایتـی از     20اي یهـودي، مسـتحق   : شخصی که به دیگري بگویـد . 12
اي «ین نظر قرارگرفته کـه طبـق آن پیـامبر بـر شخصـی کـه بـه دیگـري گفتـه بـود           پیامبر مستند ا

خطاب نمایـد نیـز   » یا مخنث«اگر شخصی دیگري را با جمله . تازیانه جاري ساختند20، »یهودي
).1409:195حرعاملی (تازیانه است20مستحق 
خـورد  ازیانـه مـی  ت39اش را افطار کنـد،  کسی که در ماه رمضان بدون عذر شرعی روزه. 13

).1409:195حرعاملی (
ضـربه 79قـذف، حـد بـر عـالوه کنـد، قـذف رامسلمانىکتاباهلازشخصىچنانچه. 14
کـه ذیـل   ) 102-106: 1382مکـارم شـیرازي   (گـردد  مـى جـارى وىبرتعزیرعنوانبهنیزشالق

قبـول ایشـان   عنـوان یکـی از تعزیـرات منصـوص مورد    اهللا صـافی نیـز ایـن مسـئله بـه     نظرات آیـت 
روایت مورد استناد نیز روایتی است از عبـاد بـن صـهیب بـه نقـل از امـام       . مورداشاره قرار گرفت

.شده استصادق که قبالً بدان پرداخته
:توان عمده مطالب گفته شده تا بدین جا را به صورت زیر خالصه کردمی

به همسري درآوردن کنیز با وجود همسر مسلمان 
محقق حلی

دوگانه انگاري 
قرار گرفتن دو عریان زیر یک پوشش

مرحوم امام
روزهحالدرورمضانمباركماهروزدرهمسربانزدیکی
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گانه انگاري که تنهـا آیـت اهللا مکـارم، بـه آن معتقـد بـوده و مصـادیق آن        و در نهایت پانزده
.د اشاره قرار گرفتمور

منصوص شرعی و حقوق کیفري ایرانریتعز) ب
بعد از تبیین این اصطالح ازنظر فقهی و بیان نظریات مختلف فقها پیرامون این مسئله، شایسـته  

هـاي مطـرح در ایـن    گذار در این مـورد پرداختـه و بـه پرسـش    است که به بررسی رویکرد قانون
. زمینه پاسخ داده شود

، امکـان اعمـال نهادهـاي    1392قانون مجازات اسالمی مصوب 115ماده 2ه تبصره با توجه ب
پـذیرش احکـام صـادره توسـط محـاکم خـارجی       : زیر در مورد  تعزیرات منصوص منتفی اسـت 

ي مدت بازداشـت موقـت در حکـم    ، محاسبه)8و بندهاي الف و ب ماده 7موضوع بند ب ماده (
موضـوع  (جازات در جرایم تعزیري درجه هفـت و هشـت   ، معافیت از م)27موضوع ماده (نهایی 
، معافیت از مجازات در صورت رعایت شـرایط  )40موضوع ماده (، تعویق صدور حکم )39ماده 

، تعلیـق  )41موضـوع مـاده   (در مدت تعویق صـدور حکـم و پـس از سـپري شـدن مـدت تعویـق        
تکـابی توسـط اطفـال    ، تخفیف و تعلیق و تعویـق مجـازات جـرایم ار   )45موضوع ماده (مجازات 

و سـرانجام  ) 105موضـوع مـاده   (، مـرور زمـان تعقیـب و صـدور حکـم      )94و 93موضوع مواد (
2وجود مخصصی منفصـل در تبصـره   ). 115موضوع ماده (تأثیرگذاري توبه در سقوط مجازات 

هـاي متعـددي   قانون مجازات اسالمی نسبت به یازده ماده از قانون، منشأ ایجاد پرسـش 115ماده 
عالوه بـر ایـن اسـتثنائات منـدرج در     . ها پاسخ داده شودست که در ادامه تالش خواهد شد بدانا

قانون مجازات اسالمی، صورتی 135گذار در بحث تعدد جرم و در ماده ، قانون115تبصره ماده 
دهد که تعزیر در اجراي مجازات بر حد یا قصـاص  ها مدنظر قرار میرا در نحوه اجراي مجازات

در تعـدد جـرائم موجـب حـد و تعزیـر و نیـز جـرائم        «: داردمقـرر مـی  135گردد؛ مـاده  میمقدم
شود مگر حد یـا قصـاص،   ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا میموجب قصاص و تعزیر مجازات

الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجراي حد نیـز نشـود   سالب حیات و تعزیر، حق
منظور از تعزیر معین شرعی همان تعزیر منصوصی . »گردددا تعزیر اجرا میکه در این صورت ابت

.است که این مقاله در پی تبیین مفهوم و آثار آن است

هابندي مجازاتتعزیر منصوص و طبقه-1
گـذار اسـالمی از سـال    قـانون . هاستبندي مجازاتحائز اهمیت، توجه به تقسیمياولین نکته
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قانون مجـازات  12ماده ها در نظر گرفته بود و در اي را براي مجازاتگانهجبندي پنتقسیم1370
-1:مقرر در این قانون پـنج قسـم اسـت   هايمجازات«: داشتبیان میاسالمی مصوب همان سال

14لـیکن در مـاده   . »هـاي بازدارنـده  مجـازات -5و تعزیـرات  -4،دیات-3،قصاص-2، حدود
هـاي  مجازات-14ماده «: اي را مدنظر قرار داده و مقرر داشته استقانون جدید تقسیم چهارگانه

گـذار  قـانون . »تعزیـر -تدیه، -پقصاص، -بحد، -الف: قسم استدر این قانون چهار مقرر 
بابیان معنایی گسترده از تعزیـر، هـم مخالفـت بـا دسـتورات شـرعی و هـم مخالفـت بـا مقـررات           

تعزیـر  «: مقـرر داشـته اسـت   18دانسـته و در مـاده   حکومتی را مسـتوجب ایـن قسـم از مجـازات     
موجب قـانون در مـوارد ارتکـاب    قصاص یا دیه نیست و به، مجازاتی است که مشمول عنوان حد

نوع، مقدار، کیفیت اجـرا و  . گرددمحرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می
. »...شـود موجب قانون تعیین مـی یر بهمقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعز

گذار پیرامون تعزیـرات و تعریـف آن، ایـن سـؤال را بـه دنبـال دارد کـه آیـا         ي جدید قانوناراده
ي سـابق بازگشـت نمـوده اسـت و منظـور      گانـه بـه تقسـیم پـنج   115مـاده  2گذار با تبصـره  قانون
شـرعی اسـت و منظـور از    گذار از تعزیرات منصوص شرعی همـان مخالفـت بـا دسـتورات    قانون

تعزیرات غیرمنصوص شرعی، مخالفت با مقررات حکومتی یا خیر؟
تقسـیم ... «بیـان داشـته بـود کـه     14شوراي نگهبان در بخشی از اشکاالت خود در ذیل ماده 

الهام (» شوداصالحآمدهفعلیقانون12مادهوالیحهدرکهنحويبهبایدمادهایندرهامجازات
شاید این اشکال شـوراي نگهبـان در نگـاه اول بتوانـد قرینـه بـر       ). 288ص:2ج،1393،و برهانی

چنان قابل اعتناء نیست چراکـه مجلـس   گانه باشد، اما این قرینه آنبندي پنجي تقسیماحیاء دوباره
بنـابراین بایـد   با تغییري از سـوي مجلـس مواجـه نشـد؛    14به این اشکال شورا وقعی ننهاد و ماده 

هـا  گذار بوده است امـا چهـارمین قسـم از مجـازات    که همان تقسیم چهارگانه مدنظر قانونگفت
: شودیعنی تعزیرات به دودسته تقسیم می

ــته ــال    . ي اولدس ــانون س ــا ق ــاس ب ــه در قی ــوص ک ــرات غیرمنص ــته 1370تعزی ــامل دودس ش
یعنــی اي از تعزیــرات پــیش از تصـویب قــانون اســت شــامل بخـش عمــده . اول: هاســتمجـازات 
و یا عقوبتی اسـت کـه نـوع و   تأدیبتعزیر، «: 1370قانون سال 16هایی که به تعبیر ماده مجازات

یعنـی مجـازات در مـورد    »...اسـت واگذارشـده حـاکم نظـر ه مقدار آن در شرع تعیین نشـده و بـ  
انگاري و بیان حرمت آن به دسـت شـارع اسـت    رفتارهایی که داراي حرمت شرعی است و جرم

هایی کـه در قـانون   تمامی مجازات. دوم. ین میزان مجازات به نظر حاکم واگذارشده استاما تعی
17مـاده  گـذار در  عنوان بازدارنده مورد شناسایی قرارگرفته و خود قـانون به1370مجازات سال 
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یـا عقـوبتی   تأدیبمجازات بازدارنده، «: ها را به این صورت تعریف نموده بوداین دسته مجازات
مراعـات مصـلحت اجتمـاع در قبـال تخلـف از      وحفظ نظممنظوربهاز طرف حکومت است که

تعطیـل محـل کسـب،    ،جـزاي نقـدي  گردد از قبیل حبس،مقررات و نظامات حکومتی تعیین می
معین و منع از اقامت در نقطه لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط

یعنی رفتارهایی که ازنظر شرعی داراي حرمت نیسـتند بلکـه حکومـت    ؛»نیا نقاط معین و مانند آ
.ها را ممنوع اعالم کرده استآن

تعزیرات منصوص شرعی که شـامل تعـداد بسـیار محـدودي از تعزیـرات سـابق       . ي دومدسته
است با این تفاوت که این نوع تعزیرات هم داراي حرمت شـرعی هسـتند و هـم میـزان مجـازات      

ها متغیر بوده و از دو تا پانزده عنـوان  شده است که چنانچه گذشت تعداد آنرع تعیینها در شآن
.است

قانون مجازات اسالمی و تعداد تعزیرات منصوص-2
چنـین بـدون احصـاي تعـداد ایـن      گذار بدون تعریف تعزیرات منصـوص شـرعی و هـم   قانون

115مـاده  2اصطالح را در تبصره منظور برطرف نمودن اشکال شوراي نگهبان، این تعزیرات، به
نظر فقها در احصاي تعداد ایـن  وارد کرده و به مبهم بودن این اصطالح و اختالف135و نیز ماده 

بـراي شـناخت   : کند و آن اینکهتر مواجه میاین مسئله ما را با پرسشی مهم. تعزیرات توجه ننمود
اجعه نماییم؟ها باید به کدامین مرجع مرها و تعداد آناین مجازات

گـذار وارد قـانون   شک اصـطالحی فقهـی اسـت کـه توسـط قـانون      تعزیر منصوص شرعی بی
قانون اساسی براي تعریف و شـناخت  167گردیده است و با توجه به ابهام قانون و به استناد اصل 

ماند و آن عبـارت اسـت   تعداد آن ناچار از مراجعه به فقه هستیم اما همچنان یک اشکال باقی می
که به کدام دیدگاه فقهی باید مراجعه نمود و از کدام دیدگاه فقهی باید تبعیت کرد؟از این

شوراي نگهبان دریکی از اشکاالتی که بر قانون مجازات وارد آورده اسـت بـراي تعزیـرات    
نسـبت بـه تعزیـرات منصـوص     38اطالق ماده «: منصوص شرعی مثالی را ذکر کرده و بیان داشته

:1393الهـام و برهـانی   (» ، خالف موازین شرع شناخته شد"خواريروزه"تعزیري مانند مجازات
با توجه بـه آنچـه در مباحـث قبـل مورداشـاره قـرار گرفـت، مشـخص گردیـد کـه تعزیـر            ). 297
عنوان تعزیري مقدر، تنها در یـک نظـر شـاذّ فقهـی     خواري عمدي در ماه مبارك رمضان بهروزه

نسبت میان دستگاه قضـایی و برداشـت فقهـی شـوراي نگهبـان      حال. شده استموردپذیرش واقع
چیســت؟ آیــا چــون شــوراي نگهبــان آن نظــر فقهــی موســع در فهــم تعزیــر منصــوص شــرعی را  
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موردقبول قرار داده، تمامی دادرسان نیز مکلّف به پذیرش چنین دیدگاهی هستند؟
قانون وارد کـرده و هـیچ   گذار عبارتی فقهی و مطلق را دررسد که قانوندرهرحال به نظر می

وجـود  بـااین . الزام قانونی جهت تبعیت دادرسان از رویکرد فقهـی شـوراي نگهبـان وجـود نـدارد     
کـه مفهـوم و مصـادیق آن    آنچه مسلم است، اصطالحی فقهی در قانون ذکرشده اسـت بـدون آن  

از»شـرعی منصـوص تعزیـرات «یعنـی مقالهدیگر موضوععبارتشده باشد؛ بهتعریف و مشخص
کـه آنبدونگردیدهذکرقانونمتندراصطالحیرود؛به شمار می»قانوناجمال«بارزمصادیق

قـانون اساسـی   167مانند سـایر مـواردي کـه ارجـاع بـه اصـل       موردایندر.باشدروشنآنابعاد
طبـق اساسـی قـانون سـو هستیم؛ چراکـه از یـک  مواجهخاصیمشکلباکند،موضوعیت پیدا می

بـه مراجعـه بـه مکلـف راقضـات قوانین،تعارضواجمالسکوت،نقص،صورتدر167اصل
بایست به تعیین تکلیف این مهم همت گمارد دادرس می1.استنمودهفقهیمعتبرفتاويومنابع

و مشخص کند که در چنین موقعیتی کدامین رویکرد فقهی در فهم این اصطالح فقهی و احصاء 
تواند باشد؟ درواقـع بایـد   نماید و معیار انتخاب این رویکرد فقهی چه میتعداد آن ما را یاري می

تـوان مراجعـه کـرد و مـالك انتخـاب آن دیـدگاه       مشخص نمود که به کدام دیدگاه فقهـی مـی  
مراجعه به فتاوي و منابع معتبر هـم ایـن اجمـال را    -چنانچه مالحظه شد–چیست؟ از سوي دیگر 

. نظر فقهی میان فقها هستیمه نیز شاهد وجود اختالفکند، چراکه در این مرحلرفع نمی
:طرح استرفت از این معضل، دو راهکار قابلبراي برون

قـانون اساسـی رود و   167راهکار اول اینکه دادرس با معیاري شخصـی بـه سـراغ ایـن اصـل      
اقـدام بـه   یافته براي هر مکلفی را بر اساس نظر مقلَّد وي یافته و بـر اسـاس آن  حکم شرعی فعلیت

نمایـد  یک از مراجع عظام، تقلید مـی صدور رأي نماید؛ یعنی از شخص پرسیده شود که از کدام
و براساس نظر آن فقیه خاص، در مورد اینکه رفتار وي مستوجب تعزیـر منصـوص شـرعی بـوده     

. است یا خیر، اظهارنظر نماید

درهرچند. اي وجود داردهاي گستردهبحث36اصلبااصلاینجمعينحوهواساسیقانون167اصلبهاستنادمورددر.1
اصلاینکه آیاخاصه) 69-96: 1380کوشا و هاشمی ك.ر(مطرح گردیدهمختلفینظراتاصلدواینجمعينحوهمورد
است نگردیدهتعیینآنايبرمجازاتیانگاري نشده وجرمقانوندرکهاسترفتاريانگاريجرمپیدراساسیقانون167

نویسندگانمیانجدينظراختالفمحلانگاري گردیده است،گیرد که در فقه جرمیا فقط یافتن مجازات رفتاري را دربرمی
بحثمحلچراکهنداردوجودحقوقینویسندگانمیاننظرياختالفهیچرسد در موضوع بحث مالیکن به نظر میاست،
مبهم،عبارتاینکهواقفیمامراینبرهمگیواستقرارگرفتهموردپذیرشصراحتبهقانوندرکهاستموضوعیمقاله،
بنابرایناست؛بودهنگهبانشورايفقهیهايدغدغهرفعپیدرقانونبهآنوروداساساًواستفقهی-شرعیمنشأداراي
ظاهراًامراین. کردمراجعهفقهبهبایداست،رگرفتهقراموردپذیرشقانوندرکهمبهمیفقهیِتأسیسِازابهامرفعبراي
).141-142: 1387اردبیلی (است حقوقینویسندگاننظراتفاقمورد
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ي، رویکـرد حـداقلی بـه    راهکار دوم آن است که با استفاده از اصول تفسـیري حقـوق کیفـر   
تعزیرات منصوص شرعی را موردقبول قرار داده و بر این امر اکتفا کنیم که ایـن عنـوان، تنهـا دو    

و بقیـه مـوارد داخـل در عنـوان تعزیـر      ) انگـاري رویکرد دوگانـه (گیرد رفتار مجرمانه را در برمی
.گیردمنصوص شرعی نبوده و ذیل عنوان تعزیر غیرمنصوص قرار می

:رسد که رویکرد دوم به دالیل زیر بایستی موردقبول واقع شودر میبه نظ
هاي فقهی و استفتائات خود در مورد تعزیـرات  ، بسیاري از مراجع و فقها، اساساً در نوشتهاوالً

اند و حتی برخی از بزرگان تمایلی بـه ورود  منصوص و تعداد این تعزیرات سخنی به میان نیاورده
ارجاع بـه نظـر   . دانندو این موضوعات را اموري حکومتی مییفري ندارندهاي حقوق کبه عرصه

-یافتـه در پرونـده  تواند مشکل فعلیتفقیه موجود، ارجاع امر مبهم به امري مجهول است که نمی

.هاي کیفري را حل نماید
شـت  نظرهاي مختلف نمود، زیرا چنانچه گذتوان چنین تأسیسی را منوط به اختالف، نمیثانیاً

تأسیسات مختلف حقوقی در قانون جدید در مورد تعزیرات منصوص شرعی کاربردي ندارنـد و  
گستردگی این تأسیسات و آثار آن در چنین امر مهمی منشأ تشتّت آراي گسـترده و سـردرگمی   

ي واحــدي در شــناخت و احصــاي ایــن بنــابراین بایــد رویــهمحــاکم و شــهروندان خواهــد شــد؛
.ار دادتعزیرات، موردقبول قر

گیرينتیجه
:شویمحال انتقادآمیز مواجه میتأمل و درعیندر پایان، با پرسشی مهم و قابل

قبول اسـت؟ و آیـا ایـن تعـداد تعزیـر منصـوص       گذار در این خصوص قابلآیا رویکرد قانون
اي از اهمیت بود که یازده اشکال از مجموع اشکاالت شوراي نگهبان را به شرعی به چنان درجه

گذار براي رفع اشکاالت شـوراي نگهبـان مسـیر معقـولی را در     ود اختصاص دهد؟ و آیا قانونخ
پیش گرفت؟

یـک از قـوانین کیفـري    هاي متمادي بعـد از پیـروزي انقـالب اسـالمی در هـیچ     وقتی در سال
حـال، تأسیسـاتی ماننـد تعلیـق، تخفیـف، آزادي      خبري از تعزیر منصوص شرعی نبـوده و درعـین  

یر نهادهاي مناسب به حال متهم و محکوم نیز بدون طرح هیچ اشـکالی نـه از سـوي    مشروط و سا
تمامی تعزیرات تسري یافته بـود، چـه مشـکلی    شوراي نگهبان و نه از سوي سایر فقهاي متقدم، به

باره شوراي نگهبان متوجه این خأل آشکار در قانون گردیـده و بـه دنبـال    یکپدیدار گشت که به
این رویکرد شوراي نگهبـان قابـل انتقـاد اسـت و     . د به  قانون وارد نموده استآن اشکاالت متعد
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ي مجلـس براسـاس ایـراد مزبـور، چنـدان      ي شورا و اشکاالت متعدد این نهـاد بـه مصـوبه   دغدغه
سو تعداد این تعزیرات محدود و انـدك اسـت و از سـوي دیگـر     درك نیست چراکه از یکقابل

ازایـن  ي فعلـی نـدارد و یـا پـیش    ق فقها یـا موضـوعیتی در جامعـه   اساساً مصادیق قطعی مورد اتفا
. ها، حکم روشنی را بیان نموده بودگذار جمهوري اسالمی در مورد آنقانون

شک پذیرش تعزیر منصـوص شـرعی بـدین شـکل، رویکـردي صـحیح در       از سوي دیگر بی
سـازي در  بـال داشـته و ابهـام   رود، چراکه ابهام قانونی را بـه دن گذاري به شمار نمیي قانونعرصه

در بخـش حـدود یـا    "مـواد عمـومی  "توانست در ذیل بحث گذار میقانون. قانون صحیح نیست
عنـوان کلـیِ   و تنهـا بـه  (و در متن آن جـرایم خاصـی را احصـا کنـد     اي ذکر نمایدتعزیرات، ماده

تــابع و تصــریح نمایــد کــه ایــن جــرایم خــاص، ازنظــر حکــم) تعزیـرات منصــوص اکتفــا ننمایــد 
مـثالً  . هاي مستوجب حد هستند و قاضی اختیاري در تغییر و عدم اجـراي آن دارا نیسـت  مجازات

توانـد کیفیـت، نـوع و    دادگـاه نمـی  «: داردقانون مجازات اسالمی که بیـان مـی  219در ذیل ماده 
ها تنهـا  این مجازات. میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید

بـه عنـاوین   » از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این  قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبـدیل اسـت  
هاي مستوجب حد نبـوده  این امر به معناي افزایش تعداد مجازات. نمودمجرمانه خاصی اشاره می

منصـوص  ي عدم تسري اختیارات مندرج در تعزیرات را به تعزیراتگذار دغدغهو نیست؛ قانون
حـل، حـداقل   ضمن انتقاد به این دغدغه که در باال بدان اشاره شد، با ایـن راه . شرعی داشته است

حـال اختیـار قضـات را    توانست پرهیز نماید و درعینها میگونه مجازاتاز معضل عدم تعیین این
.در مورد جرایمی خاص، محدود نماید

فقهـا ذیـل عنـوان تعزیـر منصـوص شـرعی و       ي که با توجه به مصـادیق مورداشـاره  نهایت آن
تـوان  ها با مـواد موجـود در قـانون مجـازات اسـالمی، بـه نتـایج مهمـی مـی         ي آنتحلیل و مقایسه

یکی از تعزیرات منصوص که در اکثر رویکردها مورداشاره قرارگرفته اسـت، جـرم   : یافتدست
ین جرمی در ایـران امـروز،   است که اساساً چن» به همسري درآوردن کنیز باوجود همسر مسلمان«

قـرار گـرفتن زن و مـرد عریـان زیـر      «جـرم  . موضوعیت ندارد چراکه کنیز، وجود خارجی ندارد
هرگـاه زن و مـردي   «: داردبخش تعزیرات است که مقرر مـی 637از مصادیق ماده » یک پوشش

زنا از قبیـل  ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از که بین آن
قـرار گـرفتن دو مـرد زیـر     . »...ضربه محکوم خواهند شـد 99تقبیل یا مضاجعه شوند، به شالق تا 

قـرار  237ازاین با خأل قانونی مواجه بـود در قـانون جدیـد مشـمول مـاده      که تا پیشیک پوشش
یل تقبیـل و  گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبجنسهم«: داردگیرد که مقرر میمی
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مسـلمان قذف. »ضربه شالق تعزیري درجه شش است74تا 31مالمسه از روي شهوت، موجب 
شـده شـناخته منصـوص تعزیـر عنـوان بهفقهاازنفریکتوسطکه تنهانیزنصرانیشخصتوسط

به بعد قانون مجـازات اسـالمی قابلیـت    245است با توجه به اطالقات و عمومات موجود در مواد 
ذکر عنوانی مبهم که واگذار کردن شناخت مصادیق بـه افـراد و محـاکم، تنهـا     . ت را داردمجازا

.سردرگمی سیستم قضایی را در پی خواهد داشت
انگـاري کـه تنهـا توسـط یکـی از      گانـه با توجه به مطالب فوق، اگر از دیـدگاه شـاذ چهـارده   

صـورت  تفسیر قوانین کیفري بهشده است، با توجه به شهرت فقها و نیز لزوم فقهاي معاصر مطرح
:ماند که شاملپوشی شود، تنها سه عنوان مجرمانه باقی میمضیق، چشم

به همسري درآوردن اهل ذمه باوجود همسر مسلمان که تنها یک نفر از فقها آن را تعزیـر  -1
.منصوص دانسته است

تعزیـرات قابـل   637ي بکارت که در این صورت نیز اگر مرتکب مرد باشد بـا مـاده   ازاله-2
.مجازات خواهد بود

.نزدیکی با همسر در روز ماه مبارك رمضان در حال روزه-3
نمـود، بهتـر بـود    انگاري این مصادیق نادر، ضـرورتی احسـاس مـی   گذار براي جرماگر قانون

انگـاري  برانگیز، به جرمجاي تحمیل ابهام به قانون و ایجاد مخصصی منفصل و مبهم و اختالفبه
بـه  222که در ماده کما این(پرداخت گانه، در قانون مجازات اسالمی میقل این مصادیق سهمست

ها، اختیارات قاضی و نظـام قضـایی   و سپس در مورد آن) انگاري رفتاري نادر، مبادرت نمودجرم
کرد و بـدین طریـق   را محدود و بر الزامی بودن اجراي مجازات در این مصادیق خاص تأکید می

گـذار  هرچند که جاي این نقد کماکان باقی است کـه اساسـاً قـانون   . نمودزایی احتراز میاماز ابه
با ورود مصادیق نادري که عمالً کالعدم هستند به دنبال چه هدف یا اهدافی در تقنین است؟

با توجه به مطالب فوق و شناخت مصادیق تعزیرات منصوص شرعی ازنظر فقهی، امیـد اسـت   
ي ایـن نـوع از تعزیـرات نپردازنـد و ایـن      ي حیطـه ا تفسیري گسترده به توسعهکه قضات محترم ب

صـورت محـدود، فهـم نماینـد چراکـه توسـعه مفهـومی ایـن نهـاد، منجـر بـه            تأسیس جدید را بـه 
محرومیت محکومان از بسیاري از نهادهاي ارفاقی شده و عـالوه بـر مشـکالت عملـی، خـالی از      

.محظور شرعی نخواهد بود
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