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 مصوبات بر نگهبان يشورا يشرع نظارت نديفرا ليتحل

 ياسالم مجازات قانون :يمورد يمطالعه مجلس؛
 

 *ياهلل اکرمروح
 

 رانيحقوق دانشگاه قم، قم، ا يار دانشکدهياستاد
 

 15/1/1313: رشيپذ  11/5/1313: افتيدر

 چکيده
 يبر مصوبات مجلس شورا يشرع منظور نظارتگانه مرجع صالح بهيعنوان نگهبان، به يشورا
ن نوشتار در قالب يدر ا .ن دارديدر ساحت تقن ين اسالميانت از موازيل در صيبديب ي، نقشياسالم

 يمنزله، بهينگهبان بر قانون مجازات اسالم يند نظارت شوراي، تالش شده تا فرايمورد يمطالعه
 شود. يبررس ين شرعيرت با موازيکشور، از نظر احراز عدم مغا يفرين قانون کيتربرجسته

 يشورا يدر اظهار نظرها يقانون مجازات اسالم يق تتبع در سوابق بررسياز طر ن راستا،يادر 
قرار گرفته است،  يابين ارزيا يکه سنجه ياريمع يضاح فتوايشده تا ضمن ا ينگهبان، سع

تحقق  ين چگونگييتب يستادر را يل شود، تا گاميتحل يانتقاد يکردين نظارت با رويا يچگونگ
ون يسيکم ياز آن است که مصوبه يگرفته حاکصورت ين بعد از نظارت برداشته شود. مطالعهيا

دارد که  ين شرعيمواز يدر سنجه ياشکاالت متعدد ياسالم يمجلس شورا يو حقوق ييقضا
 يابتکار ياه در قالباز موارد مزبور را تذکر داده و گ ياريخود بس يند نظارتينگهبان در فرا يشورا

 ح مصوبه ارشاد کرده است.يون را در اصالح صحيسيرت، کميحلِ رفع مغا راه يبا ارائه
ند مشهود ين فرايز در اين يرغم محاسن فراوان عملکرد شورا در نظارت بر قانون، موارد قابل تأملبه

مراحل نظارت،  يهيده شده است، در کليکه مصوبه با آن سنج ياريمع يفتوا ياست، از طرف
 يدر مرحله يتأمل دارد. واکاو يشده، جاگرفته يموارد، اشکاالت شرع ياکسان نبوده، و در پارهي

بر  يقيز نشان از آن دارد که گاه کنترل دقيشورا ن يار حساس احراز رفع اشکال مصوبه از سويبس
 ون اعمال نشده است.يسيکم يرفته از سويپذاصالحات صورت

 .ي، قانونگذاريار، قانون مجازات اسالميمع يفتوا، ينگهبان، نظارت شرعيشورا :هادواژهيکل
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 مقدمه
 يدر نظام مقدس جمهور ين قانونگذارارکا ين نهادهايتراز مهم يکينگهبان  يشورا

ر قانون يتفس مانندگوناگون  يهادر عرصه يمختلف يرود که کارکردهايشمار مران بهيا ياسالم
نهاد مزبور در نظارت بر  يهان رسالتيتراز مهم يکي. داردبر انتخابات و نظارت  ياساس

عت مقدس ين شرير با موازيکه اجازه ندهد احکام مغا ياگونهابد، بهيين تبلور ميساحت تقن
 رند.يقانون به خود گ ي، جامهين قانون اساسيا اصول زرياسالم 

نگهبان  ير بر دوش شورايبس خط يافهيوظ ،ياز احکام اسالم و قانون اساس يپاسدار
ده است. کرد يده و تأکگذار، بر آن صحه يثاق مليم 19، در اصل ياست که قانونگذار اساس

، ياسالم يف مجلس شورايتکل عنوانبه، ير با شرع و قانون اساسيت وضع مقررات مغايممنوع
درج در اصل نگهبان، به شرح من يشورا يص اعضاي، تنها در چارچوب تشخ27موضوع اصل 

 ابد.يي، معنا و مفهوم م19
، ينگهبان بر قانون مجازات اسالم يشورا يند نظارت شرعيشده تا فرا يدر نوشتار حاضر، سع

ق يتطب يم چگونگيشود تا ضمن ترس يده است، بررسيد شورا رسييبه تأ 99/7/9917که مورخ 
 ين سازوکار قانونيا يسازنده ارها و آثارينگهبان، مع يشورا ياز سو ين شرعيمقررات با مواز

تحقق مطلوبِ  ينده را براير آيق بتوان مسين طرين شود، و از اييآن تب يفرارو يان و خألهاينما
 يدر ابتنا يدر کشور هموارتر کرد و انتظار قانونگذار اساس ياسالم يک نظام حقوقي يمعمار

که به  يتيست برآورده ساخت. غاما ينيد يرا که آرمان جامعه ين اسالميمقررات کشور بر مواز
 نگهبان است. ينقش شورا يفايل بدان در گرو اي، نيقانون اساس 4ح اصل يتصر

در  (9)يقانون مجازات اسالم يسوابق ناظر بر بررس ين راستا، نگارنده با استقصايدر ا
و  ييون قضايسيب کميحه که به تصويشده بر مواد الگرفته يراداتِ شرعينگهبان و ا يشورا
 دهکرحه، تالش ين اشکاالت در اصالح اليده و بازخورد ايرس ياسالم يمجلس شورا يحقوق
 .کند يابيل و ارزيق را تحليتطب نديفران يتا ا است

ق، يتطب يسنجه عنوانبهکه  يايده منبع فقهش ين منظور، در بند نخست مقاله سعيبه هم
ن و در بند دوم مراحل اعمال ييتع است تهشورا قرار گرف ياز سو قانونبر  يار نظارت شرعيمع
 د.شون يين نظارت تبيا

 اريمع ين فتواييتع. 1
ن نکته يبه ا قانون يرت شرعيا مغايمطابقت  يبررس ينهيدر زمن مسائل يتريادياز بن يکي
نظر  مطمح قانون يابيمالک ارز عنوانبه ينگهبان کدام منبع فقه يگردد که از منظر شورايبر م
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نگهبان  يشورا يمورد تسالم فقها يه، فتوايفق يول يمشهور فقها، فتوا يگرفته است: فتواقرار 
 شان؟يت ايکم منطبق با نظر اکثرا دستي

رادات شورا يا يهيتوج يبه مبان تفطن يهنيسو، زم کيتواند از يضاح موضوع مذکور ميا
ها و ن طرحيدر مراحل تدو گر،يو از طرف د کندا يندگان مجلس مهينما يبر مصوبات را برا

ک راهنما مورد توجه ي يمثابهنده، بهيدر آ ياسالم يها در مجلس شوراب آنيح، و تصويلوا
قانون  27که وفق اصل  ين شرعيت موازين، رعايگر از همان مراحل نخستيتا د دريقرار گ

ع يل و تسريهو سبب تس دعمل به خود پوش يمقننه شناخته شده، جامه يقوه يفهيوظ ياساس
 شود. يقانونگذار نديفرادر 

 يت از روشن نبودن فتوايحکا قانوننگهبان در سنجش  يشورا ياستدالل يتتبع در مبان
حضرت  يفتوا يخودِ شورا، گاه يهانظر که در موارد مصرح در اظهار ياگونهار دارد. بهيمع

 يمصوبه تلق يشرع يبررسمحک  عنوانبه يمقام معظم رهبر يفتوا ي)ره( و گاهينيخم امام
 برمنطبق  ي، که گاهيگريد يح شده باشد، فتوايتصر آنکهز بدون يموارد ن يشده، و در برخ

قرار گرفته  يابين ارزيا يزان شرعيت است، ميموضع اقل برمنطبق  يمشهور و گاه يهينظر
ز به درازا ينمعتنابه  يشورا، که مدت زمان يهايبا فحص در سوابق بررس يطور کلاما به است.

ز داد و ييجداگانه از هم تم يدو مرحله يط نديفران يار را در ايمع يتوان فتوايده است، ميکش
خ يحه در تارين اليد نخستييگرفته تا قبل از تأصورت يهايابيجه گرفت که در ارزينت

له و يرالوسيون، به تحريسيکم يمصوبه يشرع يهارتيه مغايدر توج اغلب 72/91/9911
، 71/91/9922مورخ  يهانظر حضرت امام ارجاع داده شده است، مداقه در مفاد اظهار يتاواف
 ن نظر است.يد ايمؤ 79/2/9911و  72/97/9921 ،9/1/9921

و  يري، از انتشار آن جلوگي، که به عللحهيال يهياول دييتأپس از  يدر مقابل، در مرحله
 يگاه مصوبهچي، ه72/91/9911خ يتاربعد از  يعنيدگرباره مورد سنجش قرار گرفت، 

و در موارد مصرح، تنها  مورد اشکال قرار نگرفته)ره( ينيخم امام يون با مالک فتوايسيکم
 يق، مورد استشهاد قرار گرفته است. مالحظهيتطب يسنجه عنوانبه، يمقام معظم رهبر يفتوا

ن مدعا را مدلل يا 79/9/9917و  1/99/9919، 79/9/9919مورخ  ياظهار نظرها يمحتوا
با نظر حضرت  يبه مناسبت سازگار مصوبه يموارد که تطابق شرع يدر برخ يسازد. حتيم

 يمقام معظم رهبر ير با فتوايل تغايدلدوم، به يدر مرحله ،د شده بودييقبل تأ يامام در مرحله
 799 يماده يره]تبص حهيال 791 يماده يطور نمونه، تبصرهبه (7)مورد اشکال قرار گرفت.

مواردي از قبيل نظريه کارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، »داشت يکه مقرر م قانون[
، «تواند مستند علم قاضي قرار گيرداظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات مي
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 هااما بعد (9)د شد؛ييحضرت امام توسط شورا تأ يبا فتوا يل عدم تنافيدلنخست به يدر مرحله
با »د که شن اشکال بر ماده وارد يا (4)يمقام معظم رهبر يمستند به فتوا 9/2/9919در مورخ 

بعد  (791)در مورد علم قاضي، در تبصره ماده  (العاليمدظله)توجه به نظر مقام معظم رهبري 
 يوهشکدهپژ« )اضافه شود "آور باشندکه نوعاً علم"عبارت  "ساير قرائن و امارات"از عبارت 

 (.22: 9917، نگهبان يشورا
 يمطرح شده، اما مبنا و مستند شرع يرت شرعيعنوان مغاز در مراحل مزبور بهين يموارد

ناظر بر  ن مواردياممکن است گفته شود افته است؛ يها در اظهار نظر شورا انعکاس نآن
ا ياز حضرت امام  ييمراحل اول و دوم، فتوا يب طيترتها بهبوده، که در خصوص آن ياحکام

ش نظر يخو يشورا براساس برداشت اجتهاد ي، در دست نبوده و لذا اعضايمقام معظم رهبر
، يمقام معظم رهبر يدوم که فتوا يد گفت اوالً در مرحلهين احتمال باياند، در پاسخ بدداده
ار نبوده، يختدر ا ييله فتواکه از معظم يقرار گرفته بود، در موارد قانون يبررس يار شرعيمع

قانون حفظ  يکپارچگيله يوس نيند، تا بدکن خأل را پر يق استفتا ايتوانست از طريشورا م
ب از يترتدوم، به ياول و چه در مرحله ياز موارد، چه در مرحله يارياً در بسيثان (5).شديم

وده، و در موضوعات مطروحه فتوا در دسترس ب يو مقام معظم رهبر )ره(ينيخم حضرت امام
ند، کبر آن استناد و احتجاج  آنکهياتفاقاً شورا همسو با همان فتوا بر مصوبه اشکال گرفته بود، ب

استشکال  يواحد در شاکله يساختن اسلوب يجار يبراتوانست ين فتاوا ميکه ارجاع به ا
 ده باشد.يد فايمف بر مصوبه يشرع

د از سه ماه تا يادوپنج ضربه شالق و تبعون هفتيسيکم يمصوبه 749 يطور نمونه، در مادهبه
شده بود، شورا در اظهار نظر مورخ  ينيبشيمردان پ يبرا يعنوان حد قوادسال بهکي

حکم به تبعيد بايد براي بار 749در ماده »راد گرفته بود که يگونه انين ماده ايبر ا 71/91/9922
نباشد، بنابراين ماده مذکور از اين سال دوم و مدت آن بايد با نظر حاکم باشد و بيش از يک

(. در نظر شورا سه نکته 22: 9917نگهبان،  يشورا ي)پژوهشکده« جهت اشکال شرعي دارد
ن يکه مبا يدوم ارتکاب، موضع يد در مرتبهيه دانسته شده است: اوالً ثبوت حکم به تبعيالرعاالزم

ن مدت ييتع ياً وابستگيثان (9)(؛717: 1ق]ب[، ج 9499، ياست )عالمه حل يقول مشهور فقه
د را تا هنگام توبه محکوم يتبع يفقها در مخالفت با آن، دوره ي، که برخيد قاضيد به صالحديتبع

، يگانيگلپا ي؛ موسو419: 49ق، ج 9414، ي؛ نجف94: 5ق، ج 9412، يفهد حل)ابن انددانسته
 يرش از سويرغم پذکه به يسال، قولکيد به يد حداکثر زمانِ تبعي(؛ ثالثاً تحد911: 7ق، ج 9497

از فقها را به دنبال داشته است  ياري(؛ مخالفت بس455: 9، ج9491، يس حليادرقدما )ابن يبرخ
مشخص  ،حاتي(. براساس توض72: 99ق، ج 9492، يي؛ طباطبا994: 9، ج9497، ي)محقق حل
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مقابل شهرت  يعنه، نقطهثمبحو يمقرره ينهيشنهاد شورا در زميپ ياز فرازها يشود که برخيم
حضرت امام در  يتطابق ماده با فتوا يقاً نظر شورا در راستايگرفته قرار دارند، اما دقشکل ييفتوا
د شده و يگر تبعيد يند: قواد از شهر خود به جايفرمايجا مله بوده است، امام در آنيرالوسيتحر

ص يموکول به تشخ يکه مدت نفست يد نيدوم است، و بع ين حکم در مرتبهيأحوط ثبوت ا
 (.429: 7تا، ج ي، بينيخم يحاکم باشد )موسو

مقام  يرت با فتوايل مغايدلاد بود که مصوبه بهيقابل اصط يز موارديدوم ن ياتفاقاً در مرحله
طور مثال در به .ح شوديبه مستند آن تصر آنکه، بدون است راد واقع شدهيمورد ا يمعظم رهبر

قانون[  711 ي]مادهون يسيکم يمصوبه 722 يماده «ب»بر بند  79/9/9919نظر مورخ  اظهار
شدنِ  يتلق يت شده، موجب عمديکه نوعاً سبب جنا را يصورت مطلق ارتکاب کارکه به

نسبت به مواردي  (722)اطالق بند )ب( ماده »راد وارد شده بود که ين ايدانست، ايت ميجنا
شود خالف جه يا آگاه نبوده که آن کار موجب جنايت ميکه مرتکب در زمان ارتکاب عمل متو

ولي آگاه »... گردد: چنانچه در انتهاي اين بند عبارت زير اضافه شود اشکال رفع مي ،شرع است
که مضافاً به اين .«شودو متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن مي

 يشورا يپژوهشکده« )بر اين امر بايد اصالح شوند اين ماده نيز مبنياً (9)و  (7)هاي تبصره
 يبر عمد يمبن يدگاه مقام معظم رهبريجهت با دقاً همي(. اشکال مذکور دق12: 9917، نگهبان

اقدام  ينوعاً کشندگ يصهياز رفتار غالباً کشنده در فرض جهل مرتکب به خص ينبودن قتل ناش
 (.9922: ياخامنه ينيحساند )ان فرمودهياست، که در درس خارج فقه ب

رغم آنکه حسب بر قانون آن بوده که به يند نظارت شرعيز در فرايبرانگار تأمليبس ينکته
ر يا تغايعنوان مالک احراز تطابق به يا مقام معظم رهبري ينيخم حضرت امام يمراحل دوگانه، فتوا

، مقررات ير همان مقطع زمانمصوبه در نظر گرفته شده بود، بعضاً شورا در نظارت خود د يشرع
ست. در ادامه ير نيپذهيکه چندان توج يده بود؛ امريمتفاوت سنج يار را با مالکيمع يمنطبق بر فتوا

 ابد.ي يشتريق ابعاد نقد حاضر وضوح بين طريشود تا از ايح مين حالت تشرياز ا يموارد
 بر مدار نظر حضرت امام اريمع ياول که اصوالً فتوا يدر مرحله نخست. يمرحله ينمونه

ان نهاده بود، يشان بنيا يحاً براساس فتوايش از پنجاه اشکال را صريبوده و شورا ب ينيخم
ون مطالبه يسيح آن از کميشده و تصح يامام خالف شرع تلق يهمسو با فتوا يمصوبه يگاه

گاه پزشک در  هر»داشت ياشعار م قانون[ 415 ي]ماده مصوبه 411 يمثال ماده يبراشده بود. 
دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه و خسارت است، مگر معالجاتي که انجام مي

که عمل او مطابق مقررات پزشکي و موازين فني بوده و قبل از اقدام به معالجه از مريض آن
ا يمار يبکه معتقدند اگر  (2)حضرت امام است ين مقرره منطبق با فتوايا...«. برائت گرفته باشد
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و  هدطبابت د يز خبره باشد، اجازهيحاذق بوده و در عمل ن يکه از نظر علم ياو به پزشک يول
، ينيخم يب است )موسويتر ضمان طبيمار وارد شود، قول قويبر ب يتيدر اثر معالجه جنا

موارد که يدرحال 9/1/9921مورخ  اظهار نظرنگهبان در  ين، شوراي(. با وجود ا591: 7 تا، جيب
حضرت امام خالف شرع دانسته بود، در  يرت با فتوايح بر مغاياز مصوبه را با تصر يمتعدد
از اين جهت که ضمان طبيب در صورت عدم  [(411ماده )در »]اعالن داشته  ماده نيمورد ا

ماند، خالف موازين شرع ثابت مي ،در فرض عدم اخذ برائت ،قصور و تقصير در علم و عمل
ت سبب اصالح يکه در نها ي(. اشکال951: 9917، نگهبان يشورا يپژوهشکده)« شناخته شد

در صورت عدم قصور يا تقصير پزشک در »ن مضمون شد که يبا ا يامصوبه و الحاق تبصره
که  يموضع«. هرچند برائت أخذ نکرده باشد ،علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد

(، که 929: 9 ، جق9491، يس حليادره )ابنبود يس حليادراز ابن يهماهنگ با قول شاذ
، ينظر )محقق حل( و اتفاق499-491: ق9492، يزهره حلباجماع )ابن ياز فقها ادعا ياريبس

 اند.دهکربر خالف آن را  (2)(479: 9 ، جق9497
بودن بر  يشرع نظرحه از يال يابيدوم، که اساس ارز يدر مرحله دوم. يمرحله ينمونه

شان، يا يموادِ هماهنگ با فتوا يافته بود، برخياستقرار  يمقام معظم رهبر يفتوا يسنجه
شورا  نکهيارغم به 79/9/9919مورخ  اظهار نظرمثال، در  يبراشدند. خالف شرع دانسته 

ده و کربر مصوبه وارد  يمقام معظم رهبر يرت با فتوايمغا يواسطهرا به ياشکاالت متعدد
له را معظم يمواد منطبق با فتوا يبرخ اظهار نظرن يدر هم (1)بود،ها شده خواستار اصالح آن

بر  اظهار نظرن ياز هم 79ابند. در بند ير ييتحت عنوان خالف شرع، مورد اشکال قرار داده تا تغ
راد ين ايبر جن يات عمديقصاص در جنا يمشعر بر انتفاقانون[  919 ي]ماده 919 يعموم ماده
مقام معظم  يکه مطابق فتوا يدگاهي(. د919: 9917، نگهبان يراشو يپژوهشکدهشده بود )

ن يد. اکرشنهاد يمتفاوت پ يرا وفق موضع فقه ر آنيياما شورا تغ (91)افته بود،ير يتحر يرهبر
شود، ياز ابهام م ياقانون در هاله يفرو رفتن منبع فقه موجب آنکهنظارت، ضمن  يوهيش

ن يب مقررات منطبق با موازيابتدا نقش خود را در تصو ز نتواند ازيسبب خواهد شد مجلس ن
 د.شوار يمع يص فتواير در تشخيتح يند و دچار نوعکفا يا يشرع

ن شبهه يبر قانون، خود موجب بروز ا يواحد در نظارت شرع يت منبع فقهيعدم حاکم
ت يصالح نبوده و از ينيمع يساختن گفتمان فقه يکه شورا ملتزم به جار يتيشود که در وضعيم

 يدر موارد يکه حت ينحومواضع مختلف برخوردار است، به يدر عرصه ياگسترده ينشيگز
ن يف کرده است، که اتفاقاً چنيتوص يقانون يعنوان مبناار را بهيمع ياقوال شاذ و در تضاد با فتوا

رفته شود، کار گبه يات اجتماعيمتناسب با مقتض يهادگاهياتخاذ د ي، چنانچه در راستايکرديرو
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طور نمونه، ت نکرده است. بهيتبع يمشن خطير موارد از ايابد، چرا در سايز بيه نيتواند توجيم
قات ي)مرکز تحق ينيخم حضرت امام يفتاوا يون، در راستايسيکم يبر مصوبه ياشکاالت متعدد

: 9911قضا،  يو پژوهش يآموزش يمؤسسه) ي( و مقام معظم رهبر74: 9922ه، ييقضا يقوه
ه گرفته ير خسارات مازاد بر ديو سا يدرمان يهانهيتدارک هز يرت شرعي( از نظر مغا979-977

که ي(، درحال954، 959، 949، 941، 971 :9917نگهبان،  يشورا يشده است )پژوهشکده
 (،912: 9ق، ج 9472، يرازي)مکارم ش يرازيات مکارم شيمعاصر مانند حضرات آ ياز فقها ياريبس

ه، ييقضا يقات قوهي)مرکز تحق يد زنجاني، عمي، گراميلياردب ي، موسوي، مظاهريدانهم ينور
 ز جبران کند،يمزبور را ن يهانهيد هزيبا ي( معتقدند که جان21: 9921، يزدي) يزدي(، 9-75: 9922
(؛ 919-922: 9، ج 9929، يشوشتر ياقامه شده است )مرعش يمتعدد فقه يه ادلهين نظريو بر ا
انه از يسال ياعالم يهياس با نرخ دي، در قيدرمان يکه به نظر، با توجه به مخارج باال يموضع

ن موضع مستظهر يدارد، اما شورا ا يشتريب يجامعه همخوان يط کنونيه، با شراييقضا يقوه يسو
 رفت.ينپذ يرت شرعيل مغايدلباال را به يفقه يبه پشتوانه

 اريمع يق مصوبه با فتوايمراحل احراز تطب. 2
ن يدر ا ،بوده است قانونبر  يکه مالک نظارت شرع يايگفتمان فقه ييپس از شناسا
مجزا به شرح احراز  يب در مراحليترتمذکور، به يابيدر ارز نگهبان يشورابخش، عملکرد 

ق يان طري(، ب7-7)بند  يرت شرعيمصداق مغا يان محتواي(، ب7-9)بند  يرت شرعيموارد مغا
( 4-7)بند  يرت شرعيت احراز اصالح موارد مغاي( و در نها9-7)بند  يرت شرعيرفع مغا

 است. شده يبررس

 يرت شرعيق مغاي. احراز مصاد2-1
ست در فرصت يبايمجلس، م يشورا بر مصوبه ير نظارت شرعين گام از مسيدر نخست

س در نحو منعک، بهين شرعياز مصوبه که خالف مواز ي، با استخراج موارديقانون يمقررشده
 ند.کرت يها اجتناب و اعالم مغاد آنيي، از تأاستار، يمع يفتوا

به رتيمغا نوع با متناسب موارد،ن يت اظهار نظر شورا در ايسته بود ماهين راستا، شايدر ا
که  ييهادگاهيا ديه، يعلر با اقوال مجمعٌير که در خصوص مصوبات مغاين تقريآمد؛ به ايم عمل

فقها  يبرخوردار است که مورد اعتنا قاطبه ياستدالل يشذوذ و ضعفِ مباننظر مخالف، از چنان 
ر در موارد ين تعبيا يريکارگاستفاده شود. اما از به «خالف شرع»قرار نگرفته است، از اصطالح 

 ين حاالتيز برخوردار نباشد، احتراز شود. در چنيمعتبر، هرچند از شهرت ن يفقه يبر رأ يمبتن
نگهبان،  يار و نه شرع باشد. شورايمع يرت آن با فتواير نظر شورا مشعر بر مغاسزاوار بود اظها
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از اشکاالت، مقررات  يارياما در بس (99)ن نکته را لحاظ کرده،يموارد ا يدر برخ يدرستبه
دگاهِ يکه اتفاقاً گاه ديراد قرار داده، درحاليمورد ا« خالف شرع»را با عنوان قابل نقد  شدهبيتصو

ن خالف يا منطبق با نظرگاه مشهور بوده، با وجود اي يون، اجماعيسيکم يمصوبه يابتنامورد 
 درنگ دارد. يجا يکه قدر يشرع قلمداد شده است؛ قضاوت

رت ي، در خصوص هر مغاينگريئز از جزيست با پرهيباينظارت م نديفران قدم از يدر ا
ق ضمن ين طريگرفت، تا از ايمکالن مورد مالحظه قرار  يتِ مصوبه، در نگاهي، کليشرع

ن يشود. ا يريقانون جلوگ ير اجزاياشکال وارده در سا يقانون، از بقا يحفظ انسجام درون
، در نگهبان يشوراطور مثال ت نشده است. بهيحه رعايدر نظارت بر ال ينحو مطلوبضابطه، به
مجازات  ييف قضايفنهادها مانند تخ يد تا شمول برخکرتالش  71/91/9922مورخ  اظهار نظر

 يتمامن نگرش در يکن ايد، لکنمنع  يرات منصوص شرعيا مرور زمان را نسبت به تعزي
ب و صدور يمرور زمان تعق يتسر اظهار نظر 92که در بند يافت؛ درحاليانعکاس ن مصوبه

رات منصوص مورد اشکال قرار ي، به تعزقانون[ 915 ي]ماده مصوبه 914 يحکم موضوع ماده
 يراد نسبت به مرور زمان اجراين ايهم ي(، ول54: 9917، نگهبان يشورا يپژوهشکدهگرفت )

 فيدر خصوص نهاد تخف، وارد نشد. قانون[ 912 يمصوبه ]ماده 919 يمجازات، موضوع ماده
اطفال و نوجوانان  ياز سو ير منصوص ارتکابيمستوجب تعز ميجرا بر آنشمول  ،زين ييقضا

 يشورا يپژوهشکده) مورد اشکال واقع شده قانون[ 19 ي]ماده مصوبه 19 يموضوع ماده
بزهکاران  ر منصوصيتعز ييقضا فيدر خصوص تخف يراديا نيچن اما(، 59: 9917 ،نگهبان

 مطرح نشد.( قانون[ 92) يمصوبه ]ماده 99 يبزرگسال موضوع ماده
 يرع فراوانر شيت از وجود مقررات مغايون، حکايسيکم يمصوبه ير، بررسيبه هر تقد

به  يقانون ن موارد در قالبيرفت، ايپذين راستا صورت نميداشت، که اگر نظارت شورا در ا
 يشدنهيکشور توج يدر ساختار نظام حقوقگمان يبکه  يآمدند؛ امرياجرا در م يمرحله

 يو برخ است هشدمحقق ن قانونطور کامل در خصوص ن، هدف مزبور، بهيست. با وجود اين
 د.کرک يها را در دو عرصه از هم تفکتوان آنيت در خصوص آن وجود دارد، که ممالحظا

 ريرمغايبر مقررات غ ي. اشکال شرع2-1-1
با شرع داشته باشد، مورد اشکال قرار گرفته،  يون منافاتيسيکم يمصوبه آنکهبدون  يگاه

ت به عدول از ينهادر ا ي (97)دهيا به اصالح نادرست مصوبه انجامي ين اقداميامد چنيکه طبعاً پ
 (99)راد منجر شده است.يا

ت، يقصاص در حالت شرکت در جنا يفايرامون استيمصوبه پ 929 يبرخورد شورا با ماده
. است يرضروريغ نديفراک ي يش، پس از طياز انصراف شورا از اشکال خو يروشن ينمونه
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دم عليه يا ولي، مجنيرددر موارد شرکت در جنايت عمدي، حسب مو»عنه ُمبحوث مادهحسب 
تواند يکي از شرکاء در جنايت عمدي را قصاص کند و ديگران بايد فوراً سهم خود از ديه مي

، شريکان يا بيش از يکي از آنان را قصاص کند يهکه همو يا اين ،شونده بپردازندرا به قصاص
شوندگان ، به قصاصمازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص يهکه ديمشروط بر اين

شود نيز شوندگان همه شريکان نباشند، هر يک از شريکان که قصاص نميبپردازد. اگر قصاص
عليه يا اگر مجني»ز ين ماده نيا ي، مطابق تبصره«جنايت را بپردازد يهبايد سهم خود از دي

جاني دم، خواهان قصاص برخي از شريکان باشد و از حق خود نسبت به برخي ديگر مولي
شوندگان، بيش از سهم قصاص يهکه ديگذشت کرده يا با آنان مصالحه نموده باشد، درصورتي

اظهار در  «.شوندگان بپردازدآنان را به قصاص يهجنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد دي
د ( و تبصره آن، مقصو924در ماده )»ن ماده اشکال گرفته شد که يبر ا 71/91/9922مورخ  نظر

 ر.ک:گردد )در اين خصوص  اظهار نظراز سهم جنايت هر يک از شرکاء بايد روشن شود تا 
، نگهبان يشورا يپژوهشکده« )الواجب از کتاب قصاص تحريرالوسيله( في القول 45 يلهئمس

حضرت امام در  يبا فتوا يچ تعارض معنادارياست که مصوبه ه ين در حاليا (94)(.991: 9917
ون در اصالحات يسيکم رونيازا ،داردن يراديز ايه نداشته و اساساً متن مصوبه نليرالوسيتحر

( ابهامي ديده 924به نظر کميسيون در ماده )»د که کراظهار  يدرستبه 7/5/9911گرفته در انجام
بر موضع سابق خود در گر يبار د(. اما شورا 991: 9917، نگهبان يشورا يپژوهشکده« )نشد

ر از آن شد تا در يون ناگزيسيآن کم يدر پ ؛دياصرار ورز 79/2/9911خ مور اظهار نظر
 يت را ناظر بر حالتيک در جنايشتر بودن سهم شريماده، ب يدر تبصره 72/1/9911اصالحات 

که  يده است، امرکرها مصالحه ا با آنيده ير شرکا را بخشيبداند که صاحب حق قصاص سا
ت متأثر از استناد يک در جنايرا مازاد بودن سهم شريزاز استدالل است،  ياشکال آن مستغن

شورا در بند  رونيازاه است. يعليبا مجن يجان يهير شرکا و تفاوت ديت به ساياز جنا يبخش
ت، ماده را با همان يد را خواست و در نهاير جدييحذف تغ 79/9/9919نظر مورخ  اظهار 91
 (.991: 9917، نگهبان يشورا يپژوهشکدهکرد ) دييه آمده بود تأياول يکه در مصوبه يبيترت

ز يمحض، ن يخطا يهيپرداخت د لئومسدر مورد  قانون[ 499 ي]ماده مصوبه 499 يماده
افته که ير ييتغ ياگونهن حال بهي، با ااست که اساساً وارد نبوده يراداتياز سنخ ا يگريشاهد د

که ديه خطاي محض درصورتي»ن ماده يمطابق اه است. ياول يمحتواهمان  يدربردارنده
يا نکول او از قسامه ثابت شود، به عهده خود  ،يا نکول او از سوگند ،جنايت با اقرار مرتکب

مورخ  اظهار نظردر «. عاقله بايد آن را پرداخت کند ،مرتکب است و در غير اين صورت
مثبت جنايت است يا خير؟ آيا نکول از سوگند »ان شده بود که ير بياخ يدر مورد ماده 9/1/21
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: 9917، نگهبان يشورا يپژوهشکده« )خواهد شد اظهار نظرابهام دارد، پس از رفع ابهام 
ت در حالت نکول يجنا يت اثباتيقابل صراحتبهگرفته شده که ماده  يراد ابهام در حالي(. ا947

ن بخش از ماده را ين اويسيرو کمنيازا ست،يمتوجه آن ن ياشکال رونيازارفته، ياز سوگند را پذ
که جنايت با اقرار ديه خطاي محض درصورتي»د کرحذف و مقرر  72/1/9911 يدر جلسه

ون يسياز کم 79/9/9919نظر  متعاقباً در اظهار«. عهده خود مرتکب است بر ،مرتکب ثابت شود
 اصالح 9921مصوب  يقانون مجازات اسالم 915 يخواسته شد که متن ماده را مطابق ماده

د ييگونه تأنيت ماده اينهادر ن راستا ي(. در ا947: 9917، نگهبان يشورا يپژوهشکدهد )کن
که جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، در جنايت خطاي محض درصورتي» :شد

نکول او از سوگند يا قسامه ثابت  عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب يا پرداخت ديه بر
ت از يه حکاياول يد شورا با مصوبهييمورد تأ ييمتن نها يسهيمقا«. هده خود او استع شد بر

 عدم ورود اشکال از ابتدا دارد.

 ريبر مقررات مغا ي. عدم اشکال شرع2-1-2
ت يدر نها، و گرفتن آنمورد اشکال قرار ن و ونيسيکم يدر مصوبه يرت شرعيوجود مغا

 .رادات افزودين دسته از ايبه ا توانيد شورا را مييهمراه شدن با تأ
ر يزان تعزيناظر بر ضرورتِ کمتر بودن م ييفقه جزا يصياز قواعد تنص يکيح آنکه يتوض

ست از آن کمتر يباير مي، که تعزياز حد است، فارغ از اقوال مختلفِ ناظر بر نوع حد
 (99)نه ضربه است،، نودوافتي يآن محمل فقه يتوان برايکه م يريزان تعزيحداکثر م (95)باشد،

مانند  يمتعدد يهاحداقل تا حداکثرِ مذکور، مؤلفه يد مجازات در بازهيمنظور تفربه يکه قاض
رد، اما در هر صورت يگيها را در نظر مر آنيو نظا ياقدام ارتکاب يوهيبزهکار، ش يزهيانگ

مرتکب  يفريک ينهيشيپها سابقه و ن مؤلفهياز ا يکين حداکثر را ندارد. يتجاوز از ا ياجازه
، به دادگاه اجازه داده که يقانون مجازات اسالم 992 يمادهاست که اطالقِ  ين در حالياست. ا

رات شود، صرفاً يکتاب تعز 992 يمادها ي 512 يمادهم موضوع يمرتکب جرا ياگر مثالً کس
کصدوچهل هشت يازده و يکصدويب تا يترت، بهيفريت مؤثر کيمحکوم يل داشتن سابقهيدلبه

 آن کامالً آشکار است. يرت شرعيکه مغا يامر ؛ندکضربه شالق محکوم 

 يرت شرعيق مغايان مصاديب ي. چگونگ2-2
بر مصوبات مجلس آن است که پس از احراز  ينظارت شرع مسائل مطلوب دراز  يکي
 925 يمادهد. مطابق شوان يآن ب يرت، با صراحت اشکال وارده مشخص شده و مبنايمغا

، در صورت رد مصوبات مجلس، مؤظف است علت نگهبان يشورا»مجلس  يداخل ينامهنييآ



 
 
 

 يقانون مجازات اسالم: يمورد ينگهبان بر مصوبات مجلس؛ مطالعه يشورا يشرع نظارتند يفرال يتحل
 

 

 

11 

 «.ديحاً به مجلس گزارش نمايرد را صر
مصداق  يخوببه ياري، در موارد بسقانوندر خصوص  نگهبان يشورا ياظهار نظرهادر 

 ست.ا شدهح يتصر (منقوض يشرع يا ضابطهيحکم )آن  يز مستند شرعيرت و نيق مغايدق
که در  است افتهيشورا انعکاس ن ياظهار نظرهان مهم چندان در متن يموارد ا يکن در برخيل

 خواهند شد. يادامه بررس

 رت و مستند آنيضاح مصداق مغاي. عدم ا2-2-1
رت، ير و نه مستند مغايمصداق مغا يشورا نه محتوا ياظهار نظرهااساساً در  يگاه

 شود:ين خصوص اشاره ميبه چند نمونه در ا ريدر زندارند.  يکدام بازتابچيه
 941 ي]ماده 991 يمادهنسبت به  71/91/9922مورخ  اظهار نظردر  )الف(. ينمونه

تنها زماني محقق است که فرد حين ارتکاب  ،کيفري مسؤوليت»که مصوب شده بود قانون[
(، خالف 991ده )عموم ما»راد گرفته شده بود که ين اي، ا«جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد

نجا اوالً معلوم ي(. در ا95: 9917، نگهبان يشورا يپژوهشکده« )شدموازين شرع شناخته 
ار، يا اختيود عقل، بلوغ يک از قيعموم ماده، نسبت به کدام يرت شرعيست که منظور از مغاين
 ليدلاً بهکه نظر شورا صرفيدرحال (92)م؛ينسبت به کدام جرا يا هر سه مورد است، و از طرفي

طور شفاف به توانست بهيار، آن هم فقط در جرم قتل بوده، که ميد اختياحتراز از التزام به ق
ن ييز تعير نيتغا ياً مستند شرعيند؛ ثانکح يتصر ،ردين عموم قرار گيد مشمول ايکه نبا يمصداق

نظر وجود  قن فقها اتفايقتل، ب يدر خصوص مجوز نبودن اکراه برا يحت نکهيانشده است، چه 
: 2 ، جق9415، يز بر آن شده )خوانسارياجماع ن يرا در کنار قول مشهور که ادعايندارد، ز

 ، جق9477، ييخو يند )موسوالئقا يفريوليت کئت اکراه در مسيز قائل به رافعين يتي(، اقل929
مناسب رو نيازا(، 974: 9 ، ج9929، يشوشتر ي؛ مرعش971: 9 تا، جي، بياض کابلي؛ ف94: 47

 شد.يز اشاره ميبود به مستند ن
 قانون[ 729 ي]ماده 722 يماده يرامون تبصرهيپ 71/91/9922در اظهار نظر مورخ  )ب(. ينمونه

، اشکال شده «سرقت پدر يا جد پدري از فرزند يا نوه خود جرم نيست»داشت يکه اشعار م
 يشورا يپژوهشکده« )شداخته (، خالف موازين شرع شن722اطالق تبصره ماده )»بود که 
مذکور به سکوت  اظهار نظراشکال در  يمستند شرع آنکهنظر از (. صرف14: 9917، نگهبان

شرع شناخته  يکه مناف« اطالق» يست و متعلق واژهيز روشن نيراد نيا يبرگزار شده، محتوا
؛ چه اگر به جرم يجد پدرا يا به پدر يگردد، يا سرقت بر ميا به جرم يشده، محل ابهام است، که آ

 ير شود که منظور شورا آن بوده که ارتکاب هر سرقتيطور تفسنيو سرقت برگردد، ممکن است ا
ن نگرش يا يکه ممکن است در راستا ي؟ موضعستيوالد فاقد عنوان مجرمانه ن ياز سو
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اند ازمند شدهيد جواز اخذ مال فرزند به پدر نيل شود که مشهور فقها قائل به تحديتحل
شود ين موارد صرفاً حد ثابت نمين مبنا در اي(، که بر ا492: 97 ، جق9491، يعامل يني)حس

اما بردن مال فرزند توسط پدر ممنوع و مشمول اطالقات  (92)(،412: ق9477، ي)فاضل لنکران
هر  يطور مطلق قائل به اباحهکه اگر بهي(؛ درحال9922: ييخواهد بود )مقتدا يريسرقت تعز

 يشيگر هر ربايد (91)(،929: ق9495صدوق،  خيشم )ينه اخذ مال از فرزند توسط پدر شوگو
عنوان  ياساساً از نظر شرع يبرخ يحت انکهتوسط پدر فاقد وصف مجرمانه خواهد شد؛ چن

ر پدر را يحاً تعزي(، و صر14: ق9474، ينجف يدانند )مرعشيسارق را بر پدر قابل اطالق نم
به پدر و جد « اطالق»اگر متعلق  (71)(.929: 9 ، جق9472، يرازيمکارم شاند )دانسته يمنتف
از  يبرگردد، ممکن است مقصود شورا انصراف حکم جرم نبودن سرقت پدر و جد پدر يپدر

ن مصداق ييدانسته شود. در هر صورت عدم وضوح در تب يرشرعينسب غ يموارد رابطه
که ممکن است  يالهئند، مسکحذف اصل تبصره را  ييون قضايسيرت سبب شد کميمغا

ل يدلپدر، به يازمنديدر فرض ن يها در موارد سرقت از مال فرزند، حتموجب شود دادگاه
 يل اجماع فقهيدلکه به ي، حکم به مجازات دهند، امريرياطالقات مقررات ناظر بر سرقت تعز

 بردار نخواهد بود.هيپدر، توج ياز سو ين اخذِ ماليبر جواز چن يمبن

 ن مصداق آنييرت و عدم تعيان مستند مغاي. ب2-2-2
قاَ يمصوبه مشخص شده، نوع اشکال دق يرت شرعيمستند مغا نکهيا باموارد  يدر برخ

 يپ منظور شورانتواند به ييون قضايسيکم است ن امر سبب شدهيف نشده است، که هميتوص
 ببرد و اشکال را مرتفع کند.

داشت ياشعار من موارد است که ياز ا يانمونه قانون[ 422 ي]ماده از مصوبه 429 يماده
تکاب جنايت توسط يک نفر از دو يا چند نفر معين، چنانچه تعيين ردر موارد علم اجمالي به ا»

تواند از متهمين مطالبه قسامه و صورت حصول لوث، صاحب حق مي مرتکب ممکن نباشد، در
که همگي، حسب مورد قسامه اقامه کرده تيدر صورت عدم لوث مطالبه سوگند نمايد، درصور

در  نگهبان يشورا«. طور مساوي توسط آنان پرداخت خواهد شديا سوگند ياد نمايند، ديه به
( با 429در ماده )»ان داشته بود ين ماده بيدر خصوص ا 9/1/9921مورخ  اظهار نظر 99بند 

شود، بنابراين الزم  المال دادهز بيتالعالي( ديه بايد اتوجه به فتواي مقام معظم رهبري )مدظله
ن اشکال، ي(. در ا945: 9917، نگهبان يشورا يپژوهشکده« )است اين ماده اصالح گردد
المال، ناظر بر حالت وجود تيه از بيپرداخت د نکهياان شده، اما يمستند نقد وارده بر مصوبه ب

ا مادون نفس ياعم از بر نفس  يتيا شامل هر جنايا هر دو صورت؛ و آيا فقدان آن، يلوث است 
ن ابهام آن شد که متعاقباً يا يجهين نشده است. نتيقاً معيدق ،قياز مصاد يا برخياست 
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ق يمصاد يهيه ناظر بر حالت لوث، و آن هم در کلين تصور که ثبوت پرداخت ديون، به ايسيکم
ارتکاب جنايت توسط  در موارد علم اجمالي به»د کرگونه اصالح نيات است، ماده را ايجتا

يک نفر از دو يا چند نفر معين، چنانچه تعيين مرتکب ممکن نباشد، درصورت حصول لوث، 
ق ياست که در فرض وجود لوث، از طر ين در حاليا«. شودالمال پرداخت ميديه از بيت

رسد، و از نظر مقام معظم يالمال نمتيوليت بئشود و نوبت به مسيف مين تکلييقسامه تع
 يه نفس است، اموريت عليز محدود به جنايالمال در موارد فقدان لوث نتيوليت بئمس يهبرر

مورخ  اظهار نظرمجدداً در  رونيازااند، م شدهيقاً خالف آن تنظيدق ياصالح يکه مصوبه
المال به ، شمول اطالق پرداخت ديه از بيت424 يمادهدر رو شده که هراد روبيبا ا 79/9/9919

، لذا بايد اين ماده اصالح شود ،است (العاليمدظله)خالف فتواي مقام معظم رهبري  ،لغير قت
در موارد علم اجمالي به ارتکاب »د که دهيشنهاد مير پيح ماده را به شکل زيخود شورا تصح

جنايت، توسط يک نفر از دو يا چند نفر معين، در صورت وجود لوث بر برخي از اطراف علم 
و در صورت عدم وجود لوث، صاحب  ،شوداد قسامه در اين باب عمل مياجمالي، طبق مو

تواند از متهمين مطالبه سوگند کند اگر همگي سوگند ياد کنند در خصوص قتل ديه از حق مي
« شودشود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت ميالمال پرداخت ميبيت

ت ينخست ماه يکه اگر در همان وهله يالهئ(. مس945: 9917، نگهبان يشورا يپژوهشکده)
 د.کرينم يرا طوالن نديفراشد، ين مييقاً تبيرت دقيمغا

ن آن، اشکال ييل سهو در تبيدلرت مطرح شده، اما بهيذکر است که گاه مصداق مغاان يشا
مقرر قانون[  911 ي]مادهاز مصوبه  411 يمادهطور مثال افته است. بهيانعکاس ن يدرستبه
اگر عضو مورد جنايت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به »داشت يم

در  71/91/9922مورخ  اظهار نظراز  24در بند  نگهبان يشورا«. شودپرداخت ديه محکوم مي
( پرداخت ديه، خالف موازين شرع است، بايد 411در ماده )»د کران ين ماده بيمورد ا

الجنايه  في الثاني المقصد من ذيل الثامن 4 يلهئها را حاکم معيّن کند. )به مسرتخسا
، اظهار نظرن ي(. در ا972: 9917، نگهبان يشورا يپژوهشکده» )شود( الوسيله توجهتحرير

 ير اصلين بردن عضو زائد و غياز ب يهيحضرت امام حکم بر ثبوت د يشورا با استناد به فتوا
است که  ين در حالين خسارت توسط حاکم شد، اييشرع دانست و قائل به تع را خالف

 يراد نقص، در معنايموجب ا يت ارتکابيکه جنا ين موارديحضرت امام معتقدند در چن
د يتأک آنکهحکومت خواهد بود، و جالب  يشود، مجرايه نميعليخاص خود، در مجن

، و منظور از استمرادف ارش يفهوم اصطالحر از ميغ يين حکومت، در معنايند که ايفرمايم
است که اختالف  ينحوبه يقاض يبرا يريگميتِ اصدار حکم و تصميآن ثبوت صالح
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 ير جانيتعز ين و حتيق دستور مصالحه به طرفيتواند از طريصله دهد، که ميآمده را فشيپ
حکومت در حکم به رو حصر مفهوم نيازا (79)(.519: 7 تا، جي، بينيخم يد )موسوشومحقق 

که در اصالحات  يآن با ارش، به شرح يسازد معادليي، و تأنگهبان يشوراخسارت در نظر 
 ماده قرار گرفت. يرت شرعياست که مستند اعالم مغا يين فتوايد، مباشماده منعکس  يينها

 يرت شرعيق رفع مغايان طري. ب2-3

ق به يطر يحه، به ارائهيال ي، در نظارت شرعنگهبان يشورااز محاسن عملکرد  يکي
که با  يگردد. امريرفع اشکال مصوبه بر م يچگونگ يبرامجلس  يو حقوق ييون قضايسيکم

بر مسائل نداشته  يفقه يندگان محترم مجلس احاطهيممکن است ضرورتاً نما نکهياتوجه به 
 اصالح مصوبه خواهد بود. يبراشان يمهم در ارشاد ا يباشند، عامل

از  ياريدر بس نکهياتر خواهد شد. چه حه روشنيلب با مداقه در سوابق الن مطيضرورت ا
ون نتوانسته به يسيده، کمکرن نييرفع اشکال را تب يش نحوهيخو اظهار نظرموارد که شورا در 

راد يله مورد ائح نشده و مجدداً همان مسيتصح يدرستمصوبه به رونيازاو  بردب يحاقِ اشکال پ
 (77)قرار گرفته است.

ون، يسيدر اصالحات کم نگهبان يشوران نظر ياز مواردِ عدم تأم يارياست که در بس يگفتن
ده که متعاقب آن اشکال برطرف کرشنهاد يمواد را پ يح عبارتيتصح يخود شورا چگونگ

 (79)شده است.يم
ون يسياصالح مصوبه به کم يخصوص چگونگدر موارد که شورا  ين، در برخيا با وجود

 يچندان هماهنگ يشنهاديرتِ پيرفع مغا ياشکال وارده و نحوه ين مبنايبده، راهکار دا
 شود.ين موارد بسنده مياز ا به ذکر چند نمونه ريدر زشود که يمشاهده نم
داشت يقانون[ اشعار م 425 يون ]مادهيسيکم ياز مصوبه 421 يماده )الف(. ينمونه

در اثر اجراء مجازات  ،حيات سلبِ غيرمستوجبِ دِهرگاه محکوم به قصاص عضو يا تعزير يا ح»
اي بيش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل يا صدمه، عمدي کشته شود يا صدمه

 شود. در غير اينيا مستند به تقصير باشد، مجري حکم حسب مورد به قصاص يا ديه محکوم مي
ن ماده يبر ا 9/1/9921اظهار نظر  94بند  در«. المال ديه را پرداخت خواهد کردصورت، بيت

نسبت به  ،421 يدر قسمت اخير ماده« در غير اين صورت»شمول عبارت »اشکال شده بود که 
 ،ديه ندارد ،د و مجري تجاوز از مجازات مقرر نکرده باشدريگموردي که قصاص عضو انجام 

 يلهئمس ر.ک:) ناخته شد( خالف موازين شرع شرهتوجه به فتواي حضرت امام) با ن سببيبد
ن ي(. در ا942: 9917نگهبان،  يشورا ي)پژوهشکده« االستيفاء تحريرالوسيله(کيفيه في القول  99

ر موارد يت قصاص عضو در غيه در موارد سرايالمال بر پرداخت دتياستشکال، شورا ضمان ب
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ند، اهيقائل به عدم ثبوت دحضرت امام که  يرت با فتوايل مغايدلر را، بهيبر عمد و تقص يمبتن
عضو، جز در موارد  يکنندهقصاص»ند: يفرماينه مين زميداند. حضرت امام در ايخالف شرع م

نظر از آنکه (. صرف599: 7تا، ج ي، بينيخم ي)موسو« ستيت قصاص ني، ضامن سرايتعد
المال را از آن تيب نداشته، که بتوان عدم ضمان يه به شکل کليد يبر نف يحيچ تصريامام ه يفتوا

ت کرد، چه ينه را تقوين زمينگهبان در ا يتوان برداشت شورايم ينياستنتاج کرد، اما بنابر قرا
المال اشاره کرده تيه بر بيبر ثبوت د يبحث از فرع مزبور، به وجود قول مبن يفقها در اثنا يبرخ

؛ 992: 99ق، ج 9499، يهان؛ فاضل اصف495: 7ق، ج 9497، يد ثانياند )شهرفتهيو آن را نپذ
بودند،  ين موضعيل به اتخاذ چنيرو چنانچه امام ماني(، ازا995: 99ق، ج 9491، يعامل ينيحس

چه بسا عدم  يفرمودند. به هر رويح مياند، حتماً بدان تصران بودهينکه در مقام بيا ينهيبه قر
ون روشن نباشد و لذا يسيکم يامام، سبب شده بود که اشکال شورا چندان برا يح در فتوايتصر

گر يبار د 79/9/9919اصل ماده را حذف کرد. متعاقباً در اظهار نظر مورخ  7/5/9911 يدر جلسه
مصوبه قبلي صحيح نبوده و الزم است ايراد  (421)حذف ماده »د و مقرر شد يراد سابق تأکيبر ا

ن صورت اصالح شود اشکال چنانچه اين ماده به اي ؛اين شورا در خصوص ماده مذکور رفع شود
 مستوجب سلبِ غيرِ گاه محکوم به قصاص عضو يا تعزير يا حدِ هر .421ماده »گردد: مرتفع مي

اي بيش از مجازات مورد حکم به او وارد در اثر اجراي مجازات کشته شود يا صدمه ،حيات
رد به قصاص شود، چنانچه قتل يا صدمه، عمدي يا مستند به تقصير باشد، مجري حکم حسب مو

شود. در غير اين صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفي است و در يا ديه محکوم مي
 ي(. نکته942: 9917نگهبان،  يشورا ي)پژوهشکده« شودالمال پرداخت ميتعزيرات، ديه از بيت

ا ماده ب يرفع اشکال شرع يشنهاد شورا برايان توجه در اظهار نظر مجدد شورا آن است که پيشا
حضرت امام  يل تعارض با فتوايدلرا شورا مصوبه را بهيندارد، ز يه تطابقياصلِ اشکال اول يمبنا

 يدر نف يز، هرچند صراحتيله نيرالوسيمورد اشکال قرار داد، و فرع مورد استشهادِ شورا از تحر
ر که مذکو يهيت قصاص عضو نداشت، با توجياز سرا يناش يهيالمال در پرداخت دتيضمان ب
 يشنهاد شورا نه تنها بحث از انتفايکار رود. اما در پتوانست در چارچوب اشکال شورا بهيافتاد، م

رات ضمان يحضرت امام، در تعز يبر خالف فتوا يز اضافه شده، که حتيه در حدود نيضمان د
 (74)رفته است.يالمال را پذتيب

( قانون[ مقرر 914) يمادهون ]يسيکم يهياول ياز مصوبه 915 يماده )ب(. ينمونه
رعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات الزم است؛ لکن اگر طول »داشت: يم

عليه باشد، قصاص نبايد به عضو ديده در مجنيعضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسيب
يت، صدق عمق جنا شود؛ لکن ميزان درديگر سرايت کند و نسبت به مازاد جنايت، ديه گرفته مي
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، رعايت تساوي در مقدار و در صورت امکان ،مانند سمحاق يا موضحه است هعنوان جنايت وارد
در »ن ماده اعالن شد يدر مورد ا 71/91/9922از اظهار نظر  27در بند «. عمق نيز الزم است
ه است و در صورت امکان، رعايت حمانند سمحاق يا موض»( عبارت 915قسمت اخير ماده )

« شود( تحريرالوسيله اصالح 2 يلهئحذف شود. )مانند مس« در مقدار عمق نيز الزم استتساوي 
ن ياشکال مع يفقه ينکه مبناين اشکال، با اي(. در ا979: 9917نگهبان،  يشورا ي)پژوهشکده

ز با ياصالح مقرره ن يبرا يشنهاديپ يوهين نشده است، که شييراد تبيت ايقاً ماهيشده، نه تنها دق
رساند، يم يارير موضوع يحضرت امام به تنو يق در فتوايتعارض دارد. تدق ياستناد يامبن

 ينکه در قصاص جراحات تساويبر ا يفقها مبن يدگاه برخيله با اشاره به ديرالوسيشان در تحريا
ن قول را مورد يکند، ايت ميست و مجرد اطالق عنوان جراحت مخصوص کفايدر عمق شرط ن

ه و متالحمه، در يدر عمق در جراحات حارصه، دام يو معتقدند که تساو اشکال قرار داده
، ينيخم يست )موسويشرط ن يت شود، اما در موضحه و سمحاق تساويد رعايصورت امکان با

 يهياول يشود که مصوبهيحضرت امام معلوم م ي(. با روشن شدن فتوا547-549: 7تا، ج يب
 يات موضحه و سمحاق را ضروريدر جنا يت تساويان موضع بوده و رعيمجلس موافق با ا

رعايت تساوي در ر جراحات يدر سا يدانسته است، ول يت را کافيندانسته و صدق عنوان جنا
راد بود و يدچار ا يپردازدر عبارت يکن قدرينگاشته بود. لالزم ارا در صورت امکان مقدار عمق 

شنهاد شورا سبب شده که در يشد. اما شکل پيمامام)ره( اصالح  ياصل فتوا يمثابهست بهيبايم
 ين شرطيدر عمق، چن يت تساويدر فرض امکان رعا يد که حتيدر آ ياگونهت مصوبه بهينها

که يم شود، درحاليحضرت امام تنظ يدانسته نشود و ظاهر ماده موافق قولِ مورد مناقشه يضرور
 شان بود.يا يح ماده مطابق فتوايهدف شورا تصح

 يرت شرعياحراز اصالح موارد مغا. 2-4
دهد، مجلس يقرار م يمجلس را مورد اشکال شرع يمصوبه نگهبان يشورا آنکهپس از 
اشکاالت  يمصوبه در راستا يخود، مکلف به بررس يداخل ينامهنييآ 922و  929مطابق مواد 

نظارت  بر يخود مبن يد در چارچوب رسالت کليز باي، متعاقب آن شورا نستشورا يارجاع
 يت دارد که حتياهم يحد بهن جنبه از نظارت ي. اکندبر مصوبات مجدداً آن را کنترل  يشرع

مانده که مغفول واقع شده باشد، مطابق  يه باقياول يناظر بر مصوبه ياياگر اشکال شرع
 تواند پس از رفع ايراد در نوبتيمنگهبان  شوراى، يداخل ينامهنييآ 929 يماده 7 يتبصره
 يکاروساز ؛ندکبه مجلس اعالم  ست،يرا که مربوط به اصالحيه نها مغايرتن يا گريبار داول، 

 رفته نشده است.يبر مصوبات پذ نگهبان يشورا يکه در نظارت قانون اساس
بوده  نگهبان يشورامورد اهتمام  يگونه نظارت پس از ارسال متن اصالحنيحه، ايدر ال
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راد يه بود، با اگرفتانجام ن يدرستون بهيسيرات کمييکه تغ يعددکه در موارد متينحوبه ،است
 اند.رو شدههمجدد روب

ون، اصالحات مورد نظر يسيشده از کماما در سوابق بعضاً مشاهده شده که متن بازگردانده
ت سابق مجدد ارسال يا با وضعي (75)حذف شده يکلبه آنکهده، اعم از کرشورا را اعمال ن

 ينحوا گاه اشکال بهياند؛ ن نظر شورا مواجه نشدهين با اشکال عدم تأميجود ابا و (79)ده،ش
ق يانطباق دق است، دهکرن ييکه شورا تع ياريمع يا فتوايدگاه شورا ياصالح شده که با د

 راد مجدد واقع نشده است.ين مورد اينداشته، و با وجود ا
مقرر  ( قانون[912) ي]ماده ونيسيکم يهياول ياز مصوبه 912 يماده )الف(. ينمونه

شود و اعاده شهادت پس رجوع از شهادت شرعي، موجب سلب اعتبار شهادت مي» :داشتيم
در  71/91/9922مورخ  اظهار نظراز  99در بند  نگهبان يشورا«. از رجوع از آن، مسموع نيست

بعد از صدور  ( نسبت به رجوع از شهادت912اطالق ماده )»ده بود کرن ماده اعالن يمورد ا
، تحرير شهادتکتاب  1و  2 يلهئمس ر.ک:شد )حکم و اجراء، خالف موازين شرع شناخته 

از مجلس  نجايا(. در 29: 9917، نگهبان يشورا يپژوهشکده.« )اللواحق( في ذيل القول
ن خصوص يشان در اياصالح شود. ا حضرت امام يخواسته شده که مفاد ماده متناسب با فتوا

 (:459-457: 7 تا، جي، بينيخم ياند )موسول شدهيتفص ه مرحله قائل بهن سيب
 

 

ن يماده را بد 7/5/9911 يون در جلسهيسياست که بعد از اشکال شورا، کم ين در حاليا
موجب سلب اعتبار شهادت  ،رجوع از شهادت شرعي قبل از صدور حکم»شرح اصالح کرد که 

ه منطوقاً به حکم حالت يدر اصالح«. وع از آن، مسموع نيستو اعاده شهادت پس از رج ؛شودمي
از عدم اسقاط اعتبار شهادت در حاالت )ب( و )ج( است،  يح شده، اما مفهوماً حاکي)الف( تصر

حه قرار گرفته بود، با وجود يال يشرع يابيارز يبوده که مبنا يير با فتوايت آن مغايکه کل يامر
 (72)نگهبان خالف شرع شناخته نشد. يشورا 72/91/1991مورخ  ين، در جلسهيا



 

 
 1/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

 

18 

قطع و از بين بردن » :داشتيمقرر مقانون[  995 ي]مادهمصوبه  929 يماده )ب(. ينمونه
 اظهار نظردر «. تها، موجب نصف ديه کامل اسکدام از آن دو بيضه، موجب ديه کامل و هر

الرحمه( ي حضرت امام )عليهخالف فتوا»راد گرفته شد که ين ماده ايبر ا 9/1/9921مورخ 
ضه يحضرت امام قطع دو ب ي(. بنابر فتوا921: 9917، نگهبان يشورا يپژوهشکده« )است

شان معتقدند که اگر يطور جداگانه، اها بههر کدام از آن يهيکامل دارد، اما در خصوص د يهيد
ه ثابت يد سومکيراست  يضهيب يچپ دو سوم و برا يضهيب يهمزمان قطع شوند، برا
چپ دوسوم، اما  يضهيب يشان برايها در دو مرحله قطع شوند، اضهيخواهد شد، اما چنانچه ب

است  ين در حالي(. ا524: 7 تا، جي، بينيخم يند )موسواه قائليراست نصف د يضهيب يبرا
 :دکرن شکل اصالح يضه بديب يا جداگانهي ين قطع دفعيل بيون ماده را بدون تفصيسيکه کم

باره ديه کامل و قطع بيضه چپ، دو ثلث ديه و قطع بيضه راست، ثلث ديه قطع دو بيضه يک»
 د.کرد ييحضرت امام نداشت، تأ يبا فتوا يقيماده را که تطابق دق نگهبان يشورا، و «دارد

عليه يا اگر مجني» :داشتيمقرر مقانون[  999 ي]مادهمصوبه  997 يماده )ج(. ينمونه
المصالحه يا امر ت و اسقاط حق قصاص را معلق يا مشروط به پرداخت وجهدم، گذشولي

مورخ  اظهار نظردر «. ديگري کند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي است
( مقصود از معلق يا مشروط بايد روشن 997در ماده )»ان شد ينه بين زميدر ا 71/91/9922

القول في کيفيته  فصل قصاصکتاب  9 يهلئگردد )در اين خصوص به مس اظهار نظرشود تا 
(. در مستند 999: 9917، نگهبان يشورا يپژوهشکده« )شود(االستيفاء تحريرالوسيله مراجعه 

ند، چه کجه[ گذشت يه ]از نوع شرط نتيبه شرط د يدم، از جانيشورا، آمده که اگر ول يارجاع
ه کرده(، و چه يشت را مشروط بر دگذ يرگذاريده، اما تأثکرگذشت مشروط باشد )آن را انشا 

تر به حيه کرده باشد(، بنابر قول صحيگذشت را معلق بر د يگذشت معلق باشد )اصلِ انشا
، حق قصاص يرش جانيگذشت درست بوده و در صورت پذ )ره(ينيخم اعتقاد حضرت امام

عل[ مورد ه ]از نوع شرط فيرا به شرط پرداخت د يدم جانيساقط خواهد شد. اما چنانچه ول
ه، است يپرداخت د يعنيگذشت قرار دهد، اسقاط حق قصاص منوط به تحقق فعل مشروط، 

ون ماده را يسيدر هر صورت، متعاقب اشکال شورا، کم (71)(.594: 7 تا، جي، بينيخم ي)موسو
دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به عليه يا ولياگر مجني»د که کرگونه اصالح نيا

«. المصالحه يا امر ديگري کند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي استجهپرداخت و
ن گذشت مشروط و معلق، مورد توجه قرار يه، بر خالف نظر شورا، تفاوت بيدر اصالح
 ه را مطمحياست که صرفاً صورت شرط فعل بودن د يبيترتاق ماده بهيضمن س در نگرفته، و

ن يحضرت امام واجد اثر بوده، ناظر بر هم يکه در فتوا يليصکه اصل تفينظر قرار داده، درحال



 
 
 

 يقانون مجازات اسالم: يمورد ينگهبان بر مصوبات مجلس؛ مطالعه يشورا يشرع نظارتند يفرال يتحل
 

 

 

11 

 (91)همراه آورده است.ز بهيد شورا را نيياست که مغفول مانده و تأ يموضوع
شنهاد يپ ياصالح ماده را در قالب عبارات يان ذکر است که گاه خود شورا چگونگيشا

 يرت شرعيافته است که مغايير مييتغ ياگونهبه يشنهاديون متن پيسيداده، اما در کميم
مثال، در خصوص  يشده است. برايرو نمبا اشکال مجدد روبه ينيبازب يابد، اما در مرحلهي

ن بود، يقانون[ که قائل به عدم ثبوت قصاص در اسقاط جن 919 يمصوبه ]ماده 919 يماده
ن يبا ا ياتبصره شنهاد کرد کهيرفع اشکال ماده پ يبرا 79/9/9919شورا در اظهار نظر مورخ 

و جنايت قبل از تولد منجر به  ،طور طبيعي متولداگر جنيني به»مضمون به آن اضافه شود: 
« قصاص ثابت است ،نقص يا مرگ او پس از تولد شود و يا نقص او بعد از تولد باقي بماند

در  يمحقق حل يمطابق فتوا يشنهادي(. متن پ919: 9917نگهبان،  يشورا ي)پژوهشکده
ن يبد ياتبصره 94/1/9919 يون در جلسهيسيمتعاقباً کم (99)افته بود.ير ياإلسالم تحرعياشر

باشد و  اتيادامه ح تيقابل يزنده متولد شود و دارا ينياگر جن»شرح به ماده الحاق کرد: 
نقص او بعد از تولد  ايمرگ او پس از تولد شود و  ايقبل از تولد، منجر به نقص  تيجنا
شنهاد شورا ثبوت يون، بر خالف پيسيکم يهيدر اصالح«. قصاص ثابت است بماند يباق

وارد  ين شده است، و شورا بدون آنکه اشکاليات در جنيت حيقصاص متوقف بر وجود قابل
مذکور  ياست که اتفاقاً قائالن به موضع فقه ين در حاليد. ايکند، به تبصره اعتبار بخش

 (97)ست،ين ين شرط ثبوت قصاص بر جانيات در جنيح ت و استقراريمعتقدند که قابل يجملگ
رمستقر يغ ياتي، با حينيجن يت وارده در دورهين در اثر جناياند که اگر جنان فرمودهيب يو حت
ان دهد، فقط نفر اول قاتل يرمستقر پايات غين حيبعد از تولد به ا يگريد، و فرد ديايا بيبه دن

؛ 911: 9ق]الف[، ج 9499، ي؛ عالمه حل792: 4 ج ،ق9412 ،يمحقق حلشود )يمحسوب م
 (.929: 49ق، ج 9414، ي؛ نجف429: 99ق، ج 9499، يفاضل اصفهان

 يريگجهينت
، مصوب يمجازات اسالم يحهيالبر  نگهبان يشورا يسوابق اعمال نظارت شرع يبا بررس

ک مقطع ير حه ديال يابيار ارزيد که معکرتوان استفاده يمجلس، م يو حقوق ييون قضايسيکم
)مدظله  يمقام معظم رهبر يفتوا ي)ره( بوده، و در ادامهينيخمحضرت امام ي، فتاوايزمان
از  نگهبان يشورا ين، در موارد متعدديا قرار گرفت. با وجود يق شرعيتطب ي( سنجهيالعال

، ، که بعضاً متضمن اقوال شاذ بودهيزيمتما يمواضع فقه يده و بر مبناکرعدول  ين اصل کليا
 ده است.کر اظهار نظرون يسيکم يدر مورد مصوبه



 

 
 1/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

 

21 

گر، يد يحه از سويشدن نظارت بر ال ياسو و دومرحله کيحه از يحجم انبوه مواد ال
 يکه مخالفت يمقررات ي، گاهين اسالميبا مواز مواد ير شرعيتغا يدر بررسبعضاً سبب شده که 

ر از يمصوباتِ مغا يمقابل برخ يطهو در نق ودنداشته، مورد اشکال واقع ش ين شرعيبا مواز
گرفته شده  يدرستمواد به يز که اشکال شرعين ي. در مواردشوندد يينظر مغفول ماند و تأ

گر وجود يکالن نبوده و همان اشکال که در مواد د قانوناست، بعضاً مشاهده شده که نگاه به 
 د.شويتشتت در قانون م ن امر سبب بروز تهافت ويکه ا است راد ماندهيمصون از ا ،داشته

س و ينوشين پيه در تدويز متأثر از ضعف اوليرادات نياز ا ياان ذکر است که بخش عمدهيشا
حه را با اشکاالت متعدد مواجه کرده، و يکه ال ينحوون نهفته است، بهيسيمفاد مصوب کم

 رادات را مرتفع ساخت.ين اياز ا ياريمحترم نگهبان بس ينظارت شورا
رادات وارده يان مستندات اي، بقانون يدر بررس نگهبان يشوراعملکرد  يبرجستهاز نکات 

از موارد  يارياصالح مصوبه در بس يبه نحوه ييون قضايسيارشاد کم منظوربهشنهاد يپ يو ارائه
 يدرستآن به يا مستند شرعيمواد، اشکال وارده  يبرخ ينهيزمن، در يا بوده است. با وجود

 ي، که مبنايايبا مستند شرع يرفع اشکال چندان تناسب منظوربهشده شنهاد ارائهيپ اين نشده ييتب
 يدر موارد يون و حتيسيکم يفيت به بالتکليکه در نها يامر ؛رت بوده، نداشته استياعالم مغا

 ده است.يبه اصالح نادرست مصوبه انجام
اعمال اصالحات قابل  ينيبازب يتر در مرحلهقيکه چه بسا، با اعمال نظارت دق يمشکل

د يياز موارد از تأ ياشورا در پاره آنکه باز ينظارت ن نديفران مرحله از يکن در ايجبران بود، ل
ز يق نياز مصاد ياريکماکان بس ،ده بودکر يل وجود اشکال، خودداريدل، بهياصالح يمصوبه

 دند.يرس ييد نهايياشکال به تأ يرغم بقابه
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 هايادداشت
 .شودياد مير مطلق قانون ي، با تعبيت اختصار، از قانون مجازات اسالميظور رعامنبه. 9

از  يشورا، موارد متعدد يهيتوان بر خالف رويحه، ميال يدومِ بررس يان ذکر است که در مرحلهيشا. 6
، يمقام معظم رهبر يون را مشاهده کرد که ضمن در بر داشتن مقررات معارض با فتوايسيکم يمصوبه

ن فتاوا در نظارتِ ياز مغفول ماندن ا يد علت آن را ناشيشورا را اخذ کردند، که به نظر با يهيدييتأ
رقابل دفاع خواهد يار دوگانه غين مرحله دانست، چراکه فرض تعمد در اعمالِ معيا يگرفته طصورت
الق قذف بر انتساب ، عدم اط747 يماده 9 يا لواط وفق تبصرهيبه وقوع زنا  يقوادد تحقق ييبود. تق

، عدم 752 ي، تداخل حد در مورد قذفِ فرد واحد به اسباب متعدد به حکم ماده745 يمساحقه در ماده
کامل  يهي، ثبوت د459 يت بر اعضا و منافع مطابق مادهيقسامه در جنا ياجرا يواسطهثبوت قصاص به

 ياز مواد ي، تنها برخ599 ي، در مادهکه طحال را هم شامل شوديبدن، به نحو يداخل يدر مطلق اعضا
در موارد مزبور،  يمقام معظم رهبر يدن فتوايد ياند )براد شدهييتأ يرهبر ياست که در تعارض با فتوا

 .(942و  27، 59، 42، 49: 9911قضا،  يو پژوهش يآموزش يمؤسسهب ر.ک: يترتبه

ت آن را يح فرموده و حجيتصر يعلم قاض يتت اثبايله بر قابليرالوسي)ره( در تحرينيخمحضرت امام . 3
للحاکم أن يحکم بعلمه في حقوق اهلل و »ند: يفرمايشان مياند، اد نکردهيتحد «يعلمِ نوع» يبه افاده

 .(492: 7 ج تا،يب ،ينيخم يموسو« )حدود اهلل تعالى لو علم بالسبب ةمحقوق الناس، فيجب عليه إقا

 .991: 9911قضا،  يو پژوهش يآموزش يمؤسسه: له، ر.کمعظم يدن فتوايد يبرا. 4

مشاهده  يبرا است؛کار گرفته شده بهمحدود،  يدر سطحراهکار  نياشود که گاه يخاطر نشان م. 5
 .922: 9917 ،نگهبان يشورا يپژوهشکدهر.ک: 

د، يخ مفيفقها مانند ش يدوم را به برخ يبلد در مرتبه يعالمه در مختلف ضمن آنکه قول بر ثبوت نف. 2
خ يح کرده که مشهور فقها از جمله شيکن تصريدهد، لينسبت م يلميو سالر د يابوصالح حلب

 اند.خالف آن را قائل يس حليادرو ابن يبراج طرابلس، ابنيطوس

 يمؤسسهنظرند، ر.ک: هم ينيخم نه  با حضرت امامين زميز در اين يناگفته نماند مقام معظم رهبر. 7
 .999: 9911قضا،  يو پژوهش يآموزش

أن األصحاب متفقون على أن الطبيب يضمن ما »سد: ينويه ميش بر نهايخو يقهيدر تعل يمحقق حل. 8
قد عرفت أن »اند: پس از نقل عبارت محقق فرموده المراد ةيغاد اول در يشه ؛«يجنيه بعالجه

 .(442: 4ق، ج 9494، ي)حر عامل« ةاإلجماع المنقول بخبر الواحد حج

 .41 و 99 يموضوع بندها يهارتيمغا رينظ. 1

کند که موجب مرگ نوزاد هنگام  يبا اخذ پول عمداً کار يياگر ماما»که  بوداستفتا شده  لهمعظماز . 91
دهنده کار حرام است، و بر انجام نيا» :له فرموده بودندمعظم ،«شود؟يقصاص م ايوالدت شود، آ

 .(959: 9911قضا،  يو پژوهش يآموزش يسه)مؤس« ثابت است واهلل العالم هيآن، د

 1ز بند ي؛ و ن9/1/9921از اظهار نظر مورخ  29و  22، 21، 57، 59 يمانند اشکاالت موضوع بندها. 99
 .79/2/9911از اظهار نظر مورخ 
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 297 يراد وارده بر مادهيز اي، و ن71/91/9922موضوع اظهار نظر  921 يمانند اشکال وارده بر ماده. 96
 .(979و  919: 9917 ،نگهبان يشورا يپژوهشکده) 72/97/9921اظهار نظر  در

 يماده 4 يز اشکال وارد بر تبصرهي، و ن79/9/9919اظهار نظر  يط 999 يراد وارد بر مادهير اينظ. 93
 .(999و  912: 9917 ،نگهبان يشورا يپژوهشکده) 72/97/9921در اظهار نظر  292

الموجب که در قسمت  يل مبحث القول فيذ 44 يتند مورد ارجاع، مسئلهحِ مسيالبته آدرس صح. 94
 .له مطرح شده استيرالوسيقصاص نفس تحر

 يحقوق يفقه يبررس ،اهلل، روحي، عادل و اکرميخانياقوال مزبور، ر.ک: سار يمطالعه يبرا. 95
 .(945-944: 9919، 9917مصوب  يد بر قانون مجازات اسالميرات با تأکيتعز

صد ضربه شالق باشد  يعنيکمتر از حد زنا،  ديبا رياست که معتقدند تعز ييمبنا براساس نظر فقها نيا .92
 .(442: 49 ، جق9414 ،ي؛ نجف575و  579: ق9499 ،يدري؛ ک499: 9 ، جق9491 ،يحل سيادر)ابن

سط مردان تو يارتکاب يفقها، در کنار قتل، در زنا يشود که برخيتر مروشن يت مطلب وقتياهم. 97
يثبت حکم الزنا إذا کان الزاني »اند: ن خصوص فرمودهيو در ا ز اکراه را رافع مسئوليت ندانستهين

 ،يدريک؛ 474: ق9492، يزهره حلب)ابن« ممن يصح منه القصد إليه، سواء کان مکرها أو سکران
مکرَه،  يز زانبر سقوط حد ا يرغم فتوابه يدگاه سبب شده که عالمه حلين دي، هم(594ق: 9499

 (.577: 9، ج [الف]ق9499، يد قرار دهد )عالمه حليز مورد تأکين حکم را نياشکال ا

لتزام بظاهره و هو اال يمکن لم إن و فإنّه «ألبيک مالک و أنت»(: سلم و آله و هيعل اهلل يصلقوله )». 98
قطعاً، و کذا لم نلتزم بثبوت  الحر لها، و عدم کون مال الولد ملکاً ألبيه ه؛ لعدم قابليةثبوت الملکيّ

 .«إباحه التصرّف للوالد مطلقاً، إلّا أنّه يستفاد منه عدم قطع يد الوالد إذا سرق من مال الولد

خ ي)ش« ال بأس للرجل أن يأکل و يأخذ من مال ولده بغير إذنه»اند: نه فرمودهين زميخ صدوق در ايش. 91
ز منتسب کرده است )عالمه يخ صدوق نيبه پدر شن فتوا را يا ي، عالمه حل(929: ق9495، صدوق

 (.97: 5، ج ]ب[ق9499، يحل

ر لزوم ينظ يگريد يپدر نخواهد بود، بلکه ادله ير مستخرج از اباحه رفتار ارتکابيالبته لزوماً عدم تعز. 61
 .رنديتوانند مستند قرار گينه مين زميدر ا ات وارده و قاعده درأيروا يل برخيز تعليم پدر، و نيتعظ

التي بمعناه انما يکون في موارد لو قيس المعيب بالصحيح يکون نقص في  ةاألرش و الحکوم». 69
 ةالتي بمعناه؛ و أما لو فرض في مورد ال توجب الجناي ة، فمقدار التفاوت هو األرش و الحکومةالقيم

عليه و نقص شمه و  ، أو جنىةنقصا بهذا المعنى و ال تقدير له في الشرع کما لو قطع إصبعه الزائد
 ةبمعنى آخر، و هي حکوم ةبد من الحکومو غيره فرق، فال ةلم يکن في التقويم بين مورد الجناي

 .«النزاع إما باألمر بالتصالح أو تقديره على حسب المصالح أو تعزيره هالقاضي بما يحسم ماد

 ،نگهبان يشورا ي)پژوهشکده 1/99/9919و  79/9/9919 ياظهار نظرها منعکس در 775 يماده راد وارد بريا. 66
 79/2/9911و  71/91/9922 ياظهار نظرها شده درطرح 717 يماده 7بند  اشکال ناظر بر(؛ 25: 9917

 9/1/9921مورخ  ياظهار نظرهاموضوع  499 يماده راديا(؛ 11: 9917 ،نگهبان يشورا ي)پژوهشکده
 .دانست ييهانمونه نيدر عداد چن ديرا با( 947: 9917 ،نگهبان يشورا ي)پژوهشکده 79/9/9919و 
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، 17، 22: 9917 ،نگهبان يشورا ي)پژوهشکده 499و  954، 951، 795، 749اد وم ق ناظر بريمصاد. 63
 .مدعا هستند نيشاهد صدق ا (991و  995، 994

له إذا  ةدير فال قتله الحد أو التعزي من»اند فرموده لهيرالوسيتحر حدود)ره( در کتاب ينيخم حضرت امام. 64
اجماع شده  ين امر ادعايه بر اي(؛ جالب آن است که در غن429: 7 ج تا،يب ،ينيخم يموسو« )لم يتجاوزه

: 49ق، ج 9414، ياند )نجفن موضعيه بر هميامام ي(، و مشهور فقها471ق: 9492، يزهره حلب)ابن
اط را در يرات احتيخصوص تعزدر  مبسوطاز دو قولش در کتاب  يکيدر  يخ طوسي(؛ و تنها ش421

د يسعرا بعداً ابن ياطين موضع احتي، که هم(99: 2، ج 9922، يخ طوسيالمال دانسته )شتيه بر بيثبوت د
ن اثر يکه آخر خالفالطائفه در کتاب خي(، اما خود ش551ق: 9415، يد حليسعار کرده )ابنيز اختين يحل
 ( .414: 5ق، ج 9412، يخ طوسي)ش اندن موضع عدول کردهيشان است، از ايا يفقه

 يشورا يپژوهشکده) 799 يناظر بر ماده 9/1/9921اظهار نظر مورخ  49ر اشکال موضوع بند ينظ. 65
 يناظر بر ماده 71/91/9922اظهار نظر مورخ  49ز اشکال موضوع بند ي(؛ و ن22: 9917 ،نگهبان

اظهار نظر مورخ  9شکال موضوع بند ان ي؛ و همچن(11: 9917 ،نگهبان يشورا يپژوهشکده) 759
 .(992: 9917 ،نگهبان يشورا يپژوهشکده) 442 يناظر بر ماده 9/1/9921

 411و  427ناظر بر مواد  9/1/9921اظهار نظر مورخ  99و  97 يمانند اشکال موضوع بندها. 62
 .(951و  949: 9917 ،نگهبان يشورا يپژوهشکده)

 مورد نظر است. حق مشترک اياهلل محض اعم از حق يدر مفهوماهلل، حق يحدود واجد جنبه. 67

 ي، در جلسهشودنگهبان مواجه  ياز شورا يبدون آنکه با اشکال ،ييقضا ونيسيبعداً کم است يگفتن. 68
 ي، که تا حدهدکر« صدور حکم»عبارت  نيگزيرا جا« مجازات ياجرا»، عبارت 94/1/9919مورخ 

 .ندارد اريمع يبا فتوا يقياکان انطباق دقد، هرچند کمکراشکال را برطرف 

صحّ على األصح، و لو کان بنحو التعليق فإذا قبل سقط القود، و لو کان الشرط  ةلو عفا بشرط الدي». 61
، يحضرت امام، ر.ک: فاضل لنکران يل فتوايتحل ي. برا«لم يسقط القود إلّا بإعطائه ةإعطاء الدي

 .9921: ييمقتدا؛ 722ق: 9479

شود که چه بسا از عبارات ماده، و به شکل يآشکارتر م يزمان يد ماده به شکل کنونييکال تأاش. 31
دچار است، ممکن است اطالق  مورد بحث ي، که با مشکل مشابه مادهيبعد يماده يتربرجسته
ز استفاده يجه، نيه، از نوع شرط نتيحق قصاص را نسبت به صورت گذشت مشروط به د يحکم بقا
 حضرت امام است. يح فتواير صريکه مغا يرکنند، ام

ماله إن  يف ةلو ضربها، فألقته فمات عند سقوطه، فالضارب قاتل، يقتل إن کان عمدا، و يضمن الدي». 39
إن کان خطأ؛ و کذا لو بقي ضمنا و مات أو وقع صحيحا و کان ممن ال  ةکان شبيها، و يضمنها العاقل

 (.799: 4ق، ج 9412، ي)محقق حل «يعيش مثله

في الجميع تيقّن حياته بعد  ةضابط الحکم بالقصاص أو الدي»سد: ينوينه مين زميدر ا يد ثانيشه. 36
، يد ثانيشه« )ة، لصدق إزهاق الروح المحترمةأم ال، و موته من الجناي ةاالنفصال، سواء کانت مستقرّ

 .(422: 95ق، ج 9499
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 و مآخذمنابع 

 النشر ةمؤسس، قم: يالفتاو ريلتحر يرائر الحاوالس(، ق9491محمد ) ،يحل سيادرابن
 .9 ج ،، چ دومياالسالم

 ، چ اول.)ع(يالهاداإلمام  ةمؤسسقم: ، المقنع(، ق9495) يمحمدبن عل ،خ صدوق[ي]ش يه قميبابوبن

 و االصول يعلم يإل النزوع يةغن(، ق9492) يبن علد أبوالمکارم حمزهيس ،يزهره حلببن
 ، چ اول.السالمهيمام الصادق علاإل ةمؤسسقم: ، الفروع

 .، چ اولهيدالشهداء العلميس ةمؤسسقم: ، للشرائع الجامع(، ق9415) ييحي ،يد حليسعابن

شرح المختصر  يالمهذب البارع ف(، ق9412ن ابوالعباس احمد )يالدجمال ،يفهد حلابن
 .5 ج چ اول، ،ياالسالم النشر ةمؤسس، قم: النافع

در پرتو نظرات  9316مصوب  يقانون مجازات اسالم(، 9917ان )نگهب يشورا يپژوهشکده
 چ اول. ،نگهبان يشورا يتهران: پژوهشکده زاده،يم مصطفيم فهيه و تنظيته ،نگهبان يشورا

 خارج فقه بحث قصاص راتيتقر(، 9922) يعل دي[، سي]مقام معظم رهبر ياخامنه ينيحس
 .[99/8/9378 مورخ ي]جلسه

، قم: ةالعالم قواعد شرح يف ةالکرام مفتاح(، ق9491) محمدجواد ديس ،يعامل ينيحس
 .97و  99ج  ، چ اول،ياالسالم النشر ةمؤسس

، الحرام و الحالل ةمعرف يفحکام الا قواعد، (]الف[ق9499) وسفيبن ]عالمه[، حسنيحل
 .9 ، جچ اول ،ياالسالم النشر ةمؤسسقم: 

قم:  ،ةعيأحکام الشر يف ةعيلف الشمخت، (]ب[ق9499) وسفيبن ]عالمه[، حسن يحل
 .9و  5 ،1ج  ،، چ اولياالسالم النشر ةمؤسس

 مسائل الحالل و يشرائع االسالم ف(، ق9412جعفربن حسن ) نيالد]محقق[، نجم يحل
 .4 ج ، چ دوم،انيلي، قم: اسماعالحرام

 رالنش ةمؤسس، قم: نکتها و ةيالنها(، ق9497جعفربن حسن ) نيالد]محقق[، نجم يحل
 .9 ج ،اول، چ ياالسالم

، انيلي، قم: اسماعشرح المختصر النافع يجامع المدارک ف(، ق9415) احمد ديس ،يخوانسار
 .2 ج چ دوم،
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بر قانون مجازات  ديکأبا ت راتيتعز يحقوق يفقه يبررس»(، 9919اهلل )، روحي، عادل و اکرميخانيسار
 .997-991، ص 91، ش يفريکحقوق  يپژوهشنامه يدوفصلنامه، «9917مصوب  ياسالم

 ةمؤسس، قم: األحکام بالدالئل قيتحق يالمسائل ف اضير(، ق9492) يعل ديس ،ييطباطبا
 .99 ج ، چ اول،السالمهميعل تيالبآل

 .5ج  ، چ اول،ياالسالم النشر ةمؤسسقم:  ،کتاب الخالف(، ق9412حسن ) ن[، محمدبخي]ش يطوس

 ةيالمرتضو ةالمکتبتهران:  ،ةيمامفقه اال يبسوط فالم(، 9922[، محمدبن حسن )خي]ش يطوس
 .2 ج ، چ سوم،هياآلثار الجعفر اءيإلح

 ،ةيالدمشقة شرح اللمع يف ةيالبه ةضالرو(، ق9497) يبن عل نيالدني[، زيثان دي]شه يعامل
 .7 ج ، چ اول،قم يهيعلم يحوزه يغات اسالميدفتر تبلقم: 

 ،شرائع اإلسالم حيتنق يمسالک األفهام إل(، ق9499) يعلبن  نيالدني[، زيثان دي]شه يعامل
 .95 ج ، چ اول،هيالمعارف اإلسالم ةمؤسسقم: 

 نکت شرح يف المراد ةيغا(، ق9494) يمحمدبن مک نيالداول[، شمس دي]شه يعامل
 .4 ج ، چ اول،قم يهيعلم يحوزه يغات اسالميدفتر تبلقم:  ،اإلرشاد

 ،األحکام قواعد عن اللثام کشف(، 9499) ن محمدبن حسنيلدبهاءا ،[ي]هند يفاضل اصفهان
 .99 ج ، چ اول،ياالسالم النشر ةمؤسسقم: 

قم: ، : الحدودةليالوس ريشرح تحر يف ةعيالشر ليتفص(، ق9477محمد ) ،يفاضل لنکران
 ، چ اول.السالمهمياالطهار عل ةمرکز فقه االئم

قم: ، القصاص: ةليالوس ريشرح تحر يف ةعيالشر ليتفص(، ق9479محمد ) ،يفاضل لنکران
 ، چ اول.السالمهمياالطهار عل ةمرکز فقه االئم

 .9 ج، ناي: بجايب ،نيالصالحمنهاج(، تايمحمداسحاق )ب اض،يف

اإلمام الصادق  ةمؤسس، قم: ةعيبمصباح الشر عهيإصباح الش(، ق9499) نيالدقطب ،يدريک
 چ اول. ،السالمهيعل

: ، تهراناسالم يفريک حقوق در نو يهادگاهيد(، 9929) محمدحسند يس ،يشوشتر يمرعش
 .9 دوم، ج، چ زانيم

 يکتابخانهقم: ، ةالسن و القرآن ضوء يعل ةالسرق(، ق9474) نيالدد شهابيس ،ينجف يمرعش
 ، چ اول.ينجف ياهلل مرعشتيآ

 ديراجع تقلنظران و مصاحب اتيآراء و نظر»(، 9922ه )ييقضا يقوه يقات فقهيمرکز تحق
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 .75-79، ص 1، ش يدادرس يدوماهنامه ،«هيبر د ديخسارات زا رامونيپ

(، 2/1/9921( و )7/1/9922، جلسات )فقه خارج راتيتقر(، 9922و  9921) ي، مرتضييمقتدا
 (./http://www.eshia.irشده در )تيرؤ

طالب ياب بنيامام عل يمدرسه، قم: ديجد استفتائات(، ق9472) ناصر ،يرازيمکارم ش
 .9و  9ج  ،دومچ  السالم،هيعل

 محضر از ييقضا استفتائات: ييقضا توشهره(، 9911) قضا يو پژوهش يآموزش يمؤسسه
 .چ اول نشر قضا،: ، قميالعال مدظله ياخامنه اهللتيآ حضرت انقالب معظم رهبر

 االمام آثار اءيحا ةمؤسس، قم: المنهاج ةتکمل يمبان(، ق9477) ابوالقاسم ديس ،ييخو يموسو
 .47 ج چ اول، ،ييالخو

 ج مطبوعات دارالعلم، چ اول، يقم: مؤسسه ،ةليرالوسيتحر(، تاياهلل )بروح، ينيخم يموسو
7. 

، قم: دارالقرآن احکام الحدود يالدر المنضود ف(، ق9497محمدرضا ) ديس ،يگانيگلپا يموسو
 .7 ج ، چ اول،ميالکر

 اءي: دار إحروتي، باالسالم عيشرح شرا يرالکالم فجواه(، ق9414محمدحسن ) ،ينجف
 .49و  49ج  چ هفتم، ،يالعربالتراث 

 .چ اول ،حينصا ، قم:ديجد يفقه مسائل(، 9921) محمد ،يزدي


