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 با «شرعي منصوص تعزيرات»شناسي مفهوم
 نگهبان شورای نظرهای بر تأكيد

 
 **2پور، محمدهادی توکل*1عادل ساريخاني

 

 ايران قم، دانشکده حقوق دانشگاه قم، دانشیار. 1

 ايران شناسي دانشگاه قم، قم،دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم. 2
 

 5/6/5959: رشيپذ  59/2/5959: افتيدر

 يدهكچ
تبع ايرادهای شورای نگهبان، در قانون مجازات اسالمي مصوب ير منصوص شرعي که بهتعز

دلیل عدم تعريف آن توسط قانونگذار تاکنون تفاسیر مختلفي به خود ديده تأسیس يافت، به 1932
 اين وضع موجب شرعي، ايرادات برخي رفع منظوربه نگهبان شورای اينکه به توجه است. با
شود، در مي آن از صحیح تفسیر یارائه سبب تأسیس اين از وی مقصود به وجهت و شده تأسیس

های مربوط و همچنین اين پژوهش پس از بررسي، توصیف و تحلیل اسناد، منابع و پژوهش
مشروح مذاکرات شورای نگهبان، تفسیر صحیح اين مفهوم که همان نظر شورای نگهبان است، 

ق با سیاست کیفری اسالم در اين خصوص، ضرورت تأسیس آن بر آن با تطبیتبیین شده و افزون
 مواردیها حاکي از آن است که منظور از تعزير منصوص شرعي، شود. نتايج اين بررسيارزيابي مي

است که در روايات برای آن، تعزير جعل شده است؛ اعم از اينکه میزان آن مقدر )معین( باشد يا 
اشد. همچنین بررسي سیاست کیفری اسالم در اين خصوص طور اطالق به تعزير حکم شده ببه

تعزير در قانون مجازات اسالمي، مواد مربوط را با ايرادی  گونهدهد که عدم تأسیس ايننشان مي
تعزيرات، در  یاين قانون بر کلیه یشدهبینيساخت و در مقابل، شمول نهادهای پیشمواجه نمي

 خصوص بوده است.راستای سیاست کیفری اسالم در اين 

تعزير، تعزير منصوص شرعي، سیاست کیفری اسالم، قانون مجازات اسالمي،  :هادواژهيلك
 نظرهای شورای نگهبان.
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 مقدمه
راه  1932تبع ايرادهای شورای نگهبان به قانون مجازات اسالمي مصوب يکي از مقوالتي که به

اينکه اين تعزيرات، از شمول بسیاری از  است. با عنايت به« تعزير منصوص شرعي» یيافت، مقوله
 اند، تبیین مفهوم و مصاديق آن، اهمیت بسزايي دارد.نهادها و تأسیسات قانون مجازات مستثنا شده

اند، ولي آنچه نظران تفاسیر مختلفي در مورد اين مقوله ارائه کردههر چند تاکنون صاحب
اين امر ر قبال اين موضوع است. در اين خصوص حائز اهمیت است، نظر شورای نگهبان د

بدان سبب است که اين تأسیس با تصريح در نظرهای شورا، عیناً در قانون مجازات اسالمي راه 
رو مقصود شورای نگهبان در اين زمینه، معیار اصلي برای تبیین مفهوم آن است. به بیان يافته و ازاين

انجام گیرد، در واقع نظر شورا از لحاظ عدم  ديگر، چنانچه برداشتي غیر از نظر شورا در اين مورد
رو اعمال آن با ايراد مواجه خواهد بود. با توجه به شود و ازاينمغايرت با موازين شرع تأمین نمي

شده، به نظرهای پذيرفته در اين خصوص و نیز نظرهای ارائههای صورتاينکه در اغلب پژوهش
ها که به نظرهای شورا اشاره شده نیز تبیین پژوهش شورای نگهبان توجهي نشده و در يکي از اين

، اين پژوهش در پي آن است که با بررسي نظرهای شورا در اين (1)نپذيرفته است صحیحي صورت
 خصوص، مفهوم صحیح اين مقوله را ارائه دهد.

سنجي تأسیس آن با توجه به سیاست کیفری بر ضرورت تبیین مفهوم اين مقوله، ضرورتافزون
م و آرای فقهي موجود در اين خصوص حائز اهمیت فراوان است؛ زيرا اين مقوله همچون اسال

های آن در اين زمینه ساير مقوالت قانون مجازات اسالمي بايد مبتني بر موازين شرع و سیاست
تبيين صحيح هاست، باشد. بر اين اساس، مسائل اصلي که اين پژوهش در پي پاسخگويي به آن

با است که  ارزيابي تأسيس آن در قانون مجازات اسالميو نیز  نصوص شرعيمفهوم تعزير م
 پذيرد.ها صورت ميهای مربوط و توصیف و تحلیل و گاه نقد آنمراجعه به اسناد و پژوهش

جايگاه آن در سياست كيفري ، هاي آنگونه ،مفهوم تعزيرات اين نوشتار در شش قسمت
نگرش شوراي نگهبان در قبال اين ، عزير منصوص شرعيهاي موجود پيرامون تديدگاه، اسالم

 شده است. ساماندهي ارزيابي تأسيس آن وتعزيرات 



 
 
 

 نگهبان شوراي نظرهاي بر تأكيد با «شرعي منصوص تعزيرات»شناسي مفهوم
 

 

59 

 مفهوم تعزيرات. 1
ياری، منع  نصرت، معنایبه لغت در اسالم، کیفری اجراهای ضمانت از يکي عنوانبه تعزير

 و 461 :1ق، ج1111 منظور،ابن ؛461: ق1112 اصفهاني، راغب) است شده ذکر تأديب کردن و
زهره، انجام هر کار زشت ابن. است آمده عملبه آن از گوناگوني تعاريف اصطالح، در و( 462

و ترک هر واجبي را که حد شرعي خاصي ندارد يا حد شرعي دارد ولي شرايط آن جمع 
 تأديب نوعي را ادريس نیز تعزير. ابن(194: ق1111 حسیني حلبي،)داند نیست، تعزير مي

 توسط آن ارتکاب و گنهکار توسط گناه تکرار از جلوگیری برای سبحان خدای که است ستهدان
 که شوندمي حرامي مرتکب يا کرده ترک را واجبي که کساني تمام و است کرده وضع ديگران

 در حلّي محقق(. 491: 9 ج ق،1111 ادريس حلّي ،ابن) نداآن مستوجب ندارد، شرعي حد
 و( 196: 1 ج ق،1111 محقق حلّي،) نامیده تعزير را نداشته معین بتعقو آنچه حد، مقابلِ
 نشده مشخص آن میزان شرع در اغلب که دانسته اهانتي يا مجازات را تعزير نیز ثاني شهید
 (.924: 11 ج ،ق1119 عاملي،) است

است شده  تعیین جرايم برای اسالم در که اجراهاييضمانت  ساير از تعزير تمايز وجه
 در آن نوع و میزان داشتن قرار و تعزيری مجازات میزان نبودن مقدر حدود(، و ديات ص،)قصا
 که اندمعیني و ثابت مجازات و هستند جنايات به مختص ديات و قصاص. است حاکم دست

. مجزاست ديات و قصاص از تعزيرات، قلمرو اساس، اين بر. دارند را خود خاص احکام البته
 که است حدی جرايم است، متجانس آن با نوعيبه و تعزيرات به نزديك ،قلمرو لحاظ از آنچه

. دارند تعزيرات به نسبت شديدتری مجازات جامعه، هنجارهای نقض شدت میزان برحسب
 حدود يعني جنس، يك در آن ضد به تعزير فقها، از بسیاری تعاريف در تجانس اين براساس
 تعريف نامعین مجازات است، معین مجازات که حد خالف بر تعزير يعني است؛ شده تعريف

 ج ق،1111 ي،عجل حلّي ؛194: ق1111 حسیني حلبي، ؛63: 1ج  ،1911 طوسي،) شده است
 البته(. 199: 14 ج ق،1111 طباطبايي، حائری ؛196: 1 ج ق،1111 محقق حلّي، ؛491: 9

 کرده اضافه تعزير بودنِ نامعین وصف به را غالباً قید مسالك، در ثاني شهید گذشت، چنانکه
 دارای تعزيرات بر آن شمول و تعريف کردن جامع دلیلبه امر اين رسدمي نظربه که است

 .شودمي بیان نوشتار اين آتي مباحث در آن تفصیل که است پذيرفته صورت معین مجازات

 تعزيرات در سياست كيفری اسالم  جايگاه. 2

ها و دگي افراد و برای تمامي اعصار سیاستعنوان ديني که در تمامي شئون زناسالم به
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ها از جمله تنوع در دهي کیفری نیز واجد برخي سیاستهای جامعي دارد، در قبال پاسخبرنامه
 هدف شارع و نبوده حکمت بدون اصوالً اسالم، کیفری نظام در کیفردهي است. تنوع مجازات
 از غیر رفتارهای برای نبود، گونهاين اگر که است؛ بوده مصالحي تأمین مجازات تنوع از مقدس

 بار آن نیز بر مشابهي احکام تبع آن،که به شدمي مجازات دستهيك  به قائل صرفاً جنايات،
حدی را قرار  اين در حالي است که اسالم برای جرايم دارای اهمیت بیشتر، مجازات. شدندمي

غیرمعین و  تر، مجازاتاهمیتکمند و برای جرايم اهايي معین و قطعيداده که مجازات
تعزيری قرار داده است. جرايم حدی مشمول قواعد و احکامي چون  نام مجازات غیرقطعي به

 عدم حد، در کفالت و سوگند و شفاعت جواز عدم آن، تعطیل حرمت و حد یاقامه وجوب»
 تند.بوده که تعزيرات از شمول اين قواعد خارج هس (2)«آن اجرای در تأخیر جواز

ها و همچنین بسیط نبودن شخصیت گستردگي، تنوع و پیچیدگي جرايم و ناهنجاری
های مجرمانه است که دهي به پديدهبزهکاران، مستلزم وجود تدابیر و راهکارهای متنوع پاسخ

 عاملي،) اول (. شهید126: 1911اين راهکارهاست )حسیني،  ینیز از جمله تنوع در مجازات
 بیان در( 119: ق1119 حلي سیوری،) مقداد فاضل مرحوم و (111 و 119: 2 ج تا،بي

 و نوع و ديدهبزه مرتکب، خصوصیات حسب بر را تعزير میزان تعزير، و حد بین هایتفاوت
 را جرم ارتکاب صرف حد، خصوص در کهدانسته است، درحالي متغیر ارتکابي، جرم میزان
 . دانندمي کافي
بیني و مجازات آن را از نظر نوع را دقیقاً پیشی از آن ]جرايم[ ااسالم بخش مهم و عمده»

گانه(. اما بخش ديگر که قابل تعیین و کیفیت و کمیت تعیین کرده است )مانند حدود شش
طور کلي تشريع کرده و تعیین دقیق آن را ؛ چون بسیار پرنوسان است، اصل آن را بهدقیق نبوده

و « نوع جرم»و « کیفیت»حکومت اسالمي و حاکم شرع گذارده که با در نظر گرفتن  یبر عهده
، مجازات الزم را تعیین و اجرا کند. و اين يکي از رموز «ساير خصوصیات»و « مکان»و « زمان»

با توجه به شرايط و  -اسالم است؛ زيرا دست قضات را برای مجازات مجرمین جاودانگي آيین
ها داده است تا بتوانند نیازهای هر باز گذارده و اختیارات نسبتاً وسیعي به آن -های زمانويژگي

وسیله آن برطرف سازند و گرد عدم قابلیت اجرا بر دامان احکام آن ننشیند و همیشه زمان را به
  (.61: 1969)مکارم شیرازی، « ه باشدتازه و زند

يکي از مباني مجازات تعزيری اصل فردی کردن مجازات است که قضات  بر اين اساس،
منظور تأديب مجرم، اقدام به تعیین مجازات کنند. البته بايد براساس آن با رعايت تناسب و به

اين  ی، قسمت عمده(9)زیاين نکته را مدنظر قرار داد که با عنايت به مالحظات جوامع امرو
گیرد تا با توجه به مقتضیات زمان، خصوصیات قانونگذار اسالمي قرار مي یمهم بر عهده
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ديده و جرم ارتکابي و همچنین میزان ضررهای وارده به جامعه، مجازات الزم را مرتکب، بزه
تعیین مجازات  نیز اختیاراتي برای قضات در وضع کند، البته در راستای فردی کردن مجازات

 قرار دهد. 
با توجه به مباحث مزبور، آنچه در خصوص مجازات حدی و تعزيری حائز اهمیت است، 

به  آن است که اهداف و مقاصد اين تشريع دوگانه بايد در قانونگذاری اسالمي که امروزه
( 64: 1969)مکارم شیرازی، « است حاجت و نیاز موارد بر اسالم قوانین کلیات تطبیق» معنای

خصوص با توجه به جعل چنانکه در ادامه بیان خواهد شد، به مدنظر قرار گیرد؛ امری که
 نظر مغفول واقع شده است.تعزيرات منصوص شرعي، به

 تعزيرات شناسيگونه. 3
وجود برخي از موارد تعزير که براساس روايات مجازات معین دارند، سبب شده است تا 

تعزير مقدر در کالم برخي فقها ورود پیدا کند. چنانکه گذشت، شهید  نامای از تعزير به گونه
تعزير اضافه کرده است. دلیل  بودنِ نامعین وصف به را غالباً ثاني در تعريف خود از تعزير، قید

که شهید را بر آن داشته است تا  (1)اين امر نیز وجود برخي تعزيرات دارای مجازات معین است
ير، عدم تقدير مجازات بداند، در برخي افرادِ تعزير، قائل به تقدير هرچند اصل را در تعز

(. البته برخي فقها نیز با اشاره به پنج موردی 926: 11ج  ق،1119 ،يثان دیشهمجازات باشد )
کنند، با ذکر برخي داليل اين موارد مقدر را حد عنوان تعزيرات مقدر ذکر ميکه شهید ثاني به

رو اين موارد را استثنای ( و ازاين12-1ق: 1122؛ فاضل لنکراني، 1ق: 1111دانند )تبريزی، مي
 مانند دانند. برخي نیز اين موارد را يابر وصف نامعین بودن مجازات در جرايم تعزيری نمي

میزان خاصي را  مخصوص، مورد در شرع حاکم عنوانبه معصوم )ع( که انددانسته مصداق ذکر
 مکان و زمان تغییر با که انددانسته حکومتي حکم قبیل از ها رانآ اينکه يا مشخص کرده است

آنچه در کالم فقها در اين خصوص قابل  .(111 - 111: 1919)مکارم شیرازی،  تغییرند قابل
است که برای تعزير ذکر شده است، نه اينکه به تعزيرات « مقدر»مالحظه است، وصف 

 ای کرده باشند. منصوص اشاره
توان در تصويب قوانین مجازات جمهوری اسالمي ايران گر تعزير را ميهای ديگونه

تعزير در »، تعزير اعم از 1932قانون مجازات اسالمي مصوب  11 یمشاهده کرد. براساس ماده
ها که در اين گونه (4)است.« تعزير در قبال نقض مقررات حکومتي»و « قبال محرمات شرعي

، بنا به داليلي از اقسام تعزير 1932اشتند، در قانون مصوب قوانین قبلي خود عناوين ديگری د
، تعزيرات را 1961به مجازات اسالمي مصوب هرچند قانونگذار در قانون راجعذکر شدند. 
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 در تصويب قانون 1961صرفاً قسیم مجازات حدود، قصاص و ديات دانسته بود، در سال 
در تصويب  1911کشور و نیز در سال  عالي ديوان شعب و 2 و 1 کیفری هایدادگاه تشکیل

در عرض « بازدارنده مجازات»را با نام  جديدی از مجازات یقانون مجازات اسالمي، گونه
که به لحاظ مقدر نبودن و در دست حاکم قرار داشتن،  مزبور قرار داد. اين مجازات مجازات

 شرعي محرمات به تعزير،ه تعزيری بود، از اين جهت با تعزير تفاوت داشت ک مشابه مجازات
 شده واگذار حاکم به و نشده معین مجازات آن، برای شرعي نصوص در که منحصر شده بود

 تحريم یسابقه شرعي نصوص در که شدمي مواردی به ناظر بازدارنده مجازات و (6)بود
ين ا (1).کردمي تعیین نظم و مراعات مصلحت اجتماع حفظ منظوربه را آن حکومت و نداشت

، با توجه به (1)امر که بنابر برداشتي از پاسخ امام خمیني )ره( به استفتايي در اين خصوص بود
 1932درستي در قانون مجازات اسالمي مصوب ، به(3)برخي اشکاالت نظری و مشکالت عملي

ن عنوادر قانون اخیر به ذکر نشد. به بیان ديگر، اين نوع مجازات که قبالً قسیم تعزيرات بود،
 وضع شده است.« تعزير در قبال نقض مقررات حکومتي»يکي از اقسام تعزيرات، تحت عنوان 

، در پي ايراداتي که شورای نگهبان بر 1932در تصويب قانون مجازات اسالمي مصوب 
نام جديدی از تعزير به ی، گونه(11)مجازات اسالمي وارد ساخت یمواد مختلفي از مصوبه

ه قاموس ادبیات فقهي و حقوقي کشور وارد شد که در ادامه ب« تعزير منصوص شرعي»
عنوان های فقهي و حقوقي موجود در اين خصوص و همچنین نظر شورای نگهبان بهديدگاه

 شود.واضع اين تـأسیس بررسي مي

 ی تعزير منصوص شرعيدر زمينه موجودهای ديدگاه. 4

با تلفیق مجازات بازدارنده در  1932اگرچه قانونگذار در قانون مجازات اسالمي مصوب 
تعزيرات، درصدد بود تا احکام مشابهي را بر محرمات شرعي و نقض مقررات حکومتي جاری 

سازی اين تصمیم قانون مجازات اسالمي موجب عقیم 114ی ماده 2 یسازد، تصويب تبصره
ات اسالمي شد. براساس اين تبصره، تعزيرات منصوص شرعي از بسیاری از احکام قانون مجاز

 «ب» و «الف» هایبند و 1 یماده «ب» بند)خارجي  کشورهای کیفری احکام يعني پذيرش
 از معافیت ،(21 یماده) حکم مورد مجازات جایبه قبلي بازداشت مدت یمحاسبه ،(1 یماده
 ،(11 یماده) حکم صدور تعويق ،(93 یماده) هشت و هفت یدرجه تعزيری جرايم در کیفر

 تعلیق ،(14 یماده) حکم صدور تعويق مدت در شرايط رعايت فرض در کیفر از معافیت
 و 39 مواد) نوجوان و اطفال مجازات تعلیق يا تعويق تخفیف، ،(16 یماده) مجازات اجرای

و  (114 یماده) توبه اثر بر مجازات ، سقوط(114 یماده) جرايم تعقیب زمان مرور ،(31
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 2 یالحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی )تبصرهع ممکنهمچنین مقررات مرتبط با مناف
 مانند.بهره مي( بي1932قانون آيین دادرسي کیفری مصوب  11ی ماده

وجود دارد، ابتدا بايد « تعزير منصوص شرعي»هايي که از تأسیس در خصوص برداشت
نوعي م فقها بهشود. چنانکه بیان شد، در کالگفت که اين اصطالح، در کالم فقها مشاهده نمي

را تعزير  اشاره شده بود که برخي فقها نیز اساساً اين مجازات« تعزير مقدر»نام از تعزير به 
اشاره « مجازات منصوص شرعي»دانستند. البته برخي فقهای معاصر در آثار خود به نمي
منصوص را اند، نه آنکه تعزيرات ای از آن قلمداد کردهاند که تعزيرات شرعي را گونهکرده

 (.111: 1919؛ کعبي، 91: 1ق، ج 1121صرفاً تعزيرات مقدر قلمداد کنند )موسوی اردبیلي، 
های ها و برداشتاند نیز تحلیلدر بیان حقوقداناني که در راستای تبیین اين تأسیس برآمده

تعزيرات منصوص  گونه استداللي در اين خصوص،شود؛ برخي بدون هیچمختلفي مشاهده مي
ي را منحصر به موارد تعزيرات شرعي مقدر )محرمات دارای میزان مجازات معین( دانسته شرع

و سپس براساس اين مفروض، به رويکردهای مختلف فقهي در قبال اين تعزيرات )تعزيرات 
و در نهايت راهکار تشخیص تعداد اين تعزيرات را از لحاظ قانوني بیان  اندمقدر( پرداخته

درستي به موضع رسد اين تحلیل بهنظر مي(. به111-39: 1931فرد، و نادریاند )برهاني داشته
جاست که آيا منظور از تعزيرات منصوص نزاع نپرداخته است. به بیان ديگر، اول کالم در اين

های شود. اين امر در نظریز شامل ميتعزيرات مقدر است يا تعزيرات غیرمقدر را ن شرعي،
شود: ، نیز مشاهده مي(11)قضايیه انجام گرفته است یحقوقي قوه یدارهمشورتي متعددی که از ا

شود که در شرع مقدس اسالم برای يك عمل تعزيرات منصوص شرعي به تعزيراتي گفته مي»
موجب روايات و يا هر معین، نوع و مقدار کیفر مشخص شده است؛ بنابراين در مواردی که به

طلق برای عمل، تعزير مقرر شده است ولي نوع و مقدار آن طور کلي و مدلیل شرعي ديگر، به
گونه در اين نظرها نیز بدون هیچ«. شودمعین نگرديده، تعزير منصوص شرعي محسوب نمي

 استداللي، تعزير منصوص شرعي منحصر به تعزيرات مقدر شرعي شده است.
های تفسیر برخي در اين خصوص سه تفسیر ارائه داده و در نهايت با توجه به روش

استثنای حدود دانند. براساس تفسیر نخست، به تر ميقانوني، تفسیر سوم را منطقي
شرعي، تعزيرند که موارد دارای موجب و  یساير جرايم و مجازات دارای پیشینه (12)گانه،شش

شوند. در تفسیر دوم، تعزيرات میزان مجازات معین آن، تعزير منصوص شرعي محسوب مي
ها در شرع مشخص شده باشد، ، به مواردی اطالق شده است که موجب آنمنصوص شرعي

ها معین نباشد. به بیان ديگر، آنچه دارای نوع و میزان مجازات مشخص هرچند مجازات آن
تحريم داشته باشد، تعزير منصوص شرعي  یاست، حد نام دارد و هر آنچه در شرع سابقه
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بازدارنده خواهد بود.  عي، قسیم مجازاتاست. براساس اين تفسیر، تعزير منصوص شر
براساس تفسیر سومي که ارائه شده است، تعزير منصوص شرعي، هرچند دارای میزان مجازات 
معین است، مجازات آن ثابت نبوده، بلکه دارای حداقل و حداکثر است. برای مثال، حضور دو 

ی تعزيرات ، از جملهنفر برهنه زير پوشش واحد که مجازات آن معین ولي غیرثابت است
 نظر از ايراداتي که(. صرف113-111: 1932زاده، منصوص شرعي است )رحمانیان و حبیب

، ايراد کلي وارد (19)شده برای تفاسیر مزبور وارد ساختهای ارائهتوان به هر يك از ارزيابيمي
در قالب نصوص  توان ارزيابي احتماالت مزبور صرفاًتحلیل و استنتاج را مي یبر اين شیوه

عنوان ت عام( و هم بهعنوان مقنن )در برداشقانون و عدم لحاظ نظرهای شورای نگهبان هم به
های أسیس دانست. به بیان ديگر، هرچند در اين تحقیق، سعي شده است با روشواضع اين ت

مواد  شود، محصور شدن در بررسي تفسیری و با استفاده از اصول حقوقي بهترين تفسیر ارائه
 سازد.حاصل را با ايراد مواجه مي یقانوني و عدم لحاظ مراد مقنن از اين تأسیس، نتیجه

يافته نیز نظرهای مختلفي در اين خصوص ارائه و بررسي های انجامدر يکي از پژوهش
(. در اين پژوهش ابتدا به يکي از 144-141: 1939سراب،  شده است )ساريخاني و اکرمي

ر خصوص تعزير منصوص شرعي که آن را تعزيرات در قبال هر گونه نظرهای موجود د
شود که با ذکر برخي داليل (، اشاره مي269: 1، ج 1939داند )زراعت، محرمات شرعي مي

شود. در ادامه با طرح دو احتمال که يکي تعزير درستي رد ميفقهي و قانوني، اين نظر به
دانسته و ديگری آن را « قابلیت تعزيرمحرمات واجد نص شرعي بر »منصوص شرعي را 

رهای شورای نگهبان در داند و با بررسي نظمي« محرمات واجد تعزير مقدر شرعي»منحصر به 
تعزيراتي است که  شود که منظور مقنن از تعزيرات منصوص شرعي،گیری مينتیجه اين زمینه،

ار اين پژوهش از تعزيرات میزان مجازات تعزيری آن منصوص است. به بیان ديگر، مفهوم مخت
است. هرچند در پژوهش مزبور از حیث بررسي نظرهای « تعزيرات مقدر»منصوص شرعي، 

مشروح  یجا انجام گرفته است، ولي با توجه به عدم مطالعهاقدامي در خور تحسین و به شورا،
مراد شورای هايي از متن برخي نظرهای اين شورا، مذاکرات شورای نگهبان و اکتفا به برداشت

شده، بر نظر شورا حاصل یرو نتیجهخوبي تبیین نشده است و ازايننگهبان از اين تأسیس به
   (11)منطبق نیست.

 نگرش شورای نگهبان در خصوص تعزير منصوص شرعي. 5
دلیل تأکید اين نوشتار بر بررسي نگرش شورای نگهبان در مورد تعزير منصوص شرعي، به

رو در ادامه پس از ين نظرها در تفسیر صحیح اين تأسیس است. ازاينتأثیر بسزای نقش ا
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ای گذرا به نقش نظرهای اين شورا در تفسیر قوانین، مشروح مذاکرات اين شورا در اشاره
 شود.خصوص تعزير منصوص شرعي بررسي مي

 . نقش نظرهای شورای نگهبان در تفسير قوانين5-1
ويداست، مصوبات مجلس، زماني شکل قانوني و قانون اساسي ه 31آنچنان که از اصل 

يابد که به تأيید شورای نگهبان رسیده باشد. به بیان ديگر، شورای نگهبان نیز بخشي اجرايي مي
از فرايند تصويب قوانین است؛ هرچند اين وظیفه را در قالب تشخیص عدم مغايرت اين 

ری اصول مربوط به شورای نگهبان مصوبات با موازين شرع و قانون اساسي انجام دهد. قرارگی
مقننه نیز مؤيد اين بحث است. بر اين  یدر فصل ششم قانون اساسي يعني فصل مربوط به قوه

ويژه در مواردی که سبب تغییر اساس، نظرهای شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس به
ی تفسیر مفاد مصوبات است يا موجد تأسیس جديدی در آن است، يکي از منابع مهم برا

 صحیح قوانین است.
تبع نظرهای شورای نگهبان به قانون در قانون مجازات اسالمي يکي از مواردی که به

است که در نظرهای شورا به آن « تعزير منصوص شرعي» یمجازات اسالمي راه يافت، مقوله
انون تصريح شده بود و مجلس برای رفع مغايرت برخي مواد اين قانون، اين تأسیس را به ق

 مجازات اسالمي افزود. 
، متعاقب ايراد شورا و تصريح به آن به «تعزير منصوص شرعي» یبا توجه به اينکه مقوله

قانون مجازات اسالمي افزوده شد، برداشتي که شورای نگهبان در خصوص اين تأسیس داشته، 
حاظ عدم معیار اصلي برای فهم اين تأسیس است، در غیر اين صورت، نظر اين شورا از ل

 مغايرت با موازين شرع تأمین نشده و اجرای آن واجد ايراد خواهد بود.

 . تحليل مشروح مذاكرات اعضا در خصوص تعزير منصوص شرعي5-2
مجازات اسالمي توسط شورای نگهبان، يکي از اعضا  یبررسي اليحه یدر اولین جلسه

ندی که در سابق طي شده است و اهلل يزدی( به بحث تعزيرات شرعي و بازدارنده و رو)آيت
ای داشته و قائل به تفکیك میان گرفته از محضر امام خمیني )ره( اشارهنیز استفتای انجام

 مشروح مذاکرات شورای نگهبان،شدند )« تعزيرات بازدارنده»از « تعزيرات وارد در روايات»
در خصوص پذيرش  1ی ماده 2بعد، در بررسي بند  ی(. در جلسه1/1/1911مورخ  یجلسه

احکام کیفری کشورهای خارجي، فقهای شورا با تأکید بر اجرای احکام تعزيرات شرعي، اين 
 مشروح مذاکرات شورای نگهبان،بند را با رأی اجماعي، خالف موازين شرع اعالم کردند )

ره به دوبا یاهلل يزدی( با اشاره(. در اين جلسه، يکي از فقها )آيت14/1/1911 مورخ یجلسه
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منصوص  بازدارنده را در عرض مجازات گرفته از امام خمیني )ره(، مجازاتاستفتای انجام
معنا که بازدارنده اعم از مجازات حکومتي و مجازات شرعي  شرعي ذکر کردند؛ بدين

عنوان استثنای برخي از غیرمنصوص است. از اين جلسه به بعد، تعزيرات منصوص شرعي به
در خصوص تعزيرات در مواد مربوط، مورد ايراد فقهای شورای نگهبان قرار  احکام اين قانون

 مورخ یجلسه مشروح مذاکرات شورای نگهبان،گیرد. در يکي ديگر از جلسات )مي
در غیر موارد منصوص، تعزيری داريم که شرعي »دارند که ( نیز ايشان اشاره مي21/1/1911

گیرد. همچنین در اهلل مؤمن( نیز قرار ميقها )آيتکه مورد تصديق يکي ديگر از ف« هم باشد
اهلل قانون مجازات در خصوص شمول مرور زمان، يکي از فقها )آيت 111ی بررسي ماده

مدرسي يزدی( احکام اين ماده را در خصوص هر تعزير شرعي )اعم از تعزير منصوص و 
که توسط ساير فقها پذيرفته نشده دانند تعزير در قبال هر عمل حرام(، مغاير با موازين شرع مي

دانند. با توجه به نظرهای و آن را صرفاً در خصوص تعزير منصوص شرعي، دارای ايراد مي
مزبور، فقهای شورای نگهبان از ذکر تعزير منصوص شرعي، موارد محرم شرعي را که در 

 اند.روايات تجريم نشده است، منظور نداشته
صوص يا اطالق آن )اعم از مقدر و غیرمقدر(، فقهای در خصوص مقدر بودن تعزيرات من

شورای نگهبان با التفات به وجود تعزيرات مقدر، تعزيرات منصوص شرعي )اعم از مقدر و 
قانون مجازات اسالمي در قسمتي که يکي  13ی اند. در بررسي مادهغیرمقدر( را مدنظر داشته

نیز در اين خصوص، بحثي میان فقها  است،از موارد تعزير را نودونه ضربه شالق تعیین کرده 
اهلل شاهرودی( اين مجازات را تعزير شرعي مقدر و بعضي صورت گرفت که برخي )آيت

 یجلسه مشروح مذاکرات شورای نگهبان،دانستند )اهلل مدرسي يزدی( نیز آن را حد مي)آيت
ف و تعويق صدور اين قانون در خصوص تخفی 14و  93(. در بررسي مواد 14/1/1911 مورخ

اهلل شاهرودی و دکتر اسماعیلي( به وجود برخي تعزيرات منصوصي حکم نیز برخي اعضا )آيت
که دارای میزان مشخص است، اشاراتي داشتند که در نهايت، وجه اطالق آن )اعم از مقدر و 

« تعزير منصوص شرعي»غیرمقدر( توسط اکثريت اعضا پذيرفته شده و در نظر شورا با عنوان 
ی ماده اند،ده را تعزير منصوص مقدر برداشت کردهمطرح شد. تنها موردی که اعضا، منظور ما

است که در آن به تعزير معین شرعي تصريح شده است و اين مجازات  (14)قانون مجازات 194
تبع ايراد شورای نگهبان درج نشده نخست مجلس وجود داشته و به ینیز از ابتدا در مصوبه

 است.
ها ه تعزيرات منصوص شرعي از آنبررسي نظرهای شورای نگهبان در خصوص موادی ک

ها اند، حاکي از آن است که شورای نگهبان محرماتي را که در روايات برای آنمستثنا شده
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طور اطالق به تعزير حکم شده تعزير جعل شده است، چه میزان مجازات معین باشد و چه به
ن در خصوص نظرهای شورای نگهبا (16)باشد را تعزير منصوص شرعي قلمداد کرده است.

اين قانون،  93ی قانون مجازات اسالمي نیز مؤيد اين ادعاست. در خصوص ماده 11و  93مواد 
عنوان يکي از مصاديق تعزيرات منصوص خواری را بهشورا در نظر خود مجازات تعزيری روزه

خواری دارای جا که روزه(. از آن91: 1932ی شورای نگهبان، کند )پژوهشکدهشرعي ذکر مي
مجازات تعزيری مقدر نیست، شورا تعزيرات منصوص شرعي را اعم از تعزيرات مقدر و 

، شورا اطالق آن را در غیر تعزيرات 11ی داند. همچنین در خصوص مادهغیرمقدر مي
: 1932ی شورای نگهبان، دارد )پژوهشکدهبازدارنده و حکومتي خالف موازين شرع اعالم مي

آن است که شورا تعزيرات منصوص شرعي را منحصر به  ( که اين نظر نیز حاکي از91
 داند.تعزيرات شرعي مقدر نمي

زيرا  بررسي لغوی اين تأسیس نیز مؤيد برداشتي است که شورای نگهبان از آن دارد؛
ها منصوص بدين معناست که برای يك مجازات تعزيری، نص وجود دارد )در روايات به آن

 مجازات لزوماً مقدر باشد.تصريح شده است(، نه اينکه آن 
قضايیه در  یکل حقوقي قوه یبا توجه به مباحث مزبور، تفاسیری که حقوقدانان و اداره

اند، مبتني بر نظر مقنن نبوده است و تفسیر صحیح اين ارائه کرده« تعزير منصوص شرعي»مورد 
خته شد. همان مراد شورای نگهبان از آن است که در اين قسمت به آن پردا تأسیس،

معنای پذيرش  الوصف، پذيرش اين تفسیر در نظام قانوني جمهوری اسالمي ايران لزوماً بهمع
گونه از تأسیس آن در اين نظام نیست. بر اين اساس در قسمت آتي اين نوشتار، تأسیس اين

 تعزير از منظر سیاست کیفری اسالم و اقتضائات حکومتي، ارزيابي خواهد شد.

 يس تعزير منصوص شرعيارزيابي تأس. 6
 یبررسي مجموعه مباحث مطرح در مشروح مذاکرات شورای نگهبان در خصوص اليحه

دلیل جلوگیری از عدم اجرا يا تغییر در دهد که اعضای شورا بهمجازات اسالمي نشان مي
)اعم از مقدر و « تعزيرات منصوص شرعي»دارند، موضوع  ميتجر یشرعي که سابقه مجازات
( را به قانون مجازات اسالمي وارد کرده و آن را از شمول برخي نهادهای اين قانون، غیرمقدر

های مختلف اند. با عنايت به سیاست کیفری اسالم در خصوص وضع گونهمستثنا ساخته
رسد ايجاد اين تأسیس وجهي نظر ميمجازات و همچنین با توجه به برخي مباني فقهي، به

 است.ندارد و با انتقاد مواجه 
حد و تعزير مقاصدی داشته است  یطورکه گذشت، شارع مقدس از تشريع دوگانههمان
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که اين مقاصد در قانونگذاری نیز بايد رعايت شود. همچنین در کالم برخي فقهای متقدم و 
معاصر، اين تصريح مشاهده شد که تعزير مجازاتي نامعین و غیرقطعي است که در دست حاکم 

ار داده شده است تا در شرايط گوناگون، تصمیمات متناسب را اتخاذ کند و اسالمي قر یجامعه
جاست که اگر حال سؤال ايندر نهايت سبب تأديب مجرم و پیشگیری از تکرار جرم شود. 

بیني نهادهايي همچون عفو، تخفیف و تعلیق، اسالمي تشخیص دهد که پیش یحاکم جامعه
یری و کنترل جرايم و چه از لحاظ تأديب مرتکبان چه از لحاظ اقتضائات مديريتي در پیشگ

در اين  ند، چرا بايد برخي تعزيرات از اين قاعده مستثنا شوند؟اجرايم، اقداماتي مناسب
خصوص يکي از فقهای معاصر، با توجه به اينکه حقیقت تعزير را پیشگیری از تکرار جرم و 

را « االسهل فاالسهل»ها ترين راهساندانند و برای اين منظور استفاده از آتأديب مجرم مي
دانند تعلیق تعزيرات را اگر مؤثر در حال مجرم باشد، جايز و بلکه واجب مي دانند،صحیح مي

 (.114-111: 1919)مکارم شیرازی، 
اشاره شد که با توجه به مشروح مذاکرات شورای نگهبان، منظور از تعزيرات منصوص 

قدر است. در خصوص تعزيرات منصوص غیرمقدر، اين شرعي اعم از موارد مقدر و غیرم
 یپرسش وجود دارد که آيا اعمال نهادهايي مانند عفو، تخفیف و تعلیق توسط حاکم جامعه

زدايي شده است؟ به بیان ديگر، آيا وجود نص در معناست که از اين رفتارها جرم اسالمي بدين
شرايط لزوماً اين تعزير بايد  یهمهمعناست که در خصوص تعزيری بودن يك رفتار، بدين 

تواند در انگاری يك رفتار، مياسالمي، با وجود جرم یانجام گیرد، يا اينکه حاکم جامعه
 اجرا با توجه به اوضاع و احوال مختلف، نسبت به تخفیف، عفو و تعلیق اقدام کند؟ یمرحله
فکیك قائل شد. قانونگذار رسد در اين خصوص بايد بین مراحل تقنین و اجرا  تنظر ميبه

حدت نقض شدت و تقنین، ارتکاب برخي رفتارهای خالف هنجار را با توجه به  یدر مرحله
نوعي نمايانگر میزان حساسیت جامعه نسبت تواند بهداند که اين امر خود ميها، جرم ميارزش

ر جامعه فراهم کند. با تواند میزاني از بازدارندگي را دامری که خود مي به اين رفتارها باشد؛
بیني کند که در اجرا پیش یتواند شرايطي را برای مرحلهانگاری، قانونگذار ميوجود اين جرم

تواند در راستای نیل به اهداف شده اجرا نشوند؛ اين امر نیز ميتعیین برخي موارد، مجازات
رسد قانونگذار جمهوری نظر ميبازدارندگي و اصالح و تربیت مجرم باشد. در اين زمینه به

سو به اصل  ، از يك«تعزير منصوص غیرمقدر»انگاری تمامي موارد تواند با جرماسالمي مي
بیني نهادهايي چون ای وارد نکند و از سوی ديگر، با امکان پیشتجريم آن در روايات خدشه

ر قبال ای به سیاست اتخاذی خود دعفو، تعلیق و تخفیف در خصوص اين تعزيرات، خدشه
   سازی برخي مجازات وارد نیاورد.غیرقطعي
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در خصوص تعزيرات منصوص مقدر نیز دو امکان وجود دارد. چنانچه اين موارد تعزير 
کلي که در خصوص تعزير وجود دارد و  یرسد با توجه به قاعدهنظر مي، به(11)باشند
در روايات مربوط را  جازاتتوان تعیین مطورکه در کالم برخي فقها نیز اشاره شد، ميهمان

اموری مصداقي يا از باب حکم حکومتي محسوب کرد و در حال حاضر، تعیین مقدار مجازات 
اسالمي قرار داد. بر اين اساس حتي در  یو تشخیص لزوم اجرای آن را در دست حاکم جامعه

ها بر آن توان قائل به شمول نهادهای مذکور در قانونخصوص تعزيرات منصوص مقدر نیز مي
توان موجبي برای مغايرت با موازين شرع دانست. همچنین ها را نميبود و مستثنا نکردن آن

های فقهي در اين خصوص اگر اين موارد حد محسوب شوند، شايسته است که پس از بررسي
عنوان حد احصا شود تا مردم در مورد چگونگي کیفرهايي که توسط قانونگذار به

 های آنان است، علم و آگاهي کافي داشته باشند.ق و آزادیحقو یتحديدکننده
رسد اقدام قانونگذار در تسری احکامي چون عفو، نظر ميبا توجه به مباحث مزبور، به

تنها مغايرتي با سیاست کیفری اسالم نداشته، بلکه در تخفیف و تعلیق به جمیع تعزيرات، نه
عدم قطعیت برخي »همگي از ابزار سیاست راستای آن نیز بوده است؛ زيرا اين نهادها 

است که يکي از خصايص اصلي تعزير نیز همین غیرقطعي بودن آن است. در « هامجازات
روايات  یرسد که تفکیك میان تعزيرات نیازمند دلیل است، زيرا با مالحظهنظر ميمقابل به

حیث معین بودن و توان شاهد افتراقي میان جرايم تعزيری از موجود در اين خصوص نمي
گونه تعزيرات در قانون مجازات سبب شده بر آن، قرار دادن اينبود. افزون قطعیت مجازات

دار داری اسالمي بوده است، خدشهحکومت یها تجربهاست تا سیاست مزبور که متأثر از سال
ن است بر تأمین اهداف بازدارندگي و اصالح و تربیت مجرمان، ممکشود؛ سیاستي که افزون

 (11)های مديريتي بوده باشد.ناشي از اقتضائات و توانمندی
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 گيرینتيجه
دهد بررسي مشروح مذاکرات شورای نگهبان در خصوص تعزير منصوص شرعي نشان مي

که منظور شورای نگهبان از اين تعزير، مشتمل بر هر گونه تجريمي است که در روايات 
چه  ه در روايات برای آن تعزير قرار داده شده است،موجود است. به بیان ديگر، هر رفتاری ک

صورت اطالق، به تعزير حکم شده باشد، تعزير میزان آن مقدر و معین باشد و چه در آن به
های مختلفي که از تعزير چه در کالم فقها شود. با توجه به گونهمنصوص شرعي محسوب مي

 گونه خواهد بود.ت بدينبندی تعزيراو چه در بیان قوانین ارائه شد، دسته

 
تبع ايراد شرعي شورای نگهبان به قانون مجازات اسالمي با عنايت به اينکه اين تأسیس، به

ای بايد برداشت شود که ايراد مغايرت اين شورا را در عمل نیز گونهراه يافته و مفهوم آن به
صورت پذيرد، تفسیر آن به رو در حال حاضر برداشتي که بايد از اين مقوله مرتفع کند؛ ازاين

قوانین  وضوح و تیشفاف لزوم به توجهتعزير منصوص )اعم از مقدر و غیرمقدر( است. البته با 
 های اساسي افراد را نشانه رفته است، الزمويژه در مورد قوانین کیفری که حقوق و آزادیبه

 آرا تشتت از تا پرداختيم آن مصاديق ذکر و تعزير اين تعريف به قانون اين در قانونگذار بود
 .کند جلوگیری مختلف هایبرداشت و

کیفری اسالم در خصوص  گونه از تعزير، با توجه به سیاستدر خصوص تأسیس اين
ها تصريح مجازات حدی و تعزيری که در کالم برخي فقها نیز به تمايزات آن یتشريع دوگانه

ديده و زمان، خصوصیات مرتکب، بزه مقتضیاتشده است، از جمله اينکه تعزير متناسب با 
منظور تأديب مجرم و پیشگیری از و به جرم ارتکابي و همچنین میزان ضررهای وارده به جامعه

رسد که تعزيرات اعم از منصوص )مقدر و غیرمقدر( و نظر ميشود، بهتکرار جرم تعیین مي
اسالمي  یحاکم جامعهاسالمي باشد. در اين خصوص  یغیرمنصوص بايد در يد حاکم جامعه

تواند با توجه به شرايط جامعه و با رعايت تناسب به نسبت شرايط مختلف، اقدام به تعیین مي
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رسد عدم تأسیس اين مقوله در نظر مياجرای آن کند. بر اين اساس به یمیزان مجازات و نحوه
جب فاصله قانون مجازات اسالمي با ايراد شرعي مواجه نیست و بر عکس، تأسیس آن مو
رسد نظر ميگرفتن از سیاست کیفری اسالم در اين زمینه است. با توجه به مباحث مزبور، به

وضع تعزير در  یهای مختلف از تعزير ذکر شد، با فلسفهبندی مزبور که براساس ديدگاهدسته
طور کلي يك قسم مجازات بوده که غیرمعین و نیست و تعزير به پذيرشرع، چندان توجیه

اسالمي قرار دارد. البته براساس برخي آرای فقهي  یرقطعي است و در يد حاکم جامعهغی
نظر اند که در اين خصوص نیز بهعنوان حد محسوب شدهبه مصاديق تعزيرات منصوص مقدر،

 مقننه )اعم از مجلس و شورای نگهبان(، بايد پس از تعیین تکلیف اين امر، یرسد قوهمي
نسبت به احصای اين عناوين مجرمانه  داند،حدی مي را از مصاديق مجازاتچنانچه اين موارد 

ها در قانون اقدام کند تا آثار خاص مربوط به در بخش حدود و تعیین میزان مجازات آن
حدی بر اين مصاديق مترتب شود. بديهي است در اين صورت، ساير عناوين  مجازات

از جمله امکان  گیرد و آثار اين نوع مجازاتقرار ميعنوان کلي تعزيرات  یمجرمانه، در زمره
تعلیق، تخفیف، عفو و ساير آثاری که در خصوص تعزيرات غیرمنصوص شرعي در قانون 

 بیني شده است، بر اين عناوين نیز مترتب خواهد شد.مجازات اسالمي پیش
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 هايادداشت
 اند.ها در متن پژوهش تحلیل و بررسي شدهاين برداشت .3

ق: 1113الشیعه مراجعه شود )عاملي، روايات مربوط به ابواب مقدمات حدود وسائل یبرای مشاهده .2
 (.11-16و  11، 11

قضايي  یالشرايط و نیز ضرورت وجود وحدت رويهگستردگي جوامع و همچنین نبود قضات جامع .1
صر در اين تعزيری توسط حکومت اسالمي است. يکي از فقهای معا مستلزم تعیین مجازات

برای جلوگیری از اختالل در امور قضايي، جلوگیری از هرج و مرج و »دارند: خصوص بیان مي
تواند میزان مجازات هر جرمي را تعیین دار نشدن چهره احکام نوراني اسالمي، حکومت ميخدشه

حکومت دارند که ممکن است امام و (. همچنین ايشان اشاره مي111: 1919)مکارم شیرازی، « کند
که اين میزان معیني از تعزير را تعیین کند که تا وقتي اسالمي، در موارد تعزير با توجه به مصالح،

االجرا باشد و اين مسئله منافاتي با نامعین بودن تعزيرات شرايط و مصالح باقي است، آن میزان الزم
 یاز حاکم در قاعده (. شايان ذکر است که برخي نیز منظور61: 1969ندارد )مکارم شیرازی، 

دانند و لذا تعیین ابتدايي تعزير را از اختیارات اسالمي مي یالتعزير بید الحاکم را امام و والي جامعه
 (.211: 1911؛ هاشمي شاهرودی، 299-292: 1911دانند )محقق داماد، اسالمي مي یرهبری جامعه

 همسر با فرد ند: مجامعت ناشي از رضايتدر کالم شهید ثاني، اين تعزيرات مشتمل بر اين موارد .1
 از قبل او با نزديکي و کنیز با آزاد زن دارای مرد ازدواج ضربه تازيانه(؛ 24رمضان ) ماه در خود

ضربه تازيانه(؛  33تا  91) بستر يك در برهنه مرد ؛ حضور دو(تازيانه 1224) خود زن کسب اذن از
 که بیگانه مرد و زن دو ضربه تازيانه(؛ حضور 33يا  11ا يا ت 11تا  91بکارت با انگشت )از  یازاله

 ضربه تازيانه(. 33تا  11شوند ) ديده واحد بستری در برهنه
 در قانون موجب به و نیست ديه يا قصاص حد، عنوان مشمول که است مجازاتي تعزير -11 یماده» .9

 «.گرددمي اعمال و تعیین حکومتي مقررات نقض يا شرعي محرمات ارتکاب موارد
است که نوع و مقدار  يعقوبت ايو  بيتاد ر،يتعز: »1911قانون مجازات اسالمي مصوب  16ی ماده .6

و شالق که  ینقد یحبس و جزا لینظر حاکم واگذار شده است از قبنشده و به  نییآن در شرع تع
 «از مقدار حد کمتر باشد. يستيشالق با زانیم

مجازات بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است که از : »1911المي مصوب قانون مجازات اس 11ی ماده .7
منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات طرف حکومت به

 «گردد. ...حکومتي تعیین مي
عالي قضايي طرح شده بود از محضر امام خمیني )ره( در خصوص  در اين استفتا که توسط شورای .8

برای ادارۀ امور کشور، قوانیني در مجلس »قلمرو احکام سلطانیه و تعزيرات شرعي سؤال شده بود: 
طور کلي تخلفات رانندگي، قوانین شهرداری، و به شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات وتصويب مي

هايي در قانون اتعمل کنند برای متخلفین مجاز احکام سلطانیه؛ و برای اينکه مردم به اين قوانین
است و احکام شرعي تعزيرات از نظر کم و  ها از باب تعزير شرعيکنند. آيا اين مجازاتتعیین مي
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هستند، و اگر موجب خالف شرع  ها بار است يا قسم ديگر است و از تعزيرات جداکیف بر اين
در احکام سلطانیه که خارج : »حضرت امام )ره( در پاسخ فرمودند« ها عمل کرد؟نباشد بايد به آن

های بازدارنده به امر حاکم يا اوّلي است، متخلفین را به مجازات است از تعزيرات شرعیه در حکم
 (.119و  112: 13، ج 1911، خمینيموسوی « )کنند توانند مجازاتوکیل او مي

ه در شرع و همچنین برداشت بازدارند اشکاالت نظری مربوط به جايگاه مجازات یبرای مشاهده .5
ناصحیح از پاسخ امام خمیني )ره( در اين خصوص و همچنین مشکالت عملي موجود از حیث 

 سید های تعزيری و بازدارنده، ر.ک: حسیني،مصاديق و عدم تناسب مجازات در مجازات یگستره
 حقوق، يفصلنامه ،«عملي مشکالت و نظری اشکاالت: بازدارنده مجازات» ،(1913) محمد
 .141-193 صص ،2 ش ،11 یدوره سياسي، علوم و حقوق يدانشكده يمجله

 .46،  41،  41،  93، 91،  92، 21،  21: 1932شورای نگهبان،  یر.ک: پژوهشکده .31
 یشماره ؛ نظر22/1/32مورخ  1116/32/1 یشماره ؛ نظر21/4/32مورخ  311/32/1 یشماره نظر .33

اين نظرات و  یمشاهده یو .... برا 9/1/32مورخ  1919 یشماره ؛ نظر1/1/32ورخ م 1111/32/1
در  سترسيقابل د یه؛يقضا یات در اين خصوص، ر.ک: تارنمای معاونت حقوقي قوهساير نظر

 آدرس زير:

http://yon.ir/wg88  :(.24/2/1934)تاريخ آخرين مشاهده 
 محاربه. و سرقت خمر، شرب قذف، ،(قوادی مساحقه و تفخیذ، و لواط) آن ملحقات و زنا .32
برای مثال، براساس تفسیر سوم که تفسیر مختار اين پژوهش است، مجامعت زن و شوهر در ماه  .31

شود که در مقايسه با ضربه شالق است، حد محسوب مي 24رمضان که دارای مجازات ثابت 
کمتری دارد. بر  حضور دو نفر برهنه زير پوشش واحد که تعزير منصوص شرعي است، مجازات

 خواهد بود.« التعزير دون الحد» یاين تفسیر ناقض قاعده اين اساس،
مجازات  یاليحه 11ی در خصوص ماده شورا نظرهای از برای مثال در پژوهش مزبور، يکي .31

 از اعم شرعي مجازات به نسبت کیفری قوانین نشدن بماسبق عطف یقاعده اطالق اسالمي را که
 است شده تفسیر طوراين دانسته، ايراد واجد را شرعي منصوص تعزيرات و حدود ،ديات قصاص،

 معناست بدين حدود و ديات قصاص، مقدر مجازات عرض در شرعي منصوص تعزيرات ذکر که
 اجرای قطعیت درصدد قانونگذار که هستند معین تعزيری هایمجازات ها،مجازات اين که
 شورای نظر يعني قضیه کبرای در هرچند. (149: 1939اب، هاست )ساريخاني و اکرمي سرآن

 آن صغرای در است، شده ارائه صحیحي تبیین ها،مجازات اجرای بودن قطعي خصوص در نگهبان
 و آثار تمامي در هابودن آن مشابه معنای به يکديگر، عرض در را هامجازات اين ذکر تواننمي

گر نظرهايي که در اين پژوهش مبنا قرار گرفته است، نظر از دي .دانست بودن مقدر جمله از احکام
 یقانون مجازات اسالمي در خصوص جماع زوج با زوجه 222ی شورای نگهبان در خصوص ماده

قانون مجازات اسالمي در خصوص اقرار به زنای کمتر از  292ی متوفای خود و همچنین ماده
واد به محکومیت مرتکبان به شالق تعزيری رغم تصريح اين مچهار بار است که اين شورا علي
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مصوبه  291شش، آن را مغاير شرع اعالم نکرده است. اين در حالي است که شورا در مواد  یدرجه
مصوبه )برهنه خوابیدن دو يا چند مرد زير  296جنسي غیر حدی افراد دوجنسیتي( و نیز  ی)رابطه

آن را که مستلزم تبديل به غیر شالق  شش دانستن یپوشش واحد بدون ضرورت(، تعزير درجه
ی اخیر کرده است را خالف موازين شرع اعالم کرده بود و مجلس نیز اقدام به حذف اين دو ماده

شود، اين است که شورای نگهبان، تعزيرات منصوص ای که از اين مقايسه حاصل مياست و نتیجه
: 1939)ساريخاني و اکرمي سراب، داند شرعي را صرفاً تعزيرات واجد تعزير مقدر شرعي مي

قانون مجازات  292و  222مشروح مذاکرات شورای نگهبان در خصوص مواد  ی(. با مالحظه141
شود که اين مواد نیز (، مشاهده مي21/3/1911مورخ  ی)مشروح مذاکرات شورای نگهبان، جلسه

اند و اه در نظر شورا درج نشدهاشتباند که احتماالً بهدر جلسه، مغاير با موازين شرع اعالم شده
توان منظور شورای نگهبان از تعزيرات منصوص شرعي را صرفاً رو براساس اين مقايسه نميازاين

 تعزيرات منصوص مقدر دانست.
 و جمع هامجازات تعزير، و قصاص موجب جرايم نیز و تعزير و حد موجب جرايم تعدد در -194 یماده» .39

 معین تعزير يا الناسحق تعزير، و حیات سالب قصاص، يا حد مگر شود؛مي رااج قصاص يا حد ابتداء
 ...« .گرددمي اجراء تعزير ابتداء صورت اين در که نشود نیز حد اجرای تأخیر موجب و باشد شرعي

در بیان تعداد تعزيرات به پنجاه مورد اشاره  عالمه مجلسي در کتاب حدود و قصاص و ديات خود، .36
 آن یگستره و تعزير کتاب در نیز شیرازی مکارم اهلل.( آيت66-61تا: )مجلسي اصفهاني، بي کنندمي
 قسمتي در و کرده اشاره منصوص تعزيرات از مورد دوازده به خاصه نصوص استقراء قسمت در

 دواين  مصاديق برخي البته که دارندمي اشاره مورد پانزده به مقدر منصوص تعزيرات بیان در ديگر
 (.116-112و  42-16: 1916دارند )مکارم شیرازی،  همپوشاني يکديگر با قسمت

دهد که اکثريت فقهای شورا اين طورکه اشاره شد، تدقیق در مشروح مذاکرات شورا نشان ميهمان .37
 اند.موارد را تعزير محسوب کرده و آن را يکي از اقسام تعزير منصوص شرعي قلمداد کرده

 فرد برای حبس مجازات تحمل که باشد ایگونهبه کشور هایزندان وضعیت است مکنم نمونه برای .38
 اين. کند ترایحرفه و مستعدتر جرم مجدد ارتکاب برای را او که نشود او اصالح موجب تنهانه مجرم،
 شود و دقت هاآن به بايد مجازات اجرای چگونگي در که باشد مالحظاتي جمله از تواندمي خود شرايط

 توجهي به اين امور ممکن است متولیان عدالت کیفری را در کنترل و مقابله با جرم ناتوان کند.بي
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 و مآخذ منابع

 و عربي الف( فارسي
، بیروت: دارالفکر العربلسانق(، 1111الدين محمدبن مکرم )منظور، ابوالفضل جمالابن

 لطباعه و النشر و التوزيع.

 مصاديق و فقهي مفهوم شرعي؛ منصوص تعزيرات»(، 1931رد )فبرهاني، محسن و مريم نادری
 .112-13، سال سوم، ش دهم، صص كيفري حقوق پژوهش، «قانوني
در پرتو نظرات  3152قانون مجازات اسالمي مصوب  (،1932ی شورای نگهبان )پژوهشکده

 شورای نگهبان. ی، تهران: پژوهشکدهشوراي نگهبان

شورای  ی، تهران: پژوهشکدهروح مذاكرات شوراي نگهبانمش ی شورای نگهبان،پژوهشکده
 ، در دست انتشار.21/3/1911و  21/1/1911؛ 14/1/1911؛ 1/1/1911نگهبان، جلسات 

 ، قم: انتشارات مهر.أسس الحدود و التعزيراتق(، 1111تبريزی، میرزا جواد )

 األحكام بالدالئل، رياض المسائل في تحقيقق(، 1111بن محمد )حائری طباطبايي، سید علي
 البیت )ع(.قم: مؤسسۀ آل

 :قم ،الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعهتفصيل وسائل (، ق1113عاملي، محمدبن حسن )حر 
 .)ع(البیت آل ۀمؤسس

غنية النزوع إلى علمي األصول ق(، 1111علي بن زهره )ابن زهره(، ) بنحسیني حلبي، حمزه
 ع(.، قم: مؤسسۀ امام صادق )و الفروع

 حقوق، يفصلنامه، «(احکام انواع، قلمرو،) تعزيرات و حدود»(، 1911حسیني، سید محمد )
 .124-114، صص 1، ش 91 ی، دورهسياسي علوم و حقوق يدانشكده يمجله

 يفصلنامه، «عملي مشکالت و نظری اشکاالت: بازدارنده مجازات»(، 1913حسیني، سید محمد )
 .141-193، صص 2، ش 11 یدوره سياسي، علوم و قحقو يدانشكده يمجله حقوق،

السرائر الحاوي لتحرير ق(، 1111) حلّى عجلي، محمدبن احمد ابن ادريس )ابن ادريس(
 .قم یعلمیه یمدرسین حوزه ی، قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعهالفتاوى

(، ق1119) )فاضل مقداد(، مقدادبن عبداهلل سیوری يحلّ

 اهلل مرعشي نجفي )ره(.آيت یانتشارات کتابخانه :، قم

 ، لبنان: دارالعلم.ق(، 1112بن محمد )راغب اصفهاني، حسین
 تعزيرات از غیرمذکور حدود تفکیك معیار»(، 1932زاده )رحمانیان، حامد و محمدجعفر حبیب



 

 
 31/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

551 

، سال هفتادوهفتم، دادگستري حقوقي يمجله، «1932 اسالمي مجازات قانون در منصوص
 .129-119، صص 11ش 

 .1، تهران: جاودانه، ج 3152شرح مبسوط قانون مجازات اسالمي (، 1939زراعت، عباس )
 بر تأکید با تعزيرات حقوقي فقهي بررسي»(، 1939اهلل اکرمي سراب )ساريخاني، عادل و روح

، 2، سال پنجم، ش كيفري حقوق يپژوهشنامه، «1932 مصوب ياسالم مجازات قانون
 .162-193صص 

، تهران: المکتبه المبسوط في فقه االماميهق(، 1911طوسي، ابوجعفر محمدبن حسن )
 المرتضويه الحیاء آالثار الجعفريه.

، ممسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالق(، 1119) الدين بن على )شهید ثانى(عاملى، زين
 .قم: مؤسسۀ المعارف اإلسالمیۀ

 انتشارات مفید. :، قمالقواعد و الفوائد، (تابي) (شهید اول) عاملي، محمدبن مکي
، قم: مرکز الحدود -تفصيل الشريعه في شرح تحريرالوسيلهق(، 1122فاضل لنکراني، محمد )

 اطهار )ع(. یفقهي ائمه
 فقه يفصلنامه ،«(2)معاصر وضعي حقوق و اسالم حقوقي نظام تطبیق»(، 1919کعبي، عباس )

 .191-34، صص 91سال دهم، ش  ،(ع) بيت اهل

، تهران: حدود و قصاص و دياتتا(، مجلسي اصفهاني، محمدباقر بن محمد تقي )بي
 نشر آثار اسالمي. یمؤسسه

، شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرامق(، 1111الدين جعفر بن حسن )محقق حلّي، نجم
 اسماعیلیان. یقم: مؤسسه

 مرکز نشر علوم اسالمي. :، تهرانبخش جزايي قواعد فقه،(، 1911محقق داماد، سید مصطفي )

، علم نور يمجله، «اسالم در تعزيرات یمسئله پیرامون تحلیلي»(، 1969مکارم شیرازی، ناصر )
 .63-69، صص 4ش 

 طالب )ع(.بن ابي امام علي ی: مدرسه، قمآن يتعزير و گستره(، 1919مکارم شیرازی، ناصر )

، قم: مؤسسۀ النشر فقه الحدود و التعزيراتق(، 1121موسوی اردبیلي، سید عبدالکريم )
 .1اهلل، ج لجامعه المفید رحمه
تنظیم و نشر آثار امام  ی، تهران: مؤسسهامام يصحيفه(، 1911اهلل )موسوی خمیني، روح

 .13خمیني )ره(، ج 
 میزان. :، تهرانهاي فقه جزابايسته(، 1911) محمود،سید ی، هاشمي شاهرود
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