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 دهیچک

 هیپا بر. پردازد یم یفقه متون در ریتعز و حد انیم شده برشمردهی ها تفاوتی بازخوان به مقاله نیا
 مجوازات  نوو   ود نیا. شوند یم میتقس ریتعز و حد به ها مجازات ،ییجزا فقه نیادیبن قواعد ازی کی
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 ییجستارگشا
ای مسولم موورد پوذیرش     قاعده عنوان بهبه حد و تعزیر در فقه کیفری اسالم (1)ها تقسیم مجازات

همین قاعوده شوکل     فقیهان قرار گرفته اس . بسیاری دیگر از احکام و قواعد کیفری نیز بر پایه

هایی اس  که میوان ایون دو نوو      تبندی، تفاو این تقسیم توجه قابلهای  کی از جنبهیاند.  گرفته

 مجازات وجود دارد.

یی هوا  فیتعر وی فقه منابع به مراجعه ریتعز و حد انیمی ها تفاوت شناخ ی برا راه نیبهتر

 از هوان یفق کوه ی فیتعار تحول ریسی بررس. اند  داده دس  به اصطالح دو نیا از هانیفق که اس 

. سوازد  یمو  انینما یخوب به را ریتعز -حدی افتراق نظامی ریگ شکل روند اند، داده ارائه ریتعز و حد

 ازی برخو  کوه ی فقه متون در ریتعز و حد انیم شده ذکری ها تفاوتی ادآوری از پس نوشتار نیا

 افو  ی یفقه متون در پراکنده صورت به زین گریدی برخ و شده ذکر هانیفق گفتار در حاًیصر آنها

 از چگونوه  هوان یفق توسو   شوده  برشمرده یها فاوتت که پردازد یم پرس  نیا طرح به شود یم

ی ریو تعز وی حود ی ها مجازات اساساً ن،یا بر  افزون دارند؟یی مبنا چه و شده برداش ی فقه ادله

 در شوده  ذکور  تفواوت  س یب از  یب که دارندی ماهوی ها تفاوت چه کارکرد و  یماه لحاظ به

 ؟ دینما یم هیتوج رای فقه متون

 پوس ی فور یک نیقوان میبدان که ابدی یمی شتریب  یاهمی هنگام ژهیو هب پرس  نیا به پاسخ

 ریسو ی بررسو  زموان  هوم . انود  گرفته شکل ریتعز -حدی افتراق نظام محور حولی اسالم انقالب از

 انیو م فاصوله  زموان  مورور  به که دهد یم نشان زینی فریک نیقوانی حت وی فقهی ها کتاب نیتدو

یی دهایو ترد بر افزون. اس  یافته  یافزا متفاوت آثار و احکام وجود لیدل به مجازات نو  دو نیا

 دوگانوه  نظوام ی اجورا  از حاصول ی عملو  مشکالت دارد، وجود باره نیا دری نظر انداز چشم از که

 بوه  حودود  دری فور یک حقوقی نوپای نهادها انیجر عدم ژهیو به. اس  توجه قابل زین ریتعز -حد

 جواب یا را موضوو   نیو ای واکواو  ر،یتعز و حد انیم وجهنامی ها تفاوت وجود وی اصطالحی معنا

 «منصووص  راتیتعز» مفهوم افزودن و 1392 مصوب« یاسالم مجازات قانون» بیتصو .دینما یم

 زیو نیوی  اجرا مشوکالت  دامنوه  بور  ،ینظری ها ابهام بر افزون حدود به مجازات قسم نیا الحاق و

 .افزود خواهد

 تصوور  کوه  گونوه  آن ریو تعز و حد انیم شده برشمرده یها تفاوت که دهد یم نشان مقاله نیا

 ینظوام  تووان  یمو  دگاهید نیا اثبات صورت در. س ین برخورداری استوارۀ ادل وی مبان از شود یم

 حقووق ی دایو نوپی نهادهوا  انیو جر بواب  و نموود ی طراح را ها مجازات از کارآمد و منسجم ا،یپو

 .گشود زین حدود در رای فریک
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 یفقه متون در ریتعز و حد فیتعر .1

 هیامام هانیفق فیتعر. 1-1

 «عنو المق» ماننود  تور  یمیقد متون مدون، وی استدالل وهویش بهی فقهی ها ابوکت فیتأل از  یپ

 حد به آنکه یب نمودند؛ یم بسنده راتیتعز و حدود به مربوط ثیاحاد انیب به شتریب صدوق خیش

 هوا  مجوازات  و جرائم معموالًی فقه متون در نهایفق زمان گذش  با. بپردازند فریک بودن ریتعز یا

 یا حدود باب در هانیفق مباحث عمده. دندکر یمی بررس مستقل طور به حدود کتاب یا باب در را

 قیمصواد  بوه  شوتر یب متون نیا در. اس ی اصطالح حدود رامونیپ ها مجازات و جرائم یطورکل به

 فیو تعر را ریو تعز و حود  اصوطالح  لبواً غا آنهوا . اسو   شوده  پرداخته آنها حیتوض و شرح و حدود

 .ندینما  یم بحث اصطالح دو نیا از کوتاه اریبس ای کنند ینم

 نودارد  شورعى  حد که شود گناهى مرتکب کس هر: »دیگو یم ریتعز فیتعر دری طوس خیش

 یا کند؛ سرق  حرز خارج از رسد مى نصاب حد به که را مالى سارقى که این مثل گردد؛ مى تعزیر

 بخوابود  رختخووابى  در برهنوه  بیگانه، زن با یمرد یا بدزدد؛ حرز داخل از را نصاب از روکمت مال

 مووارد  ایون  تموام  در. دهود  فح  را انسانى کسى یا ببوسد؛ را او یا نکند؛ آمیزشی و با هرچند

 (.69: 8ج  ،1378 ،یطوس« )کند مى تعزیر را مجرم شر  حاکم

 ریو تعز: »کنود  یمو  فیو تعر نیچنو  را ریتعز حدود، قیمصاد شمارش از پسی حلب ابوالصالح

 ریو تعز کوه  منظور نیا به اس  نموده عیتشر را آن به یبندیپا خداوند که یبیتأد از اس  عبارت

ی واجبو  امور  به کهی مورد در حکم نیا. دارد باز ممنو  عمل ارتکاب از را مکلفان گرید و شونده

 باشود  نشوده  وضوع  آن دربواره  یحد ر ،ش در و بزند سری کس ازی حیقب امر یا شود وارد اخالل

 (.416: 1403 ،یحلب) «شود یم ثاب 

 او از پوس (. 534: 3ج  ،1410 س،یو ادر ابن) اس  دهیبرگز را ابوالصالح فیتعر زین سیادر ابن

 یوا  شوود  یم واجب حیقب عمل با ریتعز که بدان: »دیگو یم ریتعز درباره پنجم قرن هیفق زهره ابن

 نیمعی عملی برا حد یا اس  نشده نیمع حد عمل، آنی برا شر  در کهی واجب امر در اخالل با

 ماننود  شود لواط و زنا مقدمات مرتکب کهی کس پس نشود؛ کامل آن اقامه  یشرا اما باشد شده

 نودونوه  تا ضربه ده از کند یم نییتع امام آنچه حسب بر دن،یبوس ای گرفتن قرار واحد درپوش 

 (.421: 1417 ه،زهر ابن« )شود یم ریتعز ضربه

 نوام   داشو  ی نو یمع مجازات که آنچه هر: »اس  گفته ریتعز و حد فیتعر دری حل محقق

 دری و(. 136: 4ج  ،1408 ،یحلو « )دارد نوام  ریو تعز نباشود  صورت نیا به که آنچه و اس  حد

 کوه  اس  امام بر کند ترک رای واجب یا شودی حرام فعل مرتکب کس هر: »دیگو یم گرید ییجا
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: 4ج  ،1408 ،یحلو ) «اسو   امام با ریتعز اندازه نییتع. کند ریتعز حدود از کمتری زانیم به را او

155.) 

 داشوتن  فیو تعر نیو ا در حد ضابطه. اس  نیشیپی ها فیتعر از تر روشنی حل محقق فیتعر

 ،یلو یاردب یموسوو ) اسو   شده وارد اشکال چند البتهی حل محقق فیتعر بر. اس  نیمع مجازات

 را اراتفو ک و اتید و قصاص و س ین مانع حد، ازی حل محقق فیتعر: نخس (. 21: 1ج  ،1427

 یمجوازات  کوه  یجرائمو  نه و هاس  مجازاتی برا اسم اصطالح، در حدود: دوم .ردیگ یم بر در هم

 گرفتوه  نظور  در خاص مجازات راتیتعز ازی برخی برا اتیروا در: سوم. شود یم بار آنها بر خاص

 توا  اسو   افوزوده  ریو تعز از خوود  فیو تعر به را« غالباً» دیقی ثان دیشه یرو نیهم از. اس  شده

 (.327: 14ج  ،1413 ،یعامل) کند خارج آن شمول از را منصوص راتیتعز

 در و حود  جموع  حودود : »دهود  یم حیتوض گونه نیا را آنها تفاوت و ریتعز و حد مقداد فاضل

 حود  شر ، اصطالح در. شود یم تهگف حداد دربان، به جه  نیهم به و اس  منعی معنا به لغ 

 کورده  مشوخص  را آن  یو کم شوار   که ،مجرم بدن آوردن درد بهی برا اس ی عقوبتی معنا به

 بوه  مجورم  بازگشو   و مجودد  ارتکاب مانع که اس  آن حد به مجازات نیا یگذار نام وجه. اس 

 بوه  لغ  در که شود یم دهینام ریتعز باشد نشده نیمع عقوب  زانیم که یهنگام اما. شود یم گناه

 به اضداد از لیدل نیهم به و اس  آمده هم احترام و میتعظی معنا به ریتعز. اس  بیتأدی معنا

 آنچوه  هماننود  بوودن  حد ضابطه زین فیتعر نیا در(. 327: 4ج  ،1404 ،یوریس) «رود یم شمار

 صوورت  در. اس  شار  توس  مجازات  یکم شدن مشخص گذش ی حل محقق از نیا از  یپ

 .اس ی ریتعز نو  از مجازات ن،ییتع عدم

: اسو   گفتوه  او. اس  گمارده هم  ریتعز و حد قیدق فیتعر به گرانید از  یبی ثان دیشه

 شده اخذ معنا نیهم از زین شر ی اصطالح حد. اس  منعی معنا به لغ  در و حد جمع حدود»

 بوه  شدن گرفتار ترس از اس  آن موجب کهی کار ازی ریجلوگی برا اس ی ا لهیوس چون اس ؛

ی گنواه  ارتکواب  سوبب  به مخصوص،ی بدن مجازات از اس  عبارت آنی شرعی معنا در حد. آن

ی معنوا  به لغ  در ریتعز. اس  کرده نیمع قیمصاد و افراد تمام در را آن زانیم شار  که خاص

« اسو   نکورده  نیمعو  شوار   را آن زانیم غالباً که اس ی اهانت یا مجازات فقه، در و اس  بیتأد

 (.323: 14ج  ،1413 ،یعامل)

  یکم کهی مجازات هری ثان دیشه نظر به. اس « غالباً» دیقی ثان دیشه فیتعر در مهم نکته

 نشوده  نیوی تع آن مجازات« غالباً» که اس ی مجازات زین ریتعز. اس  حد باشد شده مشخص آن

 باوجود ها مجازات نیا. س ا شده نیمع آنها مقدار که دارد وجود زین ریتعز ازی موارد پس اس ؛
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 انود  بورده  کوار  بوه  را فیتعار نیهم غالباً زین گرید هانیفق. شوند ینم دهینام «حد» زان،یم نییتع

 (.433: 15ج  ،1418 ،ییطباطبا و 254: 41ج  ،1404 ،ینجف)

 سنت اهل هانیفق فیتعر. 1-2

 وجوود  حود  آنی بورا  کوه  یتیجنای برا اس ی عقوبت ریتعز: »دیگو یم ریتعز فیتعر در قدامه ابن

  یو جنا یوا  اختالس یا غصب یا غارت یا حرز ریغ از سرق  یا نصاب از کمتر سرق  مانند ندارد؛

 قذف حد موجب کهی لفظ بای انسان به نیتوه یا س ین هید و قصاص و حد موجب کهی انسان بر

 منوع  تعزیر ریشه. کند یم منع  یجنا از که شود یم دهینام ریتعز یرو آن از مجازات نیا. س ین

 تعزیور  دشومن  تعزیر زیرا اس ؛ ریشه همین از زین رساندن یارى و نصرت معناى به تعزیر. اس 

 (.324: 8 ج تا، یب قدامه، ابن« )دارد یبازم وى آزار و  یاذ از را شونده

 نشوده  وضوع  حود  آنهوا  در کوه  گناهان از دسته آن در اس  بیتأد ریتعز: »دیگو یمی ماورد

 شوباه   حودود  بای ا جنبه از پس. کند یم فرق فاعل  یوضع و گناه اختالف با آن حکم و اس 

 حسوب  بوه  ریو تعز. مجورم  آزار و بازداشتن اصالح، منظور به هستند بیتأدی نوع دو هر آنها. دارند

(. 344: توا  یب ،یماورد) «دارند تفاوت گرییکد با جه  سه از دو نیا و شود یم مختلف گناه، نو 

 دوم،. اس ی تعالی خدا حقوق از که یحد نخس ،. کند یم میتقس نو  دو به زین را حدی ماورد

. کنود  یمو  میتقسو  گور ید نوو   دو به هم را نخس  نو . اس  انیآدم حقوق نقضی برا که یحد

 شوود  یم واجب ممنو  عمل ارتکابی برا که یحد و شود یم واجب واجب، ترکی برا که یحد

 (.325: تا یب ،یماورد)

 بوا  آن فورق  و حود  اصوطالح  فیتعر در ،یلغوی معان ذکر از پس ،یحنف هانیفق ازی سرخس

 اسو   شده وضع اهلل حق  یرعای برا که اس ی مقدر مجازاتی برا اسم حد: »اس  گفته ریتعز

 نامنود؛  ینم قصاص را ریتعز. اس  رمقدریغ ریتعز رایز اس ؛ نشده دهینام ریتعز لیدل نیهم به و

 در بنودگان  حوق   یو رعا وجووب  رایز اس ؛ شده وضع بندگان حقوق  یرعای برا قصاص چون

 آن سبب ارتکاب از منع شود یم واجب اهلل حق  یرعای برا آنچه اما اس ؛ جبران قیطر به اصل

(. 36: 9 ج ،1414 ،یسرخس) «باشد جبران محتاج تا شود ینم وارد نقصان خداوند به رایز اس ؛

 در(. 33: 7 ج ،1406 ،یکاسوان ) اسو   داده ارائوه  یمشابه فیتعر زینی حنف هیفق گرید ،یکاسان

 حود : نخسو  : اس  شده ذکر مؤلفه دو جرم یک بودن حد ضابطه انیب دری حنف هانیفق فیتعر

 .اس  شده واجب اهلل حق  یرعای برا حد: دوم. اس  نیمع و مقدر عقوب 

 از پوس  و بورده  کوار  بوه  هوا          مجازات هم و جرائم مورد در هم را حد اصطالح عوده عبدالقادر

 دهیو نام حود  اسو   شده مقرر جرائم نیای برا کهی عقوبت: »دیگو یم یحد جرم هف  شمردن بر

 مصوالح ی بورا  کوه  اس ی عقوبت ای اس ،ی تعالی خداِ حق که اس ی مقرر عقوب  حد. شود یم
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 منظور اس  متعالی خدا حق عقوب  نیا ندیگو یم هانیفق که یهنگام. اس  شده مقرر اجتما 

 نیو ا از هودف  آنان و س ین ممکن جامعه یا افرادی سو از مجازات نیا اسقاط که اس  نیا آنان

 «اسو   آنوان  سوالم   و موردم  از ان یص و فساد رفع همانا که دانند یم عامه مصالح را ها عقوب 

 (.634: 1ج  ،1989 عوده،)

 یفقه متون در ریو تعز حدی ها تفاوت. 2
ی جود  دغدغوه  ریو تعز و حود  انیو می هوا  تفواوت  و ریتعز -حد نهدوگای بند میتقس آثار به توجه

 بوه  بنود یپا کننود  توجوه  حودود  خواص  احکوام  فلسفه به که آن از  یب آنان. اس  نبوده هانیفق

(  )  یو ب اهول  اتیو روا از کوه  هیو امام هانیفق انیم در ژهیو به مسئله نیا. اند بوده مربوط نصوص

 .اس  آشکارتر برخوردارند،

 صوورت  بوه  مقوداد  فاضول  و اول دیشوه  ،یقرافو  سیادر احمدبن کهی فرق ده نخس  ادامه در

 هوا  تفواوت  نیو ا. میپرداز یم آنها لیتحل و نقد به و سپس میکن یم ذکر را اند کرده شمارش مدون

 نمووده  تکرار ر،ییتغی اندک با را آنها اول دیشه و شده شمارش مدون صورت بهی قراف توس  ابتدا

 مسوائل  در شومار  لهئمسو  نیو ا اصطالح به. نمود قلمدادی تعبدی امر را نهاآ دینبا نیبرا بنا .اس 

 برجسوته  هوان یفق از اول دیشه چون حال نیا با. منصوص مسائل نه اس ،ی جیتخر وی اجتهاد

 بوه  سپس. میده یم قرار بحثی مبنا را ریتعز و حدی ها تفاوت انیب در شانیا کالم اس  هیامام

 .شود یم اف ی یفقه متونی ال به ال در که میزپردا یم یمدون ریغی ها تفاوت

 مدون یها تفاوت. 2-1

 و حود ی هوا  تفاوت ذکر به که اس ی هانیفق معدود از سیادر احمدبن ،اهل سن  هانیفق انیم از

 ریتح  تأث زین اول دیشه ه،یامام هانیفق انیم در(. 320: 4ج : تا یب ،یقراف) اس  پرداخته ریتعز

ی هوا  تفواوت ( 472: 1403 ،یوریس) مقداد فاضل او از پس و( 142: 2ج  ،  1413 ،یعامل) یقراف

 کرده اشاره تفاوت سه به تنها زین اهل سن ی فقها ازی ماورد. اند داده شرح را ریتعز و حد انیم

 :از عبارتند مدونی ها تفاوت(. 344: تا یب ،یماورد) اس 

 مجازات زانیم جهت از ریتعز و حد تفاوت. 2-1-1

 حود  از کمتر دیبا ریتعز اما نهیشیب جانب در. اس  نشده مشخص نهیکم جانب در ریتعز زانیم»

 دوم، فوه یخل کهی گزارش استناد بهی شافع ازجمله سن  اهل هانیفق ازی اریبس حال نیا با. باشد

 بداند مصلح  حاکم اگر معتقدند زد، انهیتاز ضربه صدیس بود کرده جعل رای و مُهر کهی متخلف

 (.142: 2ج  ،  1413 ،یعامل) «کند ریتعز زین حد مقدار از  یب تواند یم

 ازی برخو  :نخسو   اسو ؛ ی ضورور  نکتوه  چند حیتوض ریتعز و حد انیم تفاوت نیا مورد در

 زهوره،  ابن) اند کرده مشخص همی کم جانب در را ریتعز زانیم زهره ابن و دیجن ابن مانند هانیفق
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 صاحب جواهر. اس  بوده اتیروا انیم جمع منظور به رفیک حداقل نییتع احتماالً(. 435: 1417

 دیشوه  کوه  گونوه  همان: دوم(. 290: 41ج  ،1404 ،ینجف) کند یم رد را آن قول نیا به اشاره با

 قاعوده  زیو ن هیو امام هانیفق. معتقدند حد از ریتعز بودن شتریب جواز به سن  اهل: اس  گفته اول

 ازی مووارد  .انود  ه نمانود  بنود یپا قاعوده  نیو ا به عمل در اما اند، رفتهیپذ را «الحد دون بما ریالتعز»

 خاطر به سارق دس  قطع. اس  آن از دتریشد یا حد با برابر که دارد وجودی ریتعزی ها مجازات

 صوورت  در یوا  مطلوق  صوورت  به او کشتن یا نباش دس  قطع ،یو فروختن و آزاد انسان ربودن

 و کالهبوردار  دسو   قطوع  نصاب، زانیم  یرعا نبدوی حت کفن سارق دس  قطع (2)جرم، تکرار

 مانند اند کرده استناد فساد به آنان، اعدام حکم هیتوجی برا هانیفق کهی کسان کشتن یطورکل به

 وی ریو تعز جورائم  تکرارکننوده  قتل اس ، کرده خو بردگان یا ذمه اهل کشتن به کهی کس اعدام

 االرض یفو  افسواد  نام به یحد ،یسنت فقهی تلق در که نیا به توجه با البته دس ؛ نیا ازی موارد

 شوکنجه  یسوخت  بوه  را  یخوو  بنده کهیی موال مورد در(  ) یعل امام ،یتیروا برابر. ندارد وجود

 نموود  محکوم موال هیعل بندهی قهری آزاد و دیتبع سال کی شالق، ضربه صد به رای و بود کرده

 تور  دیشود  زیو ن یحود ی هوا  مجوازات  ازی برخ ازی واکنش نیچن(. 92: 29ج  ،1409 ،یحرعامل)

 (3).اس 

 مجازات و جرم تناسب جهت از ریتعز و حد تفاوت. 2-1-2

ی عنو ی عملی مسما حدودی اجرای برا کهی حال در دارند تناسب شده انجام  یجنا با راتیتعز»

 یوا  مجوازات  و جورم  انیو م تناسب به و اس ی کاف د،یایب صادق آن بر مجرمانه عمل عنوان آنچه

 بوا   یشورا  احوراز  بوا  طوال  نارید ربع سرق  مثالً. شود ینم توجه مجرم  یشخص با جرم بتناس

 دنینوشو  حکوم  بیو ترت نیهمو  به. نداردی تفاوت دی قطع حکمی اجرا در طال شم  یک سرق 

 (.143: 2ج  ،  1413 ،یعامل« )اس  کسانی شراب سبو کی دنینوش با شراب قطره کی

نیوز   یهای حود  توان گف  در تشریع مجازات جز آنکه می این تفاوت اجماالً پذیرفتنی اس ؛

هوا   کم در برخی از مجازات نوعی تناسب جرم و مجازات مورد نظر شار  مقدس بوده اس . دس 

شواید بتووان از ایون     (4)های قرآنی سزای بدی جز به مثل آن نیس . اس . برابر آموزه نیچن نیا

های ثابو    ای در مجازات جرم و مجازات را تا اندازه ها و شواهد دیگر استفاده کرد و تناسب آموزه

هووا سووومین مرحلووه در  نیووز پووذیرف . بعوود از تعیووین مراتووب جوورم و تعیووین مراتووب مجووازات 

های این تناسب در تطبیق مجوازات بوا    سازی تطبیق مجازات با جرم اس . یکی از جلوه متناسب

توجوه شوده و مجوازاتی بورای آن     نو  جرم اس . منظور این اس  که به ماهی  جورم ارتکوابی   

تورین حالو  تطوابق طبیعوی      شده انتخاب شده که با طبیع  جرم سنخی  داشته باشد. شناخته

 مجازات با جرم در مجازات قصاص قابل مشاهده اس .
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شود. مجوازات قطوع یود بورای      هم گاه چنین سنخیتی دیده می یهای حد در مورد مجازات

بان قتل و نیوز مجوازات شوالق     ای ممسک، کور کردن دیدهابدی بر یسارق، مجازات سالب آزاد

برای به درد آوردن جزء جزء بدنی که از گناه لذت برده اس ، از این قبیل اس . در موورد جورم   

و  241: 28ج ، 1409سرق  و زنا روایاتی وارد شده اس  که مؤید ایون نظور اسو  )حرعواملی،     

یتی آمده اس  که زانی را در هموان حوالی کوه    در روای زان مجازاتی اجرا نهیزم دری حت (.94

 کنند زنند؛ اگر برهنه بوده او را در حالتی که عریان اس  مجازات می اند تازیانه می دستگیر کرده

 زن مجوازات  نوو   زیو ن(. 93: 28ج ، 1409حرعاملی، )زنند  و اگر با لباس بوده از روی لباس می

 بن  ییحی. اس  متفاوت گاه کند یم زنا آشکارا کهی کس با شده زنا مرتکب کهی محجوب و مستور

 جامعوه  در آمود  و رفو   اهول  کوه  را مستور ریغ زن: »که اس  آن بر عهیش هانیفق ازی هذل دیسع

 فرسوتند  یمو  او منزل به رای کس باشد نینش خانه و مستور زن اگر اما زنند؛ یم حد آشکارا اس ،

 (.549: 1405 ،یحل) «بزنند حد اش خانه در را او تا

نامند تأکید بر این بوده اس  کوه هموان    را کیفرهای قیاسی می آنهادر کیفرهایی که امروزه 

: 1389عضو یا اعضایی از بدن بزهکار که در ارتکاب جرم دخال  داشته اس  تنبیه شود )نوبهار، 

ع لوب  و(. این تناسب به شکل ابتدایی و غیرانسانی آن پی  از اسالم رواج داشته اس . قطو 164

به خاطر بوسیدن نامشرو ، قطع انگشتی که مرتکب لمس غیرمشورو  شوده اسو ، قطوع آلو       

ه یو (. آیواتی ماننود آ  303: 1391تناسلی در جرم زنا و لواط از این قبیل اس  )یزدیان جعفوری،  

و آیوه  « عَلَیْکُمْعَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی  فَمَن اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا»فرماید:  سوره بقره که می 194

بخو  اندیشوه مراعوات     نیوز الهوام   «مِثْلُهوا  هسَویئَ  هًْو جَزاءُ سَیئَ»فرماید:  سوره شوری که می 40

تناسب میان جرم و مجازات اس . تناسوب جورم و مجوازات ترجموان اصول عودال  اسو  کوه         

 های اسالمی بسی بر آن تأکید دارد. آموزه

زات از نظر شار  دور نمانده اس  و بوا توجوه بوه    سان در حدود نیز تناسب جرم و مجا بدین

زیادی رعای  شده اس . این به معنای آن اس  کوه   هشرای  زمانی و مکانی دوره تشریع تا انداز

خواهان آن اس  که هرچه بیشتر به آن توجه شود. تفواوت در   بسا چهشار  بدان توجه داشته و 

شدت مجازات لواط نسب  به مساحقه، تفاوت  به عنف، زنای محصن، یمجازات انوا  زنا مثل زنا

قوادی و ارتداد در مورد زن و مرد و تفاوت مجازات پیرمرد و پیرزن  ازجملهدر شیوه اجرای حد 

ها، معافی  از اجرای حد قذف بر شوهر، تفاوت کیفر  با افراد جوان، معافی  پدر از برخی مجازات

ناسوب و فوردی کوردن کیفور اسو . در برخوی از       های اصل ت بردگان با افراد آزاد همگی از جلوه

جورم و   تناسوب  به صراح  بهشود  روایات مربوط به جرم محاربه که در تلقی رایج حد قلمداد می

 (.308-310: 28ج ، 1409 مجازات اشاره شده اس  )حرعاملی،
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 مفسده از ریتعز تیتبع. 2-1-3

 و وانوات یح کودکان، بیتأد مانند باشد، نشده انجامی گناه چند هر اس  مفسده تابع راتیتعز»

 اما برند یم کار به را بیتأد عنوان موارد نیای برا هانیفق ازی برخ .آنها اصالح منظور به وانگانید

 نکوه یا (.143: 2ج  ،1413 ،یعوامل « )شوود  یمو  واجوب   یمعصو  ارتکاب با شر  در مقدر حدود

 دیشوه  صراح  به هان،یفق همه کالم در اس  مفسده تابع باشد گناه تابع که آن از  یب راتیتعز

 چوه  انجوام  اثور  در ریتعز که اند پرداخته بحث نیا به معموالً گرید هانیفق. شود ینم مشاهده اول

 خواهود  یزود بوه  که ریتعز و حد انیم ششم فرق در اول دیشه عالوه به. شود یم واجبی گناهان

 چشم به سخن دو نیا انیمی سازوارنای نوع .شود یم ساق  توبه با ریتعز که کند یم حیتصر آمد

 لیو دل بوه  مووارد ی برخ در کم دس  که کرد تصور توان یم اس  مفسده تابع ریتعز اگر. خورد یم

 .ندهد اثر بیترت بزهکار توبه به حاکم ،یاجتماع مفاسد ازی ریجلوگ

 توبه ریتأث جهت از ریتعز و حد تفاوت. 2-1-4

وجوود   نظور  اخوتالف  هانیفق انیم توبه با حد سقوط در آنکه  حال. شود یم ساق  توبه با ریتعز»

 (.144: 2ج  ،1413 ،یعوامل ) «شووند  یمو  ساق  توبه با نهیب امیق از  یپ تنها حدود ظاهراً. دارد

 کوه  سوخن  نیو ا اطوالق : نخسو  . اسو   اشوکال  محول  شده عنوان کهی شکل به زین تفاوت نیا

 جنبوه ی دارای ریو تعز جورم  اگور  .رسود  ینمو  نظور  بوه  حیصوح  شووند  یم ساق  توبه با راتیتعز

 خوود  اول دیشوه  کوه  گونه همان :دوم. س ین آن مجازات مسق  ییتنها به توبه باشدی الناس حق

 مصولح   جلوب  و مفسوده  دفوع  بری مبتن باشد  یمعص دائرمدار آنکه از  یب ریتعز: اس  گفته

 .اس  حاکم توس 

 احوراز  بوا  اموام  و شوود  یم ساق  اقرار از پس توبه با هم حدود گف  دیبا زین حدود مورد در

 از قبول  زین محارب توبه گریدی سو از. اس  ریمخ مجرم عفو یا حکمی اجرا در اقرار از پس توبه

 نوه یب امیو ق از پس توبه با مجازات سقوط درباره. شود یم مجازات سقوط موجبی و بهی ابیدست

 دیو نما عفو دارد اریاخت حاکم هم، نهیب امیق از پس توبه صورت در که اس  آن بر دیمف خیش زین

 ،ینجفو ) نود یرأ نیهمو  بور  زیو ن زهوره  ابن و ابوالصالح(. 1413:777 د،یمف) دینما اجرا را فریک ای

 (.540: 41 ج ،1404

 مجازات نوع انتخاب در حاکم اریاخت جهت از ریتعز و حد تفاوت. 2-1-5

 محاربوه  در جز به حدود رد کهی حال در اس ، مختار راتیتعز در مجازات نو  انتخاب در حاکم»

 و محاربوه  جورم  بوه  اول دیشوه  اشاره (.144: 2 ج ،1413 ،یعامل) «ندارد وجودی اریاخت نیچن

 در. اسو  ی کاف تفاوت نیا به خدشهی برا مشهور، قول بر بنا ها مجازات انتخاب در حاکم رییتخ

 بوا . اسو   ختوار م مجازات نو  انتخاب در حاکم که شود اشکال اس  ممکن زین لواط جرم مورد
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( 5)انود  شوده  قائل  یموضوع زین ها مجازاتی اجرا وهیشی برای حت هانیفقی برخ که نیا به توجه

ی خاصو   یو اهم از نجامود یبی مشخصو  جوه ینت بوه  هرچنود  مجازاتی اجرا وهیش گف  انتو یم

 شوود  ثاب  که ابدی یم  یافزای زمان مجازاتی اجرا وهیش انتخاب امکان  یاهم. اس  برخوردار

 مسودود  کوامالً  حواکم  اراتیاخت باب زین حدود در سان نیبد. اس  حاکم اراتیاخت از امر نیا هک

 (6).س ین

 مجازات زانیم بر مختلف عوامل ریتأث جهت از ریتعز و حد تفاوت. 2-1-6

 شوود،  مى متفاوت جرم نو  و شده واقع او بر جرم که کسى جرم، مرتکب اعتبار به تعزیر مقدار»

 هموان  درواقع مورد نیا (.144: 2 ج ،1413 ،یعامل« )ندارد حدود در تأثیرى هیچ امور این ولى

 توجوه  اجرا مرحله هم و عیتشر مرحله در هم رات،یتعز همانند حدود مورد در. اس  سوم تفاوت

 توجه باره  نیا در. اس  نبوده دور ازنظر تر محدود صورت به هرچند جرم نو  و دهید بزه مجرم، به

: 28 ج ،1409 ،یحرعامل) بود شده یحد سرق  مرتکب که یجوان مجرم سن به(  )رمؤمنانیام

 .اس  توجه قابل( 251

 گوناگونی ها مکان و ها نازم دری ریتعزی ها مجازات اختالف. 2-1-7

( اهانو  ) ریو تعز شوهر  یوک  دری عمل بسا چه. شود یم مختلف ها مکان و ها زمان اختالف با ریتعز»

 نظور  در منطقوه  هموان  عورف  و عادت منطقه، هر در پس. میتکر گرید شهر در و شود محسوب

 یجود  شوود،  یمو  گموان  که قدر آن زین تفاوت نیا (.144: 2 ج ،1413 ،یعامل« )شود یم گرفته

 شوده   گرفتوه  نظور  دری زموان  وی مکوان   یشرا مواردی برخ در زینی حدی ها مجازات در. س ین

 از معموول  وهیشو  به مجازاتی بازدارندگ عدم ل ع به او جسد ای یالط سوزاندن به دستور. اس 

 عیتشور : گفو   تووان  یمو  نیو ا از فراتور (. 158-160: 28 ج ،1409 ،یحرعوامل ) اس  لیقب نیا

 شوکل  خو   در هوا  مجوازات  نیا. اس  نبوده کنار بر مکان و زمان ریتأث از زینی حدی ها مجازات

 زین مقدس شار . اند بوده جیرا و داشته وجود آن از  یپ و اسالم ظهور زمان در بلکه اند، نگرفته

 ایو   یمحو  در اسوالم  اگر دیشا. اس  نموده امضای انسان التیتعد و اصالح با را ها مجازات همان

 وضوع  از پوس  اکنون که نیا .گش  یم متفاوت زین ها مجازات نیا نو  کرد یم ظهوری گرید زمان

 .اس ی گرید مطلب اند هشد آنیی ایناپو و ثبات به قائل هانیفق ها مجازات نیا

 مجازات بودن الناس حق یا اهلل حق جهت از ریتعز و حد تفاوت. 2-1-8

 دشونام  ماننود  مردم حقی برا گاه و گفتن دروغ مانند اس  متعال خداوند حقی برا گاه ریتعز»

 سو  ین ممکون  اما. مردگان به اهان ی برا ریتعز مانند اس  منظور دو هر به ریتعز زین گاه دادن؛

 مگور  اسو   اهلل حق حدودی تمام بلکه ،یآدم حقی برا گاه و باشد خداوند حقی برا گاه حد، هک

 (.144: 2 ج ،1413 ،یعامل« )باشد یم اختالف محل که قذف حد در
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 مطورح  دادگواه  در پرونده کهی زمان در حداقل زین سرق  که کرد رادیا گفته نیا به توان یم

 موورد  دری وریسو . اس  نکرده ذکر را آن اول دیشه که اس ی الناس حق جنبهی دارا باشد شده

 یآخور اشوکال   مورد در: »اس  گفته شود یم اعمال الناس حق یبرا گاه ریتعز که خیش گفته نیا

 و تعظیم به خداوند چون دانس ، الناس حق براى صرفاً را تعزیر اجراى توان نمى زیرا دارد؛ وجود

 خوالف  کسوى  اگور  پس. اس  کرده تحریم را او به اهان  و داده فرمان مؤمن حرم  بزرگداش 

 (.473: 1403 ،یوریس« )گردد مى تعزیر مستحق کند عمل فرمان این

 اجرا وجوب عدم یا وجوب جهت از ریتعز و حد تفاوت. 2-1-9

، 1413)عواملی،  « وجود دارد نظر اختالفحدود بر حاکم واجب اس ، ولی در مورد تعزیر   اقامه»

اوت نیز محل اختالف اس . مالک و ابوحنیفه معتقدند که اگر تعزیر به سبب ن تفی(. ا144: 2 ج

اهلل باشد اقامه آن واجب اس ، اما شافعی، ابوحنیفه و مالک معتقدند: کوه تعزیور    عدم رعای  حق

ص( در مووارد  ) امبریو پآن مختار اس . مستند شافعی این اس  که   واجب نبوده و امام در اقامه

ادریس به مخالف  با این  بن (. احمد326تا:  قدامه، بی عزیر خودداری فرمود )ابنمتعدد از اجرای ت

ص( بوده اسو  و  ) امبریپقول پرداخته اس ؛ اوالً به این دلیل که اجرای تعزیر گاه حق شخصی 

اند، ولی در موارد دیگر اقامه تعزیرات واجب اس ؛ زیرا اقامه قس   ایشان این حق را اعمال نکرده

ها از قبیل حد و تعزیر اس . ثانیاً به  ه دستور قرآن کریم اس  متوقف بر اجرای مجازاتو عدل ک

شود و صرف غیرمقدر بودن کیفور، دلیول بور جوواز      این دلیل که امر غیرمقدر نیز گاه واجب می

 (.320 :4ج  ،تا شود )قرافی، بی های تعزیری نمی ترک یا عدم وجوب اجرای مجازات

 ریو تعز اگور  کوه  اسو   معتقود  فوه یابوحن و مالوک  ،یشوافع  قوول  با الف مخ در زین قدامه ابن

 اما اس ، واجب امام بر حد همچون آنی اجرا نشود، متنبه ریتعز با جز مرتکب یا باشد منصوص

 هوان یفق ازی برخو (. 326: توا  یبو  قدامه، ابن) کند یم عمل مصلح  اساس بر امام موارد، گرید در

 ،1420 ،یحلو  و 421: 1417 زهره، ابن) اند کرده استفاده وجوب ظلف از لهئمس نیا در زین هیامام

 در و اموام  فیوظا از آنی اجرا و ریتعز که نیا در: »دیگو یم باره نیا دری طوس خیش(. 239: 2 ج

 جوز ی زیو چ بدانود  اموام  کهی صورت دری ول ندارد، وجود هانیفق انیم دری اختالف اوس  اریاخت

 اگور  اموا . کند نظر صرف آنی اجرا از تواند ینم دارد یبازنم آن دوباره ارتکاب از را خالفکار ر،یتعز

 آن بوه  توانود  یمو  دارد را ریتعز کاربرد و اثر همانی درشت و سرزن  متخلف،ی برا که بداند امام

 (.233: 3 ج ،1407 ،یطوس) «دینما ریتعز را او تواند یم حال نیع دری ول کند بسنده

 عفو امکان جهت از ریتعز و حد تفاوت. 2-1-10

 «کنود  عفوو  رای ریو تعز مجوازات  مرتکوب  تواند یم حاکمی ول س ین زیجا مرتکب عفو حد، در»

ی طیشرا با عفو زین حدود در: گف  توان یم هم تفاوت نیا مورد در (.144: 2 ج ،1413 ،یعامل)
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 اریو اخت وا عفو و مجازات انیم حاکم کند توبه اقرار از پس مجرم کهی صورت در. اس  ریپذ امکان

 زهوره  ابون  و ابوالصوالح  د،یو مف خیشو  ماننود  هوان یفقی برخو  مشهور، هینظر مقابل دری حت .دارد

 را او توانود  یمو  اموام  کند، توبه شهود، شهادت قیطر از بزه اثبات از پس بزهکار اگر که معتقدند

 اموام  نود ک توبوه  زنوا  ثبووت  از پوس  زناکار اگر: »زهره ابن نظر به. نسازدی جار را حد و کند عفو

 دیمف خیش. (424: 1417 زهره، ابن) «ندارد را اریاخت نیای کس امام جز و کند عفو را او تواند یم

 بوا  کوه  دارد اریو اخت اموام  کنود  توبه او هیعل شهادت اقامه از پس زناکار اگر: »که اس  آن بر زین

: 1413 د،یو فم) کنود  عفوو  رای و یوا  سوازد ی جوار  او بر را حد مسلمانان و اسالم مصلح  لحاظ

 سوقوط   یو اولو و ذموه  بور  حود  ثبوت عدم استصحاب برائ ، اصل به مورد نیا در شانیا(. 777

 د،یو فم). اسو   کورده  استناد اتیروای برخ اطالق زین وی اخرو عقاب با سهیمقا دری ویدن عقاب

1413 :777) 

 کوه  یصوورت در: انود  گفتوه ی برخ. ندارد وجود نظر اتفاق زینی ریتعزی ها مجازات عفو مورد در

 از. (714: 1407 ،یطوس) کند عفو را مجرم تواند ینم امام حدود همانند شود ثاب  نهیب با ریتعز

 و اسو   واجوب  ریتعز منصوص، راتیتعز موارد در که دیآ یبرم زین سن  اهل هانیفقی برخ کالم

 در حواکم  دمعتقدنو  سون   اهل هانیفق از گریدی برخ(. 326: تا یب قدامه، ابن) ندارد عفو حق امام

 مجورم  بور  قصواص  یا حد نشدن اجرا سبب به کهی ریتعز جز دارد، عفو حقی ریتعز موارد تمام

 (.777: 1 ج ،1989 عوده،) باشد شده ثاب 

 بور  مشوتمل  کوه ی راتو یتعز در حواکم  کوه  اسو   نیو ا دیو آ یمو  ذهون  به کهی گرید لیتفص

 رشیپوذ  صوورت  در وهعوال  بوه  .کنود  عفو تواندینم حق، صاحب  یرضا بدون اس  الناس حقوق

 نکوه یا جوز  .رسود  ینمو  نظور  بوه  حیصوح  تفاوت نیا اطالق زین اس  مفسده تابع راتیتعز که نیا

 .اس  غالب اس  آن دفعی پ در ریتعزی اجرا با حاکم کهی ا مفسده بر عفو مصلح  گاه مییبگو

 مدون ریغ یها تفاوت .2-2

 متوون ی ال بوه  ال در. شوود  ینمو  محدود گفته  یپ موارد به مجازات قسم دو نیا انیمی ها تفاوت

 نیو ا ازی برخو  موورد  در کوم  دسو  : گفو   تووان  یم. شود یم اف ی زینی گریدی ها تفاوتی فقه

 رای اصوطالح  حودود  بوه  حکوم  اختصواص  و ریو تعز و حود  انیو م سهیمقا قصد هانیفق ها تفاوت

 یها یژگیو ذکر به اس  بودهی حدی ها مجازات آنان ذهن در اصل که آنجا از درواقع. اند نداشته

. اند شده لیتبد ریتعز و حد تفاوت به زمان گذش  با ها یژگیو نیا اما اند؛ پرداخته ها مجازات نیا

 :از عبارتند ها تفاوت نیا
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 حدودی اجرا در ریتأخ جواز عدم. 2-2-1

 در: شوود  یمو  گفتوه  اس  آن ریتأخ جواز و حدی اجرا در لیتعج وجوب عدم ،یاول اصل هنکآ با

 ازی سوکون   یو روا در. شووند  اجورا  دیبایی قضا اثبات محض به و س ین زیجا ریتأخ حدودی ااجر

مؤمنوان   ریو ام نوزد ی گرید هیعل زنا به دادن شهادتی برا نفر سه: که اس  آمده(  ) صادق امام

(  اموام ) . دیو آ یمو  اآلن: گفتنود  شوهود  کجاسو ؟  چهارم نفر: فرمود(  امام ) شدند، حاضر(  )

 کورد  ریتوأخ  دیو نبای ا لحظه حدودی اجرا در رایز کنند؛ اجرا آنها بر را قذف حد تا دادند دستور

 حد که یهنگام: »اس  آمده(  مؤمنان ) ریام از یگرید  یروا در(. 190: 10 ج ،1407 ،یطوس)

 (.27 :18 ج ،1408 ،ینور« )س ین زیجا ریتأخ حدود در و شود یم اقامه گش  واجب

 را حودود ی اجورا  در ریتوأخ  مطلوق  ات،یروا استناد به صرفاً و عل  ذکر بدون هانیفقی برخ

ی فرضو  شوامل  فقو   را حکوم  نیو ا گور یدی برخ(. 79: 2 ج ،1412 ،یگانیگلپا) اند ندانسته زیجا

 حکوم  نیا زینی برخ(. 395: 41 ج ،1404 ،ینجف) نجامدیب حدودی لیتعط به ریتأخ که دانند یم

 وجووب  عودم  اصول  مربووط،  اتیو روا در حود  واژه تنرفو  کار به. اند دانسته حدود به مخصوص را

ی اولو  قیو طر به و اسقاط امکان و حدود از ریغ گریدی ها مجازاتی برخ بودن الناس حق ل،یتعج

 بوا (. 243: 1387 ،یآبواد  دهی حاج) اس  شده اقامه مدعا نیا بر که هستندی لیدال از آنها ریتأخ

ی مجوازات  هر در نابجا ریتأخ اس ؛  یخصوص فاقد حدی اجرا در ریتأخ رسد یم نظر به حال نیا

 .اس ی رفتنیپذی فریک هر در معقول و موجه ریتأخ ازی مراتب که همچنان س ؛ین دهیپسند

 حدود در شفاعت جواز عدم. 2-2-2

ی ها نقل بر بنا. اس  زیجا شفاع  ریتعز در که یدرحال ندارد راه حدود در شفاع : شود یم گفته

ی نهو  مجورم ی بورا  شوفاع   وی گریانجیو م از را گرانید جرم، ثبوت از بعد(  معصومان ) متعدد

 زیجوا  سووگند  و کفالو   و شوفاع   حد، در: »اس  آمده( صاکرم ) امبریپ ازی تیروا در. اند کرده

 حودود  در کننده شفاع ( ص) امبریپ ،یتیروا برابری حت(. 47: 28 ج ،1409 ،یحرعامل« )س ین

: کوه  اسو   آموده ی گرید  یروا در(. 23: 18 ج ،1408 ،ینور) اس  دادهی اخرو عذاب وعده را

 رایو ز نکنود؛  شوفاع   حود  در کس چیه رسد یم امام نزد حد که یهنگام: »فرمود(  ) رمؤمنانیام

 در رای مانیپشو  کوه  یهنگوام  اسو   دهینرسو  امام به کهی حد مورد در اما؛ س ین آن مالک امام،

 و گرید مسلمان حق مورد در کس چیه و دیکن شفاع  حدود ریغ در زین و دیکرد مشاهده مجرم

 (.43: 28 ج ،1409 ،یحرعامل) «نکند شفاع  او اذن بدون رمسلمانیغ

 مطلوق ی معنا در اتیروا نیا در حد رایز دانند؛ یمی جار زین راتیتعز در را حکم نیای برخ

 کوه  نیو ا بوه  حیتصر با فقها از گریدی برخ(. 280: 1422 ،یلنکران فاضل) اس  کاررفته به مجازات

 محول  را حودود  به شفاع  رشیپذ عدم صیتخص ندارد، اختصاص حدود به کفال  رشیپذ عدم
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ی یعنو  آن قنیمتو  قودر  بوه  را قاعوده  نیای برخ(. 25: 2ج  ،1412 ،یگانیگلپا) اند دانسته اشکال

 و اطیو احت اصول  شوفاع ،  جوواز  اصول  ات،یروا در حد واژه رفتن کار به. اند نموده محدود حدود

 (.80: تا یب گلپایگانى، صافى) اس  هینظر نیا لیدال ازجمله راتیتعز در حاکم رایاخت

 حدود در کفالت جواز عدم. 2-2-3

 نوزد ی شخص که اس  نیا کفال  از منظور. س ین رفتهیپذ مجرمان از اشخاص کفال  حدود، در

 زموان  تا زین حاکم و کند حاضر حکمی اجرای برای گرید زمان در را مجرم تا شود متعهد حاکم

 را حودود : »که اس  آمده (ص) اکرم امبریپ ازی تیروا در. ندازدیب ریتأخ به را حکمی اجرای نیمع

 ،یحرعوامل « )نودارد  وجوود  سووگند  و کفالو   و شوفاع   حود  در و دیکن ساق  شبهات وجود با

 حود  در: »فرموود ( ص) خودا  رسوول : کوه  اس  آمده زینی سکون معتبره در(. 47: 28 ج ،1409

 (.44 :28 ج ،1409 ،یحرعامل« )س ین زیجا  کفال

 داننود  یمو  حودود  در ریتوأخ  جوواز  عودم  لووازم  از را حودود  در کفال  نشدن رفتهیپذی برخ

 خوواه  سو ؛ ین زیمطلقاً جوا  حدود در کفال  معتقدند گریدی برخ(. 417: 14 ج ،1413 ،یعامل)

 اند داده احتمالی برخ(. 394: 41 ج ،1404 ،ینجف) نه یا شود حدی اجرا در ریتأخ سبب کفال 

 زیو ن معاصر هانیفق ازی برخ. (394: 41 ج ،1404 ،ینجف) کند  یسرا هم راتیتعز به حکم نیا

 اثبوات  جرم هرگاه اس  نیا ظاهر: »اند گفته و رفتهیپذ زین راتیتعز در را کفال  عدم صراح  به

 (.25: 2 ج ،1412 ،یگانیگلپا) «شود ینم رفتهیپذ هم ریتعز در کفال  شود

 حدی اجرا اثر در محکوم شدن کشته سبب به ضمان عدم. 2-2-4

 سو  ین ضومان  ببسو  ریو تعز یا حد تحمل حال در محکوم مرگ هان،یفق انیم مشهور قول برابر

 مجورم  ریو تعز یوا  حدی اجرا اثر در اگر پس(. 260: 1410 ،یعامل و 470: 41ج  ،1404 ،ینجف)

 اموام  ازی حلبو  حسونه  مثول  اتیو روای برخ به قول نیا اثباتی برا. اس  هدر او خون شود تلف

 شودن  کشوته  سبب قصاص یا حد اگر: »که اس  آمده  یروا نیا در. شود یم استناد(  ) صادق

 اگور : انود  گفتوه  زیو نی برخو (. 279: 4ج  ،1390 ،یطوسو ) «سو  ین اوی بورا ی ا هید شود محکوم

 حقوق از حفاظ  سبب به فریک یاجرا اگری ول ندارد، وجودی ضمان باشد اهلل حق نو  از مجازات

  یو روا به نظر نیا هیتوج در(. 761: 1413 د،یمف) شود یم پرداخ  المال  یب از هید باشد مردم

 حودود  از یحود  اگور : » یروا نیا برابر. اس  شده استناد(  ) یعل امام ازی ثور صالح بن حسن

 النواس  حقوق ازی حد اگر اما ؛س ین ما عهده بری ا هید ردیبم او و میکن اجرای کس بر را خداوند

 (.278: 10ج  ،1407 ،یطوس) «ماس  عهده بر او هید ردیبم و میکن اجرای کس بر را

 الموال    یو ب آن محول  و ندارد وجود ضمان حدود، برخالف راتیتعز در ،یطوس خیش نظر به

 در طوا خ امکوان  و اس ی اجتهادی امر ریتعز اما اس ، شده نیمع شار  هیناح از حد رایز اس ؛
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 راتیو تعز دری حت ضمان عدم قول ابتدای طوس خیش(. 63: 8 ج ،1378 ،یطوس) دارد وجود آن

 مسوتند  که یاتیروا در« حد» واژه زین جواهر صاحب. اس  حدی نوع زین ریتعز رایز رد؛یپذ یم را

 (.471: 41 ج ،1404 ،ینجف) اس  دانسته ریتعز شامل را اس  مشهور قول

 محکوم ارتداد یا جنون فرض دری حد تمجازا سقوط عدم. 2-2-5

 بوا  حود  کوه  اس  نیا اند کرده اشاره آن به هانیفق اکثر که ریتعز و حد انیمی ها تفاوت گرید از

 از اسوتفاده  بوا  توانود یمو  حاکم راتیتعز در اما. شود ینم ساق ی و شدن وانهید یا محکوم ارتداد

ی موسوو ) ردیو بگ مناسوب  میتصوم ی ریو تعز مجازات سقوط عدم یا سقوط درباره خود اراتیاخت

ی کسو  رایو ز اسو ؛  روشون ی ادیو ز حدود تا مسئله ارتداد مورد در(. 465: 2ج  ،1399 ،ینیخم

 عوالوه  به. زدیبگر مجازات از ارتداد حربه با و کند رفتاری اسالم جامعه مقررات برخالف تواند ینم

 اسوتناد  زیو ن استصحاب هب اس  شده مرتد جرم ثبوت از پس کهی مجرم بر حدی بقا در هانیفق

 سواق   مجورم  شودن  وانوه ید بوا  حد که اس  آن هانیفق مشهور نظر جنون مورد در اما. اند کرده

 بور  حود ی اجورا . اس  فریک سقوط عدم زین اصل و اس  مطلق حدودی اجرا ادله رایز شود؛ ینم

ی بورا . شوود  یمو  استصحاب حد وجوبی بقا میکرد دیترد اگر و اس  شده واجب مجرم شخص

 ج ،1409 ،یحرعوامل ) شوود  یمو  استناد هم(  ) باقر امام از دهیعب یاب حهیصح به حکم نیا اثبات

28 :24.) 

 در دهیو فافقودان   و مجنوون  فیو تکل عدم لیدل به حد که اس  داده احتمالی لیاردب محقق

 را احتموال  نیای ثان دیشه(. 83: 13 ج ،1403 ،یلیاردب) فتدیب ریتأخ به افاقه زمان تا آنی اجرا

 بوه  مجورم  افاقوه  زموان  توا  باشود  جلد نو  از حد و باشدی ادوار جنون اگر که اس  کرده مطرح

 حود  سوپس  کنود  دایو پ بهبود اگر و فهمد ینمی زیچی وانگید حال  در مجرم رایز فتد؛یب ریتأخ

 نیو ا که مینیب یم(. 380: 10 ج ،1410 ،یحرعامل) شود یم او تنبه سبب حدی اجرا شودی جار

 .کند یم دایپ راه راتیتعز در هم و حدود در مه ها لیتعل

 سوگند با حدود اثبات عدم. 2-2-6

 حودود  در قسم ات،یجنا وی مال امور برخالف که معنا نیا به س ؛ین اثبات قابل سوگند با حدود

ی کسو ی عنو ی شووند؛  یمو  اثبوات  نیمع ادله قهیطر از تنها حدود. س ین اثبات ادله ازی اصطالح

 از و اسو   شوده  یحود  جورائم  گور ید یوا  زنا مرتکبی گرید کند ادعا نهیب جودو بدون تواند ینم

ی جنسو  جورائم  موورد  در بلکه. بخورد قسم  یخوی گناه یب بر تا بدهد قسم را او بخواهد حاکم

 .اس  قذف حد ثبوت موجبی عمل نیچن

 زیجا سوگند حد در: »که اس  نقل( ص) امبریپ از. اس  شده وارد نهیزم نیا در زینی اتیروا

 کوه ی فورد  بوه  خطواب (  ) رمؤمنوان یام ،یتو یروا برابور (. 47: 28 ج ،1409 ،یحرعامل« )س ین
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 حضورت  آن از حوال  نیعو  در و نداش ی ا نهیب و کرد یم متهم  یخو کردن قذف به رای گرید

 شکسوتن  موورد  در و سو  ین زیجوا  سووگند  حود  در»: فرموود  دهود  قسم را متهم تا خواس  یم

 در سووگند  انیو جر عودم  که داس یپ (.46: 28 ج ،1409 ،یحرعامل) «س ینی قصاص استخوان

 برائو   فورض   یو حما در موتهم ی وقت. نداردی اختصاصی اصطالح حدود به معنا، نیا به حدود

 هوم ی ریو تعز جورم  که اند کرده حیتصر معاصر هانیفقی برخ. س ین سوگندی ادا بهی ازین اس 

 (.25: 2 ج ،1412 ،یگانیگلپا) شود ینم اثبات قسم با حدود مانند

 شهادت بر شهادت با حدود اثبات عدم. 2-2-7

 اثبوات  شوهادت  بور  شوهادت  بوا  حودود  کوه  اسو   آن حدودی برا شده ذکری ها یژگیو گرید از

ی حتو  و ندارد وجود هانیفق انیمی اختالف شهادت بر شهادت با الناس حقوق اثبات در. شود ینم

 شوهادت  رشیپوذ  عدم قول مستند(. 189: 41ج  ،1404 ،ینجف) اس  شده اجما ی ادعا آن بر

 از(  صوادق )  اموام  از میابراه بن اثیغ  یروا در. اس   یروا نیچند ،یحد جرائم در شهادت بر

 زیجوا  حودود  در شوهادت  بور  شوهادت : که اس  آمده(  طالب ) یاب بن ی عل قول از پدرشان قول

 زین ریتعز شامل را اتیروا نیا در حد واژه هانیفقی برخ(. 404: 27ج  ،1409 ،یحرعامل) س ین

 (.449: 2ج  ،1379 ،ینیخم و 192: 41ج  ،1404 ،ینجف) اند دانسته

 شبهه وجود بای حدی ها مجازات سقوط. 2-2-8

ی اجموال  مفواد . شود یم اجرا آنها در درأ قاعده و شده ساق  شبهه نیکمتر بای حدی ها مجازات

 و  یمسوئول  یوا  و موتهم  بوه  آن انتسواب  یوا  مجور  وقوو   کوه ی موارد در که اس  آن قاعده نیا

ی منتفو  را مجوازات  و جورم  دیو باشود با  مشوکوک  و دیترد محلی جهت بهی و مجازات استحقاق

 .دانس 

 سوابقه  هیو امام هوان یفق انیم در هید برخالف قصاص سقوط به فتوا در شبهه قاعده به استناد

 ازی یکو . اسو   شده مطرح بحث نیا زین هید و قصاص مورد در(. 81: 1390 داماد، محقق) دارد

 کوه  اسو   آن کورد  مطورح  تووان  یمو  شوبهات  به حدود درأ قاعده انیجر اثباتی برا کهی لیدال

 شامل ل،یدل عموم گف  توان یم راتیتعز در درأ قاعده انیجر درباره. اس  حدی نوع زین قصاص

 متهموان  بوه  کموک  و عودال   تحقق که -قاعده این تشریع حکم  .شود مى نیز شرعى تعزیرات

اکورم   رسوول  فرموای   عمووم  ثانیواً . شوود  شامل زین را تعزیرات ،حکم این کند مى اقتضا -اس 

 در توا  اسو   بهتور  کنود  اشتباه عفوکردن در اگر امام: اس  فرموده ها نقلی برخ برابر که -(ص)

 یوا  باشود  یحکمو  شبهه نو  از شبهه خواه شود؛ مى نیز تعزیرات شامل -کند اشتباه کردن فریک

 بور  قاعده نیا قیتطب مانع کهی زیچ عالوه به(. 185: 1ج  ،1401 ،یبجنوردی موسو) «موضوعی

 مصولح   نیتضوم  و عودال   تحقوق ی برا مزبور قاعده چون. س ین موجود بشودی ریتعز جرائم
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 بوه ی حود  خواه باشدی ریتعز جرم به متهم خواهی متهم هر و اس  دهیگرد وضع متهم اشخاص

 ریو تعز سقوط اثباتی برا گریدی برخ(. 216: 1ج  ،1989 عوده،) «دارد ازین اعتبار دو نیا وجود

ی موسوو  و 98: 13ج  ،1403 ،یلو یاردب) انود  جسوته  اسوتناد   یو اولو اسیو ق بوه  شبهه عروض با

 (.95: 1ج  ،1427 ،یلیاردب

 بور  بنوا  رایو ز کنود؛  ینمو  مطرح رای ا قاعده و اصل خالف نکته درأ قاعده گف  توان یمی حت

 ثابو   مجوازات  نوه  و جورم  نوه  نشوود  اثبوات  فریکی برا متهمی ستگیشا کهی زمان تای کل اصول

 حود  شوامل  مختلوف  اتیو روا در حود  لفظ که نیا در جواهر صاحب دیترد گریدی برخ. شود ینم

 موورد  از قنیمتو  قدر به استناد سپس و ردیگ  یبرم در زین را گرید یها مجازات ای اس ی اصطالح

 مجوازات  و سو  ین زیجوا  مطلقواً  شبهه بدون مجازاتی اجرا رایز اند؛ ستهدانی رضروریغ را قاعده

 اتیروا ازی بعض(. 24-25: 2ج  ،1412 ،یگانیگلپا) ندارندی تفاوت ثیح نیا از نیمع ریغ و نیمع

 (7).اس  نظر نیا دیمؤ زین

 چهارم یا سوم مرتبه دری حد جرم مرتکب شدن کشته. 2-2-9

. اسو   حودود  حووزه ی اختالف مسائل ازی کی یحد جرائم راروتک وردوم در روفیک دیدوتش موحک

 اثور  در دیتشود ی کلو  طور به هرچند گف ؛ سخن خاص قاعده یک وجود از توان ینم باره نیا در

 کوه  یآزاد انسوان  حودود،  قلمورو  در. اس  شده رفتهیپذی حدی ها مجازات مورد در جرم تکرار

 چهارم یا سوم مرتبه در مجدداً مرتبه، هر رد مجازاتی اجرا از پس اگر اس  شده حد به محکوم

 کشوته  کند، تکرار رای حد جرم( 410: 1403 ،یحلب) پنجم  مرتبه در شاذی فتاوای برخ برابر یا

 قابول  تکورار  فورض  در هوا  مجوازات  دیتشود  موجوود  اتیروا مجمو  از گف  توان یم. شد خواهد

 مجوازات  دیتشود  علو  . اسو   اختالف محل دیتشد نیا  یفیک و زانیم هرچند اس ، برداش 

 هیتنب به که اس  داده نشان جرم تکرار با مجرم که اس  نیا آمده اتیروای برخ در که همچنان

 ،1409 ،یحرعامل) اس  نشده برآورده فریک یدر اجرا نظر مورد اهداف و دهد ینم  یاهمی بدن

 (.19: 28ج 

 محودود ی حود  جورائم  به جرم رتکرا حال  در مجازات دیتشد به مربوطی فتاوا و اتیروا اما

یی روا متون دری اتیروا همی رباخوار وی خوار روزه مثلی ریتعز جرائمی برخ مورد در. شود ینم

 نیو ا مضمون به زین هانیفقی برخ(. 371: 28ج  و 249: 10ج  ،1409 ،یحرعامل) شود یم اف ی

 بوه ی حلو  محقق وی طوس خیش مانند هانیفقی برخ اتیروا نیهم اساس بر. اند داده فتوا اتیروا

 خووردن  تکورار  موورد  در (.319 :3ج  ،1414 ،یحلو ) اند داده فتوا سوم مرتبه در رباخوار کشتن

 و عالموه  ،یطوسو  خیشو  زیو ن دیو آ یمو  حسواب  بهی ریتعزی جرم که خوک و خون  ،یم گوش 

: 3ج  ،1410 س،یو ادر ابون  و 319: 3ج  ،1414 ،یحلو ) انود  داده فتووا  مرتکب قتل به سیادر ابن



 ریتعز و حد انیمی ها تفاوتی انتقاد -یلیتحلی واکاو 224

 فتوا مرتکب قتل به چهارم مرتبه در زین چهارپا با زشیآم تکرار مورد در هانیفق ازی برخ(. 478

 دهیعق به زینی جنس زشیآم از کمتریی گرا همجنس تکرار(. 644  :41ج  ،1404 ،ینجف) اند داده

 چهارم یا سوم مرتبه در مرتکب قتل به حکم سبب و شده مجازات دیتشد موجب هانیفقی برخ

 (.14: 16ج  ،1417 ،ییطباطبا) ودش یم

ی ریو تعز جورائم  از نودزدد  رای شورع  نصواب  سارق، کهی فرض دری دزد کفن زین و قبر نب 

 موجوب  اسو   آموده ی فقهو  متونی برخ در آنچه بر بنا زین جرائم نیا تکرار حال نیا با هستند؛

 در: معتقدنود ی حلو  محقوق  وی طوسو  خیشو . شوود  یمو  ید قطع یا قتل صورت به مجازات دیتشد

 اجورا  او بور  یود  قطوع  و شود یم هیتنب شدت به ردیبرنگی زیچ و کند قبر نب  سارق که یصورت

ج  ،1414 ،یحلو ) رندیبگ عبرت گرانید تا شود کشته دیبا کند تکرار را کار نیا اگر اما شود، ینم

 توا  کننود  بوور عی نباشو  فورد ی رو از تا داد دستور مردم به(  ی )عل امام ،یتیروا برابر(. 337: 3

 مرتکوب  توسو   مرتبه سه فعل نیا که داند یمی مورد به ناظر را  یروا نیای طوس خیش. ردیبم

 دیو مف خیشو (. 118: 10ج  ،1407 ،یطوسو ) اسو   شده اجرا او بر مجازات بار هر و گرفته انجام

 ایو  کنود،  قطع را او دس  تواند یم حاکم باشد معروف قبر نب  بهی کس که یهنگام اس  معتقد

 گناهکواران  بازداشوتن  و انزجوار  موجوب  را آنچوه  خوود  دیصوالحد  به مورد نیا در و بکشد را او

 (.804: 1413 د،یمف) دهد انجام شود یم

 قابل زین راتیتعز دری کل قاعده یک عنوان به را یونس حهیصح ،یحلب ابوالصالح مانندی برخ

 انجوام  را ریو تعز موجوب  عمول  بواره دو شده ریتعز شخص اگر: »دیگو یم ابوالصالح. دانند یم اجرا

 و ورزد اصورار  اگور  سپس شود؛ یم داده توبه و شود یم ریتعز چهارم و سوم و دوم مرتبه در دهد

 ظواهراً  زیو ن سیو ادر ابن(. 1403:410 ،یحلب) «شود یم کشته شود عمل آن مرتکب توبه از پس

 (.532: 1410 س،یادر ابن) داند یمی جار هم راتیتعز مورد در را یونس حهیصح

 دشمن نیسرزم در مجرم حضور در صورت حدودی اجرا در ریتأخ. 2-2-10

 او بور  حود  دشومن،  به او وستنیپ ازی نگران لیدل به اس  دشمن نیسرزم در مجرم کهی زمان تا

 ماندندی باق دشمن نیسرزم در کهی گروه درباره(  مؤمنان ) ریام ،یتیروا برابر. شود ینمی جار

 زیجا کار نیا: فرمود رندینگ قرار مؤاخذه مورد بازگش  صورت در تا کردند هنام امان درخواس  و

 شوده  مقورر  اهلو   بوه  مظالم بازگرداندن وی اله حدود اقامهی برا خدا راه در جهاد رایز س ؛ین

 از توا  مانود  منتظر دیبا شوندی جرم مرتکب و بجنگند دشمن نیسرزم در سربازان اگر اما؛ اس 

 آنوان  شوود  سبب رتیغ و  یحم مبادا تا شودی جار آنان بر حد و ندشو خارج دشمن نیسرزم

 (.14: 18ج  ،1408 ،ینور) وندندیبپ وادار دشمن نیسرزم به
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 و 380: 10ج  ،1410 ،یعوامل ) انود  دانسته مکروه را دشمن نیسرزم در حدودی اجرای برخ

 بوه  مجورم  نوسوت یپ خووف  بوه  مشوروط  را جوواز  عدم گریدی برخ(. 80: 13ج  ،1403 ،یلیاردب

 حکوم  علو   نظور،  نیو ا بوا  برابور (. 136: 1417 ،یزیتبر و 263: 1422 ،ییخو) دانند یم دشمن

: گف  توان یم آنگاه باشد حکم عل  دشمن به وستنیپ خوف اگر. اس  دشمن به وستنیپ خوف

 گور ید قتول  و رجوم  از پوس  رایز اس ؛ اتیح سالب ریغی ها مجازات  یروا نیا در حد از منظور

 (.344: 41ج  ،1404 ،ینجف) ونددیبپ دشمن به تا ندارد جودوی مجرم

 مسجد ای یاله امن حرم در مجرم حضور صورت در حدودی اجرا در ریتأخ. 2-2-11

 اعتقواد  بوه (. 344ص : 41ج  ،1404 ،ینجفو ) شووند  اجورا  دینبا مطلقاًی اله امن حرم در حدود

: 1422 ،ییخوو ) باشود  شوده  جادیا حرم در حد سبب که اس ی حالت به مربوط حکم نیای برخ

 و (8)عموران  آل سووره  97 هیو آ ،یاله امن حرم احترام حفظ لزوم بر افزون حکم نیا لیدل(. 263

 و بوود  شوده   یو جنا مرتکوب  حورم  ریغ در که اس ی مرد درباره حکم بن هشام صحیح  یروا

 او بوه  و شود ینم جراا او بر حد: »فرمود باره نیا در(  ) صادق امام. بود آورده پناه حرم به سپس

 برخوورد  گونوه  نیو ا او بوا  اگر چون کنند؛ ینم دادوستد و گو و گف  او با و شود ینم داده غذا و آب

. (59: 28 ج ،1409 عواملى،  حور ) «شود یم اجرا او بر حد و شود یم خارج حرم از یزود به شود

 اند دانستهی محرمات مامت شامل را  یجنا لفظی برخ. اس  کاررفته به  یجنا لفظ  ،یروا نیا در

 ردیو گ یبرم در هم رای ریتعز جرائم حکم نیا سان نیبد .اس  شدهی نیب  یپ فریک آنهای برا که

 حودود ی اجرا حکمی بعض(. 44: 7ج  ، 1405           ،یخوانسار و 544: 1ج  ،1427 ،یلیاردبی موسو)

 اسو   آموده  یتو یروا در رایز ؛(482: 3ج  ،1410 س،یادر ابن) اند دانسته نیچن زین را مساجد در

 (.383: 13 ج ،1407 ،یطوس« )شوند ینم اقامه مساجد در حدود: »که

 است شدهی جار حد او بر کهی کس به جماعت نماز در اقتدا کراهت. 2-2-12

ی یکو  به که اس ی جماعت امام به اقتدا حکم ریو تعز حد انیم شده برشمردهی ها تفاوت ازی کی

 یوا  جوواز  جماع ، امام  یشرا بحث دری فقه متون در. باشد شده حکوممی حد یها مجازات از

 انیو م مشوهور  نظور . اس  گرفته قرار بحث مورد شده محکوم حد به کهی کس امام  جواز عدم

 مکوروه  توبه از پس شده اجرا او بر حد که یفرد توس  جماع  نماز اقامه که اس  آن متأخران

: 13ج  ،1404 ،ینجفو ) داننود  ینمو  زیجوا  رای فرد نیچن به اقتدا مطلقاً اما متقدم هانیفق. اس 

 شومار  به عادل یکدیگر به نسب  مسلمانان که بدان: »فرمود حیشر به(  ) یعل نقل، برابر (.383

 دادن دروغ شوهادت  بوه  یا باشد، نکرده توبه و خورده حد گناهى کیفر به که کسى مگر آیند، مى

 (.320: 27ج  ،1409 ،یعاملحر« )باشد مظنون یا باشد، داشته شهرت
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 جماعو   امام تواند ینم توبه از  یپ حداقل اس  شدهی جار او بر حد کهی کس که نیا عل 

 ماننود  یجرائم گناهان، بودن رهیکب اریمع ذکر از پس معاصر هانیفق ازی برخ. اوس  فسق شود،

 خووردن  ،خوون  و مردار خوردن قماربازى، ،یرباخوار باطل، شهادت شهادت، کتمان دروغ، قسم

: 1 ج ،1379 ،ینیخم یموسو) اند دانسته رهیکب گناهان قیمصاد از را یفروش کم و خوک گوش 

274.) 

 حود  بوه ی کسو  اگور ی یعن؛ دارد  یموضوعی شرع حدی اجرا هانیفق ازی برخ نظر به ظاهراً

 دشوو  جماعو   نمواز  اقامهی متصد تواند ینم گرید باشد شده اجرا او بر حد و باشد شده محکوم

 اگور  که اس  آن فتوا نیا مخالف مفهوم(. 277: 1 ج ،1379 ،ینیخم موسوی) کند توبه هرچند

ی برخ. ردیبگ عهده به را جماع  نماز امام  تواند یم همچنان باشد شده محکوم ریتعز به یکس

 لهئمسو  نیهمو  در حکوم  صیتشوخ  را ریو تعز از حود  کیو تفک دیو فوا ازی کو ی معاصر، هانیفق از

 (.22-21: 2 ج ،1412 ،یگانیپاگل) اند دانسته

 حکمی مجر ازنظر ریتعز و حد تفاوت. 2-2-13

(  ) معصووم  اموام  دیو با حتماً را حدیی رأ بر بنا که اس  آن ریتعز و حد انیمی ها تفاوت گرید از

 عنووان  ریز معموالً تفاوت نیا. کند اجرا تواند یم هم رمعصومیغ رای ریتعز مجازات اما کند؛ اجرا

 حودود  اقاموه  جوواز  عودم  بوه  قوول . شود یم مطرح ب یغ عصر در حدود اقامه جواز معد یا جواز

 هانیفق ازی توجه قابل شمار. اس  بوده مطرح جواز به قول کنار دری قوی قول رمعصومیغ توس 

 بوه  زیو نی برخ. دارند نظر مطلق نحو به ب یغ زمان در حدودی اجرا جواز عدم به عهیش برجسته

 توقف لهئمس نیا در همی برخ. معتقدند باشد جرح و قتل مستلزم کهی حدودی اجرا جواز عدم

: 7ج  ،1403 ،یلو یاردب ،477: 10ج  ،1416 ،یهنود  فاضول  ،407: 7ج  توا،  یبو  ،یطوس) اند کرده

545.) 

 ،(372: 1407 ،یراونود ی )راونود  نیالود  قطوب  ،(341: 1ج  ،1406 براج، ابن) براج ابنی قاض

ی اجورا ( 326: 2ج  ،1417 ،یحلو ی )حلو   فهود  ابون  و( 548: 1405 ،یحلی )حل دیسع بن ییحی

 بگموارد  حود ی اجورا  مسوئول  عنووان  بوه  را او اموام  شوان یا کوه ی کسو  و امام فیوظا از را حدود

 ،یحلو ) دانود  یم فیضع را هانیفقی سو از حدودی اجرا جواز به قول همی حل محقق. اند دانسته

 توسوو   حوودودی اجوورا مخالفووان گوورید از. (115 ،1 ج ،1418 ،یحلوو و 312 :1ج  ،1408

 مختلف قول چهار ازی مجلس عالمه(. 24: 2 ج ،1410 س،یادر ابن) اس  سیادر ابن رمعصوم،یغ

 جوواز  عودم  بهی خوانسار اهلل  یآ معاصر هانیفق از(. 58: تا یب ،یاصفهان) اس  داده گزارش فقها

 (.57 :7 ج ،1405 ،یخوانسار) اس  کرده حیتصر ب یغ زمان در حدودی اجرا
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 گریدی قاض بهی قاض حکم ارجاع جهت از ریتعز و حد تفاوت. 2-2-14

. اسو   شده ذکر حد واژه کند یمی نه گریدی قاض بهی قاض حکم اعالم از کهی اتیروا ازی برخ در

 اعوالم ) حکوم ی انهوا  ازجملوه ی گوناگون و گسترده مباحث به قضاوت مباحث دری فقه متون در

 ریو ز را مبحوث  نیو ا ات،یو روا ازی رویو پ به فقها. اس  شده رداختهپ( گریدی قاض بهی قاض حکم

ی انشوا  و صودور  از پوس  گور یدی قاض بهی قاض حکم ابالغ. اند آورده قاضی ال قاض کتاب عنوان

 و اقورار  ،ی(شوفاه  دادن خبر) قول کتاب ،: ردیبگ صورت روش چهار به اس  ممکن حکم یلفظ

 و مجودد ی دگیرسو  ازی ریجلووگ  یوا  موحکو ی راواجو  دتوان یم موحک اعالم زهویانگ. نهیبی وگواه

 قوول  ،ینگار نامه قیطر از حکم اعالم درباره. باشد دومی قاض توس  بیغا شخص به دادن اطال 

 د،یو جن ابون ) دیو جن ابون  مانند فقهای برخ کهی گرید قول. اس  مطلق جواز عدم هان،یفق مشهور

 اعوالم  کوه  اسو   آن انود  دهیبرگز( 209: 12ج  ،1403 ،یلیاردبی )لیاردب محقق و( 325: 1416

 قوول  مسوتند . سو  ین مجواز  اهلل حوق  در اموا  اس ؛ زیجا الناس حق در ینگار نامه قیطر از حکم

ی قاضو  بوه ی قاضو  کی نوشته: »که اس  شده نقل(  ) رمؤمنانیام از. اس  اتیروای برخ مشهور

 از زیود  پسور  طلحوه  وی سوکون   یروا در (.25 :18ج  ،1408 ،ینور« )س ین زیجا حد در گرید

 موورد  در را گور یدی قاضو ی برای قاض نوشته و نامه(  ) یعل: »که اس  آمده هم ( ) صادق امام

 نوه یب بوا  را کار نیا آنان پس دند،یرس حکوم  به هیام یبن نکهیا تا کرد ینم ذیتنف حد ریغ و حد

 .(5: 27 ج ،1409 ،یحرعامل) «کردند زیتجو

 س یچ حد از منظور: که شود یم مطرح پرس  نیا اتیروا در حد واژه استعمال به توجه با

ی تفواوت  نظور  نیو ا از و اس  مطلق نهیزم نیا در مشهوری فتوا شود؟ یم شامل زین را ریتعز ایآ و

 انیو م دیو جن ابون  ماننود ی برخ تنها(. 303: 40ج  ،1404 ،ینجف. )ندارد وجود ریتعز و حد انیم

 نگرفتوه  قورار  هانیفق گرید رشیپذ مورد اغلب لیتفص نیا. اند گزارده تفاوت الناس حق و اهللحق

 .اس 

 یریتعز وی حدی فرهایک احکام تفاوت لیدال. 3
. اسو   شوده  انیو ب ریو تعز و حود  انیمی فقه متون در که اس یی ها تفاوت گذش  تاکنون آنچه

( 9).یافو   ریو تعز و حود  انیو م زیو ن رای گور یدی ها تفاوت بتوانی فقه متون در نظر دق  با دیشا

ی مبوان  و مسوتندات  کورد؟  هیتوج را تفاوت اندازه نیا وجود توان یم چگونه که اس  نیا پرس 

 و جامعوه  نیادیو بنی هوا  ارزش نقوض  برابور  در کوه  اس ی واکنش مجازات س ؟یچ ها تفاوت نیا

 آنهوا  از دفوا   بوه  ریو تعز و حود  کوه یی هوا  ارزش شوود؛  یمو  اعمال ها ارزش نیا از دفا  منظور به

 کوه  دارندی تیخصوص چه ها واکن  نیا دارند؟ گرییکد بای تفاوت چه  یماه لحاظ به پردازند یم

 نیا شمارش عل  قیدق شناخ ی برا رسد یم نظر به شود؟ یم بار آنها بر مخصوص آثار و احکام
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 لیو دال و اتیو روا در «حد» واژه مفهوم و نق  دیبا آنها قیدق  یماه و هانیفق یسو از ها تفاوت

 .نمود قیدقی واکاو را گرید

 ها مجازات بر حاکم آثار در «حد» واژهی معنا نقش. 3-1

 نیمعو  عقوبو  ی معنا وی لغوی معنا بر عالوه اتیروا در حد دهد یم نشانیی روا متون در تتبع

(. 14: 1 ج ،1427 ،یلیاردبی موسو) اس  رفته کار به زین ریتعزی حت و مجازات مطلقی معان در

 کثرت اثر در و اس  مجازات مطلقی معنا به حد که دیآ یبرم نیچن اخبار و اتیروا مجمو  از»

 نیمعو  ریغ یا نیمع مجازات خصوص در آن استعمال اما بود؛ شده ق یحق معنا نیا در استعمال

 نودارد  وجودیی روا وی قرآن شاهد چیه وگرنه اس  افراد و قیمصاد ازی یک بری کل انطباق باب از

 اراده و اسو  ی مجواز  ،یمعان گرید در و ق یحق مقدر، مجازات یمعنا در حد لفظ کند ثاب  که

ی معنوا  صیتشوخ  جوه ینت در(. 69: 1390 داماد، محقق: نک« )دارد نهیقر به ازین لفظ نیا از آن

ی معنوا  بر صورت نیا ریغ در. بود خواهد ممکن نهیقر باوجود آن گوناگونی معان به توجه با حد

 و احکوام  نیوی تع در نکتوه  نیا(. 13: 1 ج ،1427ی: لیاردبی موسو) شود یم حمل عقوب  مطلق

 .دارد  یاهم ریتعز و حد بر حاکم قواعد

 شر ی سو از مجازات هر جا: »شانیا نظر به .اس  پرداخته مسئله نیا به زین جواهر صاحب

 شور  ی سوو  از آنهوا  مقودار  کوه  اس یی ها مجازات در بحث. اس  حد شک یب باشد شده نییتع

ی بورا  اسو  ی عنوان حد ات،یروا در رایز د؟ینام حد توان یم را آنها ایآ که نیا و اس  نشده نییتع

 حق ، کفال  رشیپذ عدم سوگند، انیجر عدم شبهه، به حد درأ: همچون احکام ازی اریبس ترتب

 بوه  دارد احتموال . حدود در شفاع  عدم و مجرم اقرار با جرم اثبات صورت در حد از عفو بر امام

 به اتیروای اریبس در رایز م؛ییبگو حد زین نشده نییتع شر ی سو از آنها مقدار کهیی ها مجازات

 رایو ز م؛یینگوو  حد را مزبوری ها مجازات که دارد وجود هم احتمال نیا. اس  شده گفته حد آنها

ی معنو  نیا بر حاًیصر اتیروا ازی برخ. اس  ریتعز از ریغ حدی معنا که دیآ یبرم اتیروای برخ از

 عموموات  و اصوول  مخوالف  کوه ی احکام لذا اس ؛ شده گفته ریتعز به حد گاهی آر. نددار دالل 

 از کوه  نیا جز دانس ؛ اخص یمعنا به حدود به مخصوص دیبا را اس  آمده حد عنوان به و اس 

 «شوود  داخول  حود  حکوم  در زیو نی گور یدی هوا  مجوازات  گرید یلیدل به استناد با یا  یاولو باب

 .(256: 41ج  ،1404 ،ینجف)

 نوه یزم نیو ا در معاصور  هانیفق ازی ک. یاند نمودهی شتریب توجه مسئله نیا به معاصر هانیفق

 اسو   عقوبو   مطلق اس  شده وضع آنی برا حد لفظ که آنچه شود ثاب  اگر ظاهراً: »دیگو یم

 مشوکوک  مووارد  در اموا ؛ شوود  یمو  اعموال  عقوب  مطلق بر شده ذکر احکام هیکل صورت نیا در

( کورده  انیو بی حلو  محقوق  که) گانه ش  حدودی یعن آن قنیمت قدر به مزبور کاماح القاعده یعل
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 ذکور  از پس معاصر هانیفق از گریدی کی(. 24: 1ج  ،1412 ،یگانیگلپا) «شود یم داده اختصاص

 در حود  لفوظ  ایو آ: کوه  کند یم مطرح را پرس  نیا اس  شده وضع حد عنوانی برا کهی احکام

ی ولو  دارد وجوود  وجوه  دو مورد نیا در: »شانیا نظر به شود؟یم زین ریتعز شامل موارد گونه نیا

 (.185: تا یب ،یمنتظر) «س ین دیبع ریتعز به احکام نیا شمول

ماننود درأ   «حود »به نظر یکی دیگر از فقیهان در مورد تشریع بسیاری از احکام برای عنوان 

و اختیار امام در عفوو در   حد به شبهه، عدم شفاع  در حد، عدم جریان سوگند و کفال  در حد

آیا واژه حد که ایون احکوام    موارد اثبات جرم با اقرار و احکام مشابه این پرس  مطرح اس  که:

گیرد، یوا معنوای    برای آن وضع شده اس  همان حد اصطالحی اس  که در مقابل تعزیر قرار می

قوول اول اسو  و ایون     شود؟ به نظر ایشان ظاهر کالم اصحاب، اعمی دارد و شامل تعزیر نیز می

با مالحظه تقابل صریحی که در روایات میان حد و تعزیر وجود  ژهیو بهقول خالی از قوت نیس ؛ 

 (. دلیل دیگر این اس  که ترتوب ایون احکوام بور حود      صادق )دارد، مانند روای  حماد از امام 

 (.12: 1422 ،یلنکران فاضل) «مخالف اصول و عمومات اس 

هایی باشند کوه اگور    از واژه ریو تعزاز فقیهان معاصر بعید نیس  که حد به نظر برخی دیگر 

جداگانه ذکر شوند معنای عوامی را   که یهنگاممتفاوت خواهد بود؛ اما  آنهاذکر شوند معانی  باهم

شوود و اگور    تعزیور موی   ازجملوه  مجوازات شامل همه  ییتنها بهاستعمال حد پس ( 10)کنند. افاده

وند معنای خاص خود را خواهد داش  که مقابل تعزیر اس ، اما اثبات این همراه با تعزیر ذکر ش

مطلوق و تنهوا    صوورت  بوه امر با دلیل قطعی مشکل اس . افزون بر این، احتمال دارد حد وقتوی  

توان به قیاس  عفو می مسئلهدر برخی موارد مانند  یآید به معنای خاص آن منصرف باشد. بل می

ای جز مراجعه به اصول  ر موارد دیگری مانند درأ حدود به شبهات چارهاولوی  استناد کرد؛ اما د

)مکوارم شویرازی،   « کند فرق می مسئلهس  و در حاالت مختلف حکم این یکلی و قواعد دیگر ن

1418 :17-15.) 

توان گف : دیدگاه فقیهان درباره نحوه تشخیص معنوای واژه   می باالبا در نظر گرفتن نظرات 

شود: نخسو : مقصوود از واژه    ر مورد معنای این واژه به چند دسته تقسیم میحد و اصل اولی د

در روایاتی که این لفظ در آنها موضو  احکام خاصی قرار گرفتوه هموان حود اصوطالحی     « حد»

اس . دوم: اصل این اس  که این احکام مختص حدود اصطالحی هستند، مگر اینکه بتوانیم بوه  

ها نیز سرای  دهویم. طرفوداران    ر این احکام را به دیگر مجازاتکمک قیاس اولوی  یا قرائن دیگ

ای از روایات تقابل آشکاری  کم در پاره اند: نخس  اینکه دس  این دو قول به دو دلیل اشاره کرده

بینی شده، خوالف   مانند حد و تعزیر وجود دارد. دوم اینکه احکامی که در روایات برای حد پی 

 (.256: 41 ج ،1404 ،ینجفاصل اس . )
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ما را به برداش  دیگری رهنمون سازد. در موورد دلیول اول    بسا چهتأمل و درنگ در روایات 

اشواره   آنهوا به تقابل میوان   ینوع بهباید گف  که در برخی از روایات حد از تعزیر تفکیک شده و 

 ریو تعز اموا  نودارد؛  وجوود  آشکار تقابل ریتعز و حد انیم ات،یروا از گریدی برخ در اما ؛شده اس 

 .اس  شده قلمداد الحد دون حاًیتلو یا صراح  به

بوا اسوتناد بوه     ات، حد از تعزیر تفکیک شده اس ؛ صرفاًیدر برخی روا آنکهتوان گف  با  می

توان احکامی که در دیگر روایات برای حد برشمرده شده را به حدود اصطالحی  این تفکیک نمی

 ایو اند اثبات کند که تعزیر، مجازاتی غیر از حود اسو    تو منحصر دانس . این روایات حداکثر می

( از طرف دیگر هیچ روایو  عوامی وجوود    23: 1ج ، 1427الحد اس . )اردبیلی،  اینکه تعزیر دون

تعزیر و تفاوت میان این دو گونه مجوازات   های حد و  ( به بیان ویژگیمعصوم )ندارد که در آن 

های برشومرده میوان حود و     گرف . تفاوت یجدید بسیار پرداخته باشد. به نظر ما این نکته را با

 تعزیر از مسائل تخریجی و استنباطی اس  نه مسائل منصوص.

 عموموات  و اصول مخالف اس  شده حد وضع لفظی برا کهی احکامدلیل دوم این اس  که 

 و همطالعو  دیو جد ینگواه  با را ها تفاوت نیا بتوان دیشا اس ؛ تأمل محل زین لیدل نیا اما؛ اس 

 بوا  شود  گفتوه ی فقهو  متون در ریتعز و حد انیمی ها تفاوت انیب در که گونه همان. نمود لیتحل

ی کلو  قواعود  و اصوول  مثابوه  بوه  احکوام  نیو ا گف  توان یم آنها فلسفه و احکام نیا قیدقی بررس

 حاکم شود یم هم قصاصی حت و ریتعز و حد شامل آنکه مطلقی معنا به مجازات بر که هستند

 آن مفهوم گردد ذکر منفرداً حد لفظ هرگاه: »که اند کرده حیتصر زین معاصر هانیفقی خبر. اس 

 شوده  تشوریع  مجورم  از جلووگیرى  و ممانعو   بوراى  شر  طرف از که اس  قوانینى همه شامل

 (.554: 3ج ، 1409)منتظری، « اس  یکى شر  حکم آنها، تمام در عرف نظر به ،عالوه به

ی فور یک  یمسوئول   یشورا  ای یمعنو ای یماد عنصر وقو  در کهی صورت در مجازاتی اجرا

 عودم  و مجوازات ی اجورا  در  یو قاطعی. ریتعز یا باشد یحد جرم خواه س ؛ین زیجا باشد دیترد

 ریتأخ عدم نیبنابرا؛ اس  جامعه در عدال  و نظمی برقرار الزمه ها مجازات لیتعط عدم و ریتأخ

. اسو   زیجا ریتأخ اندازه هری ریتعز مجازاتی اجرا در که س ین معنا نیا به حدود در لیتعط و

 مجوازات ی اجورا  در ریتأخ اس ، رخواریش فرزندی دارا کهی زن یا باردار زن بر مجازات در ریتأخ

 اریبس یا سرد اریبسی هوا در مجازاتی اجرا عدم ،یماریب یا نفاس یا ضیح استحاضه، حال  در

 در زیو نی ریو تعزی فرهوا یک. س ین یحد رائمج مختص معتدلی هوا به آن شدن موکول و گرم

 .افتند یم ریتأخ به مانع رفع زمان تا حاالت نیا

 عودم  فلسوفه  هاسو ،  مکان نیا حرم   یرعا مسجد و حرم در مجازاتی اجرا عدم فلسفه 

  یعصوب  لیدل به دشمن به مجرم وستنیپ ازی نگران و خوف دشمن نیسرزم در مجازاتی اجرا
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 ژهیو و به ندارند؛ی تفاوت نظر نیا از یحد وی ریتعزی ها مجازات. اوس  رب مجازتی اجرا ازی ناش

 .اس  یحدی ها مجازات همانند موارد ازی اریبس دری ریتعزی ها مجازات سنخ و جنس نکهیا

 اتیو روا نیا خود در موجود شواهدی گواه به زین دانند یم ناروا را حد در شفاع  کهی اتیروا

 و جورائم  هموه . نودارد  اختصواص ی اصوطالح  حدود به آنها عیتشر مقصد و فلسفه لحاظ با زین و

 جنبه ازی گاه راتیتعز بیترت نیهم به. ستندین تر  یاهم کم حدود همه ازی ریتعزی ها مجازات

 مقوام  در نابجوا  ضیتبعو  از زیو پره بور  حد در شفاع  ازی نه اتیروا دیتأک. برخوردارندی الله حق

 آن جورم  وقوو   از پوس  شوفاع   ازی نه فلسفه ،درواقع(. 125: 1393 نوبهار،) اس  فریک اعمال

 و شووند  گذاشوته  اجورا  موقوع  بوه  ها مجازات مقرر  یشرا  یرعا با جرم ثبوت محض به که اس 

 .باشد نداشته وجود نادار و دارا ف،یضع وی قو ،یغن و ریفق نیبی ضیتبع

 فورار  و کفالو   رشیپوذ  صورت در که نیا ضمن. اس  نیهم زین کفال  رشیپذ عدم فلسفه

 جوواز  عدم رینظی موارد صراح  به زین معاصران ازی برخ. کرد مجازات را لیکف توان ینم مجرم

 ،یگوان یگلپا) اند دانسته ها مجازات مطلق شامل را سوگند وجود عدم و کفال  جواز عدم شفاع ،

 (.24: 2ج  ،1412

 یخطرنواک  جورم،  کورار ت بوا  مجرم کهی حالت در یحد جرائم در هم وی ریتعز جرائم در هم

ی مبان حسب مختلف گذاران قانون که اس ی ریتداب ازی یک ها مجازات دیتشد دهد نشان را خود

 اخوتالف  .اس  کرده شهیپ رایی عقال روش نیهم عموماً هم اسالم مقدس شار . دینما یم اتخاذ

ی عووامل  و یزموان  اقتضوائات  بوه  حواکم  توجه ازی ناش اس  ممکن باره نیا در موجود اتیروا در

 نیادیو بن تفواوت  هوم  لحواظ  نیا از ریتعز و حد. باشد خاصی ها دوره در جرم وقو  زانیم مانند

 .ندارند

 شوامل  هوم  وی اصطالح حدود شامل هم زین حدی اجرا صرف اثر در مجرم خون بودن هدر

 فتوا نیا که س ین آن از مانع امر نیا. ندیرأ نیا بر هانیفق مشهور که گونه همان اس ، راتیتعز

 به را ها مجازات(  معصوم ) ریغ کهی امروز  یشرا در ژهیو به ؛داد قرار نقد مورد گرید جهات از را

 بوا  فور یک تحملی سنج امکانی برا فریکی اجرا از  یپی ها یوارس که نیا ضمن. گذارد یم اجرا

 .اس  ریانکارناپذ ضرورت یک حال هر در محکومی روان وی جسمی ها یژگیو به توجه

ی اجورا  از حربوه  نیو ا بوا  توانود  ینمو  مجورم  و نشده ساق  ارتداد بای حدی ها مجازات نکهیا

 شدن مرتد با تواند یم شدهی ریتعز جرم مرتکب کهی کس که س ین معنا نیا به زدیبگر مجازت

. دیو آ یمو  راسو   گفتوه  نیهم زین جرم از بعد جنون عروض مورد در. کند فرار شدن مجازات از

ال »عبواراتی ماننود:    در« حود »واژه  درواقع .شود ینم ساق  جنون عروض با زینی ریتعز مجازات

، 1404شود )نجفوی،   که در متون فقهی مشاهده می« یسق  الحد باعتراض الجنون و ال االرتداد
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(. به معنای مطلق مجازات اس . این امر مانع 465: 2ج ، 1399و موسوی خمینی،  432: 41ج 

اندازی دیگر موورد نقود قورار داد. دور نیسو  بگووییم       اوا را از چشماز آن نیس  که اصل این فت

کرده و با در نظر گورفتن   اهدافی را از اجرای مجازات دنبال می ی ( حسب شرای  زمانمعصوم )

 زمانه در که نیا ژهیو به. اس   نموده صادر رای حکممصلح  اهم مثل بازدارندگی عمومی چنین 

 .رندیپذینمی طیشرا هر در را هوانید مجازات قالعُ نو  ما،

 بور  شوهادت  بوا ی ریو تعز جورم  کوه  س ین آن یمعنا به شهادت بر شهادت با حد اثبات عدم

 در زیو ن را ریو تعز اسو   شوده  وارد مضومون  نیو ا با کهی اتیروا در حد. رسد یم اثبات به شهادت

 عیضوا  ازی ریجلووگ  آن فلسوفه  و اسو   الناس حق شهادت بر شهادت رشیپذ موارد. ردیگ یبرم

 مووارد  در لیو دل نیهمو  بوه  .اسو  ی اصول  شواهد  حضوور  تعوذر  صورت در دهید  بزه حقوق شدن

 کوه  اسو   یجرائمو  انیم باره نیا در تفاوت. اس  شمرده زیجا زینی ابیغ حکم صدور الناس حق

 جنبوه  ازی برخووردار  لیو دل بوه  کوه  یجرائمو  و دارد اصورار  آنهوا  بری پوش پرده بر مقدس شار 

ی تفواوت  لحواظ  نیو ا از ریتعز و حد اما شود؛ یم تالش آنها اثباتی برای عموم ای یفرد الناس حق

 .ندارند

 مطلوق  کوه  اسو   آن زیو ن( 46: 28ج  ،1409 ،یحرعامل) «الحد یف نییم ال» عبارتی معنا

 علوم  یوا  نوه یب یا اقرار وجود بدون و منکر دادن قسم با توان ینم را ریتعز و حد از اعم ها مجازات

 البتوه  لووث  مووارد  در قسوامه  بوا  قتل اثبات. نمود لیتحم متهم به را مجازات و کرد ثاب ی قاض

 شودن  عیضوا  از زیو پره و مسولمان  خوون  رفتن هدر به ازی ریشگیپ زین آن فلسفه و استثناس 

 .اس  الناس حقوق

 را تفواوت  نیو ا هانیفق ازی اریبس زین آنهای مجر اعتبار به ریتعز و حد انیم تفاوت در مورد

 حودود  اقامه: »اند گفته رمعصومیغ توس  ب یغ زمان در حدودی اجرا جواز موافقان. اند رفتهینپذ

 و تجواوز  و فسواد  و ناپسوند ی کارهوا  و فحشوا  و فسواد  ازی ریجلوگ و مردم عموم مصلح ی برا

 طورقطع به و نداردی خاص مکان و زمان به اختصاص نیا و اس  شده عیتشر مردم نیبی سرکش

 شوده  شوار  ی سوو  از حدود عیتشر سبب کهی حکمت. نداردی دخالت امر نیا در(  امام ) حضور

 زمان در شود یم اجرا(  امام ) حضور زمان در که گونه همان حدود که دارد را نیای اقتضا اس 

که بوا اجورای حودود در زموان      یهانیفق نظر به بنا(. 273: 1422 ،ییخو« )شود اقامه زین ب یغ

 .اس  مشترک راتیتعز و حدود انیم رمذکوغیب  موافقند دلیل 

اقامه حدود از وظایف حاکم شمرده شده اس  تنها در مقام بیوان   آنهاروایاتی که در  عالوه به

مقصود از حدود در این روایات نیز تنها حد بوه معنوای اصوطالحی    »شأنی از شئون حاکم اس . 

ژه حدود در معنایی کوه موا   هاس . متعین شدن کاربرد وا آن نیس ؛ بلکه مقصود مطلق مجازات
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: 1382)نوبهوار،  « هوای فقیهوان اسو     بریم، بیشتر مربوط به عصر تدوین کتاب اکنون به کار می

دادرسوی   یها گواه آن اس  کوه متوول   انبوهی از احکام و مقررات ناظر به جرائم و مجازات(. »81

در معنوای   رعایو  چنوین جهواتی، بوه حود،      کیفری و مجازات، کسی جز نهاد حکوم  نیسو . 

تواند در هر یوک از حود یوا تعزیور موورد       بلکه جهات یاد شده می اصطالحی آن اختصاص ندارد.

روایاتی که بر لزوم مداخله حکوم  در امور   که نیاداشته باشد. این خود قرینه استواری اس  بر 

 (.116: 1393 )نوبهار و ذوالفقاری، «کند به حدود اصطالحی اختصاصی ندارد مجازات دالل  می

نواظر بوه    درواقوع کراه  اقامه نماز جماع  توس  فردی که حد بر او اجرا شده اس   یحت

سالم  اخالقی امامان جماع  و ناشی از نق  و تأثیر این افراد در جذب یا دفع عمووم موردم و   

یوا تعزیوری تفواوتی نودارد.      ینمازگزاران اس . از این جه  نیز محکومی  به جورم حود   ژهیو به

کنود.   پیشینه قلموداد موی   ری را نوعی سوءیو هم ارتکاب جرم تعز یهم ارتکاب جرم حدجامعه، 

پیشینه قلمداد شود حد و تعزیر از این جه  با یکودیگر تفواوتی ندارنود؛     اگر این محکومی  سوء

نخود طال )قدری بی  از یک گرم( را سرق  نموده  6/4توان اقتدا به کسی که معادل بهای  نمی

س  اما اقتدا به کسی که میلیاردها تومان اختالس کرده را روا دانس ؛ صورفاً از آن رو  را ناروا دان

 که یکی حد اس  و دیگری تعزیر.

 . اطالق ادله و تأثیرناپذیری از شرایط زمانی و مکانی3-2

تعزیور  -پذیرش نظام افتراقی حود  یطورکل بهها به حد و تعزیر و  بندی مجازات کی از آثار تقسیمی

دای حقووق کیفوری ماننود تعویوق، تعلیوق، آزادی      یو که نهادها و تأسیسات جدید و نوپ آن اس 

، ماننود  آنهوا و حکومو  قووانین متفواوت بور      جورائم ا حتی شناسایی برخی از انووا   یمشروط و 

شود. ایون بودان معناسو  کوه      پذیرفته نمی یهای حد در قلمرو مجازات شناسایی جرم سیاسی

گسوترش تحووالت عرفوی و عقالیوی در     ه پی  از این برشمردیم، با های سابق ک عالوه بر تفاوت

و ایجاد نهادها و سازوکارهای جدید روز به روز فاصله میان حود و تعزیور افوزای      حقوق کیفری

 یابد و این نظام بی  از پی  به سم  افتراقی شدن حرک  کند. 

حتوی   به هموراه بیواورد.  تواند مشکالت زیادی را در عرصه تقنین و اجرا  چنین رویکردی می

ممکن اس  مقنن برای جبران ناکارآمدی و حل این مشکالت قوانینی را به تصویب برسواند کوه   

توان به در نظور گورفتن    با تلقی رایج از حدود و فقه سنتی متفاوت اس . برای نمونه می ظاهر به

 آنهوا  یییرناپوذیر رغم بواور بوه ثبوات و تغ     علی یهای حد مجازات تبعی و تکمیلی برای مجازات

 صوورت  بوه اشاره نمود. در مواردی نیز ممکن اس  برای حل ایون مشوکل بوه احکوام حکوومتی      

و بوا توجوه بوه تلقوی سونتی از       تغییرات در گوام نخسو    گونه نیاموردی تمسک شود. پذیرش 
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و نیوز توجوه بوه نکوات      (11)اموا دقو  در روایوات و برخوی فتواوا     ؛ رسود  حدود، دشوار به نظر می

 تواند ما را به تلقی جدیدی رهنمون سازد. ته میگف پی 

هوای حودی و اثبوات     افزون بر دالیلی که با توجه به نق  واژه حد مطرح شد ثبات مجازات

از شورای    آنهوا ناشی از تمسک به اطالق ادله حودود و تأثیرناپوذیری    آنهاقواعد خاص حاکم بر 

  بنیادین مطرح اس  کوه: در مقوام   این پرس»خصوص دلیل اخیر  اما در؛ زمانی و مکانی اس 

توان متون مربوط را در ارتباط بوا آن دسو  قیوودی دارای اطوالق      تمسک به اطالق ادله آیا می

برای گوینده و شنونده یا برای یکوی از   دانس  که در حال و هوای مخاطبه و صدور فرمان اصوالً

تأسیسوات یوا    مثوال  عنووان  بوه . (148: 1393)نوبهوار،  « آن دو )شنونده( قابل تصور نبوده اس ؟

 تصوور  قابول ا حتی عنوان جرم سیاسی برای مخاطب روایات مورد اشاره ینهادهای جدید کیفری 

 کوه  نیااحراز  نبوده اس . تمسک به اطالق در این موارد محل تأمل بلکه غیرقابل پذیرش اس .

عدال  کیفوری در مقوام   این متون نسب  به قیود مربوط به تأسیسات و نهادهای نوپیدا در نظام 

آسان نیس  تا بتوان حدود را توا ایون انودازه از دسوترس تغییور و تحووالت        قدر آناند  بیان بوده

را  «مرخصوی زنودانی  »توان نهواد   (. پس برای نمونه نمی149: 1393)نوبهار، « عقالیی دور نمود

ون ناظر بوه تعیوین   موجب حبس رد نمود؛ صرفاً به این دلیل که این نهاد در مت یحد جرائمدر 

این نهواد را نفوی    یها ذکر نشده اس  و یا اینکه اطالق ادله تعیین حبس برای جرم حد مجازات

 کند. می

 فرجام
 شوکل  فقوه  نیتودو  دوره در ،یکنوون  شوکل  بوه  ریتعز و حد دوگانهی بند میتقس رسد یم نظر به

 نصوص نیا به تعبد و اتیوار در حد واژه رفتن کار به لیدل به که یمدون ریغ احکام. اس  گرفته

 نوو   نیو ا فاصوله  و شوده ی معرفو ی اصوطالح ی معنوا  بوه  حدود بر حاکم خاص مقررات عنوان به

 مطلوق  بور  حواکم ی کلو  اصوول  تووان  یمو  را اسو   داده  یافوزا ی ریتعز مجازات با را ها مجازات

 در و دهنبو زیاسرارآم و رمزآلود ،یکل اصول نیای. اصطالح حدود خصوص نه دانس ، ها مجازات

 از تنهوا  نوه  امور  نیو ا. دارند و داشته وجود کم و  یب زینیی عقال وی عرفی حقوقی ها نظام تمام

 چهوارده  کوه  اسو  ی مسلمان هر مباهات و فخر هیما بلکه کاهد ینم اسالمی فریک مقررات ارزش

 خصووص  در نکتوه  نیو ا. اسو   گرفتوه  قرار رشیپذ مورد اسالم نید در یاصول نیچن  یپ قرن

 ریو تعز و حود  انیو م مودون ی هوا  تفواوت  گف  بتوان دیشا. اس  طرح قابل زین مدونی ها تفاوت

 مطلوق  بور  حواکم ی اصوول  آنهوا  آنکوه  ای نبوده قیدق چندان گذش  مقاله متن در که گونه همان

 .هستند ها مجازات
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 وی حود  مجوازات  کوه  شود برداش  نیچن شواهد نیا مجمو  از اس  ممکن گریدی سو از

 در جامعوه  واکن  ازی نوع دو، هر آنها. ندارندی چندان تفاوت گرییکد با  یماه ظلحا به یریتعز

 اصوول  از بتوان زین امروزه دیشا یرو نیا از. اند  اجتما  نظم ضد ای یعموم اخالق ضد رفتار برابر

 شوتر یب ریو تعز و حد تفاوت درواقع. گف  سخن مجازات از نو  دو نیا بر حاکم مشترک قواعد و

 برخووردار ی اسوتوار  انیو بن از گریدی ها تفاوت و بوده مجازات زانیم ثبات عدم یا اتثب جه  به

 .ستندین

 اموا  نمود؛ی نف مطلقاً توان ینم را ها مجازات اقسام انیم تفاوت نکهیا گرید توجه درخور نکته

 رای فور یک قوانون  کهی حکومت و مقنن مثالی برا. باشدی استواری مبنای دارا دیبا ها تفاوت نیا

 سوقوط  خصووص  در  یو امن هیو عل جورائم  یای الناس حق جرائم در تواند یم رساند یم بیتصو به

 جورائم  ریسوا  بوه  نسوب   را یتر رانهیگ سخ  مقررات متهم، توبه یا وی شاک گذش  با ها مجازات

 اموا ؛ شوود  یمو  یافو   زیو ن اسوالم ی فور یک فقوه  در مشابه موارد یا مورد نیا اتفاقاً که کند؛ وضع

 .نهاد بنا فریک بودنی ریتعز ای یحد بر تنها توان ینم را ها تفاوت

 پوژوه   نیا در کهی فقهی مبنا بر افزون مجازات نو  دو نیا بر حاکم مشترک اصول وضع

 نیقووان  در رانیو ا گوذار  قوانون  یرو نیهمو  از. اسو  ی اجتمواع  ضورورت  کیو  شود،  بحث آن از

 داشو   اختصواص ی محودود  حووزه  بوه  نیو ا از  یپ که را یقواعد دامنهی فریک بیرالتصویاخ

 مجوازات  نیوی تع ،یکلو  صوورت  بوه  درأۀ قاعود  به اشاره توبه، نهادی نیب  یپ. اس  گسترش داده

ی بورا ی لو یتکم وی تبعو ی هوا  مجوازات  نییتعی حت وی حد جرائمی برا معاون  و جرم به شرو 

 راتییو تغ نیو ا. اسو   لیو قب نیا از -نداردی همخوان حد ازی سنتی تلق با که-یحدی ها مجازات

ی اجتماع نظم و مقررات میتنظ به ازین و نیشیپ نیقوانی ناکارآمد به نسب  مقنن درک ازی ناش

ی ضرور نکته نیا به مقنن توجه .اس  آن در انعطاف جادیا و یفریک نظامی روزآمدساز لهیوس به

 بخ  افانعط عناصری خیتاری ها گزارش و اتیروا برابر زین یحدی ها مجازات قلمرو در که اس 

 در انعطواف  وی خیتوار  شوواهد  حسب خمر شرب مجازات در گرفته صورت راتییتغ. دارد وجود

 .اس  لیقب نیا از یحدی ها مجازات ازی برخی اجرا وهیش

 ازی اسوالم  جامعوه  حاکموان  عنووان  بوه  ( معصووم )  انیشوایپ دهد یم نشان اتیروای بررس

 نگواه  اموا  انود؛   بورده  را اسوتفاده   یو نها مقصوود،  نیا به دنیرسی برا  یخوی حکومت اراتیاخت

 آنهوا، ی ورا در موجوود یی عقال مقاصد از قیدق درک عدم و نصوص به نسب  نابجا تعبد محدود،

 ها مجازات و جرائم حوزه در اسالم منعطف و گرا  یغا هدفمند، نظام تا اس  شده موجبی همگ

 مجوازات  از نوو   دو مثابه به ریتعز و حد امروزه. شود لیتبد رمنعطفیغ و نگر جزء بسته، نظام به

 کوه  اسو   رفتوه   یپ آنجا تا ریس نیا. اند  شده لیتبدی عقالن هیتوج بدون و اریبسی ها تفاوت با
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-حود  نظام احکام، و آثار ثیح از حدود قلمرو به «منصوص راتیتعز» الحاق با گذار قانون امروزه

 عوام  بور ی مبنو  نگور  ژرف هانیفق نظر  دق  متأسفانه. اس  ساختهی افتراق  یپ از  یب را ریتعز

 نگرفتوه  قورار  توجوه  مورد دیبا که چندان ها مجازات مطلق بهی فریک اصول و احکامی برخ بودن

 .اس 

 نوو   نیو ا آثوار  ازجمله اجرا و نیتفن در اسالمیی جزا حوزه به محدود نگاه ازی ناش مشکالت

 بوه  را حقوقودانان  ذهون  کوه  ریتعز-حد نهدوگا نظامی نظر اشکال و ها ابهام عالوه به. اس  نگرش

 فقوه ی تلقو  بوا  ناسوازگار  ظواهر،  حسوب  بهی نیقوان وضع سم  به را مقنن و ساخته مشغول خود

 نیو ا .طلبود  یمو  را حووزه  نیو ا دری اساسو  دنظریو تجد وی نیبازب ضرورت اس  داده سوق یسنت

 مفقوود  حلقوه  نیو ا. رددا انیم نیا در مفقود حلقه یک وجود از نشان عمل و مبنا دری ناسازگار

 وی اسالم حاکم اراتیاخت پرتو در اسالمی فریک نظام بودنیی عقال وی هدفمند ،یکارآمد همانا

 نیچنو  جادیا که دهد یم نشان زین صورت گرفته  راتییتغ .اس  مکان و زمان اقتضائات به توجه

 در قواً یدق بلکوه  سو ، ین ع یشور  نیقووان  بوا  مخالف تنها نه راتییتغ نیا و بوده ممکنی راتییتغ

. اسو  ی اسوالم  جامعوه  در عودال   و نظوم ی برقورار ی یعنو  آن مقاصود  ساختن برآوردهی راستا

 زموان  گوذر  در ریو تعز و حود  مانندی میمفاه تحول ریس به مربوطی خیتاری ها پژوه  سرانجام

 .باشد زا رتیبص اریبس تواند یم همچنان

 :ها نوشت یپ

مجازات یواد شوده اسو ، در برخوی روایوات و نیوز در کوالم         عنوان بهو تعزیر ( گرچه در متون فقهی غالباً از حد 1)

 جورائم تووان از   موی  درواقوع انود.   فقیهان این اصطالحات به معنای موجِب مجازات، یعنی جرم هم به کار رفتوه 

 یا تعزیری. یمستوجب حد یا تعزیر سخن گف  یا از دو نو  مجازات حد

 نبواش  کشوتن  یوا  یود  قطوع  بوه  قائلی برخ تکرار حال  در که نیا قنیمت قدر. س ین روشن مسئله نیا در فتاوا( 2)

 .اند شده

ی اجورا  اثور  در کوه ی رنجو  و دردی کو : یداشو   نظور  در رای اساس عامل دو دیبا مجازات هر شدتی ابیارزی برا (3)

 دری زنودگ   علو  به که مجازات از حاصلی بدنام ویی رسوای گرید و شود یم وارد محکوم بر ماًیمستق مجازات

 .شود یم جادیا محکومی برا اجتما 

 أُنْثَى أَوْ ذَکَرٍ مِنْ صَالِحًا عَمِلَ و من مِثْلَهَا إاِل یُجْزَى فَلَا سَیئَۀً عَمِلَ مَنْ: »دیفرما یم غافر سوره 40 هیآ در خداوند (4)

 «حِسَابٍ بِغَیْرِ فِیهَا یُرْزَقُونَ الْجَنۀَ یَدْخُلُونَ فَأُولَئِکَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ

 :اس  توجه قابل خصوص نیا در ریز پاسخ و پرس ( 5)

 یوا  رجوم  مانند اس  نظر گرفته در مجازات اجراى در را خاصى ابزار یا شیوه مقدس شار  که مواردى در: سؤال

 دارد؟ موضوعی  یادشده ابزار یا شیوه آیا شمشیر، با کشتن
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 و دارد موضووعی   نمایود  اخوذ  حکوم  موضو  در قدسم شار  که قیودى جمیع که اس  این ادله ظاهر: جواب

ی حقووق  مؤسسوه  و هییقضوا  قوه استفتائات ،یروحان محمدصادق دیس ک.ر) اس  اصل خالف طریقی  بر حمل

 ی(روحان محمدصادق دیس اهلل  یآ از الملل نیبی وکال

ت و متناقضی وارد شده اسو   برای مثال، در مورد جرم سرق  نیز که شهید اول بدان اشاره کرده، روایات متفاو( 6)

های گوناگونی برای ثبوت قطع ید در نظور گرفتوه شوده     (. در این روایات نصاب243: 28ج ، 1409)حرعاملی، 

اس . شاید با توجه به این روایات بتوان گف : تعیین و تحدید نصاب در مورد سورق  فاقود موضووعی  بووده و     

ی امور  را سورق   مسوتوجب  موال  نصواب  نیوی تع توان یم گریدی ریتعب به .ها کنایه از مال زیاد اس  این نصاب

 .اس  دگاهید نیای درست گواه بسا چه هم نصاب نییتع به ناظر اتیروا اختالف. دانس ی حکومت

 شورب  سوپس  نموود  اقورار  آن به و رف یپذ را اسالمی فرد اگر: »که کند یم نقل(  صادق ) امام از صدوق خیش (7)

 و اسو   نشوده  انیو ب  یبرای شرع حرام و حالل ازی زیچ هنوز کهی صورت در خورد ربا یا نمود زنا یا کرد خمر

 او ضود  بور  گواهوان  کوه آن مگور  گوردد، ینمو ی جار او بر حد شود  جرم مرتکب دارد حکم به جهل کهی حال در

 ،یحرعوامل « )شوود  یمو  سواق   مرتکوب  جهول  شوبهه  اسوتناد  به که اس ی ریتعز جرائم از ربا.« دهند شهادت

 (.32: 28ج  ،1409

 الْبَیْو ِ  حِوجُ  النَاسِ عَلَى لِلَهِ وَ آمِنًا کَانَ دَخَلَهُ مَنْ وَ إِبْرَاهِیمَ مَقَامُ بَیِنَاتٌ آیَاتٌ فیهِ»فرماید:  ( خداوند در این آیه می8)

 «.الْعَالَمِینَ عَنِ غَنِیٌ اللَهَ فَإِنَ کَفَرَ وَمَنْ سَبِیلًا إِلَیْهِ اسْتَطَا َ مَنِ

 ازی ریجلووگ  بوه  و ناظر دیشد یحدی ها مجازات چون که دارد وجود اعتقاد نیا اثبات ادله بحث در مثالی ابر( 9)

 جورائم  تموام  موورد  در سوخن  نیا که یدرحال. اس  تر سخ  آنها اثبات هستند مجازات اجرانشدن و جرم وقو 

 جورم  کیو  مودت  ینطووال  حوبس  مجوازات  از دتریشود ی قوواد  یا خمر شرب جرم مجازات. س ین صادق یحد

 بوودن ی جنسی ژگیو مانند گرید جهات لیدل بهی حد جرائم ازی برخ دریی قضا اثباتی دشوار. س ینی ریتعز

 جنبوه  واجود ی جنسو  جورائم  اگور  گور، ید طورف  از .جورم  بوودن ی حود  نوه  اس ی پوش پرده اصل  یرعا و آنها

 مقودس  شوار   ،درواقع. بود خواهد یپوش پرده اصل بر مقدم افرادی خصوص حقوق  یرعا باشند همی الناس حق

ی ریو تعز ای یو حود  نکتوه،  نیو ا بوه  توجه با. اس  داده قرار توجه مورد را آنها  یاولو ویی عقالی ارهایمع اسالم

 .نمود قلمدادی قیدق مالک و اریمع توان ینم را بودن

 .ان الحد و التعزیر من االلفاظ التى اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا( 10)

 حوبس ابود   بوه  سووم  مرتبه در سرق  لیدل به کهی سارق(  ) یعل که اس  آمده سن  اهل منابع ازی برخ در( 11)

: توا  یب قدامه، ابن) ساخ  آزاد رای و شالق، دیشد ضربات زدن از پس و نمود خارج زندان از را بود شده محکوم

: 1417 زهوره،  ابون ) انود داده فتوا ابد حبس هب محکوم سارق عفو جواز به هم زهرهابن مانند هانیفقی برخ(. 265

 ژرف نگواه . شوود  قلمدادی حدی ها مجازات ازی سنتی تلق با ریمغا فتوا، نیا اس  ممکن نخس  نگاه در (.432

 .دینما یم اثبات را امر نیا خالف ر،یتعز و حد  یماه قیدقیی شناسا و

 عمناب

 .میکر قرآن

 .اسالمى انتشارات دفتر: قم ،المهذب ،(1406) العزیز عبد براج، ابن
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 امام مؤسسه: قم ،الفروع و االصول علمی الى النزوع  غنیه ،(1417) حسینى على بن حمزه زهره، ابن

 (. ) صادق

 .هیالعرب هیالجمهور مکتبه: اضیر ،یالمغن ،(تا یب) احمد بن عبداهلل قدامه، ابن

 دفتور : قوم  ،االذهاان   ارشااد  شرح فی البرهان و الفائده مجمع ،(1403) محمود  بن احمد اردبیلى،

 .اسالمى انتشارات

 .اسالمى انتشارات دفتر: قم ،جنید ابن فتاوى مجموعه ،(1416) جنید ابن اسکافى،

 .مفید شیخ هزاره جهانى کنگره :قم ،المقنعه ،(1413) دیمف خیش بغدادى،

 .مهر نشر: قم ،التعزیرات و  الحدود أسس ،(1417على ) بن جواد تبریزى،

 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه: قم ،ییجزا فقه قواعد ،(1387) احمد ،یآباد دهی حاج
 (. ) البی  آل مؤسسه: قم ،الشیعه وسائل ،(1409حسن ) بن محمد عاملى، حر

 (. ) نیرالمؤمنیام امام عمومى کتابخانه: اصفهان ،الفقه فی الکافی ،(1403) ابوصالح حلبى،

 .العلمیه الشهداء سید مؤسسه: قم ،للشرائع الجامع ،(1405) سعید بن یحیى حلى،

 .اسالمى انتشارات دفتر :قم دوم، چاپ ،الفتاوى لتحریر الحاوی السرائر ،(1410) ادریس ابن ،یحل

 .اسالمى انتشارات دفتر: قم ،النافع المختصر شرح فی البارع المهذب ،(1417) محمد بن احمد حلى،

 مؤسسوه : قوم  ششوم،  چواپ  ،اإلمامیاه  فقاه  فای  فعالناا  المختصر ،(1418حسون )  بن جعفر حلى،

 .الدینیه المطبوعات

 مؤسسوه  :قوم  دوم، چواپ  ،الحرام و الحالل مسائل فی االسالم شرائع ،(1408) حسن بن جعفر حلى،

 .اسماعیلیان

 .اسالمى انتشارات دفتر :قم ،النهایه نکت ،(1412) حسن بن جعفر حلى،

 اموام  مؤسسوه : قوم  ،االمامیه مذهب على الشرعیه االحکام تحریر ،(1420) یوسوف  بن حسن حلى،

 (. صادق )

 .العلمیه الشهداء سید مؤسسه :قم ،للشرائع الجامع ،(1405) سعید بن یحیى حلى،

 مؤسسوه : قوم  دوم، چواپ  ،الناافع  مختصر شرح فی المدارك  جامع ،(1405) سیداحمد خوانسارى،

 .اسماعیلیان

 (.ره) الخوئی االمام آثار احیاء مؤسسه: قم ،المنهاج  لهتکم مبانی ،(1422) القاسم ابو سید خویى،

 .نجفى مرعشى اهلل آی  کتابخانه انتشارات: قم دوم، چاپ ،القرآن فقه ،(1405) الدین قطب راوندى،

 .دارالمعرفه: روتیب ،المبسوط ،(1414) نیالد شمس ،یسرخس
 اهلل آیو   کتابخانوه  انتشارات: قم ،ئعالشرا لمختصر الرائع التنقیح ،(1404عبداهلل ) بن مقداد ،یوریس

 .نجفى مرعشى

 کتابخانه انتشارات: قم ،االمامیه مذهب على الفقهیه القواعد  نضد ،(1403عبداهلل ) بن مقداد ،یوریس

 .نجفى مرعشى اهلل آی 

 ی.گانیگلپای صاف اهلل  یآ دفتر نشر: قم ،حدوده و احکامه التعزیر، ،(تا یب) اهلل لطف گلپایگانى، صافى

 .اسالمى انتشارات دفتر: قم دوم، چاپ ،الفقیه یحضره ال من ،(1413) بابویه بن على بن محمد صدوق،
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 (.ع) البیت آل مؤسسه: قم ،المسائل ریاض ،(1418) على سید طباطبایى،
 الکتوب  دار: تهران چهارم، جلد ،االخبار من اختلف فیما االستبصار ،(1390) حسن بن محمد طوسى،

 .اإلسالمیه

 اءیو داراح: روتیو ب دوم، چواپ  هفوتم،  جلد ،رالقرآنیتفسی ف انیالتب ،(تا یب) حسن بن محمد ،یطوس

 ی.العرب التراث

 .اسالمى انتشارات دفتر: قم ،الخالف ،(1407) حسن بن محمد طوسى،

 المرتضوویه  المکتبوه : تهران سوم، چاپ ،اإلمامیه  فقه فی المبسوط ،(1378) حسن بن محمد طوسى،

 .الجعفریه آلثارا االحیاء

 .اإلسالمیه دارالکتبتهران:  چهارم، چاپ ،األحکام  تهذیب ،(1407) حسن بن محمد طوسى،

 .داورى: قم ،الدمشقیه اللمعه شرح فی البهیه  الروضه ،(1410) الدین زین عاملى،

 المعوارف  مؤسسوه  :قوم  ،االساالم  شارائع  تنقایح  الاى  االفهام  مسالك ،(1413) الدین زین عاملى،

 .سالمیهاال

 .مفید یفروش کتاب: قم دوم، جلد ،والفوائد القواعد ،(تا یب) مکى بن محمد عاملى،

 .التراث دار: روتیب ،االمامیه فقه فی الدمشقیه اللمعه ،(1410مکى ) بن محمد عاملى،

 ی.العرب دارالکتب: روتیب ،یاالسالمی الجنائ عیالتشر ،(1989) عبدالقادر عوده،

 فقهوى  مرکز: قم ،(الحدود) الوسیله تحریر شرح فی الشریعه  تفصیل ،(1422) محمد لنکرانى، فاضل

 (. اطهار ) ائمه

 انتشارات دفتر: قم ،األحکام قواعد عن اإلبهام و اللثام کشف ،(1416) حسن بن محمد هندى، فاضل

 .اسالمى

 .تبالک عالم: روتیب ،الفروق انواء فی البروق انوار ،(تا یب) سیادر بن احمد ،یقراف

 .العلمیه دارالکتب: روتیب دوم، چاپ ،الشرائع ترتیب فی الصنائع البدائع ،(1406) مسعود ،یکاسان

 .الکریم  القرآن دار: قم ،الحدود احکام فی المنضود الدر ،(1412) محمدرضا سید گلپایگانى،

 .الحدیث دار: قاهره ،السلطانیه االحکام ،(تا یب) محمد بنی عل ،یماورد

 .اسالمى آثار نشر مؤسسه: تهران ،دیات و قصاص و حدود ،(تا یب) باقر دمحم مجلسى،

 علووم  نشور  مرکوز : تهوران  یکوم،  و س یب چاپ ،ییجزا فقه قواعد ،(1390ی )مصطف دیس داماد، محقق

 ی.اسالم

 ی.االسالم النشر مؤسسه قم، ،المقنعه ،(1413) محمد بن محمد مفید،

 االموام  مدرسه انتشارات: قم ،(والتعزیرات الحدود کتاب) قاههالف انوار ،(1418ناصر ) شیرازى، مکارم

 (. طالب ) ابی بن علی

 .الفکر دار انتشارات: قم ،الحدود کتاب ،(تا یب) حسینعلى منتظرى،

 وی صولوات  محمود : ترجموه  سووم،  جلد ،اسالمى حکومت فقهى مبانى  ،(1409) على حسین منتظرى،

 .کیهان مؤسسه: قم ،یشکور ابوالفضل

 .المفید جامعه :قم دوم، چاپ ،التعزیرات و الحدود فقه ،(1427) سیدعبدالکریم اردبیلى،ی سومو
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 .عروج مؤسسه: تهران ،فقهیه قواعد ،(1401) سیدمحمد بجنوردى، موسوى

 .العلم دار مطبوعات مؤسسه :قم ،الوسیله  تحریر ،(1379) اهلل روح سید خمینى، موسوی

 إحیواء  دار: روتیو ب هفتم، چاپ ،اإلسالم شرائع شرح فی لکالما جواهر ،(1404) محمدحسن نجفى،

 .العربی التراث

: 5، شماره های حقوق کیفری فصلنامه آموزه دو، «ها اصل قضامندی مجازات» (،1392) نوبهار، رحیم

65-96. 

 پژوهشوگاه : قوم  ،یاسالمی انداز چشمی: جنس میجرا در ها مجازات اهداف ،(1389) میرحو  نوبهار،

 .یاسالم فرهنگ و علوم

 و جازا  حقاوق ی هاا  پاووهش  مجلاه  ،«ریو تعز-حود ی بنود  میتقسو  وی اسو یس جرم» م،یرح نوبهار،
 166-133: 3 شماره ،1393 اول مسالین ،یجرمشناس

 علاوم  و حقاوق  دانشاکده ی پووهشا -یعلما  مجله ،ریدرحدوتعز شفاع  (،1393) میرح نوبهار،
 .130-103 :7 شماره دوم، دوره ،ییطباطبا عالمه دانشگاهی اسیس

 فقاه  مطالعات مجله ،«االمام  إلی الحدود  إقامه» فقهی قاعده (، 1393) یذوالفقاری مهد م،یرح نوبهار،
 .122-95: 11 شماره ،6 سال ،یاسالم حقوق و

 (. ) البی  آل مؤسسه: روتیب ،المسائل مستنبط و الوسائل مستدرك ،(1408) میرزاحسین نورى،


