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 مقدمه

 0132مصوب سال  يگذار در قانون مجازات اسالم قانون

ارات يبا اخت ياسالم يمجلس شورا ئيو قضا يون حقوقيسيکم

قانون  41وفق اصل  ياسالم ياز جانب مجلس شورا يضيتفو

ن ياست که ا هکردب آن اقدام يم و تصويتنظ ،هيبه ته ياساس

باشد  يگذار پس از انقالب م ن بر قانونياديبن هايراديخود از ا

: ًايو ثان يشيآزما: صورت اواًل هرا ب يديو کل ين اساسيکه قوان

 يها ونيسيارات حاصله از اصل مذکور به کميبراساس اخت

ن و يين مقاله در صدد تبيکند که ما در ا يمجلس واگذار م

 . ميباش ينم يا شهياند ن اقدام ويل علت چنيتحل

شدن قانون مجازات   يحال حاضر براساس قانون دائمدر 

، قانون ياسالم يمجلس شورا 3/1/0131مصوب  ياسالم

با اصالحات و الحاقات  0/2/0132مصوب  يمجازات اسالم

شود  يم يآن، دائم يشيآزما يمدت اجرا يخ انقضاياز تار يبعد

. دشو يم يتلق يائممذکور د ةو در حال حاضر برابر مقرر

تواند رافع  يگفته نم شيپ ةپرواضح است که وضع ماده واحد

 يشينکه، جزء به جزء از قانون آزمايچه ا. الذکر باشد فوق يةنقص

ندگان ينما ةمجلس به بحث و مذاکر يدر صحن علن يدبا

 . رديب قرار گيگذاشته شود و مورد تصو

 02 ة ف مادبرخال 00 ةدر ماد ياصل يها مجازات يبند طبقه

از پنج طبقه به چهار طبقه  0111سال  يقانون مجازات اسالم

ب مجازات يرالتصويقانون اخ 04 ةافته است و در ماديکاهش 

را در قالب  00 ةدارنده حذ ف شده در طبقات چهارگانه مادباز

رات منصوص يبه تعز يبند ميک تقسيه و با کردان يرات بيتعز

توجه به  با يبند ميقسن تيکه ا يرمنصوص شرعيو غ يشرع

عنوان تحت " د کهشو يبه وضوح آشکار م 001 ةماد 2 ةتبصر

اعمال  يموجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرع به

آن قانون از نقض  04 ةآمده است و در ادامه ماد" دشو يم

ر قرار يشود که در قالب تعز يسخن رانده م يمقررات حکومت

آن  يت کليفيرات به کيتعز .هاما از نوع بازدارند ،گرفته است

که در شرع اسالم ارتکاب آن جزء محرمات قرار  يرفتار يعني

ده يب"مجازات  ياجرا يت و چگونگيفيزان، نوع، کيگرفته و م

انقالب  يروزيبعد از پ .باشد يم "راه الحاکميا بمايالحاکم و 

و  آشنا نيستنا يسابقه دارد و موضوع يفريدر قانون ک ياسالم

 .استن سرنوشت يهم يز دارايگر مجازات بازدارنده نيطر ف داز

سال  يقانون مجازات اسالم 01 ةدر ماد يگذار اسالم قانون 

از  يقياگرچه مصاد است، هکردف آن اقدام ينسبت به تعر 0111

آن بدست نداده بود و در حال حاضر فصل پنجم قانون مجازات 

اب در ب 123 يال 034 ةاز ماد 0111مصوب سال  ياسالم

آنکه مواد جرائم بازدارنده مشخص  يب ،رات و بازدارنده استيتعز

 ياز جرائم و مجازات بازدارنده ازسو يفيتعر ،اما در کل. دشو

 يحال آنکه در قانون مجازات اسالم. ه بودشدگذار ارائه  قانون

قانون  011 ةو ماد 001 ةماد 2 ةدر تبصر 0132بهشت سال يارد

از  00 ةماد 2 ةسال مذکور در تبصراسفند  يفريک ين دادرسيآئ

نام  يرات منصوص شرعيعنوان تعز جرائم باد يجد يبند ميتقس

ن دسته از جرائم در ياز ا يا مصداقيف و يآنکه تعر يب است، برده

ن موضوع يفقها، به ا ياگرچه در کتب فقه. قانون داده شود

فراوان  ينظرها ق آن اختال فيا در مصاد، امپرداخت شده است

بودن حقوق  يت به اصل قانونيعنا گر بايد يسواز. د داردوجو

 يقانون مجازات اسالم 02 ةز در ماديگذار ن جزا که قانون

قانون مذکور و  04و  2توجه به مواد  ه و باشدمتعرض آن 

عماًل  يفريک ين دادرسيقانون آئ 110و  2ن مواد يهمچن

ن ياست و ما در ا يمنتف يقانون اساس 061مراجعه به اصل 

 : ميل پاسخ دهيذ يها م به پرسشين هستيصدد امقاله در 

فقها و در لسان  يدر کتب فقه يرات منصوص شرعيتعز -0

ا فقها در يان شده است و آيت بيفيشان به چه صورت و کيا

نظر  اختال ف يرات منصوص شرعين مصداق تعزييف و تعيتعر

 ا اتفاق آرا؟يدارند 

رات منصوص ين تعزيماب يف و آثار فيدر تعر يچه تفاوت -2

 و حدود وجود دارد؟  يشرع

رات منصوص ين مصداق تعزييف و تبيتوجه به عدم تعر با -1

ا يآ يفريک ين دادرسيو آئ يدر قانون مجازات اسالم يشرع

 061ن مصداق به اصل ييتع يحل مشکل و برا يتوان برا يم

 ؟ کردمراجعه  يقانون اساس
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دم تعريف و تبيين تعزيرات گذار در ع قانون ةآيا اين شيو -0

 نويسي تطابق دارد يا خير؟  فنون قانونمنصوص شرعي با اصول و 

مختصر  ةن مقاليو تالش خود را در ا ينگارندگان تمام سع

و  يا کتابخانه وةيه بر شيدارند تا با تک ين امر ميمصرو ف ا

در  يبه موضوع بپردازند تا بتوانند سهم يلي، تحليفينحو توص هب

 . د و مقبول افتديده تا چه در نظر آکرفا يا يعلمجامعه 

 مفهوم حد و تعزير  -0

معناي جرائم و مجازاتي که نوع جرم و ميزان  جمع حد و به ،حدود

اثبات آن در شرع مقدس  ةکيفيت و چگونگي اجراي آن و ادل

فقها نه تنها  ،در تعريف حد. تعيين و تشريع شده باشد

آنچه . نظر دارند اين خصوص اتفاق نظري ندارند، بلکه در اختال ف

 . باشد ده است تعداد حدود ميهان شموجب اختال ف ميان فقي

 يتمام: ديفرما يف حد مياالسالم در تعر عيدر شرا يمحقق حل

  هکه مقدر و مشخص شده است حد نام دارد و ب ييها عقوبت

شود و اسباب حد را شش نوع ذکر  يده مير نامير از آن تعزيغ

. يزنا و فروعات آن، قذ ف، شرب خمر، سرقت و راهزن: کنند يم

 (016: 0013محقق حلي، )

المنهاج در باب حدود  تکمله يصاحب کتاب مبان يياهلل خو تيآ

پردازد و آن را شانزده  يف از حدود به اسباب آن ميبدون تعر

با مرد مسلمان  يذ، ازدواج زن ذميزنا، لواط، تفخ. داند يقسم م

به  يا دن پسر بچهيسلمان، بغل کردن و بوسزن م ةقبل از اجاز

نبوت،  ي، ادعا(ص) يالنب، قذ ف، سبيشهوت، مساحقه، قواد

. ع انسان آزاد، محاربه، ارتداديسحر، شرب خمر، سرقت، ب

 (066:  تا بي، خويي)

ف حد به اسباب آن يدر شرح لمعه بدون ذکر تعر يدثانيشه

ا، لواط، قذ ف، زن: کرده استپرداخته و آن را در شش سبب ذکر 

 (101: 0111شهيدثاني، ). شرب خمر، سرقت، محاربه

در اصطالح شرعي حد عبارت : فرمايد صاحب جواهر در تعريف حد مي

 (210: 0340نجفي، ). از مجازاتي است که مشخص شده است

ز متعرض اختال ف فقها در اسباب حدود شده و يصاحب جواهر ن

لحاظ عدم ارتباط با  د که بهکن يل آن را ذکر مينحو تفص هب

 . کند يم يح و پرداختن به آن خوددارين مقاله از تشريموضوع ا

که در باب حدود وجود دارد، اسباب  يان جرائم متعدديم در»

 :اند ازاند که عبارتاهل سنت سه قسم يحدود مورد اتفاق فقها

نکه بتواند يشرب خمر ا نةيالبته در زم. زنا، سرقت و قذ ف

از . ار وجود داردينظر بس رد، اختال فيهارم قرار گعنوان قسم چ به

داند که به يم ييهامستوجب حد را آن يهافه جرمينظر ابوحن

 :اند ازاند که عبارتح شدهيصراحت در قرآن تصر

. حد قذ ف. 1ق يالطر قطاع. 0شرب خمر . 1سرقت . 2زنا  .0

 . دانند يحدود م وز محاربه را جزين يمالک يفقها

م مستوجب حد را هفت جرم دانسته ئز جرايعوده نعبدالقادر 

زنا، قذ ف، شرب خمر، سرقت، محاربه،  :اند از است که عبارت

اسباب حدود را  يگر عبدالرزاق سنهوريحقوقدان د .يارتداد و بغ

زنا، سرقت، شرب خمر و : اند از پنج جرم دانسته است که عبارت

 . قيالطر ر آن به شرط سکر، قذ ف و قطاعيغ

ذ، قذ ف، يادت، تفخيعامه لواط، مساحقه، ق ين، فقهايابنابر

آورند و يشمار نم ، ارتداد و سحر را از اسباب حدود بهيالنبسب

« .نظر دارند اختال ف يشرب خمر و محاربه و بغ ةاما دربار

 ( 223و  224 :0131 ،و ديگران آهنگران)

حد در لسان فقها چه  ين بوده که معناين قسمت ايهد ف در ا

شتر به نوع و نگاه يدر تعداد حدود دارند ب ياشد و اگر اختالفب يم

نجفي، ). گردد و نه به اصل موضوعيمشان بريا يبندميتقس

 (به بعد 210: 0340

ن يحد را چن 01 ةفقها در ماد وةيبه ش يقانون مجازات اسالم

 : است کردهف يتعر

آن  يت اجرايفيزان و کياست که موجب، نوع، م يحد مجازات"

که  ين اوصا ف موضوعيبا ا ."ن شده استييشرع مقدس، تع در

ف در باب حد در ين تعريکند، ا يده ميچيمسأله را حساس و پ

ف ينکه، در تعريچه ا. است يرات منصوص شرعيسه با تعزيمقا

 : شود يز گفته مين يرات منصوص شرعيتعز

ن آن به نظر و يين که تعياست نامع يفرير کيبا آنکه تعز

 يات برخيروا يادر پاره يول کم موکول شده است،د حايصالحد

  (041 :0111فيض، ). ن شده استير بالنسبه معياز اقسام تعز



 0011 بهار ،چهارم، شماره اولدوره انديشه حقوقي،  مجله/ 10 

 

 

م و يدر سه قالب و نوع قابل تقس يم شرعير براساس مفاهيتعز

 :باشد يبحث م

ن يرات نامعيتعز يبارتع ا بهي يرمنصوص شرعيرات غيتعز: لاو

مجازات آن در  يه ولدشعمل توسط شارع حرام اعالم  که نه

ده الحاکم، يمن ب"ر ينظ يعبارت. باشد يم يار حاکم و قاضياخت

 . استن موضوع يق ايد و تصدييدر تأ" راه الحاکميبما 

وارده و  هاي يتکه براساس روا يرات منصوص شرعيتعز: دوم

هستند که ضمن حرمت ارتکاب،  يبه تعداد محدود جرائم

که البته اختالفات فقها ز در شرع مشخص شده يمجازات آن ن

رات منصوص يدر ضمن تعز. ديآ يل مين خصوص به تفصيدر ا

رات منصوص يتعز: لاو: شوند يم ميخود به دو قسم تقس يشرع

زان مجازات آن در حداقل و حداکثر در نوسان يکه م يشرع

است که  ين حداقل و حداکثر با قاضياست و انتخاب ب

رات منصوص يتعز: دوم. ديآ يم ياز آن در بحث بعد يقيمصاد

ن است و يزان مجازات آن کاماًل مشخص و معيکه م يشرع

 . در انتخاب تعداد آن ندارد يارياخت يقاض

در  آيد و سومين نوع که با اندکي مسامحه، در قالب تعزيرات مي

لسان فقها به احکام سلطانيه نيز معرو ف است، جرم و مجازات 

ز لحاظ حرمت عمل و هم از قسم اخيرالذکر هم ا. بازدارنده است

اي در شرع، اعم از آيات، روايات  لحاظ ميزان مجازات هيچ سابقه

لحاظ مصلحت اجتماع و  نداشته است و صرفًا به... و احاديث و 

حفظ نظم وضع شده است و ممکن است پس از رفع مصلحت و 

 . عدم اختالل در نظام اجتماع توسط مقنن نسخ شوند

ک از ي چيه ضرس قاطع عنوان کرد که در هتوان ب ين، ميبنابرا»

از  ياسالم بحث يفريحقوق ک يا در مبانيو  يکتب فقه

عنوان جرائم  ا در باب جرائم بهيبازدارنده و  يها مجازات

 (00: 0146حبيبي، )« .امده استيان نيبازدارنده به م

 شده،بعضي از اين رفتارها که کيفرهاي تعزيري آن در شرع معين 

 (66 :0131اردبيلي، ). شودصوص شرعي ناميده ميتعزيرات من

که مجازات آن  يرين اوصا ف آن دسته از جرائم تعزيپس با ا

رات يدر قالب تعزاست ن و مشخص يات معيبراساس روا

عتًا ير بوده و طبيا در قلمرو تعزام. رنديگ يقرار م يمنصوص شرع

 .با حدود متفاوت خواهد

منظور . وص ارائه نشده استر منصياز تعز يفيز تعريدر فقه ن»

هستند که در فقه  يريتعز يها گذار آن دسته از مجازات قانون

اکبري و )« .از مجازات هستند يزان مشخصينوع و م يدارا

 (16: 0131 هاشمي،

قابل  يريکه مجازات تعز يها در موارد است که در آن ياتيروا»

و " ربض"ر، عبارت يکار گرفتن لفظ تعز به يجا اعمال است، به

داماد،  محقق) «.کار رفته است ر مشتقات آن بهيو سا" جلد"

0131: 211) 

رات منصوص ين تعزييه در مقام تبيقضائ قوة يحقوق ادارة

 : ن معتقد استيه چنيدر سه نظر يشرع

، تعزيرات 24/1/0132مورخ  31/32/1ة مشورتي شمار ةنظري -

دس اسالم شود که در شرع مق منصوص شرعي به تعزيراتي گفته مي

بنابراين  فر مشخص شده است،براي يک عمل معين، نوع و مقدار کي

طورکلي و  موجب روايات و يا هر دليل شرعي ديگر، به مواردي که به

مطلق براي عمل تعزير مقرر شده است ولي نوع و مقدار آن معين 

 . شود ، تعزير منصوص شرعي محسوب نمينشده

رات ي، تعز1/1/0132مورخ  0111 ةشمار يمشورت ةينظر -

شود که در شرع مقدس  يگفته م يراتيبه تعز يمنصوص شرع

فر مشخص شده ين، نوع و مقدار کيک عمل معي ياسالم، برا

 يل شرعيا هر دليات و يموجب روا که به ين مواردياست، بنابرا

ه است، شدر مقرر يتعز يعمل يو مطلق برا يطورکل گر بهيد

 ير منصوص شرعيتعز ده،نشن ينوع و مقدار آن مع يول

قانون مجازات  611 ةجرم موضوع ماد .شود يمحسوب نم

است، لکن سرقت  ير منصوص شرعيتعز 0111سال  ياسالم

 . نيست ير منصوص شرعيتعز

، 22/1/0132مورخ  0016/32/1 ةشمار يمشورت ةينظر -

شود که در شرع  يگفته م يراتيبه تعز يرات منصوص شرعيتعز

فر مشخص ين، نوع و مقدار کيمل معک عي يمقدس اسالم برا

ا هر يات و يموجب روا که به ين در موارديشده است، بنابرا

ر مقرر يعمل تعز يو مطلق برا يطورکل گر، بهيد يل شرعيدل
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ر منصوص ي، تعزنشدهن ينوع و مقدار آن مع يشده است ول

از  يتوجه به مراتب فوق جرائم شود و با يمحسوب نم يشرع

محسوب  ير منصوص شرعيالس، تعزل ارتشا و اختيقب

 32سال  يقانون مجازات اسالم 001 ةماد 2 ةشود و تبصر ينم

 . باشد ينم ين جرائم مجريدرخصوص ا

 تعزيرات منصوص شرعي از نظر فقها  -2

 يرات منصوص شرعيق فقها درخصوص تعزيابتدا تمام مصاد

 : ديآ ياًل ميذ

با . دارندنظر ن درخصوص تعزيرات منصوص شرعي فقها اتفاق

نظر آشکار و  تدقيق و مداقه در کتب فقهي فقها اين اختال ف

فقها  ةکه در اين قسمت به بخشي از اختال ف عقيد استواضح 

 : شود در باب تعيين و تبيين مصاديق تعزيرات شرعي پرداخته مي

که با داشتن زن  يکس: ديفرما يقه ميل در لمعه دمشد اويشه

از [ش از اذن گرفتن ياج کند و پازدو يزي، با کنيآزاد مسلمان

هشتم حد  کيبر اوست  کند، يکيز نزديبا آن کن ]زن خود

 (020: تا بي ل،د اوشهي) .زناکار

که زن آزاد  يکس: آمده است ين خصوص در جامع عباسيهمدر

آورده و دخول  رخصت او به عقد در يرا ب يزيداشته باشد و کن

ک حد يشود که هشت  يانه و نصف زده ميکند، بر او دوازده تاز

 .گر بزننديرند و به نصف ديانه را بدست گيزناست و نصف تاز

 (200: 0112فيض و مهذب، )

و  ]بر وجه حرام[دن به يدر بوس: د اول معتقد استيدر ادامه شه

ر است به کمتر از يتعز ]ک لحا فير يز[ک جامه يدر  يبستر هم

 (020: تا بي ل،د اوشهي). انهيصد تاز: ت شده استيو روا حد

را با انگشت ببرد،  يکه بکارت دختر يلکن درخصوص کس

دهم  کيل قائل به پرداخت مهرالمثل به دختر آزاد و د اويشه

ز يکه دختر کن ياو در صورت يز و پرداخت آن به مواليکن يبها

آمده  يحال آنکه، در جامع عباس (020: تا بي ل،د اوشهي) .است

 ينگشت ببرد او را از سرا با ا يکه بکارت دختر يکس: است

ن ااز مجتهد يقول بعض بر .د زديانه بايوهفت تازانه تا هفتاديتاز

اند  نه گفتهتا نودو ياز س يبعض تا هشتاد و ياز س يو قول بعض

ض و مهذب، في) .به نظر حاکم دارد ير است و بستگين تعزيو ا

0112 :200) 

 . گيرد رار مياين امر و موضوع نيز در قلمرو تعزيرات منصوص شرعي ق

طور برهنه  هرگاه دو مذکر به: ديفرما يدر شرح لمعه م يدثانيشه

تا  يش نباشد، از سيان آن دو خويک لحا ف بخوابند و مير يز

: 0111 شهيدثاني،) .شوند، بنابر مشهور ير ميانه تعزينود تاز

ن حکم و يح ايعلت تشر يدثانين بحث شهيا در ادامة (161

د يباشد و برخال ف نظر شه يمتر از حد مانه را که کيزان تازيم

: اند معتقد است انه را قائل شدهين خصوص صد تازيا ل که دراو

خاطر آن  انه باشد بهيش از نودونه تازيد بير نباينکه مقدار تعزيا

د مقدار يرو، نبا نيااز. ستين کار موجب حد کامل نياست که ا

از امام  يتيواخاطر آنکه در ر ز بهيانه برسد و نيآن به حد تاز

اند، آمده  دهيک پوشش خوابير يکه ز يدو زن رةدربا( ع)صادق 

: ؟ فرمودندبه عنوان حد: دميپرس. د زده شونديآن دو زن با: است

ن يز همياند ن دهيک لحا ف خوابير يکه ز يدو مرد رةدربا. نه

انه از يت ابن سنان از امام صادق مقدار تازيو در روا. حکم کردند

مان بن هالل از يت سليلش روايد کمتر باشد و دليضربه نبا يس

ضربه و  يبه آن دو نفر س: است که فرمودند( ع)امام صادق 

حاکم مراجعه شود و برطبق نظر عمل شود  ينودونه ضربه به رأ

 (161: 0111شهيدثاني، )

ر يپراکنده و در قالب تعز يفرهايک رةارتداد را در زم يدثانيشه

د اول ين موضوع براساس نظر شهيا داند و يم يمنصوص شرع

پراکنده ارتداد را  يفرهايز در لمعه در باب کيشان نيکه ا است

 . دهد يدر قالب حد قرار نمرا داند و آن  يفرها ميآن ک رةدر زم

موارد : ن خصوص معتقد استيدر ا يفرين فقه کااز مؤلف يکي

باشند و يرات ميتعز رةدر زم يهستند که به ظن قو يگريد

ها نام برده  از آن يدثانيدر حصر شه دارند و يا ن شدهيمع فريک

از فقها  يگروه. مرتد است يفرهايها ک آن ةجملاز. نشده است

ل در لمعه پس از حدود د اويمثاًل شه ،دانند يآن را جزو حدود نم

آورده و در آن " عقوبات متفرقه يف"عنوان  را با يا فصل جداگانه

ها  د جرم نام برده و در اغلب آنفر در مورد چنيفصل از چند ک

و  ها ارتداد است آن ةجملر بودن کرده است و ازيح به تعزيتصر
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چ نظر يرتداد هاد دوم که لمعه را شرح کرده و در باب يخود شه

ل د اويشه ةدياظهار نداشته و معلوم است که با عق يمخالف

 (040و  041: 0111فيض، ). موافقت دارد

: معتقد است يدثانيز همانند شهيع ندر مختصرالناف يمحقق حل

ک روانداز جمع شوند، ير يان زيستند عريل نيدو نفر که فام اگر

د يانه و همانند شهيانه تا نودونه تازيتاز ير شوند از سيد تعزيبا

 يزيکه با داشتن زن مسلمان آزاد با کن يکس: ل معتقد استاو

 يبرا)لمان ازدواج کند و قبل از اجازه گرفتن از آن زن آزاد مس

بر او  يزان ک هشتم حديزش کند، يز آميبا کن( ازدواج يامضا

و محقق  (010و  011: 0111يزدي و رزمجو، ). شود يم يجار

محقي ). استده و نظر ين عقياالسالم به هم عيدر شرا يحل

ک ير يکه ز يص دو زنوشان درخصيا (001: 0013حلي، 

ر يبار تعز ن کار با دوير است و اگر ايروانداز باشند معتقد به تعز

محقي ). شود يم يسوم حد بر آن دو جار ةتکرار شود در مرتب

ر ين خصوص قائل به تعزيدر ا يمحقق حل (016: 0013حلي، 

از فقها قرار گرفتن دو  يحال آنکه بعض است، يمنصوص شرع

 يو بدون آن که ضرورت يليبدون وجود نسبت فام انيزن عر

 33تا  11شان يک از ايهر  يبرا ک پوشش راير ي، زکنداقتضا 

 (33: 0130 ،فرد برهاني و نادري). اند ر در نظر گرفتهيضربه، تعز

اگر دو مرد در : المنهاج معتقدند تکمله يدر مبان ييخواهلل  تيآ

 ،رنديقرار گ يشاونديخو ک لحا ف بدون وجود رابطةير يز

د و شبا يانه ميتاز 33تا  11شان از ير ايمتأخر تعز يمشهور فقها

 (213: تا بي خويي،). ديستنن زن و مرد قائل نيب يفرق

از فقها که فوقًا  يله برخال ف بعضيرالوسيدر تحر ينيخماهلل  تيآ

اند  ک پوشش جمع شدهير ياگر دو مرد که ز: ذکر شده معتقدند

آن را اقتضا نکرده  ينباشد و ضرورت يشاونديها خو ن آنيو ب

نظر  ر بهيزان تعزيم شود، و ير مينظر حاکم تعز هباشد، هر دو ب

ان که بدون ضرورت يدارد، اما در مورد دو زن عر يحاکم بستگ

ن يرند، قائل به ايگ يک پوشش قرار مير يو بدون وجود قرابت ز

. خورند يانه ميضربه تاز 33هستند که احوط آن است که 

 (010و  011: 0021خميني، )

رات يقلمرو تعز ل را درشان ِقسم اوياشود  يچنانچه مالحظه م

رات منصوص يسم دوم را در باب تعزو ِق يمنصوص شرعريغ

 . دهند يقرار م يشرع

ند که ا نکردهان يرا ب يا ز مسألهيت گرفتن کنيدر باب به زوج

ز، عبد و موال و مالک و يبودن کن ينظر نگارندگان منتف هب

باشد و ازلحاظ حقوق و عر ف جامعه و نگاه  يمملوک م

مذموم و متروک بوده و پرداختن به آن و طرح  يامر يالملل نيب

شان در مورد يا اام. استمسائل مربوط به آن سالبه به انتفا 

است که  يئآن جا. است ير منصوص شرعيقائل به تعز يگريد

واقع شود،  يکين زن و مرد در روز ماه مبارک رمضان نزديب

ر يتعزکفاره داده و  ت همسر باشد، هر کدام بايديچنانچه با رضا

ضربه شالق  21ن يک از زوجيهر  يز براير نيزان تعزيشوند و م

ل در کتاب دروس، د اوير شهينظ يگريد ياست و فقها

االفهام و محقق  هم در شرح لمعه و هم در مسالک يثانديشه

ا در اند، ام دهيرا برگز ياالسالم نظر مشابه عيدر کتاب شرا يحل

اکتفا کرده و " شوند ير ميتعز"ان يکتاب مختصرالنافع صرفًا به ب

ن فرزند عالمه يفخرالمحقق. ر را مطلق گذارده استيزان تعزيم

. است شده ينظر مشابه الفوائد قائل به ضاعيز در کتاب اين يحل

انه يضربه تاز 21 يو در صورت همراه 11در صورت اکراه  يعني

 (31: 0130 فرد، برهاني و نادري). ريعنوان تعز هب

ن يدر شرح ا يدثانيدر مسالک شه: نديرماف يصاحب جواهر م

م در يطور که قباًل اشاره کرد عبارت محقق گفته است همان

ا اصل ام. ن شده استييشرع تع يسوهمة موارد حد، مجازات از

ن مجازات ييو تع)ن نشده يين است که مجازاتش تعير ايدر تعز

کن يل. ن استيرات چنيو اغلب تعز( نظر حاکم است آن بسته به

ن شده ييز تعين يريات در پنج مورد مقدار مجازات تعزيروا در

 يکيهر کس در روز ماه مبارک رمضان با زن خود نزد. 0: است

هر کس بدون اجازه از . 2. شود ير ميضربه شالق تعز 21کند تا 

 ک هشتم حديکند با  يکيز ازدواج و نزديهمسر آزادش با کن

 . شود يم ريانه تعزيم تازيون با دوازده يعني يزان

ک لحا ف بخوابند از ير يدو نفر مرد که لخت ز يبنا به قول. 1

 . شوند ير ميانه تعزيونه تازتا نود يس
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خ يش ،را با انگشتش پاره کند يبکارت دختر ياگر کس. 0

. زنند يضربه شالق به او م 11تا  يفرموده است از س يطوس

فته از س گيضربه شالق، ابن ادر 44تا  11د فرموده از يخ مفيش

 . زنند يضربه شالق به او م 33تا  11

ا لحا ف يک پوشش ير يرا لخت ز ياگر زن و مرد نامحرم. 1

ر يضربه آنان را تعز 33ضربه تا  01د گفته از يخ مفيش ،رنديبگ

مقدارش )کنند  ير ميها را تعز فرموده آن يخ طوسيش. کنند يم

ا م يفقها: ديفرما يخ در خال ف ميش( را مشخص نکرده است

. اند ت کردهيآنان روا رةضربه شالق را دربا 011حد کامل 

  (211و  210: 0340نجفي، )

آنجا که : نديفرما ين خصوص ميسرانجام صاحب جواهر در ا

که  يزيچ( ل و دوممورد او)ن شده ييشرع تع يمجازات ازسو

ن است يا ،ر بنامديآن دو مورد را تعز يدثانيسبب شده که شه

اشکال سخن  يول. ر گفته استيها تعز ت به آنيکه در روا

ر يات تعزيمورد را روا 1م هر يآن است که فرض کن يدثانيشه

مقابل  ير اصطالحير، تعزيست منظور از تعزيمعلوم ن. اند گفته

ر حد يبلکه ممکن است مجازًا منظور از تعز) حد بوده باشد

ها را در ضمن حدود ذکر  از فقها آن يبرخ رو ازاين. (باشد

پنج مورد مزبور چه  .ستين يمهم در هر صورت مسألة. اند کرده

اختال ف در . فش مشخص استير، تکليا تعزيحد باشند 

 (211: 0340نجفي، ). ندارد يدر حکم شرع يريتأث يگذار نام

رات يق تعزين مصادييتوجه به مراتب در باب اختال ف در تع با

 نحو خالصه ذکر شده است هکه در چند مورد ب يمنصوص شرع

ن ييرهنمون شد که فقها در تع يمنطق جةين نتيتوان به ا يم

ک از ينظر ندارند و هر اتفاق يرات منصوص شرعيمصداق تعز

را در قلمرو  يث وارده موضوعيت و احاديباط از روانفقها با است

 يگريه ديدهند، حال آنکه فق يمقرار  يرات منصوص شرعيتعز

. دهد يار نمقر يرات منصوص شرعيتعز آن مصداق را جزو

ز با وجود همسر يدرآوردن کن يبه همسر يالمثل محقق حل يف

ک پوشش را از ير يان زيمسلمان و قرار گرفتن دو زن عر

 ينيخم اهلل تيا آ، امداند يم يرات منصوص شرعيق تعزيمصاد

با همسر  يکيک پوشش و نزدير يان زيقرار گرفتن دو زن عر

رات يق تعزيه را از مصاددر روز ماه مبارک رمضان و در حال روز

در  يانگار دوگانه يعبارت هب .دهند يقرار م يمنصوص شرع

قائل به  ي، در مقابل فقهايرات منصوص شرعيرش تعزيپذ

 ييفقها .هستند يرات منصوص شرعيدر تعز يانگار گانه سه

که  يو محقق حل يدثانيل، شهد اوين، شهير فخرالمحققينظ

ک رمضان و در حال روزه، به با همسر در روز ماه مبار يکينزد

ز با وجود همسر مسلمان و قرار گرفتن دو يدرآوردن کن يهمسر

ده به يز عقين ييک پوشش و مرحوم خوير يان زيزن عر

مورد  يجا ها ب، امدارند يرات منصوص شرعيتعز يانگار گانه سه

رمضان و در حال  با همسر در روز ماه مبارک يکينزد يعنيل او

ن يکند و همچن يبکارت با انگشت را مطرح م ةروزه موضوع ازال

 يرات منصوص شرعيفقها در باب تعز يازسو يانگار گانه پانزده

 (011: 0130فرد،  نادري و برهاني). ه استشدان يب

ق يات و اقوال فقها درخصوص مصاديروا يپس از بررس»

ف يانتخاب شده در مورد تعر يتوجه به مبنا ، بايشرع

رات يان شده، تنها تعزيان دوازده مورد بي، از ميمنصوصات شرع

 : ر منصوص خواهند بوديم زئمرتبط با جرا

صائمه  با زوجة يکينزد. 2ک لحا ف ير يافت شدن دو نفر زي. 0

در  يبان دهيد. 1امساک در قتل . 0با زوجه حائض  يکينزد. 1

 . قتل

ل ضعف سند، مشکل يک به دلير موارد مطرح شده، هريا ساام

عنوان  ها، به اعراض مشهور فقها از عمل به آنا ي ييمحتوا

شناخته نشده و به حسب مورد، حمل بر  ير منصوص شرعيتعز

ه خواهند شد و يشخص ةيا به اصطالح بر قضيمورد خاص و 

ل يم بدون دليل خاص دارد و تعمياج به دليها احت م آنيتعم

نظر  ل بهنکه هر چند در نظر اويح ايتوض. اط استيمخالف احت

ف يارات و وظايرسد موارد دو و سه خارج از حدود و اخت يم

عنوان عامل بازدارنده در جهت  توان از آن به يا مقانون است، ام

 ( 16: 0131اکبري و هاشمي، )« .حفظ حقوق زوجه استفاده کرد

ن دسته از يا و احصاي يآور که به جمع يهيا تنها فقام»

مرحوم عالمه  قدريه عاليهمت گماشته، فق( منصوص)رات يتعز

حدود و "شان در کتاب ارزشمند خود با نام يا. است( ره) يمجلس
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« .اند شمردهسم بررات را در پنجاه ِقين تعزيا "اتيقصاص و د

 (22: 0134، ژادن ييميرزا)

، اصل بر قابل يد مجازات اسالميقانون جد 04 ةل ماديبرابر ذ»

ق، يمثل تعل يسات حقوقياعمال بودن احکام و مقررات تأس

ام بازداشت با يف، سقوط مجازات، مرور زمان و احتساب ايتخف

 يباشد، مگر در موارد يرات ميتعز يةنسبت به کل يبازداشت قبل

که در قانون استثنا شده باشد که ازجمله موارد استثنا شده، 

که به  است يقانون مجازات اسالم 001 ةماد 2 ةتبصر

رات يتعز"اره به اش. اشاره شده است "يرات منصوص شرعيتعز"

مذکور، داللت بر  يقانون ةماد رةدر تبص" يمنصوص شرع

گر، مقنن يعبارت د به. رات داردير تعزيز بودن آن از سايمتما

ر موارد يبا سا" ير منصوص شرعيتعز"ز ينکه وجه تمايبدون ا

ها مترتب داشته  را بر آن يآثار متفاوت کند،ان يرات را بيتعز

 يموارد" ير منصوص شرعيتعز"ور از رسد منظ ينظر م به. است

. ن شده باشدييزان و مجازات آن در شرع تعياست که نوع، م

صورت برهنه، مقاربت  ک لحا ف بهير يدن دو نفر زيمانند خواب

ن بردن يا در ماه مبارک رمضان، از بيض يبا همسر در حال ح

ر مرتکب يکه در فقه صرفًا به تعز يکن در موارديل. بکارت دختر

ان شده يزان مجازات بيم نکه نوع ويه شده است، بدون ااشار

« .شود يمحسوب نم "ير منصوص شرعيتعز"ق يباشد، از مصاد

 (014: 0136مصدق، )

 حدود با تعزيرات منصوص شرعي  سةمقاي -1

رات ين حدود و تعزيف و هم در آثار بيهم در تعر ييها تفاوت

ه حدود و نگارندگان معتقدند، اگرچ. حاکم است يمنصوص شرع

ن مصداق و نوع رفتار يين و تبييدر تع يرات منصوص شرعيتعز

ن دو مقوله در يا يا تفاوت اساس، امندا شارع مشترک يمورد نه

در نوسان بودن مجازات  و يف ثابت بودن مجازات حديتعر

 . است يمنصوص شرع يريتعز

 يانه است و بعد از اثبات، قاضيمجازات شرب خمر هشتاد تاز

رات يا در تعزام. انه ندارديزان تازيدر م يونه دخالتگ چيحق ه

ها از حداقل  انهيچنانچه اشارت رفت تعداد تاز يمنصوص شرع

در تحمل  يار قاضياخت يعنين يبه حداکثر در نوسان است و ا

 . مجازات به مرتکب

تناسب  يرات منصوص شرعيحدود و تعز يها گر فرقياز د

متناسب با رفتار  يريت تعزمجازا ينکه ازلحاظ اصولياست، چه ا

ن ياساسًا تناسب ب ي، اما مجازات حدشود ين مييممنوعه تع

افته با مجازات ي مرتکب ارتکاب يشده شارع که ازسو يرفتار نه

 ياديت زين امر هم به ذات حدود و حساسينه وجود ندارد و ايمع

ر يا ساينزد شارع مقدس داشته است و  يکه ارتکاب رفتار حد

 .گردد ي، بر منيستبحث آن  ين قسمت جاير ال که ديدال

 يط خاصينکه، حدود اال با توبه و در شرايز ايگر وجوه تماياز د

 يرات منصوص شرعيا تعز، امديآ يحساب م از موجبات سقوط به

در  يقانون مجازات اسالم 001 ةماد 2 ةمستند به صدر تبصر

 ةدهند فيا تخفيکننده و  عنوان عامل ساقط هقلمرو توبه چه ب

 .رديگ يمجازات قرار نم

ل يا تبديف و يکه، حدود قابل تخفنيگر عوامل افتراق اياز د

 يارفاق يمشمول نهادها يرات منصوص شرعيا تعز، امنيست

 .شوند يگفته م شيپ

ده يچنانچه در چک 001دة ما 2 رةدر تبص يقانون مجازات اسالم

از  يقيا مصاديف و يبدون ذکر تعر ،و مقدمه به آن اشارت رفت

ها  آن ، در موارد مصرحه در آن تبصره،يرات منصوص شرعيتعز

برابر . خارج ساخته است يرات منصوص شرعيرا از شمول تعز

رات ياز شمول تعز 4 ةو بند الف ماد 1 ةمذکور بند ب ماد ةتبصر

در  يرانيک ايگر اگر يان ديب به. باشند يخارج م يمنصوص شرع

ران يکه در ا يدر صورتشود،  يخارج از کشور مرتکب جرم

 ياسالم ين جمهوريطبق قوان شودران اعاده يا به ايافت و ي

شان در يا ياگر به جرم ارتکاب ي، حتشود يران محاکمه ميا

ا يشده باشد و در صورت تبرئه و  يدگيخارج از کشور رس

افت شود مجددًا يران ياگر در ا .فريت و تحمل کيمحکوم

ن مورد درخصوص يا ل آنکه،محاکمه و مجازات خواهد شد، حا

مذکور قابل  ةبه حکم بند ب ماد يرمنصوص شرعيرات غيتعز

ه يران عليدر خارج از ا يرانيرايا اگر شخص غيو  يستاعمال ن

ران يا به ايافت و يران يمرتکب جرم شود و در ا يرانيشخص ا
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که در   يطور همان. باشد ير منصوص شرعيد، اگر تعزشواعاده 

فر يک يمجدد و اجرا ران قابل محاکمةيدر اباال اشارت رفت 

از حکم بند  يرمنصوص شرعير غيباشد حال آنکه تعز يمجدد م

 . استخارج  4 ةالف ماد

رات منصوص يمشمول تعزه که برابر تبصر يگر موارديداز

فر يت از کيدر باب حکم به معاف 01و  13باشد مواد  ينم يشرع

رمنصوص يت غرايحال آنکه تعز. ض صدور حکم استيو تعو

ن يهمچن. رنديگ ياساسًا مشمول مواد مذکور قرار م يشرع

 01 ةق برابر ماديفر پس از گذشت مدت تعويت از کياعمال معاف

ممنوع  يرات منصوص شرعيدر تعز 001 ةماد 2 ةوفق تبصر

که در  06 ةمجازات موضوع ماد يق اجراين تعلياست و همچن

دسته از  نيدر ا استز يجا يرمنصوص شرعيرات غيتعز

مرقوم  ةماد 2 ةبه حکم تبصر يمنصوص شرع يعنيرات، يتعز

ف در جرائم ياعمال تخف نيهمچن. ممنوع اعالم شده است

موجب  به ،آمده است 31 ةاطفال و نوجوانان که در ماد يارتکاب

 يرات منصوص شرعيدرخصوص تعز 001 ةماد 2 ةحکم تبصر

توسط  يابارتک يمنصوص شرع يريو در جرائم تعز استممنوع 

آمده است به  30 ةمجازات که در ماد يق و اجراينوجوانان تعو

مرور زمان  رقابل اعمال است ويغ 001 ةماد 2 ةحکم تبصر

 ةماد 2 ةبه حکم تبصر 011 ةصدور حکم موضوع ماد ب ويتعق

قابل اعمال  يمنصوص شرع يريجرائم تعز يرالذکر براياخ

مقررات توبه مندرج در ه چنانچه مذکور افتاد يباشد و النها ينم

 . شود ينم يرات منصوص شرعيهم شامل تعز 000 ةماد

ر ياز سا يرات منصوص شرعي، تعزيقانون رةن مقريپس با ا

ل يف و تبدير تخفينظ يقانون مجازات اسالم يسات ارفاقيتأس

مشروط  ي، نظام آزاد16 ةماد يآزاد مهي، نظام ن11 ةمجازات ماد

، 61ة ماد يکيالکترون يها(ستميس) ، نظارت سامانة14مادة 

ت و ي، مرور زمان شکا60 ةن حسب ماديگزيجا يها مجازات

اما حدود . باشند يبرخوردار م 011و  016ن يحکم مادت ياجرا

را، حدوداهلل پس از يز. دريگ ين مقوله و قلمرو قرار نمياساسًا در ا

 . باشد ينم... و  يلياثبات قابل تعط

 يطورکل ر و بهيها به حد و تعز مجازت يبندمياز آثار تقس يکي»

سات ير آن است که نهادها و تأسيتعز -حد يرش نظام افتراقيپذ

 يق، آزاديق، تعليمانند تعو يفريحقوق ک يدايد و نو پيجد

از انواع جرائم و حکومت  يبرخ ييشناسا يا حتيمشروط و 

در قلمرو  ياسيجرم س ييها، مانند شناسا ن متفاوت بر آنيقوان

ن بدان معناست که يا. شود يرفته نميپذ يحد يها اتمجاز

با . مين برشمردياز ا شيسابق که ب يهابر تفاوت عالوه

جاد يو ا يفريحقوق ک در يعقالن و يگسترش تحوالت عرف

ر يان حد و تعزيم روز فاصلة بهد روزيجد ينهادها و سازوکارها

ن شد يش به سمت افتراقيش از پين نظام بيابد و ايش يافزا

 (211: 0136: فر نوبهار و عرفاني)« .حرکت کند

عنايت به مراتب و پس از تبيين مصاديق تعزيرات  حال با

هان وجود دارد منصوص شرعي اگرچه اختالفاتي هم ميان فقي

ا آنچه مسلم است، مصاديق آن محدود و به چند موارد موجود ام

 و تعريف حد و اختال ف در تعريف استدر کتب فقيهان منحصر 

و آثار ميان تعزيرات منصوص شرعي، در قسمت بعدي اين 

آيد که برابر قانون مجازات اسالمي  مسأله و بحث پيش مي

چه رفتارهايي تعزير منصوص شرعي قلمداد  0132مصوب سال 

منع شوند؟  001 ةماد 2 ةاند تا از ارفاقات مقرره در تبصر شده

شرعي چه موادي از مقررات قانون مذکور تعزيرات منصوص 

قانون آئين  00 ةماد 2 ةتا از مشمول تبصر شود محسوب مي

الحصول و خسارت معنوي  دادرسي کيفري در باب منافع ممکن

؟ اگر مصداقي وجود ندارد آيا شودمتضرر از جرم محروم 

قانون اساسي به کتب فقهي و  061توان با تمسک به اصل  مي

عه کنيم؟ اگر اين مقاله اشارت رفت، مراج مصاديق ايشان که در

 ؟کنيمپاسخ مثبت باشد به کدام کتاب و نظر کدام فقيه تمسک 

مصاديق تعزيرات منصوص شرعي در قانون مجازات  -0

 061اسالمي و تعامل اصل قانوني بودن جرم و مجازات با اصل 

 قانون اساسي 

 2ة و تبصر 011 ةو ماد 001 مادة 2ة قانون مجازات در تبصر

رات يصرفًا به تعز يفريک يادرسن ديقانون آئ 000 مادة

ا يف و يتعر بدون ارائة ين شرعير معيو تعز يمنصوص شرع
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گذار در قانون مجازات  قانون. است کردهق بسنده يذکر مصاد

 ةماد 2 ةتبصر "يرات منصوص شرعيتعز"بار از  کي ياسالم

" ين شرعير معيتعز"گر از يد يکند و در جا ياستفاده م 001

لحاظ اصول گذار از  ن اقدام قانونيرد که اب ينام م 011 ةماد

نظر  هباشد و ب يم بودن در تعارض آشکار ميو حک يسينو قانون

ر منصوص يهمان تعز ين شرعير معيمراد و مقصود مقنن از تعز

 . است يشرع

را که فقها در  يقيتوان مصاد ين اوصا ف در حال حاضر نميبا ا

اند،  شمردهبر يرات منصوص شرعيعنوان تعز هب يکتب فقه

عنوان رفتار ممنوعه  هشان، بيان اينظر از اختال ف موجود م صر ف

گذار  را قانونيز. ن آنان داديو حکم به مجازات مرتکب يتلق

بودن حقوق جزا  يبه صراحت اصل قانون 16در اصل  ياساس

 . معتقد شده است

ت از حقوق يبه تبع 0132کرد مقنن در سال يگر رويان ديب به

بودن جرم و مجازات  يفًا در باب اصل قانونمدرن صر يجزا

ن يو آئ يتيو ترب ينيست، بلکه قلمرو آن را به اقدامات تأمين

توان  ين اساس نميا بر. ز گسترش داده استين يفريک يدادرس

و  کرده يممنوعه تلق يق مدنظر فقها را در قالب رفتارهايمصاد

 ينيب شيپ يدر متون قانون کهآن ين بيها را بر مرتکب آن مجازات

رات يق تعزياز مصاد ينکه بعضيتوجه به ا با. کردشده باشد، بار 

ن يه و در اشدفقها ذکر  يکه در کتب فقه يمنصوص شرع

، يقانون سابق مجازات اسالم ز بدان پرداخته شده، دريمقاله ن

ل باب يداشته باشد ذ يرات منصوص شرعيآنکه عنوان تعز يب

آمده بود و در قانون مجازات  010و  020 ،021 حدود و در مواد

 .امده استين 0132مصوب سال  ياسالم

ن به اعمال مواد اب قرار دادن مرتکبين اساس تحت تعقيا بر 

رات يفقها در باب تعز ق ذکر شدةيمذکور که ازجمله مصاد

 ةا ماديو  001 ةماد 2 ةاست و اعمال تبصر يمنصوص شرع

ان يگذشت فاقد بنبراساس آنچه  ياز قانون مجازات اسالم 010

که در  يحال پرسش. ستا رفته شده حقوق جزايو اساس پذ

خال  کردنپر  يتوان برا يا ميآکه ن است يد، ايآ يش مينجا پيا

 تمسک جست؟ يقانون اساس 061مذکور به اصل  ينيتقن

 يد، حقوقدانانيب رسيبه تصو يقانون اساس 061که اصل  يزمان

ات اعتقاد داشتند و به بودن جرم و مجاز يکه به اصل قانون

کردند و آن  يتوجه م 16ر اصل ياصول قبل از اصل مذکور نظ

و  يدادند و به حقوق فرد يت و توجه خاص قرار ميرا مورد عنا

ژه داده و نسبت به آن حساس يت ويافراد اهم يها يآزاد

قرار  يفرينکه اصل مذکور در قلمرو حقوق کياند، تصور ا بوده

قانون  243 ةر مادينظ ين عاديدر قوان يول ،کردند يرد را نميگ

قانون  23 ة، ماديفريک ين دادرسياز قانون آئ ياصالح مواد

ل يقانون تشک 4 ة، ماد2و  0 يفريک يها ل دادگاهيتشک

 ين دادرسيقانون آئ 200 ةو انقالب و ماد يعموم يها دادگاه

قانون  061اصل  يفريو انقالب در امور ک يعموم يها دادگاه

گفته در تعارض بوده و  شيده که با اصول پشتکرار  ياساس

 يمبان رفع مشکل و عدم اختالل در اصول و يحقوقدانان برا

د تا کردن يم ييرهايتفس يو شکل يماهو يفريمسلم حقوق ک

ات يباشد که به نظر يفرينظام حقوق ک يد راهگشايشا

 .شود ينه پرداخته نمين زميحقوقدانان در ا

با اصل  061تعارض اصل  ندمختصر معتقدنحو  هنگارندگان ب 

گر متون ير بوده و از طر ف ديانکارناپذ يامر يقانون اساس 16

حال آنکه، برابر قانون  .است يبه زبان عرب يو منابع فقه يفقه

و توقع از مردم  يران فارسيمردم ا يخط و زبان رسم ياساس

و دانستن  يبه زبان عرب يدر جهت تسلط به متون فقه يعاد

 يباشد که امر ناپسند و مذموم يطاق ميف مااليتکل ةاز مقول آن

بودن  يان، اصل قانونير عقاب بالبينظ يگرياست و با اصول د

بودن حقوق  يتر اصل قانون يکل ريتعب  ا بهيجرم و مجازات و 

ن اساس يا در تعارض و تهافت آشکار است و بر...  و يفريک

هم  و يجازات اسالمهم در قانون م 0132گذار در سال  قانون

را حذ ف  061ارجاع به اصل  يفريک ين دادرسيدر قانون آئ

، 06، 00، 02، 2مواد . به قانون است د مقنن فقطيککرده و تأ

ن يقانون آئ 110و  2و مواد  يقانون مجازات اسالم 04و  01

 يگذار به قانون و اصل قانون قانون ةژينشان از توجه و يدادرس

  .بودن حقوق جزا دارد
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و نيز  0/2/0132خوشبختانه در قانون مجازات اسالمي مصوب »

فتاوي معتبر به  0/02/0132قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 

. ترتيبي که شرح داده شده خواسته يا ناخواسته، درج نشده است

ها، م و مجازاتئدر نتيجه، حاکميت اصل قانوني بودن جرا

 (011: 0130 آخوندي،)« .موقعيت بهتري پيدا کرده است

مات مقامات يتصم کند که همة يت قانون اقتضا مياصل حاکم»

استناد  .موافق با قانون باشد يئژه مقامات قضايو هب يحکومت

ن نوع جرم و ييدر تع يا فتاواي يها به منابع معتبر اسالم دادگاه

ازجمله  يگر قانون اساسياز اصول د ياريزان مجازات با بسيم

و سوم،  يو دوم، س يست و پنجم، سيست و دوم، بياصول ب

کصد و شصت و ششم، يکصد و پنجاه و نهم، يو هفتم،  يس

ن ياز ا ياريمضمون بس. ر استيکصد و شصت و نهم مغاي

موجب قانون  د بهيمجازات با تنها جرم و ن است نهياصول ا

د مستند به مواد قانون يز بايها ن ن شود، بلکه احکام دادگاهييتع

 (211: 0132لي، اردبي) «.باشند

را که فقها در کتب  يقيتوجه به مراتب، در حال حاضر مصاد با

ان يچه با اختال ف باگر يرات منصوص شرعيتحت تعز يفقه

ق توسط مقنن در ين آن مصاديت به عدم تقنيعنا اند، با کرده

شود و قابل  ي، اساسًا جرم محسوب نميقانون مجازات اسالم

آن اعمال را  061تناد به اصل توان با اس يست و نميمجازات ن

ن بار يرا بر مرتکب يفقه رةدر قلمرو جرم دانست و مجازات مقر

 ز آمده است،ين مقاله نينکه، چنانچه در ايت به ايعنا با. کرد

 يرات منصوص شرعيفقها هم در مصداق و هم در مجازات تعز

 . نظر دارند با هم اختال ف

، يم شرعرات عايخال ف تعزبر يرات منصوص شرعيتعز»

ها  و احصا آن ييشناسا يو برا محدود و قابل احصا هستند

ز در يالبته فقها ن. است يئن روش مراجعه به کتب روايبهتر

در فصول و  صورت پراکنده و هاي خود به فيکتب و تأل

ات مرتبط يمختلف به تناسب موضوع با استناد به روا هاي بخش

 (22: 0134، نژاد ميرزايي)« .اندکردهها اشاره  به آن

درصورت اصرار به ورود د يگذار لزومًا با قانون ندنگارندگان معتقد

 2 ةقبل از تبصر يدر نصوص قانون يرات منصوص شرعيتعز

رات ياز تعز يفيتعر: اواًل يقانون مجازات اسالم 001 ةماد

آن را با  يق حصريمصاد: ًايو ثان کرد يارائه م يمنصوص شرع

نکه صرفًا با ي، نه اکرد ياعالم م مجازات آن در مواد مربوطه

قانون  يدر دو جا يرات منصوص شرعيذکر عبارت مبهم تعز

بسنده  يفريک ين دادرسيک جا در قانون آئيو  يمجازات اسالم

و متخصصان امر فراهم  يمردم عاد يه و ابهام فراوان براکرد

ن ييکه تع يتوسط قضات 061م مراجعه به اصل يضمنًا ب. کرد يم

استبداد  کردندانند موجبات فراهم  يف خود ميا از وظامصداق ر

 .رود يز مين يئقضا يئو خودرأ يئقضا

 يرات منصوص را اصطالحيسندگان، تعزيگر از نويد يبرخ»

اند که همانند  دانسته "اجمال قانون" قياز مصاد يکيو  يفقه

قانون  061طبق اصل بايد ر موارد اجمال قانون، دادرس يسا

 .دکنمراجعه و حکم مسأله را استخراج  يفقه به متون ياساس

گونه موارد،  نيدر ا يرش رجوع به منابع فقهيبا فرض پذ

داست يبودن جرم و مجازات پ يلحاظ ارتباط آن با اصل قانون به

و احکام آن  يرات منصوص شرعيرها از قلمرو تعزيکه تفس

 .تواند کاماًل مختلف باشد يم

ن نهاد را در هر صورت، يشت اگذار اصرار دا بر فرض که قانون

بودن جرائم  يبه حکم اصل قانون بايدراه دهد  يئبه قانون جزا

 ن مفهوم و احکاميان است ايقبح عقاب بالب ةکه ترجمان قاعد

از  يسينو ت در قانونيت اصل شفافيرعا. ساخت يرا روشن م

وسته حکم اجمال نص را با يز پيهان نيفق. ن استيادياصول بن

آن است که قانون  يمعنا ن بهيا. انددانسته يکي، فقدان نص

و ديگران،  رمضاني)« .ستيا ف و مبهم، اصواًل قانون نرشفيغ

0131 :014) 

 يرت آن با لزوم قانونيم پر ابهام که مغايگر از مفاهيد يکي»

رات منصوص يبودن جرم و مجازات آشکار است مفهوم تعز

افتن ياست که معلوم . است( ا.م.ق 001 ةماد 2 ةتبصر) يشرع

مردم که  يو برا يجز سرگردان يقاض يبرا ين احکاميچن

 يش به امر و نهيد از پياند و با ياحکام شرع يمخاطب اصل

 يدا کنند جز اظهار ناآگاهيآن وقو ف پ يامدهايگذار و پ قانون

 (210: 0132اردبيلي، )« .در بر ندارد يا جهينت
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ا يد که آيش آيمطالب مذکور پ ن بحث در ادامةيممکن است ا

ورود  يبرا يقانون مذکور، راه 221 ةتوان با حکم ماد ينم

در  يقانون اساس 061اصل  يبر مبنا يرات منصوص شرعيتعز

 ؟ کردباز  يفريقلمرو حقوق ک

که صراحتًا  يقانون مجازات اسالم 221 ةتوجه به منطوق ماد با

 : دارد يمقرر م

است طبق اصل ن قانون ذکر نشده يکه در ا يدر مورد حدود»

 ياسالم يجمهور يقانون اساس( 061)وهفتم  کصدوشصتي

 «.شود يران عمل ميا

به  راجع 061گذار ارجاع به اصل  مقصود قانون شود يمشخص م 

ن يز اشارت رفت بين مقاله نيکه در ا يطور حدود است و همان

اگرچه . تفاوت وجود دارد يرات منصوص شرعيحدود و تعز

توجه به  مذکور با ةو بودن مادداست که لغيناگفته پ

گر يواضح و آشکار است و از طر ف د ين امريشيپ يها استدالل

بودن آن و  يئتوجه به استثنا ر ماده، موضوع بايدر مقام تفس

ره و قلمرو مشمول يتوان دا يمزبور، نم ةحاکم بر ماد رادهاييا

بر مشکالت  يگسترش داد و مشکل 001 ةماد 2 ةآن را به تبصر

ن اساس نگارندگان معتقدند ورود يا بر. افزود 221 ةماد يحقوق

 يرات منصوص شرعيبه تعز 221 ةماد يبر مبنا 061اصل 

 . است يفريحقوق ک يها انير با اصول و بنيکاماًل مغا يامر

گفته شده  ]يقانون مجازات اسالم[همان قانون  221 ةدر ماد»

اند طبق  ن قانون ذکر نشدهيکه در ا ياست که در مورد حدود

. شود يران عمل ميا ياسالم يجمهور يقانون اساس 061اصل 

معتبر  يا فتاواي يه مراجعه به منابع فقهن مقرريمنظور ا

. ره استيو غ ي، جادوگريامبريپ يا ادعايدرخصوص ارتداد 

فقها بر انحصار موضوعات حدود است  ةدين، در حدود عقيبنابرا

حدود  وز جزير نر مقدياز فقها تعز يبعض ةديچنانچه به عق و

. شتر خواهند بوديگاه موارد حدود ب حساب آورده شود، آن به

 يا ضرورت مصالح اجتماعيجاد مفسده و يسبب ا چنانچه به

ن موضوعه تاکنون ياست که در قوان يباشد، منظور همان موارد

« .ها توجه کرد د به آنيبودن جرم با يطبق اصل قانون اند و آمده

  (016و  011 :0134، زجاجي و مالمير)

ن قانون ذکر يکه در ا يحدود"منظور رفع ابهام از عبارت  به»

مذکور در  "يرات منصوص شرعيتعز"و  221 ةو ماد" اند نشده

 ةمندرج در ماد "ين شرعير معيتعز"ز يو ن 001 ةماد 2 ةتبصر

ها،  ق آنيص مصاديو تشخ 0132 يقانون مجازات اسالم 011

بحث،  يز سوابق فقهيموجود و ن يقانونر مواد يتوجه به سا با

ر نخست، حذ ف يتفس. استر محتمل مطرح يسه تفس

و لغو بودن  يارفاق يش کاربرد نهادهاي، افزايئقضا يانگار جرم

، گسترش ير لفظيبا تفس ير دوم، سازگاريتفس. 221 ةماد

و لغو بودن  يارفاق يو کاهش کاربرد نهادها يئقضا يانگار جرم

و  يئقضا يانگار ر سوم، کاهش جرميه تفسيالنها. 221 ةماد

توجه به  ر را باين تفاسياگر ا. يارفاق يش کاربرد نهادهايافزا

م که يشو يم متوجه مير محک بزنيتفس يها وهياصول و ش

 چراکه در. باشد ير دوم مير ارائه شده، تفسين تفسيتر انهيابزارگرا

هم با ترده به قضات آن گس يانگار ار جرميآن با دادن اخت

ز محروم يالخطاب و ن فصل يبدون وجود نص قانون تفاوت آرا

 ين جرائم گوناگون از نهادهاياز مرتکب يعيکردن حجم وس

دن به هر يرس يبرا يابزار بة، قانون را به مثايقانون يارفاق

. ميگذار يان قانون ميار مجريقلمداد کرده و آن را در اخت يهدف

ن يتر نيير محتمل، از پايتفاس ريان ساير در مين تفسيدر واقع ا

ز برخوردار بوده و با روح حاکم بر قانون ين يت اخالقيجذاب

ن قبل از خود از يسه با قوانيکه در مقا 0132 يمجازات اسالم

برخوردار شده است در تعارض قرار  يشتريب يارفاق ينهادها

شتر با اصول يب يتوجه به سازگار ر سوم بايدر مقابل، تفس. دارد

 يکمتر ياخالقريغ يامدهايز پيو ن يريتفس يها وهيب شيتو تر

رود و  يشمار م ر بهين تفسيتر انهير ابزارگرايدنبال دارد، غ که به

 يبا اصول حقوق يشترير موجود انطباق بير تفاسينسبت به سا

ت قضات و ياست تا حد امکان ذهن يرو ضرور نيازا. دارد

رحمانيان ) «.شودل ير متماير اخيحقوقدانان کشور به سمت تفس

 (021: 0132زاده،  و حبيب

 يرات منصوص شرعياز تعز يقيمراتب مصاد توجه به ن بايبنابرا 

ان يموجود م هاي نظر از اختال ف هان صر فيمندرج در کتب فق

امده يحًا ني، تصريکه در قانون مجازات اسالم يآنان، تا زمان



 حدود با آن ةمقايس و شرعي منصوص تعزيرات تحليل و بررسي 09/حبيبي

 

 

 يفقه ةررو به تبع آن مجازات مق يستن يانگار است، قابل جرم

ن مجازات يتوجه به قوان بار نخوهد شد و با يز بر کسيآن ن

 ژةيت و توجه ويو لزوم عنا يفريک ين دادرسيو آئ ياسالم

 061ا ناخودآگاه تمسک به اصل يگذار خواه خودآگاه و  قانون

اساسًا سالبه به انتفا  يفريدر قلمرو حقوق ک يقانون اساس

قانون مجازات  221 ةه مادن رهگذر استناد بيدر ا. استموضوع 

 061تواند راهگشا بوده و موجبات ورود اصل  ينم زين ياسالم

نکه يچه ا. دکنفراهم  يفريرا به قلمرو حقوق ک يقانون اساس

خود  ياصطالح يمذکور در باب حدود است و حدود و معنا ةماد

. متفاوت است يرات منصوص شرعيچنانچه اشارت رفت با تعز

، اصل برائت و يفرين کيق قوانير مضيتفس گر نظر بهيد يازسو

 ةبودن مقررات ماد يئبودن جرم و مجازات و استثنا ياصل قانون

ن ماده و اصل ين را ندارد تا بتوان با استناد به ايمرقوم توان ا

آنکه در قانون  يرا ب يرات منصوص شرعياز تعز يقيمصاد 061

نظر  هب ل و برداشتين تحليو ا کنيم يانگار آمده باشد جرم

 يها يو حقوق و آزاد يفريحقوق ک ينگارندگان با اصول و مبان

و استبداد  ياز خودسر يريافراد و جلوگ يو اجتماع يفرد

 يها يد حقوق و آزاديدر جهت تحد يئمقامات قضا يئقضا

 . استاشخاص در تطابق 

رات يتعز يق قانونياز مصاد يکياز حقوقدانان و قضات  يا عده

مبحث  يقانون مجازات اسالم 611 ةادرا م يمنصوص شرع

وان يششم د ةدانستند و شعب يم 0111رات مصوب سال يتعز

ر يمرقوم را تعز ةمورد حکم در ماد يريکشور شالق تعز يعال

 ةماد 2 ةتوجه به مقررات تبصر دانسته و با يمنصوص شرع

قانون  21 ةمرتکب را مشمول ماد يقانون مجازات اسالم 001

کشور  يوان عالينهم د که شعبةحال آن. ه استگفته ندانست شيپ

 يق جرائم منصوص شرعياد شده را از مصاديقانون  611 ةماد

 يقانون مجازات اسالم 21 ةجهت اعمال ماد ينعندانسته و ما

 . داند يگفته نم شيقانون پ 001 ةماد 2 ةناظر به تبصر

قانون  611 ةلحاظ استنباط متفاوت از مقررات ماد ه بهيالنها

قانون مجازات  001 ةماد 2 ةو تبصر 0111رات مصوب يعزت

 يأت عموميد و هشمختلف صادر  يآرا 0132مصوب  ياسالم

 يل جلسه و بحث و بررسيکشور پس از تشک يوان عاليد

 ةشمار ةيوحدت رو يدرخصوص موضوع مبادرت به حدود رأ

 611 ةو ماد کردهذکر   ليشرح ذ هب 26/0/0131مورخ  111

ندانسته  يرات منصوص شرعيق تعزيه را از مصادشد اديقانون 

 : است

مصوب  يقانون مجازات اسالم 04 ةمستنبط از مقررات ماد»

است که در موارد ارتکاب محرمات  ير، مجازاتيتعز 0132

شود و  ياعمال م ن وييتع يا نقض مقررات حکومتي يشرع

ر يق، سقوط و سايف، تعليت اجرا و مقررات مربوط به تخفيفيک

 ةشود و در ماد ين مييموجب قانون تع ام مربوط به آن بهاحک

به  گاه اجازه داده شده، مقررات راجعن قانون به داديا 001

اعمال کند و در  يريجرائم تعز ةيف مجازات را در کليتخف

که نوع و مقدار آن " ير منصوص شرعيتعز"دوم آن  ةتبصر

 ةق ماداز اطال استر ييرقابل تغي، غيحد يها همانند مجازات

 يوان عالينهم د بةن نظر شعيبنابرا. رالذکر استثنا شده استياخ

را نسبت به  يقانون مجازات اسالم 21 ةکشور که مقررات ماد

رات يتعز -يقانون مجازات اسالم 611 ةت موضوع ماديمحکوم

ن يح و منطبق با موازيصح يت آراياعمال کرده است به اکثر

رسمي جمهوري  ةنامسايت روز)« .ديص گرديتشخ يقانون

 (2: 0131اسالمي ايران، 

ف و عدم يمذکور و نظر به عدم تعر ةيوحدت رو يتوجه به رأ با

 گذار و با قانون يسواز يرات منصوص شرعيق تعزين مصادييتع

رات يد و شبهه اصل بر تعزينکه در مقام ترديتوجه به ا

 استثنا يرات منصوص شرعيو تعز است يرمنصوص شرعيغ

 استح مقنن يازمند به تصريم استثنا نيدان يانچه ممحسوب و چن

رات يتوان به بحث تعز يرا نم يقانون ه مادةيف و در مانحن

گذار در مقام  نکه قانونيمگر ا کرد،منتسب  يمنصوص شرع

 . ديان موضوع برآيب

 گيري  نتيجه

 00 ةناظر به ماد يقانون مجازات اسالم 04 ةتوجه به ماد با

 011 ةو ماد 001 ةماد 2 ةت به تبصرياعن همان قانون و با

رات يتعز. استصورت  نيرات بديتعز يبند ميقانون مذکور تقس
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 يکه ارتکاب آن مورد نه يجرائم يعني، يرمنصوص شرعيغ

ا يالحاکم و  دهيب"زان مجازات آن يشارع مقدس قرار گرفته و م

 يز در قانون مجازات اسالمياست، که سابقًا ن "راه الحاکميبما

 . د داشتوجو

 ياست که در متون قانون يرات منصوص شرعيدوم تعز دستة

ارائه نشده ح و روشن ينحو صر هاز آن ب يا مصداقيف و يتعر

 2 ةتبصر يعني، يقانون مجازات اسالم است و فقط در دو مقررة

 2 ةاز آن نام برده شده است و در تبصر 011 ةو ماد 001 ةماد

توجه به  ز آمده است و باين يفريک ين دادرسيقانون آئ 00 ةماد

رات يفقها در تعداد تعز ،ن مقالهيانجام شده در ا و مطالعة يبررس

زان مجازات آن با هم اختال ف دارند و آن يم و يمنصوص شرع

در  يرات منصوص شرعيز اگرچه بدون ذکر نام تعزيموارد ن

د يسابق وجود داشت، لکن در قانون جد يقانون مجازات اسالم

 .اند حذ ف شده يممجازات اسال

آنکه نام بازدارنده  يسوم در قالب بازدارنده آمده است و ب ةدست 

را که به حفظ مصلحت و مراعات  ي، جرائمشودبر آن درج 

 مجازات بار شده قرار گرفته و بر آن ينظامات اجتماع مورد نه

در شرع داشته باشد، مثل جرائم  يا آنکه سابقه ياست، ب

و  يصدور چک بالمحل، جرائم گمرک، يو رانندگ ييراهنما

 . ... و ياتيمال

شود  ياطالق م يگر حدود جمع حد به جرائم و مجازاتيد يازسو

ت و يفيزان مجازات، موجبات تحقق حد و کيکه نوع جرم و م

ه است و جرائم شدن يشارع مشخص و مع يحد ازسو يچگونگ

هان در ياگرچه فق. باشند ير ميتغيثابت و ال يو مجازات حد

ا در ثابت بودن ام. گر اختال ف دارنديکديتعداد و اسباب حد با 

آن با  يآنان و اجرا يليرقابل تعطيو غ يجرائم و مجازات حد

 . نظر دارند هم اتفاق

 يکه هر رفتار استن ياشد توجه به مراتب آنچه حاصل  با

 شدهفقها ممنوع اعالم  يو کتب فقه ياگرچه در مقررات شرع

که توسط  ين شده باشد، تا زمانيهم مع يآن مجازات يو برا

 وارد نشده باشد و مورد اطالع يگذار در نصوص قانون قانون

د و قابل مجازات يآ يحساب نم همگان قرار نگرفته باشد، جرم به

ن يتوجه به مقررات قوان ز باين يقانون اساس 061اصل  ست وين

توان ورود و  يفريک ين دادرسيو آئ يمجازات اسالم

 يو فتاو يق مراجعه به منابع معتبر اسالمياز طر يارانگ جرم

رات منصوص يهان در باب تعزيق فقيمعتبر را ندارد و مصاد

امده است در حال حاضر جرم محسوب يکه در قانون ن يشرع

 يفر بر رويل کيت مجازات و تحميشود و به تبع آن قابل ينم

 . ن آن را نداردامرتکب

ن يچن و هم يت منصوص شرعرايف تعزيگذار بدون تعر قانون»

ن اشکال کردمنظور برطر ف  رات، بهين تعزيتعداد ا يبدون احصا

ز يو ن 001 ةماد 2 ةن اصطالح را در تبصرينگهبان، ا يشورا

وارد کرده و به مبهم بودن  يقانون مجازات اسالم 011 ةماد

رات ين تعزيتعداد ا ينظر فقها در احصا ن اصطالح و اختال فيا

اجمال "ق ين اصطالح از مصاديتوجه به ابهام ا با. نکردتوجه 

 يقانون اساس 061شود و ارجاع به اصل  يمحسوب م" قانون

مواجه  ينجا با مشکل خاصيلکن در ا. کند يدا ميت پيموضوع

در  061طبق اصل  يک سو قانون اساسيکه ازم، چرايهست

ن، قضات را مکلف يصورت نقص، سکوت، اجمال و تعارض قوان

 يازسو. ه استکرد يمعتبر فقه يبه منابع و فتاوبه مراجعه 

و منابع معتبر  يمراجعه به فتاو -چنانچه مالحظه شد -گريد

ز شاهد ين مرحله نيکند، چراکه در ا ين اجمال را رفع نميهم ا

و  عندليب)« .ميان فقها هستيم ينظر فقه وجود اختال ف

 (01 :0131 ،ديگران

ن يمهم ا ، نکتةيرات منصوص شرعيحدود و تعز سةيدر مقا

ر بوده و شامل ارفاقات يتغيثابت و ال ياست که حدود مجازات

... ل و يف و تبدير تخفينظ يمندرج در قانون مجازات اسالم

نظر در حدود وجود دارد بحث  هکه ب يباشند و تنها ارفاق ينم

. است گذار قرار گرفته رش فقها و قانونيتوبه است که مورد پذ

 است، مبهم يه در قانون مجازات اسالمتوب يچه رکن ماداگر

امده ين مقاله نيدر ا يلحاظ خروج موضوع ل آن بهيکه تحل

فقط از ارفاقات مقرره در  يرات منصوص شرعيلکن تعز. است

در  يارفاق ير نهادهاياست و سا شدهمنع  001 ةماد 2 ةتبصر
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... ل مجازات و يا تبديف و ير تخفي، نظيقانون مجازات اسالم

 . ن جرائم قابل اعمال استيادرخصوص 

ر ينگهبان درخصوص تعز يمشروح مذاکرات شورا يبررس»
ن ينگهبان از ا يدهد که منظور شورا ينشان م يمنصوص شرع

ات موجود ياست که در روا يمير، مشتمل بر هرگونه تجريتعز
ر يآن تعز يات برايکه در روا يگر، هر رفتاريان ديب به. است

ن باشد و چه در يزان آن مقدر و معيم قرار داده شده است، چه
ر منصوص ير حکم شده باشد، تعزيصورت اطالق، به تعز آن به
س، به تبع ين تأسينکه ايت به ايعنا با. شود يمحسوب م يشرع

افته يراه  ينگهبان به قانون مجازات اسالم يشورا يراد شرعيا
ن يرت ايراد مغايد برداشت شود که ايبا يا گونه و مفهوم آن به

 يحال حاضر برداشترو در نيازا .ز مرتفع کنديشورا را در عمل ن
ر منصوص ير آن به تعزيرد، تفسين مقوله صورت پذيد از ايکه با

ت و يتوجه به لزوم شفاف البته با. است( رمقدرياعم از مقدر و غ)
که حقوق و  يفرين کيژه در مورد قوانيو ن بهيوضوح قوان

گذار  نه رفته است، الزم بود قانونافراد را نشا ياساس يها يآزاد
ق آن ير و ذکر مصادين تعزيف اين قانون به تعريدر ا

 يريمختلف جلوگ يها پرداخت تا از تشتت آرا و برداشت يم
 (014: 0131پور،  ساريخاني و توکل)« .کند

 مالحظات اخالقي

ز ارجاع به منابع ت اخالقي مربوط به نگارش متن و نيمالحظا

 .گرديد  رعايت

 تقدير و تشکر

اند،  از تمام کساني که ما را در تهيه اين مقاله ياري رسانده

 .کمال تشکر را دارد

 سهم نويسندگان

نگارش اين مقاله بر اساس اصول نگارش مقاالت حقوقي در 

توسط  آوري منابع و نگارش تمامي مراحل تهيه پالن، جمع

 .صورت گرفته است هنويسند

 تضاد منافع

 .هرگونه تضاد منافع استاين پژوهش فاقد 



 0011 بهار ،چهارم، شماره اولدوره انديشه حقوقي،  مجله/ 06 

 

 

 منابع و مآخذ

  يفارس منابع. الف

. ين دادرسي کيفريئي آيشناسا (.0130) محمود، يآخوند -

 .شانينشر دوراند :تهرانچاپ هفدهم،  ل،دفتر او

 ، رضاي، مهرداد و اورسنجيديسع ؛آهنگران، محمدرسول -

قانون  221 ةماد)موضوعه ريحدود غ يبررس ةمقال» (.0131)

حقوق جزا و سياست  .«کرد فقه مقارنيبا رو( يزات اسالممجا

 .221-211(: 2)0131، يئجنا

 ةمقال» (.0131) دحسني، سيدجواد و هاشم، محمياکبر -

ن ييتب)ه يرات منصوص در فقه اماميق تعزيدر مصاد يدرنگ

فصلنامه  .«(32سال  يقانون مجازات اسالم 001 ةماد 2 ۀتبصر
 .11-13(: 0)2، و اصولي علمي پژوهشي جستارهاي فقهي

 جلد سوم، .حقوق جزاي عمومي (.0132) يدعل، محميلياردب -

 .زانيم: ام، تهران چاپ سي

 جلد سوم، .حقوق جزاي عمومي (.0131) يدعل، محم يلياردب -

 .زانيم :چاپ اول، تهران

رات يمقاله تعز» (.0130) ميفرد، مر ي، محسن و نادريبرهان -

پژوهش  .«يق قانونيو مصاد يمفهوم فقه يمنصوص شرع

 .43-002(: 01)1 .حقوق کيفري

الروضه البهيه  (.0111) (يدثانيشه)ن يالد ني، زيالعامل يجبل -
مرکز  :تهرانچاپ هشتم،  جلد دوم، .في شرح اللمعه الدمشقيه

 .يمکتب االعالم االسالم -النشر 

 يفقه و يحقوق يبررس ةمقال» (.0146) ، جواديبيحب -

مجله علوم انساني دانشگاه  .«و بازدارنده يريعزت يها مجازات

 .1-03(: 00)0141، آزاد اسالمي مشهد

 ةمقال» (.0132) زاده، محمدجعفر بيان، حامد و حبيرحمان -

رات منصوص در قانون يرمذکور از تعزيک حدود غيار تفکيمع

 .حقوقي دادگستري مجلة. «0132سال  يمجازات اسالم

11(40 :)021-011. 

 .(0131) درضادمحمي، سيتيم و آينوبهار، رح ؛د، محميرمضان -

و  يئتا احکام قضا ياز احکام ابد رات منصوصيتعزة مقال»

 .011-042(: 04)01، مطالعات فقه و حقوق اسالمي .«يحکومت

 عةمقاله مطال». (0134) محمود ر،يو مالم درضايحم ،يزجاج -

 .«رانيا يفريدر فقه و حقوق ک يمنصوص شرع راتيتعز

 .010-061 (:21)1، يفريژوهش حقوق کپ

 ةمقال». (0131) يدهادپور، محم عادل و توکل ،يخانيسار -

 يهاهيبر نظر ديبا تأک يمنصوص شرع راتيتعز يشناس مفهوم

-001( 00)1 ،يفصلنامه دانش حقوق عموم .«نگهبان يشورا

31. 

 ، احمدرضايو توکل يدعلمحم ،يدريح ؛نيحس ب،يعندل -

 راتياصطالح تعز يريکارگ به يانتقاد يبررس ةمقال». (0131)

و  يمطالعات فقه .«يدر قانون مجازات اسالم يمنصوص شرع
 .10-14(: 11)3 ،يفلسف

اللمعه  .(لد اويشه) ين مکيالد بن جمال ، محمديعامل -

 .هينيجامعه النجف الد :مکان ،تا يب جلد نهم، .الدمشقيه

کتاب لمعه  ةترجم (.0112) يمهذب، عل و رضايض، عليف -

 .انتشارات دانشگاه تهران :جلد دوم، تهران. فقه اماميه ةدور

مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي  (.0111) رضايض، عليف -
سازمان چاپ و انتشارات  :چاپ سوم، مکان. عمومي اسالم

 .يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

چاپ . شرح قانون مجازات اسالمي (.0136)د مصدق، محم -

 .جنگل :تهران دهم،

 .يئقواعد فقه بخش جزا (.0131) يدمصطفيمحقق داماد، س -

 .يمرکز نشر علوم اسالم: چاپ هجدهم، مکان

، لد اولج .مباني تکمله المنهاج .دابوالقاسمي، سييالخو يموسو -

 .مطبعه اآلداب: نجف ،تا يب

 المختصر .بن الحسن ن جعفريالد، ابوالقاسم نجميحل محقق -

 .ينيمؤسسه مطبوعات د: تا، مکان بي .ماميهفقه االالنافع في 

 (.0013) بن الحسن ين جعفرالد، ابوالقاسم نجميحل محقق -

: چاپ سوم، قم .شرائع االسالم في مسائل الحالل و الحرام

 .انيليمؤسسه اسماع

تعزيرات منصوص و غيرمنصوص در  ةمقال» .، کاظمنژاد ميرزايي -

 :سايتدرانتشار ،0134 .«قانون مجازات اسالمي

http//:www.kazemmirzaee.com :24-2. 
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چاپ . تحريرالوسيله(. 0021) اهلل دروحي، سينيالخم يموسو -

 . مؤسسه انتشارات دارالعلم: مکان اول،

جواهرالکالم في شرح شرايع  (.0340) دحسن، محمينجف -

 .ياء التراث العربيدار اح :لبنان ،يکم  و جلد چهل. االسالم

 يواکاو ةمقال». (0136) ريفر، ام يعرفان م وينوبهار، رح -

 ةفصلنام .«ريان حد و تعزيم يها تفاوت يانتقاد -يليتحل

 .211-201(: 42)26، راهبرد

 ةترجم (.0111) دتقي و رزمجو، سعيددمحميزدي، سي -

 .انتشارات باقرالعلوم: چاپ اول، مکان .مختصرالنافع دوره فقه اماميه

 ةشمار (.0131) رانيا يسالما يجمهور يروزنامه رسم تيسا -

 .مهر 00، چهارشنبه 0141نامه  يژهو

 .هيقضائ ةقو يکل حقوق ةادار تيسا -
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Islamic Penal Code approved in 2013 by the Judicial and Legal Commission of 

the Islamic Consultative Assembly in the Subsection 2 of Articles 115 produced 

the Special and New Types of Ta'zirat as Religious Ta'zirat and also announced 

Legal Certain ta'zir in Article 135 without mentioning the definition or example of 

them before and after. Again in the Criminal Procedure Law adopted on 

24/02/2014, the Judicial and Legal Commission of the Islamic Consultative 

Assembly in the last part of Section 2 of Articles 14 has mentioned the religious 

ta'zirat, without any definition or example of it. On this basis, we are faced with a 

new division of crimes that there is no precedent in Iranian legislation, especially 

after the Islamic Revolution, and due to the principle of legality of criminal law, 

the provisions are practically pending and will not be able to be implemented. 

Comparing it with the Hodud and their differences with each other and the views 

of jurists about the religious ta'zirat is examined in this article. 
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