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جستارگشایی
تقسیم مجازاتها()1به حد و تعزیر در فقه کیفری اسالم بهعنوان قاعدهای مسولم موورد پوذیرش
فقیهان قرار گرفته اس  .بسیاری دیگر از احکام و قواعد کیفری نیز بر پایه همین قاعوده شوکل
گرفتهاند .یکی از جنبههای قابلتوجه این تقسیمبندی ،تفاوتهایی اس که میوان ایون دو نوو
مجازات وجود دارد.
بهترین راه برای شناخ تفاوتهای میان حد و تعزیر مراجعه به منابع فقهی و تعریفهوایی
اس که فقیهان از این دو اصطالح به دس دادهاند .بررسی سیر تحول تعاریفی کوه فقیهوان از
حد و تعزیر ارائه دادهاند ،روند شکلگیری نظام افتراقی حد -تعزیر را به خوبی نمایان مویسوازد.
این نوشتار پس از یادآوری تفاوتهای ذکر شده میان حد و تعزیر در متون فقهی کوه برخوی از
آنها صریحاً در گفتار فقیهان ذکر شده و برخی دیگر نیز به صورت پراکنده در متون فقهی یافو
میشود به طرح این پرس

میپردازد که تفاوتهای برشمرده شوده توسو فقیهوان چگونوه از

ادله فقهی برداش شده و چه مبنایی دارند؟ افزون بر این ،اساساً مجازاتهای حودی و تعزیوری
به لحاظ ماهی و کارکرد چه تفاوتهای ماهوی دارند که بی

از بیس تفواوت ذکور شوده در

متون فقهی را توجیه مینماید؟
پاسخ به این پرس

به ویژه هنگامی اهمی بیشتری مییابد که بدانیم قوانین کیفوری پوس

از انقالب اسالمی حول محور نظام افتراقی حد -تعزیر شکل گرفتهانود .هوم زموان بررسوی سویر
تدوین کتابهای فقهی و حتی قوانین کیفری نیز نشان میدهد که بهمورور زموان فاصوله میوان
این دو نو مجازات به دلیل وجود احکام و آثار متفاوت افزای

یافته اس  .افزون بر تردیودهایی

که از چشمانداز نظری در این باره وجود دارد ،مشکالت عملوی حاصول از اجورای نظوام دوگانوه
حد -تعزیر نیز قابل توجه اس  .بهویژه عدم جریان نهادهای نوپای حقوق کیفوری در حودود بوه
معنای اصطالحی و وجود تفاوتهای ناموجه میان حد و تعزیر ،واکواوی ایون موضوو را ایجواب
مینماید .تصویب «قانون مجازات اسالمی» مصوب  1392و افزودن مفهوم «تعزیرات منصووص»
و الحاق این قسم مجازات به حدود افزون بر ابهامهای نظری ،بور دامنوه مشوکالت اجرایوی نیوز
خواهد افزود.
این مقاله نشان میدهد که تفاوتهای برشمرده شده میان حد و تعزیور آنگونوه کوه تصوور
میشود از مبانی و ادلۀ استواری برخوردار نیس  .در صورت اثبات این دیدگاه مویتووان نظوامی
پویا ،منسجم و کارآمد از مجازاتها را طراحی نموود و بواب جریوان نهادهوای نوپیودای حقووق
کیفری را در حدود نیز گشود.
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 .1تعریف حد و تعزیر در متون فقهی
 .1-1تعریف فقیهان امامیه
پی

از تألیف کتوابهای فقهی به شیووه استداللی و مدون ،متون قدیمیتور ماننود «المقنوع»

شیخ صدوق بیشتر به بیان احادیث مربوط به حدود و تعزیرات بسنده مینمودند؛ بیآنکه به حد
یا تعزیر بودن کیفر بپردازند .با گذش زمان فقیهان در متون فقهی معموالً جرائم و مجوازاتهوا
را در باب یا کتاب حدود به طور مستقل بررسی می کردند .عمده مباحث فقیهان در باب حدود یا
بهطورکلی جرائم و مجازاتها پیرامون حدود اصطالحی اس  .در این متون بیشوتر بوه مصوادیق
حدود و شرح و توضیح آنها پرداخته شوده اسو  .آنهوا غالبواً اصوطالح حود و تعزیور را تعریوف
نمیکنند یا بسیار کوتاه از این دو اصطالح بحث مینمایند.
شیخ طوسی در تعریف تعزیر میگوید« :هر کس مرتکب گناهى شود که حد شورعى نودارد
تعزیر مىگردد؛ مثل اینکه سارقى مالى را که به حد نصاب مىرسد از خارج حرز سرق کند؛ یا
مال کمتور از نصاب را از داخل حرز بدزدد؛ یا مردی با زن بیگانه ،برهنوه در رختخووابى بخوابود
هرچند با وی آمیزش نکند؛ یا او را ببوسد؛ یا کسى انسانى را فح

دهود .در تموام ایون مووارد

حاکم شر مجرم را تعزیر مىکند» (طوسی ،1378 ،ج .)69 :8
ابوالصالح حلبی پس از شمارش مصادیق حدود ،تعزیر را چنوین تعریوف مویکنود« :تعزیور
عبارت اس از تأدیبی که خداوند پایبندی به آن را تشریع نموده اس به این منظور کوه تعزیور
شونده و دیگر مکلفان را از ارتکاب عمل ممنو باز دارد .این حکم در موردی که به امور واجبوی
اخالل وارد شود یا امر قبیحی از کسی سر بزند و در شر  ،حدی دربواره آن وضوع نشوده باشود
ثاب میشود» (حلبی.)416 :1403 ،
ابنادریس نیز تعریف ابوالصالح را برگزیده اس (ابنادریوس ،1410 ،ج  .)534 :3پوس از او
ابنزهره فقیه قرن پنجم درباره تعزیر میگوید« :بدان که تعزیر با عمل قبیح واجب میشوود یوا
با اخالل در امر واجبی که در شر برای آن عمل ،حد معین نشده اس یا حد برای عملی معین
شده باشد اما شرای اقامه آن کامل نشود؛ پس کسی که مرتکب مقدمات زنا و لواط شود ماننود
درپوش

واحد قرار گرفتن یا بوسیدن ،بر حسب آنچه امام تعیین میکند از ده ضربه تا نودونوه

ضربه تعزیر میشود» (ابنزهره.)421 :1417 ،
محقق حلی در تعریف حد و تعزیر گفته اس « :هر آنچه که مجازات معینوی داشو نوام
حد اس و آنچه که به این صورت نباشود تعزیور نوام دارد» (حلوی ،1408 ،ج  .)136 :4وی در
جایی دیگر میگوید« :هر کس مرتکب فعل حرامی شود یا واجبی را ترک کند بر امام اس کوه
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او را به میزانی کمتر از حدود تعزیر کند .تعیین اندازه تعزیر با امام اسو » (حلوی ،1408 ،ج :4
.)155
تعریف محقق حلی روشنتر از تعریفهای پیشین اس  .ضابطه حد در ایون تعریوف داشوتن
مجازات معین اس  .بر تعریف محقق حلی البته چند اشکال وارد شده اسو (موسوویاردبیلوی،
 ،1427ج  .)21 :1نخس  :تعریف محقق حلی از حد ،مانع نیس و قصاص و دیات و کفوارات را
هم در بر میگیرد .دوم :حدود در اصطالح ،اسم برای مجازاتهاس و نه جرائموی کوه مجوازاتی
خاص بر آنها بار میشود .سوم :در روایات برای برخی از تعزیرات مجازات خاص در نظور گرفتوه
شده اس  .از همین روی شهید ثانی قید «غالباً» را به تعریوف خوود از تعزیور افوزوده اسو توا
تعزیرات منصوص را از شمول آن خارج کند (عاملی ،1413 ،ج .)327 :14
فاضل مقداد حد و تعزیر و تفاوت آنها را اینگونه توضیح میدهود« :حودود جموع حود و در
لغ به معنای منع اس و به همین جه به دربان ،حداد گفته میشود .در اصطالح شر  ،حود
به معنای عقوبتی اس برای به درد آوردن بدن مجرم ،که شوار کمیو آن را مشوخص کورده
اس  .وجه نام گذاری این مجازات به حد آن اس که مانع ارتکاب مجودد و بازگشو مجورم بوه
گناه میشود .اما هنگامیکه میزان عقوب معین نشده باشد تعزیر نامیده میشود که در لغ بوه
معنای تأدیب اس  .تعزیر به معنای تعظیم و احترام هم آمده اس و به همین دلیل از اضداد به
شمار میرود» (سیوری ،1404 ،ج  .)327 :4در این تعریف نیز ضابطه حد بوودن هماننود آنچوه
پی

از این از محقق حلی گذش مشخص شدن کمی مجازات توس شار اس  .در صوورت

عدم تعیین ،مجازات از نو تعزیری اس .
شهید ثانی بی

از دیگران به تعریف دقیق حد و تعزیر هم گمارده اس  .او گفتوه اسو :

«حدود جمع حد و در لغ به معنای منع اس  .حد اصطالحی شر نیز از همین معنا اخذ شده
اس ؛ چون وسیلهای اس برای جلوگیری از کاری که موجب آن اس از ترس گرفتار شدن بوه
آن .حد در معنای شرعی آن عبارت اس از مجازات بدنی مخصوص ،به سوبب ارتکواب گنواهی
خاص که شار میزان آن را در تمام افراد و مصادیق معین کرده اس  .تعزیر در لغ به معنوای
تأدیب اس و در فقه ،مجازات یا اهانتی اس که غالباً میزان آن را شوار معوین نکورده اسو »
(عاملی ،1413 ،ج .)323 :14
نکته مهم در تعریف شهید ثانی قید «غالباً» اس  .به نظر شهید ثانی هر مجازاتی که کمی
آن مشخص شده باشد حد اس  .تعزیر نیز مجازاتی اس که «غالباً» مجازات آن تعیوین نشوده
اس ؛ پس مواردی از تعزیر نیز وجود دارد که مقدار آنها معین شده اس  .این مجازاتها باوجود

شماره هشتادودوم  /سال بیس وششم  /بهار 1396

211

تعیین میزان« ،حد» نامیده نمیشوند .فقیهان دیگر نیز غالباً همین تعاریف را بوه کوار بوردهانود
(نجفی ،1404 ،ج  254 :41و طباطبایی ،1418 ،ج .)433 :15
 .2-1تعریف فقیهان اهل سنت
ابنقدامه در تعریف تعزیر میگوید« :تعزیر عقوبتی اس برای جنایتی کوه بورای آن حود وجوود
ندارد؛ مانند سرق کمتر از نصاب یا سرق از غیر حرز یا غارت یا غصب یا اختالس یوا جنایو
بر انسانی که موجب حد و قصاص و دیه نیس یا توهین به انسانی با لفظی که موجب حد قذف
نیس  .این مجازات از آن روی تعزیر نامیده میشود که از جنای منع میکند .ریشه تعزیر منوع
اس  .تعزیر به معناى نصرت و یارى رساندن نیز از همین ریشه اس ؛ زیرا تعزیر دشومن تعزیور
شونده را از اذی و آزار وى بازمیدارد» (ابنقدامه ،بیتا ،ج .)324 :8
ماوردی میگوید« :تعزیر تأدیب اس در آن دسته از گناهان کوه در آنهوا حود وضوع نشوده
اس و حکم آن با اختالف گناه و وضعی فاعل فرق میکند .پس از جنبهای با حودود شوباه
دارند .آنها هر دو نوعی تأدیب هستند بهمنظور اصالح ،بازداشتن و آزار مجورم .تعزیور بوهحسوب
نو گناه ،مختلف میشود و این دو از سه جه با یکدیگر تفاوت دارند» (ماوردی ،بیتوا.)344 :
ماوردی حد را نیز به دو نو تقسیم میکند .نخس  ،حدی که از حقوق خدای تعالی اس  .دوم،
حدی که برای نقض حقوق آدمیان اس  .نو نخس را هم به دو نوو دیگور تقسویم مویکنود.
حدی که برای ترک واجب ،واجب میشود و حدی که برای ارتکاب عمل ممنو واجب میشوود
(ماوردی ،بیتا.)325 :
سرخسی از فقیهان حنفی ،پس از ذکر معانی لغوی ،در تعریف اصوطالح حود و فورق آن بوا
تعزیر گفته اس « :حد اسم برای مجازات مقدری اس که برای رعای حقاهلل وضع شده اسو
و به همین دلیل تعزیر نامیده نشده اس ؛ زیرا تعزیر غیرمقدر اس  .تعزیر را قصاص نمینامنود؛
چون قصاص برای رعای حقوق بندگان وضع شده اس ؛ زیرا وجووب رعایو حوق بنودگان در
اصل به طریق جبران اس ؛ اما آنچه برای رعای حقاهلل واجب میشود منع از ارتکاب سبب آن
اس ؛ زیرا به خداوند نقصان وارد نمیشود تا محتاج جبران باشد» (سرخسی ،1414 ،ج .)36 :9
کاسانی ،دیگر فقیه حنفی نیز تعریف مشابهی ارائوه داده اسو (کاسوانی ،1406 ،ج  .)33 :7در
تعریف فقیهان حنفی در بیان ضابطه حد بودن یک جرم دو مؤلفه ذکر شده اس  :نخسو  :حود
عقوب مقدر و معین اس  .دوم :حد برای رعای حقاهلل واجب شده اس .
عبدالقادر عوده اصطالح حد را هم در مورد جرائم و هم مجازاتهوا بوه کوار بورده و پوس از
برشمردن هف جرم حدی میگوید« :عقوبتی که برای این جرائم مقرر شده اسو حود نامیوده
میشود .حد عقوب مقرری اس که حق ِخدای تعالی اس  ،یا عقوبتی اس کوه بورای مصوالح
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اجتما مقرر شده اس  .هنگامیکه فقیهان میگویند این عقوب حق خدای متعال اس منظور
آنان این اس که اسقاط این مجازات از سوی افراد یا جامعه ممکن نیس و آنان هودف از ایون
عقوب ها را مصالح عامه میدانند که همانا رفع فساد و صیان از موردم و سوالم آنوان اسو »
(عوده ،1989 ،ج .)634 :1

 .2تفاوتهای حد و تعزیر در متون فقهی
توجه به آثار تقسیمبندی دوگانه حد -تعزیر و تفواوتهوای میوان حود و تعزیور دغدغوه جودی
فقیهان نبوده اس  .آنان بی

از آنکه به فلسفه احکوام خواص حودود توجوه کننود پایبنود بوه

نصوص مربوط بودهاند .این مسئله به ویژه در میان فقیهان امامیوه کوه از روایوات اهولبیو ( )
برخوردارند ،آشکارتر اس .
در ادامه نخس ده فرقی که احمدبنادریس قرافوی ،شوهید اول و فاضول مقوداد بوه صوورت
مدون شمارش کردهاند را ذکر میکنیم و سپس به نقد و تحلیل آنها میپردازیم .ایون تفواوتهوا
ابتدا توس قرافی به صورت مدون شمارش شده و شهید اول آنها را با اندکی تغییر ،تکرار نمووده
اس  .بنابراین نباید آنها را امری تعبدی قلمداد نمود .به اصطالح ایون مسوئله در شومار مسوائل
اجتهادی و تخریجی اس  ،نه مسائل منصوص .با این حال چون شهید اول از فقیهوان برجسوته
امامیه اس کالم ایشان در بیان تفاوتهای حد و تعزیر را مبنای بحث قرار میدهیم .سپس بوه
تفاوتهای غیرمدونی میپردازیم که در البهالی متون فقهی یاف میشود.
 .1-2تفاوتهای مدون
از میان فقیهان اهل سن  ،احمدبنادریس از معدود فقیهانی اس که به ذکر تفاوتهوای حود و
تعزیر پرداخته اس (قرافی ،بیتا :ج  .)320 :4در میان فقیهان امامیه ،شهید اول نیز تح

تأثیر

قرافی (عاملی ،1413 ،ج  )142 :2و پس از او فاضل مقداد (سیوری )472 :1403 ،تفواوتهوای
میان حد و تعزیر را شرح دادهاند .ماوردی از فقهای اهل سن نیز تنها به سه تفاوت اشاره کرده
اس (ماوردی ،بیتا .)344 :تفاوتهای مدون عبارتند از:
 .1-1-2تفاوت حد و تعزیر از جهت میزان مجازات

«میزان تعزیر در جانب کمینه مشخص نشده اس  .در جانب بیشینه اما تعزیر باید کمتر از حود
باشد .با این حال بسیاری از فقیهان اهلسن ازجمله شافعی به استناد گزارشی که خلیفوه دوم،
متخلفی که مُهر وی را جعل کرده بود سیصد ضربه تازیانه زد ،معتقدند اگر حاکم مصلح بداند
میتواند بی

از مقدار حد نیز تعزیر کند» (عاملی ،1413 ،ج .)142 :2

در مورد این تفاوت میان حد و تعزیر توضیح چند نکتوه ضوروری اسو ؛ نخسو  :برخوی از
فقیهان مانند ابنجنید و ابنزهره میزان تعزیر را در جانب کمی هم مشخص کردهاند (ابنزهوره،
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 .)435 :1417احتماالً تعیین حداقل کیفر به منظور جمع میان روایات بوده اس  .صاحب جواهر
با اشاره به این قول آن را رد میکند (نجفی ،1404 ،ج  .)290 :41دوم :همانگونوه کوه شوهید
اول گفته اس  :اهلسن به جواز بیشتر بودن تعزیر از حد معتقدند .فقیهان امامیوه نیوز قاعوده
«التعزیر بما دونالحد» را پذیرفتهاند ،اما در عمل به ایون قاعوده پایبنود نمانودهانود .موواردی از
مجازاتهای تعزیری وجود دارد که برابر با حد یا شدیدتر از آن اس  .قطع دس سارق به خاطر
ربودن انسان آزاد و فروختن وی ،قطع دس نباش یا کشتن او به صوورت مطلوق یوا در صوورت
تکرار جرم )2(،قطع دس سارق کفن حتی بدون رعای میزان نصاب ،قطوع دسو کالهبوردار و
به طورکلی کشتن کسانی که فقیهان برای توجیه حکم اعدام آنان ،به فساد استناد کردهاند مانند
اعدام کسی که به کشتن اهلذمه یا بردگان خو کرده اس  ،قتل تکرارکننوده جورائم تعزیوری و
مواردی از این دس ؛ البته با توجه به این که در تلقی فقه سنتی ،حدی به نام افسواد فویاالرض
وجود ندارد .برابر روایتی ،امام علی ( ) در مورد موالیی که بنده خووی

را بوه سوختی شوکنجه

کرده بود وی را به صد ضربه شالق ،یک سال تبعید و آزادی قهری بنده علیه موال محکوم نموود
(حرعاملی ،1409 ،ج  .)92 :29چنین واکنشی از برخی از مجوازاتهوای حودی نیوز شودیدتور
اس .

()3

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

«تعزیرات با جنای انجام شده تناسب دارند در حالی که برای اجرای حدود مسمای عمل یعنوی
آنچه عنوان عمل مجرمانه بر آن صادق بیاید ،کافی اس و به تناسب میوان جورم و مجوازات یوا
تناسب جرم با شخصی مجرم توجه نمیشود .مثالً سرق ربع دینار طوال بوا احوراز شورای بوا
سرق یک شم

طال در اجرای حکم قطع ید تفاوتی ندارد .به هموین ترتیوب حکوم نوشویدن

یک قطره شراب با نوشیدن یک سبو شراب یکسان اس » (عاملی ،1413 ،ج .)143 :2
این تفاوت اجماالً پذیرفتنی اس ؛ جز آنکه میتوان گف در تشریع مجازاتهای حودی نیوز
نوعی تناسب جرم و مجازات مورد نظر شار مقدس بوده اس  .دس کم در برخی از مجازاتهوا
اینچنین اس  .برابر آموزه های قرآنی سزای بدی جز به مثل آن نیس  )4(.شواید بتووان از ایون
آموزهها و شواهد دیگر استفاده کرد و تناسب جرم و مجازات را تا اندازهای در مجازاتهای ثابو
نیووز پووذیرف  .بعوود از تعیووین مراتووب جوورم و تعیووین مراتووب مجووازاتهووا سووومین مرحلووه در
متناسب سازی تطبیق مجازات با جرم اس  .یکی از جلوههای این تناسب در تطبیق مجوازات بوا
نو جرم اس  .منظور این اس که به ماهی جورم ارتکوابی توجوه شوده و مجوازاتی بورای آن
انتخاب شده که با طبیع جرم سنخی داشته باشد .شناختهشدهتورین حالو تطوابق طبیعوی
مجازات با جرم در مجازات قصاص قابل مشاهده اس .
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در مورد مجازاتهای حدی هم گاه چنین سنخیتی دیده میشود .مجوازات قطوع یود بورای
سارق ،مجازات سالب آزادی ابدی برای ممسک ،کور کردن دیدهبان قتل و نیوز مجوازات شوالق
برای به درد آوردن جزء جزء بدنی که از گناه لذت برده اس  ،از این قبیل اس  .در موورد جورم
سرق و زنا روایاتی وارد شده اس که مؤید ایون نظور اسو (حرعواملی ،1409 ،ج  241 :28و
 .)94حتی در زمینه اجرای مجازات زانی در روایتی آمده اس که زانی را در هموان حوالی کوه
دستگیر کردهاند تازیانه می زنند؛ اگر برهنه بوده او را در حالتی که عریان اس مجازات میکنند
و اگر با لباس بوده از روی لباس میزنند (حرعاملی ،1409 ،ج  .)93 :28نیوز نوو مجوازات زن
مستور و محجوبی که مرتکب زنا شده با کسی که آشکارا زنا میکند گاه متفاوت اس  .یحییبن
سعید هذلی از فقیهان شیعه بر آن اس که« :زن غیرمستور را کوه اهول رفو وآمود در جامعوه
اس  ،آشکارا حد میزنند؛ اما اگر زن مستور و خانهنشین باشد کسی را به منزل او مویفرسوتند
تا او را در خانهاش حد بزنند» (حلی.)549 :1405 ،
در کیفرهایی که امروزه آنها را کیفرهای قیاسی مینامند تأکید بر این بوده اس کوه هموان
عضو یا اعضایی از بدن بزهکار که در ارتکاب جرم دخال داشته اس تنبیه شود (نوبهار:1389 ،
 .) 164این تناسب به شکل ابتدایی و غیرانسانی آن پی

از اسالم رواج داشته اس  .قطووع لوب

به خاطر بوسیدن نامشرو  ،قطع انگشتی که مرتکب لمس غیرمشورو شوده اسو  ،قطوع آلو
تناسلی در جرم زنا و لواط از این قبیل اس (یزدیان جعفوری .)303 :1391 ،آیواتی ماننود آیوه
 194سوره بقره که میفرماید« :فَمَن اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ» و آیوه
 40سوره شوری که میفرماید« :و جَزاءُ سَیئَهًْ سَویئَه مِثْلُهوا» نیوز الهوامبخو

اندیشوه مراعوات

تناسب میان جرم و مجازات اس  .تناسوب جورم و مجوازات ترجموان اصول عودال اسو کوه
آموزههای اسالمی بسی بر آن تأکید دارد.
بدین سان در حدود نیز تناسب جرم و مجا زات از نظر شار دور نمانده اس و بوا توجوه بوه
شرای زمانی و مکانی دوره تشریع تا اندازه زیادی رعای شده اس  .این به معنای آن اس کوه
شار بدان توجه داشته و چهبسا خواهان آن اس که هرچه بیشتر به آن توجه شود .تفواوت در
مجازات انوا زنا مثل زنای به عنف ،زنای محصن ،شدت مجازات لواط نسب به مساحقه ،تفاوت
در شیوه اجرای حد ازجمله قوادی و ارتداد در مورد زن و مرد و تفاوت مجازات پیرمرد و پیرزن
با افراد جوان ،معافی پدر از برخی مجازاتها ،معافی از اجرای حد قذف بر شوهر ،تفاوت کیفر
بردگان با افراد آزاد همگی از جلوههای اصل تناسوب و فوردی کوردن کیفور اسو  .در برخوی از
روایات مربوط به جرم محاربه که در تلقی رایج حد قلمداد میشود بهصراح بهتناسوب جورم و
مجازات اشاره شده اس (حرعاملی ،1409 ،ج .)308-310 :28
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 .3-1-2تبعیت تعزیر از مفسده

«تعزیرات تابع مفسده اس هر چند گناهی انجام نشده باشد ،مانند تأدیب کودکان ،حیوانوات و
دیوانگان به منظور اصالح آنها .برخی از فقیهان برای این موارد عنوان تأدیب را به کار میبرند اما
حدود مقدر در شر با ارتکاب معصوی واجوب مویشوود» (عواملی ،1413 ،ج  .)143 :2اینکوه
تعزیرات بی

از آن که تابع گناه باشد تابع مفسده اس در کالم همه فقیهان ،به صراح شوهید

اول مشاهده نمیشود .فقیهان دیگر معموالً به این بحث پرداختهاند که تعزیر در اثور انجوام چوه
گناهانی واجب میشود .به عالوه شهید اول در فرق ششم میان حد و تعزیر که بوه زودی خواهود
آمد تصریح میکند که تعزیر با توبه ساق میشود .نوعی ناسازواری میان این دو سخن به چشم
میخورد .اگر تعزیر تابع مفسده اس میتوان تصور کرد که دس کم در برخی مووارد بوه دلیول
جلوگیری از مفاسد اجتماعی ،حاکم به توبه بزهکار ترتیب اثر ندهد.
 .4-1-2تفاوت حد و تعزیر از جهت تأثیر توبه

«تعزیر با توبه ساق میشود .حال آنکه در سقوط حد با توبه میان فقیهان اخوتالف نظور وجوود
دارد .ظاهراً حدود تنها پی

از قیام بینه با توبه ساق مویشووند» (عواملی ،1413 ،ج .)144 :2

این تفاوت نیز به شکلی که عنوان شده محول اشوکال اسو  .نخسو  :اطوالق ایون سوخن کوه
تعزیرات با توبه ساق میشووند صوحیح بوه نظور نمویرسود .اگور جورم تعزیوری دارای جنبوه
حقالناسی باشد توبه به تنهایی مسق مجازات آن نیس  .دوم :همانگونه کوه شوهید اول خوود
گفته اس  :تعزیر بی

از آنکه دائرمدار معصی باشد مبتنی بر دفوع مفسوده و جلوب مصولح

توس حاکم اس .
در مورد حدود نیز باید گف حدود هم با توبه پس از اقرار ساق میشوود و اموام بوا احوراز
توبه پس از اقرار در اجرای حکم یا عفو مجرم مخیر اس  .از سوی دیگر توبه محارب نیز قبول از
دستیابی به وی موجب سقوط مجازات میشود .درباره سقوط مجازات با توبه پس از قیوام بینوه
نیز شیخ مفید بر آن اس که در صورت توبه پس از قیام بینه هم ،حاکم اختیار دارد عفو نمایود
یا کیفر را اجرا نماید (مفید .)1413:777 ،ابوالصالح و ابنزهوره نیوز بور هموین رأینود (نجفوی،
 ،1404ج .)540 :41
 .5-1-2تفاوت حد و تعزیر از جهت اختیار حاکم در انتخاب نوع مجازات

«حاکم در انتخاب نو مجازات در تعزیرات مختار اس  ،در حالی که در حدود به جز در محاربوه
چنین اختیاری وجود ندارد» (عاملی ،1413 ،ج  .)144 :2اشاره شوهید اول بوه جورم محاربوه و
تخییر حاکم در انتخاب مجازاتها بنا بر قول مشهور ،برای خدشه به این تفاوت کافی اسو  .در
مورد جرم لواط نیز ممکن اس اشکال شود که حاکم در انتخاب نو مجازات مختوار اسو  .بوا
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توجه به اینکه برخی فقیهان حتی برای شیوه اجرای مجازاتها نیز موضوعی قائل شودهانود

()5

میتوان گف شیوه اجرای مجازات هرچنود بوه نتیجوه مشخصوی بینجامود از اهمیو خاصوی
برخوردار اس  .اهمی امکان انتخاب شیوه اجرای مجازات زمانی افزای

مییابد که ثاب شوود

که این امر از اختیارات حاکم اس  .بدینسان در حدود نیز باب اختیارات حواکم کوامالً مسودود
نی س .

()6

 .6-1-2تفاوت حد و تعزیر از جهت تأثیر عوامل مختلف بر میزان مجازات

«مقدار تعزیر به اعتبار مرتکب جرم ،کسى که جرم بر او واقع شده و نو جرم متفاوت مىشوود،
ولى این امور هیچ تأثیرى در حدود ندارد» (عاملی ،1413 ،ج  .)144 :2این مورد درواقع هموان
تفاوت سوم اس  .در مورد حدود همانند تعزیرات ،هم در مرحله تشریع و هم مرحله اجرا توجوه
به مجرم ،بزهدیده و نو جرم هرچند به صورت محدودتر ازنظر دور نبوده اس  .در این باره توجه
امیرمؤمنان( ) به سن مجرم جوانی که مرتکب سرق حدی شده بود (حرعاملی ،1409 ،ج :28
 )251قابل توجه اس .
 .7-1-2اختالف مجازاتهای تعزیری در زمانها و مکانهای گوناگون

«تعزیر با اختالف زمانها و مکانها مختلف میشود .چهبسا عملی در یوک شوهر تعزیور (اهانو )
محسوب شود و در شهر دیگر تکریم .پس در هر منطقه ،عادت و عورف هموان منطقوه در نظور
گرفته میشود» (عاملی ،1413 ،ج  .)144 :2این تفاوت نیز آنقدر که گموان مویشوود ،جودی
نیس  .در مجازاتهای حدی نیز در برخی موارد شرای مکوانی و زموانی در نظور گرفتوه شوده
اس  .دستور به سوزاندن الطی یا جسد او به عل عدم بازدارندگی مجازات به شویوه معموول از
این قبیل اس (حرعواملی ،1409 ،ج  .)158-160 :28فراتور از ایون مویتووان گفو  :تشوریع
مجازاتهای حدی نیز از تأثیر زمان و مکان بر کنار نبوده اس  .این مجوازاتهوا در خو شوکل
نگرفتهاند ،بلکه در زمان ظهور اسالم و پی

از آن وجود داشته و رایج بودهاند .شار مقدس نیز

همان مجازاتها را با اصالح و تعدیالت انسانی امضا نموده اس  .شاید اگر اسوالم در محوی

یوا

زمان دیگری ظهور میکرد نو این مجازاتها نیز متفاوت میگش  .اینکه اکنون پوس از وضوع
این مجازاتها فقیهان قائل به ثبات و ناپویایی آن شدهاند مطلب دیگری اس .
 .8-1-2تفاوت حد و تعزیر از جهت حقاهلل یا حقالناس بودن مجازات

«تعزیر گاه برای حق خداوند متعال اس مانند دروغ گفتن و گاه برای حق مردم ماننود دشونام
دادن؛ گاه نیز تعزیر به هر دو منظور اس مانند تعزیر برای اهان به مردگان .اما ممکون نیسو
که حد ،گاه برای حق خداوند باشد و گاه برای حق آدمی ،بلکه تمامی حدود حقاهلل اسو مگور
در حد قذف که محل اختالف میباشد» (عاملی ،1413 ،ج .)144 :2
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میتوان به این گفته ایراد کرد که سرق نیز حداقل در زمانی که پرونده در دادگواه مطورح
شده باشد دارای جنبه حقالناسی اس که شهید اول آن را ذکر نکرده اس  .سویوری در موورد
این گفته شیخ که تعزیر گاه برای حقالناس اعمال میشود گفته اس « :در مورد آخور اشوکالی
وجود دارد؛ زیرا نمىتوان اجراى تعزیر را صرفاً براى حقالناس دانس  ،چون خداوند به تعظیم و
بزرگداش حرم مؤمن فرمان داده و اهان به او را تحریم کرده اس  .پس اگور کسوى خوالف
این فرمان عمل کند مستحق تعزیر مىگردد» (سیوری.)473 :1403 ،
 .9-1-2تفاوت حد و تعزیر از جهت وجوب یا عدم وجوب اجرا

«اقامه حدود بر حاکم واجب اس  ،ولی در مورد تعزیر اختالفنظر وجود دارد» (عواملی،1413 ،
ج  .)144 :2این تف اوت نیز محل اختالف اس  .مالک و ابوحنیفه معتقدند که اگر تعزیر به سبب
عدم رعای حق اهلل باشد اقامه آن واجب اس  ،اما شافعی ،ابوحنیفه و مالک معتقدند :کوه تعزیور
واجب نبوده و امام در اقامه آن مختار اس  .مستند شافعی این اس که پیوامبر (ص) در مووارد
متعدد از اجرای تعزیر خودداری فرمود (ابنقدامه ،بیتا .)326 :احمدبنادریس به مخالف با این
قول پرداخته اس ؛ اوالً به این دلیل که اجرای تعزیر گاه حق شخصی پیامبر (ص) بوده اسو و
ایشان این حق را اعمال نکرده اند ،ولی در موارد دیگر اقامه تعزیرات واجب اس ؛ زیرا اقامه قس
و عدل ک ه دستور قرآن کریم اس متوقف بر اجرای مجازاتها از قبیل حد و تعزیر اس  .ثانیاً به
این دلیل که امر غیرمقدر نیز گاه واجب می شود و صرف غیرمقدر بودن کیفور ،دلیول بور جوواز
ترک یا عدم وجوب اجرای مجازاتهای تعزیری نمیشود (قرافی ،بیتا ،ج .)320 :4
ابنقدامه نیز در مخالف با قوول شوافعی ،مالوک و ابوحنیفوه معتقود اسو کوه اگور تعزیور
منصوص باشد یا مرتکب جز با تعزیر متنبه نشود ،اجرای آن همچون حد بر امام واجب اس  ،اما
در دیگر موارد ،امام بر اساس مصلح عمل میکند (ابنقدامه ،بویتوا .)326 :برخوی از فقیهوان
امامیه نیز در این مسئله از لفظ وجوب استفاده کردهاند (ابنزهره 421 :1417 ،و حلوی،1420 ،
ج  .)239 :2شیخ طوسی در اینباره میگوید« :در این که تعزیر و اجرای آن از وظایف اموام و در
اختیار اوس اختالفی در میان فقیهان وجود ندارد ،ولی در صورتی که اموام بدانود چیوزی جوز
تعزیر ،خالفکار را از ارتکاب دوباره آن بازنمیدارد نمیتواند از اجرای آن صرفنظر کند .اموا اگور
امام بداند که برای متخلف ،سرزن

و درشتی همان اثر و کاربرد تعزیر را دارد مویتوانود بوه آن

بسنده کند ولی در عین حال میتواند او را تعزیر نماید» (طوسی ،1407 ،ج .)233 :3
 .10-1-2تفاوت حد و تعزیر از جهت امکان عفو

«در حد ،عفو مرتکب جایز نیس ولی حاکم میتواند مرتکوب مجوازات تعزیوری را عفوو کنود»
(عاملی ،1413 ،ج  .)144 :2در مورد این تفاوت هم میتوان گف  :در حدود نیز عفو با شرایطی
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امکانپذیر اس  .در صورتی که مجرم پس از اقرار توبه کند حاکم میان مجازات و عفو او اختیوار
دارد .حتی در مقابل نظریه مشهور ،برخوی فقیهوان ماننود شویخ مفیود ،ابوالصوالح و ابونزهوره
معتقدند که اگر بزهکار پس از اثبات بزه از طریق شهادت شهود ،توبه کند ،اموام مویتوانود او را
عفو کند و حد را جاری نسازد .به نظر ابنزهره« :اگر زناکار پوس از ثبووت زنوا توبوه کنود اموام
میتواند او را عفو کند و جز امام کسی این اختیار را ندارد» (ابنزهره .)424 :1417 ،شیخ مفید
نیز بر آن اس که« :اگر زناکار پس از اقامه شهادت علیه او توبه کنود اموام اختیوار دارد کوه بوا
لحاظ مصلح اسالم و مسلمانان حد را بر او جواری سوازد یوا وی را عفوو کنود (مفیود:1413 ،
 .)777ایشان در این مورد به اصل برائ  ،استصحاب عدم ثبوت حود بور ذموه و اولویو سوقوط
عقاب دنیوی در مقایسه با عقاب اخروی و نیز اطالق برخی روایات استناد کورده اسو ( .مفیود،
)777 :1413
در مورد عفو مجازاتهای تعزیری نیز اتفاق نظر وجود ندارد .برخی گفتوهانود :درصوورتیکوه
تعزیر با بینه ثاب شود همانند حدود امام نمیتواند مجرم را عفو کند (طوسی .)714 :1407 ،از
کالم برخی فقیهان اهلسن نیز برمیآید که در موارد تعزیرات منصوص ،تعزیر واجوب اسو و
امام حق عفو ندارد (ابنقدامه ،بیتا .)326 :برخی دیگر از فقیهان اهلسون معتقدنود حواکم در
تمام موارد تعزیری حق عفو دارد ،جز تعزیری که به سبب اجرا نشدن حد یا قصواص بور مجورم
ثاب شده باشد (عوده ،1989 ،ج .)777 :1
تفصیل دیگری که به ذهون مویآیود ایون اسو کوه حواکم در تعزیراتوی کوه مشوتمل بور
حقوقالناس اس بدون رضای صاحب حق ،نمیتواند عفو کنود .بوه عوالوه در صوورت پوذیرش
اینکه تعزیرات تابع مفسده اس نیز اطالق این تفاوت صوحیح بوه نظور نمویرسود .جوز اینکوه
بگوییم گاه مصلح عفو بر مفسدهای که حاکم با اجرای تعزیر در پی دفع آن اس غالب اس .
 .2-2تفاوتهای غیرمدون
تفاوتهای میان این دو قسم مجازات به موارد پی گفته محدود نمویشوود .در البوهالی متوون
فقهی تفاوتهای دیگری نیز یاف میشود .میتووان گفو  :دسو کوم در موورد برخوی از ایون
تفاوتها فقیهان قصد مقایسه میوان حود و تعزیور و اختصواص حکوم بوه حودود اصوطالحی را
نداشتهاند .درواقع از آنجا که اصل در ذهن آنان مجازاتهای حدی بوده اس به ذکر ویژگیهای
این مجازاتها پرداختهاند؛ اما این ویژگیها با گذش زمان به تفاوت حد و تعزیر تبدیل شدهاند.
این تفاوتها عبارتند از:
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 .1-2-2عدم جواز تأخیر در اجرای حدود

با آنکه اصل اولی ،عدم وجوب تعجیل در اجرای حد و جواز تأخیر آن اس گفتوه مویشوود :در
اجرای حدود تأخیر جایز نیس و بهمحض اثبات قضایی باید اجورا شووند .در روایو سوکونی از
امام صادق ( ) آمده اس که :سه نفر برای شهادت دادن به زنا علیه دیگری نوزد امیور مؤمنوان
( ) حاضر شدند ،امام ( ) فرمود :نفر چهارم کجاسو ؟ شوهود گفتنود :اآلن مویآیود .اموام ( )
دستور دادند تا حد قذف را بر آنها اجرا کنند؛ زیرا در اجرای حدود لحظهای نبایود توأخیر کورد
(طوسی ،1407 ،ج  .)190 :10در روای دیگری از امیر مؤمنان ( ) آمده اس « :هنگامیکه حد
واجب گش اقامه میشود و در حدود تأخیر جایز نیس » (نوری ،1408 ،ج .)27 :18
برخی فقیهان بدون ذکر عل و صرفاً به استناد روایات ،مطلوق توأخیر در اجورای حودود را
جایز ندانستهاند (گلپایگانی ،1412 ،ج  .)79 :2برخی دیگور ایون حکوم را فقو شوامل فرضوی
میدانند که تأخیر به تعطیلی حدود بینجامد (نجفی ،1404 ،ج  .)395 :41برخی نیز این حکوم
را مخصوص به حدود دانستهاند .به کار رفوتن واژه حود در روایوات مربووط ،اصول عودم وجووب
تعجیل ،حقالناس بودن برخی مجازاتهای دیگر غیر از حدود و امکان اسقاط و به طریوق اولوی
تأخیر آنها از دالیلی هستند که بر این مدعا اقامه شده اس (حاجی دهآبوادی .)243 :1387 ،بوا
این حال به نظر میرسد تأخیر در اجرای حد فاقد خصوصی اس ؛ تأخیر نابجا در هر مجوازاتی
پسندیده نیس ؛ همچنان که مراتبی از تأخیر موجه و معقول در هر کیفری پذیرفتنی اس .
 .2-2-2عدم جواز شفاعت در حدود

گفته میشود :شفاع در حدود راه ندارد درحالیکه در تعزیر شفاع جایز اس  .بنا بر نقلهای
متعدد معصومان ( ) بعد از ثبوت جرم ،دیگران را از میوانجیگری و شوفاع بورای مجورم نهوی
کردهاند .در روایتی از پیامبر اکرم (ص) آمده اس « :در حد ،شوفاع و کفالو و سووگند جوایز
نیس » (حرعاملی ،1409 ،ج  .)47 :28حتی برابر روایتی ،پیامبر (ص) شفاع کننده در حودود
را وعده عذاب اخروی داده اس (نوری ،1408 ،ج  .)23 :18در روای دیگری آموده اسو کوه:
امیرمؤمنان ( ) فرمود« :هنگامیکه حد نزد امام میرسد هیچ کس در حود شوفاع نکنود؛ زیورا
امام ،مالک آن نیس ؛ اما در مورد حدی که به امام نرسویده اسو هنگوامیکوه پشویمانی را در
مجرم مشاهده کردید و نیز در غیر حدود شفاع کنید و هیچ کس در مورد حق مسلمان دیگر و
غیرمسلمان بدون اذن او شفاع نکند» (حرعاملی ،1409 ،ج .)43 :28
برخی این حکم را در تعزیرات نیز جاری میدانند؛ زیرا حد در این روایات در معنای مطلوق
مجازات به کاررفته اس (فاضللنکرانی .)280 :1422 ،برخی دیگر از فقها با تصریح بوه ایونکوه
عدم پذیرش کفال به حدود اختصاص ندارد ،تخصیص عدم پذیرش شفاع به حودود را محول
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اشکال دانستهاند (گلپایگانی ،1412 ،ج  .)25 :2برخی این قاعوده را بوه قودر متویقن آن یعنوی
حدود محدود نمودهاند .به کار رفتن واژه حد در روایات ،اصول جوواز شوفاع  ،اصول احتیواط و
اختیار حاکم در تعزیرات ازجمله دالیل این نظریه اس (صافى گلپایگانى ،بیتا.)80 :
 .3-2-2عدم جواز کفالت در حدود

در حدود ،کفال اشخاص از مجرمان پذیرفته نیس  .منظور از کفال این اس که شخصی نوزد
حاکم متعهد شود تا مجرم را در زمان دیگری برای اجرای حکم حاضر کند و حاکم نیز تا زموان
معینی اجرای حکم را به تأخیر بیندازد .در روایتی از پیامبر اکرم(ص) آمده اس که« :حودود را
با وجود شبهات ساق کنید و در حود شوفاع و کفالو و سووگند وجوود نودارد» (حرعواملی،
 ،1409ج  .)47 :28در معتبره سکونی نیز آمده اس کوه :رسوول خودا (ص) فرموود« :در حود
کفال جایز نیس » (حرعاملی ،1409 ،ج .)44 :28
برخی پذیرفته نشدن کفال در حودود را از لووازم عودم جوواز توأخیر در حودود مویداننود
(عاملی ،1413 ،ج  .)417 :14برخی دیگر معتقدند کفال در حدود مطلقاً جوایز نیسو ؛ خوواه
کفال سبب تأخیر در اجرای حد شود یا نه (نجفی ،1404 ،ج  .)394 :41برخی احتمال دادهاند
این حکم به تعزیرات هم سرای کند (نجفی ،1404 ،ج  .)394 :41برخی از فقیهان معاصر نیوز
به صراح عدم کفال را در تعزیرات نیز پذیرفته و گفتهاند« :ظاهر این اس هرگاه جرم اثبوات
شود کفال در تعزیر هم پذیرفته نمیشود» (گلپایگانی ،1412 ،ج .)25 :2
 .4-2-2عدم ضمان به سبب کشته شدن محکوم در اثر اجرای حد

برابر قول مشهور میان فقیهان ،مرگ محکوم در حال تحمل حد یا تعزیور سوبب ضومان نیسو
(نجفی ،1404 ،ج  470 :41و عاملی .)260 :1410 ،پس اگر در اثر اجرای حد یوا تعزیور مجورم
تلف شود خون او هدر اس  .برای اثبات این قول به برخی روایوات مثول حسونه حلبوی از اموام
صادق ( ) استناد میشود .در این روای آمده اس که« :اگر حد یا قصاص سبب کشوته شودن
محکوم شود دیهای بورای او نیسو » (طوسوی ،1390 ،ج  .)279 :4برخوی نیوز گفتوهانود :اگور
مجازات از نو حقاهلل باشد ضمانی وجود ندارد ،ولی اگر اجرای کیفر به سبب حفاظ از حقوق
مردم باشد دیه از بی المال پرداخ میشود (مفید .)761 :1413 ،در توجیه این نظر به روایو
حسن بن صالح ثوری از امام علی ( ) استناد شده اس  .برابر این روای « :اگور حودی از حودود
خداوند را بر کسی اجرا کنیم و او بمیرد دیهای بر عهده ما نیس ؛ اما اگر حدی از حقوقالنواس
را بر کسی اجرا کنیم و بمیرد دیه او بر عهده ماس » (طوسی ،1407 ،ج .)278 :10
به نظر شیخ طوسی ،در تعزیرات برخالف حدود ،ضمان وجود ندارد و محول آن بیو الموال
اس ؛ زیرا حد از ناحیه شار معین شده اس  ،اما تعزیر امری اجتهادی اس و امکوان خطوا در
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آن وجود دارد (طوسی ،1378 ،ج  .)63 :8شیخ طوسی ابتدا قول عدم ضمان حتی در تعزیورات
را میپذیرد؛ زیرا تعزیر نیز نوعی حد اس  .صاحب جواهر نیز واژه «حد» در روایاتی که مسوتند
قول مشهور اس را شامل تعزیر دانسته اس (نجفی ،1404 ،ج .)471 :41
 .5-2-2عدم سقوط مجازات حدی در فرض جنون یا ارتداد محکوم

از دیگر تفاوتهای میان حد و تعزیر که اکثر فقیهان به آن اشاره کردهاند این اس کوه حود بوا
ارتداد محکوم یا دیوانه شدن وی ساق نمیشود .اما در تعزیرات حاکم مویتوانود بوا اسوتفاده از
اختیارات خود درباره سقوط یا عدم سقوط مجازات تعزیوری تصومیم مناسوب بگیورد (موسووی
خمینی ،1399 ،ج  .)465 :2در مورد ارتداد مسئله تا حدود زیوادی روشون اسو ؛ زیورا کسوی
نمیتواند برخالف مقررات جامعه اسالمی رفتار کند و با حربه ارتداد از مجازات بگریزد .به عوالوه
فقیهان در بقای حد بر مجرمی که پس از ثبوت جرم مرتد شده اس به استصحاب نیوز اسوتناد
کردهاند .اما در مورد جنون نظر مشهور فقیهان آن اس که حد بوا دیوانوه شودن مجورم سواق
نمیشود؛ زیرا ادله اجرای حدود مطلق اس و اصل نیز عدم سقوط کیفر اس  .اجورای حود بور
شخص مجرم واجب شده اس و اگر تردید کردیم بقای وجوب حد استصحاب مویشوود .بورای
اثبات این حکم به صحیحه ابیعبیده از امام باقر( ) هم استناد مویشوود (حرعواملی ،1409 ،ج
.)24 :28
محقق اردبیلی احتمال داده اس که حد به دلیل عدم تکلیوف مجنوون و فقودان فایوده در
اجرای آن تا زمان افاقه به تأخیر بیفتد (اردبیلی ،1403 ،ج  .)83 :13شهید ثانی این احتموال را
مطرح کرده اس که اگر جنون ادواری باشد و حد از نو جلد باشود توا زموان افاقوه مجورم بوه
تأخیر بیفتد؛ زیرا مجرم در حال دیوانگی چیزی نمیفهمد و اگر بهبود پیودا کنود سوپس حود
جاری شود اجرای حد سبب تنبه او میشود (حرعاملی ،1410 ،ج  .)380 :10میبینیم که ایون
تعلیلها هم در حدود و هم در تعزیرات راه پیدا میکند.
 .6-2-2عدم اثبات حدود با سوگند

حدود با سوگند قابل اثبات نیس ؛ به این معنا که برخالف امور مالی و جنایات ،قسم در حودود
اصطالحی از ادله اثبات نیس  .حدود تنها از طریقه ادله معین اثبوات مویشووند؛ یعنوی کسوی
نمیتواند بدون وجود بینه ادعا کند دیگری مرتکب زنا یوا دیگور جورائم حودی شوده اسو و از
حاکم بخواهد او را قسم بدهد تا بر بیگناهی خوی

قسم بخورد .بلکه در موورد جورائم جنسوی

چنین عملی موجب ثبوت حد قذف اس .
روایاتی نیز در این زمینه وارد شده اس  .از پیامبر (ص) نقل اس که« :در حد سوگند جایز
نیس » (حرعاملی ،1409 ،ج  .)47 :28برابور روایتوی ،امیرمؤمنوان ( ) خطواب بوه فوردی کوه
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دیگری را به قذف کردن خوی

متهم میکرد و بینهای نداش و در عوین حوال از آن حضورت

میخواس تا متهم را قسم دهود فرموود« :در حود سووگند جوایز نیسو و در موورد شکسوتن
استخوان قصاصی نیس » (حرعاملی ،1409 ،ج  .)46 :28پیداس که عودم جریوان سووگند در
حدود به این معنا ،به حدود اصطالحی اختصاصی ندارد .وقتی موتهم در حمایو فورض برائو
اس نیازی به ادای سوگند نیس  .برخی فقیهان معاصر تصریح کردهاند که جورم تعزیوری هوم
مانند حدود با قسم اثبات نمیشود (گلپایگانی ،1412 ،ج .)25 :2
 .7-2-2عدم اثبات حدود با شهادت بر شهادت

از دیگر ویژگیهای ذکر شده برای حدود آن اسو کوه حودود بوا شوهادت بور شوهادت اثبوات
نمیشود .در اثبات حقوقالناس با شهادت بر شهادت اختالفی میان فقیهان وجود ندارد و حتوی
بر آن ادعای اجما شده اس (نجفی ،1404 ،ج  .)189 :41مستند قول عدم پوذیرش شوهادت
بر شهادت در جرائم حدی ،چندین روای اس  .در روای غیاثبنابراهیم از اموام صوادق ( ) از
قول پدرشان از قول علی بنابیطالب ( ) آمده اس که :شوهادت بور شوهادت در حودود جوایز
نیس (حرعاملی ،1409 ،ج  .)404 :27برخی فقیهان واژه حد در این روایات را شامل تعزیر نیز
دانستهاند (نجفی ،1404 ،ج  192 :41و خمینی ،1379 ،ج .)449 :2
 .8-2-2سقوط مجازاتهای حدی با وجود شبهه

مجازاتهای حدی با کمترین شبهه ساق شده و قاعده درأ در آنها اجرا میشود .مفواد اجموالی
این قاعده آن اس که در مواردی کوه وقوو جورم یوا انتسواب آن بوه موتهم و یوا مسوئولی و
استحقاق مجازات وی به جهتی محل تردید و مشوکوک باشود بایود جورم و مجوازات را منتفوی
دانس .
استناد به قاعده شبهه در فتوا به سقوط قصاص برخالف دیه در میان فقیهوان امامیوه سوابقه
دارد (محقق داماد .)81 :1390 ،در مورد قصاص و دیه نیز این بحث مطرح شده اسو  .یکوی از
دالیلی که برای اثبات جریان قاعده درأ حدود به شوبهات مویتووان مطورح کورد آن اسو کوه
قصاص نیز نوعی حد اس  .درباره جریان قاعده درأ در تعزیرات میتوان گف عموم دلیل ،شامل
تعزیرات شرعى نیز مىشود .حکم تشریع این قاعده -که تحقق عودال و کموک بوه متهموان
اس  -اقتضا مىکند این حکم ،تعزیرات را نیز شامل شوود .ثانیواً عمووم فرموای

رسوول اکورم

(ص) -که برابر برخی نقلها فرموده اس  :امام اگر در عفوکردن اشتباه کنود بهتور اسو توا در
کیفر کردن اشتباه کند -شامل تعزیرات نیز مىشود؛ خواه شبهه از نو شبهه حکموی باشود یوا
موضوعی» (موسوی بجنوردی ،1401 ،ج  .)185 :1بهعالوه چیزی که مانع تطبیق این قاعده بور
جرائم تعزیری بشود موجود نیس  .چون قاعده مزبور برای تحقوق عودال و تضومین مصولح
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اشخاص متهم وضع گردیده اس و هر متهمی خواه متهم به جرم تعزیری باشد خواه حودی بوه
وجود این دو اعتبار نیاز دارد» (عوده ،1989 ،ج  .)216 :1برخی دیگر برای اثبات سقوط تعزیور
با عروض شبهه بوه قیواس اولویو اسوتناد جسوتهانود (اردبیلوی ،1403 ،ج  98 :13و موسووی
اردبیلی ،1427 ،ج .)95 :1
حتی میتوان گف قاعده درأ نکته خالف اصل و قاعدهای را مطرح نمویکنود؛ زیورا بنوا بور
اصول کلی تا زمانی که شایستگی متهم برای کیفر اثبوات نشوود نوه جورم و نوه مجوازات ثابو
نمیشود .برخی دیگر تردید صاحب جواهر در این که لفظ حود در روایوات مختلوف شوامل حود
اصطالحی اس یا مجازات های دیگر را نیز در برمیگیرد و سپس استناد به قدر متویقن از موورد
قاعده را غیرضروری دانستهاند؛ زیرا اجرای مجازات بدون شبهه مطلقواً جوایز نیسو و مجوازات
معین و غیرمعین از این حیث تفاوتی ندارند (گلپایگانی ،1412 ،ج  .)24-25 :2بعضی از روایات
نیز مؤید این نظر اس .

()7

 .9-2-2کشته شدن مرتکب جرم حدی در مرتبه سوم یا چهارم

حکوم تشودید کیفور در موورد تکورار جرائم حدی یکی از مسائل اختالفی حووزه حودود اسو .
در این باره نمیتوان از وجود یک قاعده خاص سخن گف ؛ هرچند به طور کلوی تشودید در اثور
تکرار جرم در مورد مجازاتهای حدی پذیرفته شده اس  .در قلمورو حودود ،انسوان آزادی کوه
محکوم به حد شده اس اگر پس از اجرای مجازات در هر مرتبه ،مجدداً در مرتبه سوم یا چهارم
یا برابر برخی فتاوای شاذ در مرتبه پنجم (حلبی )410 :1403 ،جرم حدی را تکرار کند ،کشوته
خواهد شد .میتوان گف از مجمو روایات موجوود تشودید مجوازاتهوا در فورض تکورار قابول
برداش اس  ،هرچند میزان و کیفی این تشدید محل اختالف اسو  .علو تشودید مجوازات
همچنانکه در برخی روایات آمده این اس که مجرم با تکرار جرم نشان داده اس که به تنبیه
بدنی اهمی نمیدهد و اهداف مورد نظر در اجرای کیفر برآورده نشده اس (حرعاملی،1409 ،
ج .)19 :28
اما روایات و فتاوای مربوط به تشدید مجازات در حال تکرار جرم به جورائم حودی محودود
نمیشود .در مورد برخی جرائم تعزیری مثل روزهخواری و رباخواری هم روایاتی در متون روایی
یاف میشود (حرعاملی ،1409 ،ج  249 :10و ج  .)371 :28برخی فقیهان نیز به مضمون ایون
روایات فتوا دادهاند .بر اساس همین روایات برخی فقیهان مانند شیخ طوسی و محقق حلوی بوه
کشتن رباخوار در مرتبه سوم فتوا دادهاند (حلوی ،1414 ،ج  .)319 :3در موورد تکورار خووردن
گوش می  ،خون و خوک که جرمی تعزیری به حسواب مویآیود نیوز شویخ طوسوی ،عالموه و
ابنادریس به قتل مرتکب فتووا دادهانود (حلوی ،1414 ،ج  319 :3و ابونادریوس ،1410 ،ج :3
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 .)478برخی از فقیهان در مورد تکرار آمیزش با چهارپا نیز در مرتبه چهارم به قتل مرتکب فتوا
دادهاند (نجفی ،1404 ،ج  .)644 :41تکرار همجنسگرایی کمتر از آمیزش جنسی نیز به عقیده
برخی فقیهان موجب تشدید مجازات شده و سبب حکم به قتل مرتکب در مرتبه سوم یا چهارم
میشود (طباطبایی ،1417 ،ج .)14 :16
نب

قبر و نیز کفن دزدی در فرضی که سارق ،نصواب شورعی را نودزدد از جورائم تعزیوری

هستند؛ با این حال تکرار این جرائم نیز بنا بر آنچه در برخی متون فقهوی آموده اسو موجوب
تشدید مجازات بهصورت قتل یا قطع ید مویشوود .شویخ طوسوی و محقوق حلوی معتقدنود :در
صورتی که سارق نب

قبر کند و چیزی برنگیرد به شدت تنبیه میشود و قطوع یود بور او اجورا

نمیشود ،اما اگر این کار را تکرار کند باید کشته شود تا دیگران عبرت بگیرند (حلوی ،1414 ،ج
 .)337 :3برابر روایتی ،امام علی ( ) به مردم دستور داد تا از روی فورد نباشوی عبوور کننود توا
بمیرد .شیخ طوسی این روای را ناظر به موردی میداند که این فعل سه مرتبه توسو مرتکوب
انجام گرفته و هر بار مجازات بر او اجرا شده اسو (طوسوی ،1407 ،ج  .)118 :10شویخ مفیود
معتقد اس هنگامیکه کسی به نب

قبر معروف باشد حاکم میتواند دس او را قطع کنود ،یوا

او را بکشد و در این مورد به صوالحدید خوود آنچوه را موجوب انزجوار و بازداشوتن گناهکواران
میشود انجام دهد (مفید.)804 :1413 ،
برخی مانند ابوالصالح حلبی ،صحیحه یونس را به عنوان یک قاعده کلی در تعزیرات نیز قابل
اجرا میدانند .ابوالصالح میگوید« :اگر شخص تعزیر شده دوبواره عمول موجوب تعزیور را انجوام
دهد در مرتبه دوم و سوم و چهارم تعزیر میشود و توبه داده میشود؛ سپس اگور اصورار ورزد و
پس از توبه مرتکب آن عمل شود کشته میشود» (حلبی .)1403:410 ،ابنادریوس نیوز ظواهراً
صحیحه یونس را در مورد تعزیرات هم جاری میداند (ابنادریس.)532 :1410 ،
 .10-2-2تأخیر در اجرای حدود در صورت حضور مجرم در سرزمین دشمن

تا زمانی که مجرم در سرزمین دشمن اس به دلیل نگرانی از پیوستن او به دشومن ،حود بور او
جاری نمیشود .برابر روایتی ،امیر مؤمنان ( ) درباره گروهی که در سرزمین دشمن باقی ماندند
و درخواس اماننامه کردند تا در صورت بازگش مورد مؤاخذه قرار نگیرند فرمود :این کار جایز
نیس ؛ زیرا جهاد در راه خدا برای اقامه حدود الهی و بازگرداندن مظالم بوه اهلو

مقورر شوده

اس ؛ اما اگر سربازان در سرزمین دشمن بجنگند و مرتکب جرمی شوند باید منتظر مانود توا از
سرزمین دشمن خارج شوند و حد بر آنان جاری شود تا مبادا حمی و غیرت سبب شوود آنوان
به سرزمین دشمن وادار بپیوندند (نوری ،1408 ،ج .)14 :18
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برخی اجرای حدود در سرزمین دشمن را مکروه دانستهانود (عواملی ،1410 ،ج  380 :10و
اردبیلی ،1403 ،ج  .)80 :13برخی دیگر عدم جوواز را مشوروط بوه خووف پیوسوتن مجورم بوه
دشمن میدانند (خویی 263 :1422 ،و تبریزی .)136 :1417 ،برابور بوا ایون نظور ،علو حکوم
خوف پیوستن به دشمن اس  .اگر خوف پیوستن به دشمن عل حکم باشد آنگاه میتوان گف :
منظور از حد در این روای مجازاتهای غیرسالب حیات اس ؛ زیرا پوس از رجوم و قتول دیگور
مجرمی وجود ندارد تا به دشمن بپیوندد (نجفی ،1404 ،ج .)344 :41
 .11-2-2تأخیر در اجرای حدود در صورت حضور مجرم در حرم امن الهی یا مسجد

حدود در حرم امن الهی مطلقاً نباید اجورا شووند (نجفوی ،1404 ،ج  :41ص  .)344بوه اعتقواد
برخی این حکم مربوط به حالتی اس که سبب حد در حرم ایجاد شوده باشود (خوویی:1422 ،
 .)263دلیل این حکم افزون بر لزوم حفظ احترام حرم امن الهی ،آیوه  97سووره آلعموران( )8و
روای صحیح هشام بن حکم درباره مردی اس که در غیر حورم مرتکوب جنایو شوده بوود و
سپس به حرم پناه آورده بود .امام صادق( ) در این باره فرمود« :حد بر او اجرا نمیشود و بوه او
آب و غذا داده نمیشود و با او گف وگو و دادوستد نمیکنند؛ چون اگر بوا او ایون گونوه برخوورد
شود به زودی از حرم خارج میشود و حد بر او اجرا میشود» (حور عواملى ،1409 ،ج .)59 :28
در این روای  ،لفظ جنای بهکاررفته اس  .برخی لفظ جنای را شامل تمام محرماتی دانستهاند
که برای آنها کیفر پی بینی شده اس  .بدینسان این حکم جرائم تعزیری را هم در برمیگیورد
(موسوی اردبیلی ،1427 ،ج  544 :1و خوانساری ،1405 ،ج  .)44 :7بعضی حکم اجرای حودود
در مساجد را نیز چنین دانستهاند (ابنادریس ،1410 ،ج )482 :3؛ زیرا در روایتوی آموده اسو
که« :حدود در مساجد اقامه نمیشوند» (طوسی ،1407 ،ج .)383 :13
 .12-2-2کراهت اقتدا در نماز جماعت به کسی که بر او حد جاری شده است

یکی از تفاوتهای برشمرده شده میان حد و تعزیر حکم اقتدا به امام جماعتی اس که به یکوی
از مجازاتهای حدی محکوم شده باشد .در متون فقهی در بحث شرای امام جماع  ،جوواز یوا
عدم جواز امام کسی که به حد محکوم شده مورد بحث قرار گرفته اس  .نظور مشوهور میوان
متأخران آن اس که اقامه نماز جماع توس فردی که حد بر او اجرا شده پس از توبه مکوروه
اس  .فقیهان متقدم اما مطلقاً اقتدا به چنین فردی را جوایز نمویداننود (نجفوی ،1404 ،ج :13
 .)383برابر نقل ،علی ( ) به شریح فرمود« :بدان که مسلمانان نسب به یکدیگر عادل به شومار
مىآیند ،مگر کسى که به کیفر گناهى حد خورده و توبه نکرده باشد ،یا بوه شوهادت دروغ دادن
شهرت داشته باشد ،یا مظنون باشد» (حرعاملی ،1409 ،ج .)320 :27
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عل اینکه کسی که حد بر او جاری شده اس حداقل پی

از توبه نمیتواند امام جماعو

شود ،فسق اوس  .برخی از فقیهان معاصر پس از ذکر معیار کبیره بودن گناهان ،جرائمی ماننود
قسم دروغ ،کتمان شهادت ،شهادت باطل ،رباخواری ،قماربازى ،خوردن مردار و خوون ،خووردن
گوش خوک و کمفروشی را از مصادیق گناهان کبیره دانستهاند (موسویخمینی ،1379 ،ج :1
.)274
ظاهراً به نظر برخی از فقیهان اجرای حد شرعی موضوعی دارد؛ یعنی اگور کسوی بوه حود
محکوم شده باشد و حد بر او اجرا شده باشد دیگر نمیتواند متصدی اقامه نمواز جماعو شوود
هرچند توبه کند (موسویخمینی ،1379 ،ج  .)277 :1مفهوم مخالف این فتوا آن اس که اگور
کسی به تعزیر محکوم شده باشد همچنان میتواند امام نماز جماع را به عهده بگیرد .برخی
از فقیهان معاصر ،یکوی از فوایود تفکیوک حود از تعزیور را تشوخیص حکوم در هموین مسوئله
دانستهاند (گلپایگانی ،1412 ،ج .)22-21 :2
 .13-2-2تفاوت حد و تعزیر ازنظر مجری حکم

از دیگر تفاوتهای میان حد و تعزیر آن اس که بنا بر رأیی حد را حتماً بایود اموام معصووم( )
اجرا کند؛ اما مجازات تعزیری را غیرمعصوم هم میتواند اجرا کند .این تفاوت معموالً زیر عنووان
جواز یا عدم جواز اقامه حدود در عصر غیب مطرح میشود .قوول بوه عودم جوواز اقاموه حودود
توس غیرمعصوم قولی قوی در کنار قول به جواز مطرح بوده اس  .شمار قابلتوجهی از فقیهان
برجسته شیعه به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیب به نحو مطلق نظر دارند .برخی نیوز بوه
عدم جواز اجرای حدودی که مستلزم قتل و جرح باشد معتقدند .برخی هم در این مسئله توقف
کردهاند (طوسی ،بویتوا ،ج  ،407 :7فاضولهنودی ،1416 ،ج  ،477 :10اردبیلوی ،1403 ،ج :7
.)545
قاضی ابنبراج (ابنبراج ،1406 ،ج  ،)341 :1قطوبالودین راونودی (راونودی،)372 :1407 ،
یحییبن سعید حلی (حلی )548 :1405 ،و ابونفهود حلوی (حلوی ،1417 ،ج  )326 :2اجورای
حدود را از وظایف امام و کسوی کوه ایشوان اموام او را بوه عنووان مسوئول اجورای حود بگموارد
دانستهاند .محقق حلی هم قول به جواز اجرای حدود از سوی فقیهان را ضعیف میدانود (حلوی،
 ،1408ج  312 :1و حلووی ،1418 ،ج  .)115 ،1از دیگوور مخالفووان اجوورای حوودود توسوو
غیرمعصوم ،ابنادریس اس (ابن ادریس ،1410 ،ج  .)24 :2عالمه مجلسی از چهار قول مختلف
فقها گزارش داده اس (اصفهانی ،بیتا .)58 :از فقیهان معاصر آی اهلل خوانساری به عودم جوواز
اجرای حدود در زمان غیب تصریح کرده اس (خوانساری ،1405 ،ج .)57 :7

شماره هشتادودوم  /سال بیس وششم  /بهار 1396

227

 .14-2-2تفاوت حد و تعزیر از جهت ارجاع حکم قاضی به قاضی دیگر

در برخی از روایاتی که از اعالم حکم قاضی به قاضی دیگر نهی میکند واژه حد ذکر شده اسو .
در متون فقهی در مباحث قضاوت به مباحث گسترده و گوناگونی ازجملوه انهوای حکوم (اعوالم
حکم قاضی به قاضی دیگر) پرداخته شده اس  .فقها به پیوروی از روایوات ،ایون مبحوث را زیور
عنوان کتاب قاض الی قاض آوردهاند .ابالغ حکم قاضی به قاضی دیگور پوس از صودور و انشوای
لفظی حکم ممکن اس به چهار روش صورت بگیرد :کتاب  ،قول (خبر دادن شوفاهی) ،اقورار و
گواهوی بینه .انگیوزه اعالم حکوم میتواند اجوورای حکووم یوا جلووگیری از رسویدگی مجودد و
اطال دادن به شخص غایب توس قاضی دوم باشد .درباره اعالم حکم از طریق نامهنگاری ،قوول
مشهور فقیهان ،عدم جواز مطلق اس  .قول دیگری که برخی فقها مانند ابونجنیود (ابونجنیود،
 )325 :1416و محقق اردبیلی (اردبیلی ،1403 ،ج  )209 :12برگزیدهانود آن اسو کوه اعوالم
حکم از طریق نامهنگاری در حقالناس جایز اس ؛ اموا در حوقاهلل مجواز نیسو  .مسوتند قوول
مشهور برخی روایات اس  .از امیرمؤمنان ( ) نقل شده اس که« :نوشته یک قاضوی بوه قاضوی
دیگر در حد جایز نیس » (نوری ،1408 ،ج  .)25 :18در روای سوکونی و طلحوه پسور زیود از
امام صادق ( ) هم آمده اس که« :علی ( ) نامه و نوشته قاضی برای قاضوی دیگور را در موورد
حد و غیر حد تنفیذ نمیکرد تا اینکه بنیامیه به حکوم رسیدند ،پس آنان این کار را بوا بینوه
تجویز کردند» (حرعاملی ،1409 ،ج .)5 :27
با توجه به استعمال واژه حد در روایات این پرس

مطرح میشود که :منظور از حد چیس

و آیا تعزیر را نیز شامل میشود؟ فتوای مشهور در این زمینه مطلق اس و از ایون نظور تفواوتی
میان حد و تعزیر وجود ندارد( .نجفی ،1404 ،ج  .)303 :40تنها برخی ماننود ابونجنیود میوان
حقاهلل و حقالناس تفاوت گزاردهاند .این تفصیل اغلب مورد پذیرش دیگر فقیهان قورار نگرفتوه
اس .

 .3دالیل تفاوت احکام کیفرهای حدی و تعزیری
آنچه تاکنون گذش تفاوتهایی اس که در متون فقهی میان حود و تعزیور بیوان شوده اسو .
شاید با دق نظر در متون فقهی بتوان تفاوتهای دیگوری را نیوز میوان حود و تعزیور یافو .
پرس

()9

این اس که چگونه میتوان وجود این اندازه تفاوت را توجیه کورد؟ مسوتندات و مبوانی

این تفاوتها چیس ؟ مجازات واکنشی اس کوه در برابور نقوض ارزشهوای بنیوادین جامعوه و
به منظور دفا از این ارزشها اعمال مویشوود؛ ارزشهوایی کوه حود و تعزیور بوه دفوا از آنهوا
میپردازند به لحاظ ماهی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ این واکن ها چه خصوصیتی دارند کوه
احکام و آثار مخصوص بر آنها بار میشود؟ به نظر میرسد برای شناخ دقیق عل شمارش این
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تفاوتها از سوی فقیهان و ماهی دقیق آنها باید نق

و مفهوم واژه «حد» در روایوات و دالیول

دیگر را واکاوی دقیق نمود.
 .1-3نقش معنای واژه «حد» در آثار حاکم بر مجازاتها
تتبع در متون روایی نشان میدهد حد در روایات عالوه بر معنای لغوی و معنای عقوبو معوین
در معانی مطلق مجازات و حتی تعزیر نیز به کار رفته اس (موسوی اردبیلی ،1427 ،ج .)14 :1
«از مجمو روایات و اخبار چنین برمیآید که حد به معنای مطلق مجازات اس و در اثر کثرت
استعمال در این معنا حقیق شده بود؛ اما استعمال آن در خصوص مجازات معین یا غیر معوین
از باب انطباق کلی بر یکی از مصادیق و افراد اس وگرنه هیچ شاهد قرآنی و روایی وجود نودارد
که ثاب کند لفظ حد در معنای مجازات مقدر ،حقیق و در دیگر معانی ،مجوازی اسو و اراده
آن از این لفظ نیاز به قرینه دارد» (نک :محقق داماد .)69 :1390 ،در نتیجوه تشوخیص معنوای
حد با توجه به معانی گوناگون آن باوجود قرینه ممکن خواهد بود .در غیر این صورت بر معنوای
مطلق عقوب حمل میشود (موسوی اردبیلی ،1427 :ج  .)13 :1این نکتوه در تعیوین احکوام و
قواعد حاکم بر حد و تعزیر اهمی دارد.
صاحب جواهر نیز به این مسئله پرداخته اس  .به نظر ایشان« :هر جا مجازات از سوی شر
تعیین شده باشد بیشک حد اس  .بحث در مجازاتهایی اس کوه مقودار آنهوا از سووی شور
تعیین نشده اس و اینکه آیا آنها را میتوان حد نامید؟ زیرا در روایات ،حد عنوانی اسو بورای
ترتب بسیاری از احکام همچون :درأ حد به شبهه ،عدم جریان سوگند ،عدم پذیرش کفال  ،حق
امام بر عفو از حد در صورت اثبات جرم با اقرار مجرم و عدم شفاع در حدود .احتموال دارد بوه
مجازاتهایی که مقدار آنها از سوی شر تعیین نشده نیز حد بگوییم؛ زیرا در بسیاری روایات به
آنها حد گفته شده اس  .این احتمال هم وجود دارد که مجازاتهای مزبور را حد نگووییم؛ زیورا
از برخی روایات برمیآید که معنای حد غیر از تعزیر اس  .برخی از روایات صریحاً بر این معنوی
دالل دارند .آری گاه حد به تعزیر گفته شده اس ؛ لذا احکامی کوه مخوالف اصوول و عموموات
اس و به عنوان حد آمده اس را باید مخصوص به حدود به معنای اخص دانس ؛ جز اینکوه از
باب اولوی یا با استناد به دلیلی دیگر مجوازاتهوای دیگوری نیوز در حکوم حود داخول شوود»
(نجفی ،1404 ،ج .)256 :41
فقیهان معاصر به این مسئله توجه بیشتری نمودهاند .یکی از فقیهان معاصور در ایون زمینوه
میگوید« :ظاهراً اگر ثاب شود آنچه که لفظ حد برای آن وضع شده اس مطلق عقوبو اسو
در این صورت کلیه احکام ذکر شده بر مطلق عقوب اعموال مویشوود؛ اموا در مووارد مشوکوک
علیالقاعده احکام مزبور به قدر متیقن آن یعنی حدود ش گانه (که محقوق حلوی بیوان کورده)
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اختصاص داده میشود» (گلپایگانی ،1412 ،ج  .)24 :1یکی دیگر از فقیهان معاصر پس از ذکور
احکامی که برای عنوان حد وضع شده اس این پرس

را مطرح میکند کوه :آیوا لفوظ حود در

این گونه موارد شامل تعزیر نیز میشود؟ به نظر ایشان« :در این مورد دو وجوه وجوود دارد ولوی
شمول این احکام به تعزیر بعید نیس » (منتظری ،بیتا.)185 :
به نظر یکی دیگر از فقیهان در مورد تشریع بسیاری از احکام برای عنوان «حود» ماننود درأ
حد به شبهه ،عدم شفاع در حد ،عدم جریان سوگند و کفال در حد و اختیار امام در عفوو در
موارد اثبات جرم با اقرار و احکام مشابه این پرس

مطرح اس که :آیا واژه حد که ایون احکوام

برای آن وضع شده اس همان حد اصطالحی اس که در مقابل تعزیر قرار میگیرد ،یوا معنوای
اعمی دارد و شامل تعزیر نیز میشود؟ به نظر ایشان ظاهر کالم اصحاب ،قوول اول اسو و ایون
قول خالی از قوت نیس ؛ بهویژه با مالحظه تقابل صریحی که در روایات میان حد و تعزیر وجود
دارد ،مانند روای

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

مخالف اصول و عمومات اس » (فاضل لنکرانی.)12 :1422 ،
به نظر برخی دیگر از فقیهان معاصر بعید نیس که حد و تعزیر از واژههایی باشند کوه اگور
باهم ذکر شوند معانی آنها متفاوت خواهد بود؛ اما هنگامیکه جداگانه ذکر شوند معنای عوامی را
افاده کنند )10(.پس استعمال حد بهتنهایی شامل همه مجوازات ازجملوه تعزیور مویشوود و اگور
همراه با تعزیر ذکر ش وند معنای خاص خود را خواهد داش که مقابل تعزیر اس  ،اما اثبات این
امر با دلیل قطعی مشکل اس  .افزون بر این ،احتمال دارد حد وقتوی بوهصوورت مطلوق و تنهوا
میآید به معنای خاص آن منصرف باشد .بلی در برخی موارد مانند مسئله عفو میتوان به قیاس
اولوی استناد کرد؛ اما در موارد دیگری مانند درأ حدود به شبهات چارهای جز مراجعه به اصول
کلی و قواعد دیگر نیس و در حاالت مختلف حکم این مسئله فرق میکند» (مکوارم شویرازی،
.)15-17 :1418
با در نظر گرفتن نظرات باال میتوان گف  :دیدگاه فقیهان درباره نحوه تشخیص معنوای واژه
حد و اصل اولی در مورد معنای این واژه به چند دسته تقسیم میشود :نخسو  :مقصوود از واژه
«حد» در روایاتی که این لفظ در آنها موضو احکام خاصی قرار گرفتوه هموان حود اصوطالحی
اس  .دوم :اصل این اس که این احکام مختص حدود اصطالحی هستند ،مگر اینکه بتوانیم بوه
کمک قیاس اولوی یا قرائن دیگر این احکام را به دیگر مجازاتها نیز سرای دهویم .طرفوداران
این دو قول به دو دلیل اشاره کردهاند :نخس اینکه دس کم در پارهای از روایات تقابل آشکاری
مانند حد و تعزیر وجود دارد .دوم اینکه احکامی که در روایات برای حد پی بینی شده ،خوالف
اصل اس ( .نجفی ،1404 ،ج .)256 :41
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تأمل و درنگ در روایات چهبسا ما را به برداش دیگری رهنمون سازد .در موورد دلیول اول
باید گف که در برخی از روایات حد از تعزیر تفکیک شده و بهنوعی به تقابل میوان آنهوا اشواره
شده اس ؛ اما در برخی دیگر از روایات ،میان حد و تعزیر تقابل آشکار وجوود نودارد؛ اموا تعزیور
بهصراح یا تلویحاً دونالحد قلمداد شده اس .
میتوان گف با آنکه در برخی روایات ،حد از تعزیر تفکیک شده اس ؛ صرفاً بوا اسوتناد بوه
این تفکیک نمی توان احکامی که در دیگر روایات برای حد برشمرده شده را به حدود اصطالحی
منحصر دانس  .این روایات حداکثر میتواند اثبات کند که تعزیر ،مجازاتی غیر از حود اسو یوا
اینکه تعزیر دونالحد اس ( .اردبیلی ،1427 ،ج  )23 :1از طرف دیگر هیچ روایو عوامی وجوود
ندارد که در آن معصوم ( ) به بیان ویژگیهای حد و تعزیر و تفاوت میان این دو گونه مجوازات
پرداخته باشد .به نظر ما این نکته را باید بسیار جدی گرف  .تفاوتهای برشومرده میوان حود و
تعزیر از مسائل تخریجی و استنباطی اس نه مسائل منصوص.
دلیل دوم این اس

که احکامی که برای لفظ حد وضع شده اس مخالف اصول و عموموات

اس ؛ اما این دلیل نیز محل تأمل اس ؛ شاید بتوان این تفاوتها را با نگواهی جدیود مطالعوه و
تحلیل نمود .همانگونه که در بیان تفاوتهای میان حد و تعزیر در متون فقهوی گفتوه شود بوا
بررسی دقیق این احکام و فلسفه آنها میتوان گف ایون احکوام بوهمثابوه اصوول و قواعود کلوی
هستند که بر مجازات به معنای مطلق آنکه شامل حد و تعزیر و حتی قصاص هم میشود حاکم
اس  .برخی فقیهان معاصر نیز تصریح کردهاند که« :هرگاه لفظ حد منفرداً ذکر گردد مفهوم آن
شامل همه قوانینى اس که از طرف شر بوراى ممانعو و جلووگیرى از مجورم تشوریع شوده
بهعالوه ،به نظر عرف در تمام آنها ،حکم شر یکى اس » (منتظری ،1409 ،ج .)554 :3
اجرای مجازات در صورتی که در وقو عنصر مادی یا معنوی یا شورای مسوئولی کیفوری
تردید باشد جایز نیس ؛ خواه جرم حدی باشد یا تعزیری .قاطعیو در اجورای مجوازات و عودم
تأخیر و عدم تعطیل مجازاتها الزمه برقراری نظم و عدال در جامعه اس ؛ بنابراین عدم تأخیر
و تعطیل در حدود به این معنا نیس که در اجرای مجازات تعزیری هر اندازه تأخیر جایز اسو .
تأخیر در مجازات بر زن باردار یا زنی که دارای فرزند شیرخوار اس  ،تأخیر در اجورای مجوازات
در حال استحاضه ،حیض یا نفاس یا بیماری ،عدم اجرای مجازات در هوای بسیار سرد یا بسیار
گرم و موکول شدن آن به هوای معتدل مختص جرائم حدی نیس  .کیفرهوای تعزیوری نیوز در
این حاالت تا زمان رفع مانع به تأخیر میافتند.
فلسفه عدم اجرای مجازات در حرم و مسجد رعای حرم این مکانهاسو  ،فلسوفه عودم
اجرای مجازات در سرزمین دشمن خوف و نگرانی از پیوستن مجرم به دشمن به دلیل عصوبی
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ناشی از اجرای مجازت بر اوس  .مجازاتهای تعزیری و حدی از این نظر تفاوتی ندارند؛ بهویوژه
اینکه جنس و سنخ مجازاتهای تعزیری در بسیاری از موارد همانند مجازاتهای حدی اس .
روایاتی که شفاع در حد را ناروا میدانند نیز به گواهی شواهد موجود در خود این روایوات
و نیز با لحاظ فلسفه و مقصد تشریع آنها به حدود اصوطالحی اختصواص نودارد .هموه جورائم و
مجازاتهای تعزیری از همه حدود کماهمی تر نیستند .به همین ترتیب تعزیرات گاهی از جنبه
حقاللهی برخوردارند .تأکید روایات نهی از شفاع در حد بور پرهیوز از تبعویض نابجوا در مقوام
اعمال کیفر اس (نوبهار .)125 :1393 ،درواقع ،فلسفه نهی از شوفاع پوس از وقوو جورم آن
اس که به محض ثبوت جرم با رعای شرای مقرر مجازاتها بوه موقوع اجورا گذاشوته شووند و
تبعیضی بین فقیر و غنی ،قوی و ضعیف ،دارا و نادار وجود نداشته باشد.
فلسفه عدم پذیرش کفال نیز همین اس  .ضمن اینکه در صورت پوذیرش کفالو و فورار
مجرم نمیتوان کفیل را مجازات کرد .برخی از معاصران نیز به صراح مواردی نظیر عدم جوواز
شفاع  ،عدم جواز کفال و عدم وجود سوگند را شامل مطلق مجازاتها دانستهاند (گلپایگوانی،
 ،1412ج .)24 :2
هم در جرائم تعزیری و هم در جرائم حدی در حالتی که مجرم بوا تکورار جورم ،خطرنواکی
خود را نشان دهد تشدید مجازاتها یکی از تدابیری اس که قانون گذاران مختلف حسب مبانی
اتخاذ مینماید .شار مقدس اسالم هم عموماً همین روش عقالیی را پیشه کرده اس  .اخوتالف
در روایات موجود در این باره ممکن اس ناشی از توجه حواکم بوه اقتضوائات زموانی و عوواملی
مانند میزان وقو جرم در دورههای خاص باشد .حد و تعزیر از این لحواظ هوم تفواوت بنیوادین
ندارند.
هدر بودن خون مجرم در اثر صرف اجرای حد نیز هم شامل حدود اصطالحی و هوم شوامل
تعزیرات اس  ،همانگونه که مشهور فقیهان بر این رأیند .این امر مانع از آن نیس که این فتوا
را از جهات دیگر مورد نقد قرار داد؛ بهویژه در شرای امروزی که غیرمعصوم ( ) مجازاتها را به
اجرا میگذارد .ضمن اینکه وارسیهای پی

از اجرای کیفر برای امکانسنجی تحمل کیفور بوا

توجه به ویژگیهای جسمی و روانی محکوم در هر حال یک ضرورت انکارناپذیر اس .
اینکه مجازاتهای حدی با ارتداد ساق نشده و مجورم نمویتوانود بوا ایون حربوه از اجورای
مجازت بگریزد به این معنا نیس که کسی که مرتکب جرم تعزیری شده میتواند با مرتد شدن
از مجازات شدن فرار کند .در مورد عروض جنون بعد از جرم نیز همین گفتوه راسو مویآیود.
مجازات تعزیری نیز با عروض جنون ساق نمیشود .درواقع واژه «حود» در عبواراتی ماننود« :ال
یسق الحد باعتراض الجنون و ال االرتداد» که در متون فقهی مشاهده میشود (نجفوی،1404 ،
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ج  432 :41و موسوی خمینی ،1399 ،ج  .)465 :2به معنای مطلق مجازات اس  .این امر مانع
از آن نیس که اصل این فتاوا را از چشم اندازی دیگر موورد نقود قورار داد .دور نیسو بگووییم
معصوم ( ) حسب شرای زمانی اهدافی را از اجرای مجازات دنبال میکرده و با در نظر گورفتن
مصلح

اهم مثل بازدارندگی عمومی چنین حکمی را صادر نموده اس  .بهویژه اینکه در زمانه

ما ،نو عُقال مجازات دیوانه را در هر شرایطی نمیپذیرند.
عدم اثبات حد با شهادت بر شهادت به معنای آن نیس کوه جورم تعزیوری بوا شوهادت بور
شهادت به اثبات میرسد .حد در روایاتی که با ایون مضومون وارد شوده اسو تعزیور را نیوز در
برمیگیرد .موارد پذیرش شهادت بر شهادت حقالناس اسو و فلسوفه آن جلووگیری از ضوایع
شدن حقوق بزهدیده در صورت تعوذر حضوور شواهد اصولی اسو  .بوه هموین دلیول در مووارد
حقالناس صدور حکم غیابی نیز جایز شمرده اس  .تفاوت در این باره میان جرائموی اسو کوه
شار مقدس بر پردهپوشی بر آنهوا اصورار دارد و جرائموی کوه بوه دلیول برخوورداری از جنبوه
حقالناس فردی یا عمومی برای اثبات آنها تالش میشود؛ اما حد و تعزیر از ایون لحواظ تفواوتی
ندارند.
معنای عبارت «ال یمین فیالحد» (حرعاملی ،1409 ،ج  )46 :28نیوز آن اسو کوه مطلوق
مجازاتها اعم از حد و تعزیر را نمیتوان با قسم دادن منکر و بدون وجود اقرار یا بینوه یوا علوم
قاضی ثاب کرد و مجازات را به متهم تحمیل نمود .اثبات قتل بوا قسوامه در مووارد لووث البتوه
استثناس و فلسفه آن نیز پیشگیری از به هدر رفتن خوون مسولمان و پرهیوز از ضوایع شودن
حقوقالناس اس .
در مورد تفاوت میان حد و تعزیر به اعتبار مجری آنها نیز بسیاری از فقیهان ایون تفواوت را
نپذیرفتهاند .موافقان جواز اجرای حدود در زمان غیب توس غیرمعصوم گفتهاند« :اقامه حودود
برای مصلح عموم مردم و جلوگیری از فسواد و فحشوا و کارهوای ناپسوند و فسواد و تجواوز و
سرکشی بین مردم تشریع شده اس و این اختصاص به زمان و مکان خاصی ندارد و به طورقطع
حضور امام ( ) در این امر دخالتی ندارد .حکمتی که سبب تشریع حدود از سووی شوار شوده
اس اقتضای این را دارد که حدود همان گونه که در زمان حضور امام ( ) اجرا میشود در زمان
غیب نیز اقامه شود» (خویی .)273 :1422 ،بنا به نظر فقیهانی که بوا اجورای حودود در زموان
غیب موافقند دلیل مذکور میان حدود و تعزیرات مشترک اس .
بهعالوه روایاتی که در آنها اقامه حدود از وظایف حاکم شمرده شده اس تنها در مقام بیوان
شأنی از شئون حاکم اس « .مقصود از حدود در این روایات نیز تنها حد بوه معنوای اصوطالحی
آن نیس ؛ بلکه مقصود مطلق مجازاتهاس  .متعین شدن کاربرد واژه حدود در معنایی کوه موا
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اکنون به کار میبریم ،بیشتر مربوط به عصر تدوین کتابهوای فقیهوان اسو » (نوبهوار:1382 ،
« .)81انبوهی از احکام و مقررات ناظر به جرائم و مجازاتها گواه آن اس کوه متوولی دادرسوی
کیفری و مجازات ،کسی جز نهاد حکوم نیسو  .رعایو چنوین جهواتی ،بوه حود ،در معنوای
اصطالحی آن اختصاص ندارد .بلکه جهات یاد شده میتواند در هر یوک از حود یوا تعزیور موورد
داشته باشد .این خود قرینه استواری اس بر اینکه روایاتی که بر لزوم مداخله حکوم در امور
مجازات دالل میکند به حدود اصطالحی اختصاصی ندارد» (نوبهار و ذوالفقاری.)116 :1393 ،
حتی کراه اقامه نماز جماع توس فردی که حد بر او اجرا شده اس درواقوع نواظر بوه
سالم اخالقی امامان جماع و ناشی از نق

و تأثیر این افراد در جذب یا دفع عمووم موردم و

بهویژه نمازگزاران اس  .از این جه نیز محکومی به جورم حودی یوا تعزیوری تفواوتی نودارد.
جامعه ،هم ارتکاب جرم حدی و هم ارتکاب جرم تعزیری را نوعی سوءپیشینه قلموداد مویکنود.
اگر این محکومی سوءپیشینه قلمداد شود حد و تعزیر از این جه با یکودیگر تفواوتی ندارنود؛
نمی توان اقتدا به کسی که معادل بهای  4/6نخود طال (قدری بی

از یک گرم) را سرق نموده

را ناروا دانس اما اقتدا به کسی که میلیاردها تومان اختالس کرده را روا دانس ؛ صورفاً از آن رو
که یکی حد اس و دیگری تعزیر.
 .2-3اطالق ادله و تأثیرناپذیری از شرایط زمانی و مکانی
یکی از آثار تقسیمبندی مجازاتها به حد و تعزیر و بهطورکلی پذیرش نظام افتراقی حود-تعزیور
آن اس که نهادها و تأسیسات جدید و نوپیودای حقووق کیفوری ماننود تعویوق ،تعلیوق ،آزادی
مشروط و یا حتی شناسایی برخی از انووا جورائم و حکومو قووانین متفواوت بور آنهوا ،ماننود
شناسایی جرم سیاسی در قلمرو مجازاتهای حدی پذیرفته نمیشود .ایون بودان معناسو کوه
عالوه بر تفاوتهای سابق که پی

از این برشمردیم ،با گسوترش تحووالت عرفوی و عقالیوی در

حقوق کیفری و ایجاد نهادها و سازوکارهای جدید روز به روز فاصله میان حود و تعزیور افوزای
یابد و این نظام بی

از پی

به سم افتراقی شدن حرک کند.

چنین رویکردی میتواند مشکالت زیادی را در عرصه تقنین و اجرا به هموراه بیواورد .حتوی
ممکن اس مقنن برای جبران ناکارآمدی و حل این مشکالت قوانینی را به تصویب برسواند کوه
بهظاهر با تلقی رایج از حدود و فقه سنتی متفاوت اس  .برای نمونه میتوان به در نظور گورفتن
مجازات تبعی و تکمیلی برای مجازاتهای حدی علیرغم بواور بوه ثبوات و تغییرناپوذیری آنهوا
اشاره نمود .در مواردی نیز ممکن اس برای حل ایون مشوکل بوه احکوام حکوومتی بوهصوورت
موردی تمسک شود .پذیرش اینگونه تغییرات در گوام نخسو و بوا توجوه بوه تلقوی سونتی از
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حدود ،دشوار به نظر میرسود؛ اموا دقو در روایوات و برخوی فتواوا( )11و نیوز توجوه بوه نکوات
پی گفته میتواند ما را به تلقی جدیدی رهنمون سازد.
افزون بر دالیلی که با توجه به نق

واژه حد مطرح شد ثبات مجازاتهوای حودی و اثبوات

قواعد خاص حاکم بر آنها ناشی از تمسک به اطالق ادله حودود و تأثیرناپوذیری آنهوا از شورای
زمانی و مکانی اس ؛ اما در خصوص دلیل اخیر «این پرس

بنیادین مطرح اس کوه :در مقوام

تمسک به اطالق ادله آیا می توان متون مربوط را در ارتباط بوا آن دسو قیوودی دارای اطوالق
دانس که در حال و هوای مخاطبه و صدور فرمان اصوالً برای گوینده و شنونده یا برای یکوی از
آن دو (شنونده) قابل تصور نبوده اس ؟» (نوبهوار .)148 :1393 ،بوهعنووانمثوال تأسیسوات یوا
نهادهای جدید کیفری یا حتی عنوان جرم سیاسی برای مخاطب روایات مورد اشاره قابولتصوور
نبوده اس  .تمسک به اطالق در این موارد محل تأمل بلکه غیرقابل پذیرش اس  .احراز اینکوه
این متون نسب به قیود مربوط به تأسیسات و نهادهای نوپیدا در نظام عدال کیفوری در مقوام
بیان بودهاند آنقدر آسان نیس تا بتوان حدود را توا ایون انودازه از دسوترس تغییور و تحووالت
عقالیی دور نمود» (نوبهار .)149 :1393 ،پس برای نمونه نمیتوان نهواد «مرخصوی زنودانی» را
در جرائم حدی موجب حبس رد نمود؛ صرفاً به این دلیل که این نهاد در متون ناظر بوه تعیوین
مجازاتها ذکر نشده اس و یا اینکه اطالق ادله تعیین حبس برای جرم حدی این نهواد را نفوی
میکند.

فرجام
به نظر میرسد تقسیمبندی دوگانه حد و تعزیر بوه شوکل کنوونی ،در دوره تودوین فقوه شوکل
گرفته اس  .احکام غیرمدونی که به دلیل به کار رفتن واژه حد در روایات و تعبد به این نصوص
بهعنوان مقررات خاص حاکم بر حدود بوه معنوای اصوطالحی معرفوی شوده و فاصوله ایون نوو
مجازاتها را با مجازات تعزیری افوزای

داده اسو را مویتووان اصوول کلوی حواکم بور مطلوق

مجازاتها دانس  ،نه خصوص حدود اصطالحی .این اصول کلی ،رمزآلود و اسرارآمیز نبوده و در
تمام نظامهای حقوقی عرفی و عقالیی نیز بی

و کم وجود داشته و دارند .ایون امور نوه تنهوا از

ارزش مقررات کیفری اسالم نمیکاهد بلکه مایه فخر و مباهات هر مسلمانی اسو کوه چهوارده
قرن پی

چنین اصولی در دین اسالم مورد پذیرش قرار گرفتوه اسو  .ایون نکتوه در خصووص

تفاوتهای مدون نیز قابل طرح اس  .شاید بتوان گف تفواوتهوای مودون میوان حود و تعزیور
همانگونه که در متن مقاله گذش چندان دقیق نبوده یا آنکوه آنهوا اصوولی حواکم بور مطلوق
مجازاتها هستند.
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از سوی دیگر ممکن اس از مجمو این شواهد چنین برداش شود کوه مجوازات حودی و
تعزیری به لحاظ ماهی با یکدیگر تفاوت چندانی ندارند .آنها هر دو ،نوعی از واکن

جامعوه در

برابر رفتار ضد اخالق عمومی یا ضد نظم اجتما اند .از این روی شاید امروزه نیز بتوان از اصوول
و قواعد مشترک حاکم بر این دو نو از مجازات سخن گف  .درواقع تفاوت حد و تعزیور بیشوتر
به جه ثبات یا عدم ثبات میزان مجازات بوده و تفاوتهای دیگر از بنیوان اسوتواری برخووردار
نیستند.
نکته درخور توجه دیگر اینکه تفاوت میان اقسام مجازاتها را نمیتوان مطلقاً نفی نمود؛ اموا
این تفاوتها باید دارای مبنای استواری باشد .برای مثال مقنن و حکومتی که قوانون کیفوری را
به تصویب میرساند میتواند در جرائم حقالناسی یا جورائم علیوه امنیو در خصووص سوقوط
مجازاتها با گذش شاکی و یا توبه متهم ،مقررات سخ گیرانه تری را نسوب بوه سوایر جورائم
وضع کند؛ که اتفاقاً این مورد یا موارد مشابه در فقوه کیفوری اسوالم نیوز یافو مویشوود؛ اموا
تفاوتها را نمیتوان تنها بر حدی یا تعزیری بودن کیفر بنا نهاد.
وضع اصول مشترک حاکم بر این دو نو مجازات افزون بر مبنای فقهی که در این پوژوه
از آن بحث شود ،یوک ضورورت اجتمواعی اسو  .از هموین روی قوانون گوذار ایوران در قووانین
اخیرالتصویب کیفری دامنه قواعدی را که پی

از ایون بوه حووزه محودودی اختصواص داشو

گسترش داده اس  .پی بینی نهاد توبه ،اشاره به قاعودۀ درأ بوه صوورت کلوی ،تعیوین مجوازات
شرو به جرم و معاون برای جرائم حدی و حتی تعیین مجوازاتهوای تبعوی و تکمیلوی بورای
مجازاتهای حدی-که با تلقی سنتی از حد همخوانی ندارد -از این قبیول اسو  .ایون تغییورات
ناشی از درک مقنن نسب به ناکارآمدی قوانین پیشین و نیاز به تنظیم مقررات و نظم اجتماعی
به وسیله روزآمدسازی نظام کیفری و ایجاد انعطاف در آن اس  .توجه مقنن به این نکته ضروری
اس که در قلمرو مجازاتهای حدی نیز برابر روایات و گزارشهای تاریخی عناصر انعطافبخ
وجود دارد .تغییرات صورت گرفته در مجازات شرب خمر حسب شوواهد تواریخی و انعطواف در
شیوه اجرای برخی از مجازاتهای حدی از این قبیل اس .
بررسی روایات نشان میدهد پیشوایان معصووم ( ) بوه عنووان حاکموان جامعوه اسوالمی از
اختیارات حکومتی خوی

برای رسیدن به این مقصوود ،نهایو اسوتفاده را بوردهانود؛ اموا نگواه

محدود ،تعبد نابجا نسب به نصوص و عدم درک دقیق از مقاصد عقالیی موجوود در ورای آنهوا،
همگی موجب شده اس تا نظام هدفمند ،غای گرا و منعطف اسالم در حوزه جرائم و مجازاتها
به نظام بسته ،جزءنگر و غیرمنعطف تبدیل شود .امروزه حد و تعزیر به مثابه دو نوو از مجوازات
با تفاوتهای بسیار و بدون توجیه عقالنی تبدیل شدهاند .این سیر تا آنجا پی

رفتوه اسو کوه
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امروزه قانون گذار با الحاق «تعزیرات منصوص» به قلمرو حدود از حیث آثار و احکام ،نظام حود-
از پی

تعزیر را بی

افتراقی ساخته اس  .متأسفانه دق نظر فقیهان ژرفنگور مبنوی بور عوام

بودن برخی احکام و اصول کیفری به مطلق مجازاتها چندان که باید مورد توجوه قورار نگرفتوه
اس .
مشکالت ناشی از نگاه محدود به حوزه جزایی اسالم در تفنین و اجرا ازجمله آثوار ایون نوو
نگرش اس  .به عالوه ابهامها و اشکال نظری نظام دوگانه حد-تعزیر کوه ذهون حقوقودانان را بوه
خود مشغول ساخته و مقنن را به سم وضع قوانینی بهحسوب ظواهر ،ناسوازگار بوا تلقوی فقوه
سنتی سوق داده اس ضرورت بازبینی و تجدیودنظر اساسوی در ایون حووزه را مویطلبود .ایون
ناسازگاری در مبنا و عمل نشان از وجود یک حلقه مفقود در این میان دارد .ایون حلقوه مفقوود
همانا کارآمدی ،هدفمندی و عقالیی بودن نظام کیفری اسالم در پرتو اختیارات حاکم اسالمی و
توجه به اقتضائات زمان و مکان اس  .تغییرات صورت گرفته نیز نشان میدهد که ایجاد چنوین
تغییراتی ممکن بوده و این تغییرات نه تنها مخالف بوا قووانین شوریع نیسو  ،بلکوه دقیقواً در
راستای برآورده ساختن مقاصود آن یعنوی برقوراری نظوم و عودال در جامعوه اسوالمی اسو .
سرانجام پژوه های تاریخی مربوط به سیر تحول مفاهیمی مانند حود و تعزیور در گوذر زموان
همچنان میتواند بسیار بصیرتزا باشد.
پینوشتها:
( )1گرچه در متون فقهی غالباً از حد و تعزیر بهعنوان مجازات یواد شوده اسو  ،در برخوی روایوات و نیوز در کوالم
فقیهان این اصطالحات به معنای موجِب مجازات ،یعنی جرم هم به کار رفتوهانود .درواقوع مویتووان از جورائم
مستوجب حد یا تعزیر سخن گف یا از دو نو مجازات حدی یا تعزیری.
( )2فتاوا در این مسئله روشن نیس  .قدر متیقن اینکه در حال تکرار برخی قائل بوه قطوع یود یوا کشوتن نبواش
شدهاند.
( )3برای ارزیابی شدت هر مجازات باید دو عامل اساسی را در نظور داشو  :یکوی درد و رنجوی کوه در اثور اجورای
مجازات مستقیماً بر محکوم وارد میشود و دیگری رسوایی و بدنامی حاصل از مجازات که به علو زنودگی در
اجتما برای محکوم ایجاد میشود.
( )4خداوند در آیه  40سوره غافر میفرماید« :مَنْ عَمِلَ سَیئَۀً فَلَا یُجْزَى إِال مِثْلَهَا و من عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنۀَ یُرْزَقُونَ فِیهَا بِغَیْرِ حِسَابٍ»
( )5پرس

و پاسخ زیر در این خصوص قابل توجه اس :

سؤال :در مواردى که شار مقدس شیوه یا ابزار خاصى را در اجراى مجازات در نظر گرفته اس مانند رجوم یوا
کشتن با شمشیر ،آیا شیوه یا ابزار یادشده موضوعی دارد؟
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جواب :ظاهر ادله این اس که جمیع قیودى که شار مقدس در موضو حکوم اخوذ نمایود موضووعی دارد و
حمل بر طریقی خالف اصل اس (ر.ک سید محمدصادق روحانی ،استفتائات قوه قضواییه و مؤسسوه حقووقی
وکالی بینالملل از آی اهلل سید محمدصادق روحانی)
( )6برای مثال ،در مورد جرم سرق نیز که شهید اول بدان اشاره کرده ،روایات متفاوت و متناقضی وارد شده اسو
(حرعاملی ،1409 ،ج  .)243 :28در این روایات نصابهای گوناگونی برای ثبوت قطع ید در نظور گرفتوه شوده
اس  .شاید با توجه به این روایات بتوان گف  :تعیین و تحدید نصاب در مورد سورق فاقود موضووعی بووده و
این نصاب ها کنایه از مال زیاد اس  .به تعبیری دیگر میتوان تعیوین نصواب موال مسوتوجب سورق را اموری
حکومتی دانس  .اختالف روایات ناظر به تعیین نصاب هم چهبسا گواه درستی این دیدگاه اس .
( )7شیخ صدوق از امام صادق ( ) نقل میکند که« :اگر فردی اسالم را پذیرف و به آن اقورار نموود سوپس شورب
خمر کرد یا زنا نمود یا ربا خورد در صورتی که هنوز چیزی از حالل و حرام شرعی برای

بیوان نشوده اسو و

در حالی که جهل به حکم دارد مرتکب جرم شود حد بر او جاری نمویگوردد ،مگور آنکوه گواهوان بور ضود او
شهادت دهند ».ربا از جرائم تعزیری اس که به اسوتناد شوبهه جهول مرتکوب سواق مویشوود» (حرعواملی،
 ،1409ج .)32 :28
( )8خداوند در این آیه میفرماید« :فیهِ آیَاتٌ بَیِنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِنًا وَ لِلَهِ عَلَى النَاسِ حِوجُ الْبَیْو ِ
مَنِ اسْتَطَا َ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَ اللَهَ غَنِیٌ عَنِ الْعَالَمِینَ».
( )9برای مثال در بحث ادله اثبات این اعتقاد وجود دارد که چون مجازاتهای حدی شدید و ناظر بوه جلووگیری از
وقو جرم و اجرانشدن مجازات هستند اثبات آنها سخ تر اس  .درحالیکه این سوخن در موورد تموام جورائم
حدی صادق نیس  .مجازات جرم شرب خمر یا قووادی شودیدتر از مجوازات حوبس طووالنیمودت یوک جورم
تعزیری نیس  .دشواری اثبات قضایی در برخی از جرائم حدی به دلیل جهات دیگر مانند ویژگی جنسی بوودن
آنها و رعای اصل پردهپوشی اس نوه حودی بوودن جورم .از طورف دیگور ،اگور جورائم جنسوی واجود جنبوه
حقالناسی هم باشند رعای حقوق خصوصی افراد مقدم بر اصل پردهپوشی خواهد بود .درواقع ،شوار مقودس
اسالم معیارهای عقالیی و اولوی آنها را مورد توجه قرار داده اس  .با توجه بوه ایون نکتوه ،حودی یوا تعزیوری
بودن را نمیتوان معیار و مالک دقیقی قلمداد نمود.
( )10ان الحد و التعزیر من االلفاظ التى اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا.
( )11در برخی از منابع اهلسن آمده اس که علی ( ) سارقی که به دلیل سرق در مرتبه سووم بوه حوبس ابود
محکوم شده بود را از زندان خارج نمود و پس از زدن ضربات شدید شالق ،وی را آزاد ساخ (ابنقدامه ،بیتوا:
 .)265برخی فقیهان مانند ابنزهره هم به جواز عفو سارق محکومبه حبس ابد فتوا دادهانود (ابونزهوره:1417 ،
 .)432در نگاه نخس ممکن اس این فتوا ،مغایر با تلقی سنتی از مجازاتهای حدی قلمداد شوود .نگواه ژرف
و شناسایی دقیق ماهی حد و تعزیر ،خالف این امر را اثبات مینماید.
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