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چکیده
یکی از قواعد مهم فقهی در حقوق کیفری اسالم ،قاعده تعزیر برای ارتکاب افعال حرام است؛ هرچند اصل
قاعده مورد اتفاق میباشد؛ ولی قلمرو قاعده مورد اختالف بوده ،پنج دیدگاه فقهی دربااره آن وجاود دارد.
سیاست تقنینی ایران درباره این قاعده ،بر این دیدگاه مبتنی است که فقط در گناهانی کاه نمام اجتمااعی را
دچار مشکل میسازند ،جرمانگاری صورت میگیرد و حوزه جرمانگاری شامل همه گناهان یا همه گناهاان
کبیره یا همه گناهان مورد اتفاق مجرمان نشده است و در موارد رجوع به اصال  761قاانون اساسای نیاز ایان
سیاست باید توجه شود .از نمر نویسنده ،این قاعده از نگاه درونسیستمی (نمام حقوقی اساالم) ،تعارضای باا
اصل قانونیبودن جرم و مجازاتها ندارد و از نمر بارونسیساتمی اا در ارتباا باا نماام حقاوقی جمهاوری
اسالمی ایران ا با توجه به مجموعه قوانین جاری کشور ،به نمر میرسد فیالجمله تعارض وجود دارد و فقط
در موارد خاص رجوع به منابع یا فتاوای معتبر فقهی قابل دفاع است.
واژگان کلیدی :جبران ترمیمی ،جبران خساارت ،جنایاات باینالمللای ،دساتورالعمل ساازمان ملال مت اد،
قربانی.
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مقدمه
یکی از قواعد فقهی اصطیادی که در حقوق کیفرری اسرالم مطررد رده اسرتد قاعرده
تعزیر برای کار حرام میبا د .به نظر بسریاری از فقهرا در مرذاهو اونرااوال اسرالمید
هرکس مرتکو معصیتی اعم از فعل یا ترک فعل و صغیره یا کبیره ود و برای آال کرار
402

حرامد حد رعی وضع نشده با دد حاکم رع وی را مریتوانرد تعزیرر کنرد (طوسرید
1131د ج8د ص /97محقق حلّید 1047د ج0د ص /708نووید [بریترا]د ج04د ص/101
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حجاوید [بیتا]د ج0د ص.)180
این قاعده از قواعد تأسیسی در حقوق کیفری اسالم است و در متوال مختلف امامیهد
با عبارات اونااوال بیاال ده است و بیانگر تعزیر مرتکو در صورت تررک وابرو یرا
ارتکاب حررام اسرت (حررّ عراملید 1010د ج08د ص /10طوسرید 1131د ج8د ص/97
عالمه حلّید [بیتا]د ج0د ص /017رهید او،د 1011د ص /001خمینرید [بریترا]د ج0د
ص /099خویید 1014د ج1د ص .)33قاعده مورد بحث در متوال فقهی اهرل تسرنن نیرز
مطرد میبا د (ر.ک :نرووید 1010د ج04د ص /101حجرازید [بریترا]د ج0د ص/180
کاسانید 1047د ج9د ص /91ابنعابدیند 1013د ج0د ص /010ابنقدامهد [بریترا]د ج14د
ص /109سرخسید 1049د ج00د ص.)19
در غالو منابع مربوط به قواعد فقهیهد این موضوع به عنواال یک قاعده مرورد بحرث
قرار نگرفتهد فقط در بعضی از منابع مذکور بره طرور مختصرر بیراال رده اسرت (ر.ک:
حسینی مراغید 1019د ج0د ص .)909در برخی منابع بدید قواعرد فقهرید ایرن قاعرده
به اونه مبسوط بحث ده است (ر.ک :عمید زنجانید 1189د ج0د ص /13محقق دامادد
1049د ج0د ص /019حررابیدهآبررادید 1189د ص .)111در بعضرری منررابع دیگررر ماننررد
کتاب مبانی حکومت اسالمی از حسینعلی منتظرید التعزیر أنواعره و ملحقاتره از صرافی
الپایگانی و التعزیر فیالفقهاإلسالمی از یحیی الطایی نیز قاعده مذکور بره لحراف فقهری
بررسی ده است.

مفاد این قاعده به نوعی با اصل قانونیبودال برایم و مجازاتها در تقابل مریبا رد
زیرا بر اساس اصل قانونیبودال برایم و مجازاتهاد نخسرت بایرد بررمبرودال رفترار و
مجازات آال در قانوال معیّن ده با د تا به دنبا ،آالد مرتکود تحت تعقیرو و مجرازات
قرار ایرد ولی بر اساس قاعده «التعزیر لکل فعل حرام»د اعالم حرمت بررای تعقیرو و
مجازات کافی است هرچند به صورت قانونی آال رفتار حرامد برمانگاری نشردهد بررای
آال کیفر تعیین نشده با د .در قوانین باری از یک سود برخری قروانین ماننرد اصرل 19
مجازات ها ا عار دارند و برخی دیگر از مقررات مانند اصل  199قانوال اساسری و مرادّه
 004قانوال مجازات اسالمید به عدم پذیرش این قاعده ا عار دارد.
نو تار حاضر به دنبا ،بررسی و تبیین قاعده «التعزیر لکل فعل حرام» و بایگاه ایرن
قاعده در سیاست تقنینی بمهوری اسالمی ایراال و نیز تمسک به ایرن قاعرده در مروارد
سکوت قانونگذار در برمانگاری برخی اناهاال و مبانی حقوقی آال است.

 .1مفهومشناسی
«تعزیر» در لغت به معنای مالمتکردالد منعکرردالد ردکرردال برزر دا رتند یراریدادالد
تربیتکردال و زدال کمتر از حد آمده اسرت (فراهیردید 1047د ج1د ص /131ابرنعبرادد
1010د ج1د ص181رررر /180بررروهرید 1049د ج0د ص /900ابرررناثیررررد 1190د ج1د
ص /008ابنمنظورد 1043د ج0د ص391ر .)390برخی اهل لغتد معنای اخیر را معنرای
رعی تعزیر می دانندد نه معنای لغوی آال (واسطى زبیدىد 1010د ج9د ص .)010تعزیرر
در اصطالد فقها به مجازاتی افته می ود که نوع و مقدار آال در رع معیّن نشده با رد
(سرریورید 1040د ج0د ص /109حلّررید 1011د ج3د ص /3ررهید ثررانید 1014د ج10د
ص )103و انتخاب نوع و مقدار آال به نظر حاکم وااذار ده است (حلّرید 1011د ج1د
ص 098عالمرره حلّررید [برریتررا]د ج0د ص /009حلّررید 1011د ج3د ص .)91در برخرری
تعاریفد بر امری که دارای مجازات مقدر نیستد تعزیر اطالق ده است (محقق حلّرید
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قانوال اساسی و مادّه  0قانوال مجازات اسالمید بر پذیرش اصرل قرانونیبرودال بررایم و
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1047د ج0د ص .)710بعضی از فقها تعزیر را حق حاکم رع و برخی دیگرد تکلیرف او
میدانند (ر.ک :طوسید 1131د ج8د ص /97محقق حلّید 1047د ج0د ص.)710
«حرام» در اصطالد فقه اسالمی به همه کارهایی افته می ود که مورد نهری الزامری
ارع مقدس قرار ارفته است و هم به عنواال حکم اولیه و هم به حکم ثانویهد تررک آال
402

به طور الزامی خواسته ده است (فضلید 1004د ص.)041
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منظور از فعل حرامد اعم از ارتکاب فعل حرام و ترک وابو است و به بیانید تررک
ّ
فعل نیز نوعی فعل محسوب می ود بنابراین برخی فقها درباره این قاعدهد از تعبیر «کل
ً
ً
من فعل حراما أو ترک واجبا فلالمام تعزیره :هرکس کار حرامی انجام دهد یرا کرار واببری را
ترک کندد امام میتواند او را تعزیر کنرد» اسرتفاده کرردهانرد (محقرق حلّرید 1047د ج0د
ص .)133بعضی فقهای دیگرد از تعبیر«التعزیر لکل معصیة :تعزیر برای ارتکاب هر انراه»
استفاده کردهانرد (ر.ک :طوسرید 1131د ج8د ص /97الپایگرانید 1010د ج0د ص)131
هماالاونه که برخی نیز مالک تعزیر را مخالفت با رع دانسرتهانرد و از تعبیرر «کلل ملن
خالف الشرع فعلیه حد أو تعزیر :هرکس با احکام ررع مخالفرت کنردد برا حرد یرا تعزیرر
عقوبت مری رود» (حررّ عراملید 1010د ج08د ص )10اسرتفاده کرردهانرد .همره تعرابیر
پیش افته بر این مطلو داللت دارند که منظور از فعل حررامد فقرط انجرام کرار ایجرابی
نیست و امل ترک فعل نیز می ود .در نتیجه هر رفتاری که مخرالف برا ررع و انراه
با دد مشمو ،این قاعده است.

 .2مستندات قاعده
برای قاعده «التعزیر لکل فعل حرام» به قرآال مجیدد سنّت و سیره معصوماال(ع) و ابماع
استناد ده است.

2ـ .1کتاب
از نگاه قرآال کریمد پاداش کار بدد مجازات است اناه نیرز بره عنرواال یرک رفترار برد و

ناپسندد مشمو ،این امر می ود .خداوند متعا ،در آیه  101سوره نساء میفرمایردَ « :ملن
ً
یع َمل ُسوءا یج َز ِب ِله» .حلبی برای مشروعیت تعزیر در ارتکراب محرمراتد بره آیره مرذکور
استناد کرده است (حلبید 1041د ص .)099به نو ته برخی مفسراالد دو دیردااه دربراره
آیه مطرد است به نظر برخید این آیه عام بوده و امل همه اناهاال مری رود .دیردااه
دوم آنکه منظورد کفار قریش و مشرکاالانرد (طوسرید [بریترا]د ج1د ص /119طبرسرید
1190د ج1د ص .)199نظر بسیاری از مفسراال با دیدااه او،د موافق است و معتقدند این
می اردد (کا رانید 1119د ج1د ص /101طباطبرایید 1019د ج3د ص /89طیرود 1198د
ج0د ص /019حسررینی رراهعبرردالعظیمید 1191د ج0د ص /389قرائتررید 1181د ج0د
ً
ص .)197ظهور « َمن یع َمل ُسوءا» موافق این دیدااه میبا د که آیره عرام اسرت و رامل
اناهاال و همه انساالها می ود .از دیگر آیاتی که بر این معنا داللت دارندد آیه  04سوره
َ َ َ ُ َ َ َ َِ ُ
لیةة ِمُل َ لا» .همچنرین
مبارکه وری است که خداوند متعرا ،مریفرمایرد« :و جلزاء سلیة سة س
َ َّ َ َ ُ َّ
یةات َجز ُاء َس َیة سة ِب ِمُ ِل لا».
خداوند متعا ،در آیه  09سوره یونس میفرماید« :وال ِذین کسبوا الس ِ
به نظر یکی از مفسراال در ذیل آیهد بزای هر معصریتید مجرازات مناسرو برا آال سری ه
است (طبرسرید 1190د ج3د ص /13طیرود 1198د ج9د ص /191کا رانید 1119د ج0د
ص /190زحیلید 1018د ج0د ص.)371
از دیگر آیاتی که برای اثبات تعزیر در ارتکاب معصیت بداال استناد ده اسرتد آیره
 0سوره نساء میبا د (حلبید 1041د ص )099کره خداونرد متعرا ،مریفرمایردَ « :و َملن
ً
ُ ً
َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َّ ُ ُ َ ُ
خالدا ِفی ا» .در آیه مذکور برای معصیت و تعردی
صالله و رسوله و یتعد حدوده ید ِخله نارا ِ
یع ِ
از حدود الهید وعده عذاب داده ده است .همچنین به آیه  01سوره بنَ « :و َملن یْ ِلل
ُ َ ً ً
ِمنک ن ِذق ُه عذابا ِکبیرا» برای اثبات تعزیر در صورت ارتکاب فعل حررامد اسرتناد مری رود
(هماال) بدین بیاال که ارتکاب معصیتد ظلم اسرت و ظلرم سربو عرذاب مریارردد و
اطالق عذابد امل عقوبت دنیوی و اخروی می ود.
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آیه عام بودهد امل همه اناهاال می ود همچناالکه رامل مجرازات دنیروی و اخرروی
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2ـ .2سنّت
یکی از مستندات روایی قاعدهد صرحیحه داودبرنفرقرد اسرت .در ایرن صرحیحه از امرام
صادق(ع) آمده است:
 ...به درستی که خداوند برای هر چیرزی حردی قررار داد و بررای
کسی که از آال حد تجاوز کند نیز حردی قررار داد (کلینرید 1108د
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ج9د ص /199صرردوقد 1040د ج0د ص /03طوسررید 1193د ج14د
دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری /سال اول /شماره دوم /پاییز و زمستان 1931

ص.)0

بسیاری از فقها از این روایتد تعبیر به صحیحه کردند (ر.ک :فاضرل هنردید 1043د
ج0د ص /049هید ثانید 1014د ج10د ص /179محقرق اردبیلرید 1019د ج11د ص/73
نجفید 1040د ج01د ص .)197عالوه بر صحیحه داودبنفرقدد میتواال از موثقره سرماعه
(کلینید 1108د ج9د ص)193د استقرای موارد منصوص یا الغرای خصوصریت از مروارد
خاصد حفظ نظام و عمومات ادله امر به معروف و نهی از منکرد به عنواال دیگر ادلره آال
در سنّت نام برد.

2ـ .3اجماع
این قاعده از دیرباز مورد عمرل فقهرای مرذاهو اونرااوال بروده اسرت (ر.ک :طوسرید
1131د ج8د ص /97نووید 1010د ج04د ص .)101برخی فقهای امامی ادعا کردهاندد در
میاال فقها هیچ اختالفی درباره این قاعده وبرود نردارد (نجفرید 1040د ج01د ص/008
خویید 1049د ج1د ص )119و بعضی از فقها نیز آال را ابمراعی دانسرتهانرد ( ریرازید
1181د ص )18همچناال که برخی از منابع اهل سنّت نیز بر ایرن قاعردهد ادعرای ابمراع
کردهاند (زیلعید 1779د ج7د ص .)78با این حا،د قلمرو قاعده مرورد اخرتالف اسرت و
برخی فقها عمومیت قاعده را نپذیرفتهاند و آال را فقط در بعضی از اناهاال قبرو ،دارنرد
(ر.ک :خوانسارید 1043د ج9د ص.)101

 .3قلمرو قاعده نزد فقها
دیدااه فقها در قلمرو قاعدهد اونااوال است و پنج دیدااه در مس له وبود دارد.

3ـ .1جواز تعزیر در همه گناهان
دیدااه او،د آنکه این قاعده در همه اناهانی که برای آال حد یرا قصراص وضرع نشرده
استد باری میبا د .فقهاى اهل سنّت قید کفارهندا تن را نیز به قیود ندا تن مجازات
ص )101ولى فقهاى امامیه قید مذکور را قبو ،ندارند و در تعریف تعزیررد ایرن قیرد را
ذکر نمیکنند (سیوری حلّید 1040د ج0د ص /109حلّید 1011د ج3د ص /3هید ثرانید
1014د ج10د ص /103هماالد ج1د ص /098عالمه حلّید [بریترا]د ج0د ص /009حلّرید
1011د ج3د ص .)91فقهای اهل سنّت نیز در مرواردی ماننرد روزهخرورید ایرن قیرد را
نمیپذیرند (حجاوید [بیتا]د ج0د ص.)180
بسیاری از فقهای امامیه در ادوار اونااوال تاریخید این دیدااه را پذیرفترهانرد (ر.ک:
طوسید 1191د ج8د ص /97محقق حلّید 1047د ج0د ص /133عالمه حلّید 1014د ج0د
ص /197هماالد ج1د ص /308فری

کا رانید [بری ترا]د ج0د ص /149خرویید 1014د

ص /33وحید خراسانید 1008د ج1د ص.)341
برای این دیدااه چند دلیل ذکر ده است که در ذیل بداال ا اره می ود.
3ـ1ـ .1صحیحه داودبنفرقد

در صحیح نبوی که برخری از فقهرا برداال اسرتناد کرردهانرد (ر.ک :نجفرید 1040د ج01د
ص /008تبریزید 1019د ص /091فاضل لنکرانرید 1000د ص)018د پیرامبر اکررم(ص)
فرموده است:

َ َّ َ
َ ِّ َ
ًَّ
َّ َ
َ
َّ
َ َّ َ َ
الله ع َّز َو َجل قد َج َعل ِلکل شی سء حدا َو َج َعل ِل َمن ت َعلد َ ِللا ال َدلد
 ...أن
ًَّ
حدا :به درستی که خداوند برای هر چیزی حدی قررار داد و بررای
کسی که از آال حد تجاوز کند نیز حردی قررار داد (کلینرید 1108د
ج9د ص.)199
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حدی یا قصاص اضافه میکنند (بزیررىد 1017د ج3د ص /079نرووید [بریترا]د ج04د
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عدهای از فقها تجاوز از حد را ترک وابو یا ارتکاب حرام اعم از کبیرره و صرغیره
میدانند (تبریزید 1019د ص )091و مفهوم روایت ثبوت حرد بره معنرای اعرمد «مطلرق
عقوبت» است در مورد هرکسی که از حدی از حردود الهری تعردی کنرد ( رهید ثرانید
1014د ج14د ص /181نجفید 1040د ج01د ص /008فاضل لنکرانید 1000د ص.)018
410

بر این اساسد منظور از «حدّ» در ابتداى روایت مذکورد مقرررات الزامری ررع و در
انتهای حدیثد مجازات اعم از حدود و تعزیرات میبا د زیرا کلمه حدّ بدینمعنرا نیرز
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به کار میرود هرچند معنای مصطلح آالد حد در برابر تعزیرر اسرت (مکرارم ریرازید
1181د ص .)03به نظر فقها در احادیثد واژه حرد بره معنرای مطلرق عقوبرت ر اعرم از
حرردودد تعزیرررات و قصرراص ر ر کرراربرد بسرریاری دارد (مکررارم رریرازید 1018د ج1د
ص10ر )13همچناالکه برخی فقها مقصود از واژه حد را در حردیث حنراالبرنسردیر و
حدیث سکونی از امام صادق(ع)د اعم از حد و تعزیر دانستهاند (فاضل لنکرانرید 1000د
َ
ص .)9در حدیث حناالبنسدیر آمده استَ « :ح ٌّد َیق ُ
اْلرض َأزکی فی َ ا ملن َم ََلر َأر َبع َ
لین
ی
ف
ام
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َل َیل ًة َو َأ َ
یام َ ا» (طوسید 1193د ج14د ص )109و درحدیث سرکونی نیرز ایرناونره آمرده
َ َ
ً
َ ُ َ ٍّ َ
استِ « :إق َامة حد خ ِیر ِمن َمَ ِر أر َب ِع َین َص َباحا» (حرّ عاملید 1010د ج08د ص .)10عرالوه برر
َ ُ ُ ُ َ ُّ
الش ُب َ ات َو ََل َش َف َاع َة َو ََل َکف َال َة َو ََلیم َ
لین
ایند بعضی از فقها حد را در حدیث «ادرءوا الددود ِب
ِ
ِ
َ ٍّ
ِفی حلد» (صدوقد 1040د ج0د ص)90د نه به معنای خاصد بلکه اعم از مجرازات معریّن
مردهاند (موسوی اردبیلید 1011د ص )74بنرابراین بسریاری از فقهرای ریعه و اهرل
سنّتد قاعده درأ را در غیرحدود ر مانند قصاص ر نیز براری مریداننرد (ر.ک :طوسرید
1131د ج9د ص /79ررهید ثررانید 1014د ج13د ص /139محقررق اردبیلررید 1019د ج10د
ص /191ربینید 1199د ج0د ص.)04
دلیل مذکور را ایناونه ا کا ،کرده اند که این دلیل در صورتی تام است کره تعیرین
حد در ارتکاب هر فعل حرامید منحصر به حد و تعزیر با د ولی اار به آال دو منحصر
نبا دد ممکن است حد قرار داده ده برای تعدی از حدد غیر از حد و تعزیر با د پرس
کسی که مرتکو قتل عمد ودد حد وی قصاص است  ...و اار مرتکو انراه کبیررهای

ود ر که نصّی بر حد یا تعزیر وی وارد نشده است ر فاسق محسوب دهد رهادت او
رد می ود (صافی الپایگانید 1040د ص .)113به نظرر مریرسرد برا توبره بره بریراال
صدور روایت و قضیهای که به فرمایش پیامبر اکرم(ص) منجر دد رو ن اسرت پیرامبر
اکرم نمی خواهد بفرماید در صورت تعدی از حردد چیرزی وبرود دارد و ایرن تلقرید
تناسبی با موضوع ندارد بنابراین تناسو حکم و موضوع و أال صدور روایرتد بیرانگر
ظهور حد در کیفر و مجازات می با د و اینکه در صورت تعدی از احکام رع و حدود
با د یعنی ممکن است در قالو قصاصد حدد تعزیر یا دیه بودهد یا ترکیبی از آال با د.
روایت عمروبنقیس نیز اویای این معناست که مقصود از این حدد مجازات اسرتد نره
صِرف مثالً ضماال مالی .در این روایتد امام صادق(ع) تعدی از حد را به اقامه حد قطرع
بر سارق معنا میکند (کلینید 1108د ج9د ص.)190
3ـ1ـ .2موثقه سماعه

در روایت سماعه که مؤید صحیحه داودبنفرقد استد از امام صادق(ع) ایرناونره نقرل
میاردد:

َ َّ َ
َّ ِّ َ
ًَّ
َّ َ َ َ ٌّ
ِإن ِلکل شی سء حدا َو َمن ت َعد َ ِلاال َدد کان ل ُه حد :به درستی که بررای
هر چیزی حدی است و برای کسی که از آال حد تجراوز کنرد نیرز
حدی است (هماالد ص.)193

تعبیر و مفاد این حدیث و نیز چگونگی استدال ،به آالد همانند حدیث پیشین اسرت.
فقها سند آال را معتبر و حدیث را معتبره و موثقه مردهانرد (ر.ک :خرویید 1049د ج1د
ص /118سبزوارید 1019د ج09د ص /001تبریزید 1019د ص .)091برخی فقها به این
روایررت نیررز اسررتناد کررردهانررد (ر.ک :نجفررید 1040د ج01د ص /008تبریررزید 1019د
ص )091بعید نیست این روایتد حدیث مستقلی نبا د و در واقع تکررار روایرت نبریّ
اکرم(ص) با د که با عنواال صحیحه داودبنفرقد از امام صادق(ع) نقل ده است.
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الهید با متعدی برخورد کیفری می ود .البته کیفر ممکن است به حسو موردد متفراوت
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3ـ1ـ .3استقرای موارد منصوص یا الغای خصوصیت از موارد خاص

از بمله ادله ای که برای این قاعده بداال استناد ده است و مؤید ادله مرذکور از بملره
حدیث نبوی  -صحیحه داودبنفرقد  -می با دد تمسک به اسرتقرا در مروارد بزئری در
احادیث و استن باط حکم کلری از آال اسرت کره برخری فقهرا از بملره محقرق اردبیلری
414

(اردبیلید 1019د ج11د ص )194و صاحو بواهر (نجفید 1040د ج01د ص )008برداال
استناد کردهاند .در منابع حدیثید طیف استرده ای از اناهاال در ابواب اونرااوال مطررد
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ده است که ائمه معصوم(ع) به تعزیر مرتکباال آال اناهاال حکرم کرردهانرد .دامنره ایرن
اناهاال  -اعم از صغیره و کبیرره  -حرقاهلل و حرقالنراس اسرت .بعضری از ایرن مروارد
عبارتاند از :خودارضایی (کلینید 1108د ج9د ص)093د برهنره خوابیردال دو همجرنس
زیر یک پو ش (هماالد ص)181د بوسیدال پسربچه از روی رهوت (همراالد ص)044د
نزدیکی با همسر روزهدار (هماالد ص)000د نزدیکی با همسر در حا ،حری

(همراال)د

تعزیر زنی که از تماس بدنی دیگری با خود بلوایری نکند (حرّ عراملید 1010د ج08د
ص)134د نزدیکی با حیواال (کلینید 1108د ج9د ص)040د د نام و ناسرزاافتن (همراالد
ص )004و اذیتکردال مسلماال (هماالد ص .)091در این موارد و مروارد فرراواال دیگررد
عنواال بامعی که بتواال تصور کرد تعزیر در این مواردد مبتنی بر آال با دد اناهبودال عمل
است و بر این اساسد میتواال افت این مواردد خصوصیتی ندارد هماالاونه که فقها در
ادوار اونااوال از این مواردد الغای خصوصیت کردهاند و تعزیر هر مرتکو اناه را بایز
مرده اند (ر.ک :طوسید 1131د ج8د ص /97محقق حلّید 1047د ج0د ص /133عالمره
حلّید 1014د ج0د ص /197هماالد ج1د ص /308فی

کا انید [بریترا]د ج0د ص/149

خویید 1014د ص /33وحید خراسانید 1008د ج1د ص.)341
در این مورد نیز ایناونه ا کا ،ده است که پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصوم(ع) برا
آنکه با افرادی روبهرو می دند که مرتکو کار حرام دهد یا اقرار به ارتکاب کار حررام
کرده بودندد در برخی موارد آناال را تعزیر نکردند و به نهی از منکر اکتفا میکردند پرس
تعزیر در هرر معصریتی وابرو نیسرت (خوانسرارید 1043د ج9د ص /104الپایگرانید

1010د ج0د ص )131از بمله بنا بر روایتید روزى خصی نزد پیامبر(ص) آمد و ابراز
کرد من اناهى کردهام که مشمو ،حد استد آال حد را بر من براری فرمرا! پیرامبر(ص)
پرسید :آیا تو با ما نماز خواندى؟ وی پاسخ مثبت داد .رسو ،خدا(ص) فرمود :خداونرد
اناه تو  -یرا حرد ترو  -را بخشرید (طبرسرید 1190د ج3د ص .)149همچنرین از امیرر
مؤمناال(ع) نقل ده است که مردى به پیامبر(ص) افرت :مرن مرتکرو انراهى ردهام.
حضرت(ص) روى از او برارداند .پس از پایاال نمازد هماال مرد برخاست و سرخن او،
عرض کرد :آرى! فرمود :این کفاره اناه توست (هماال) .بنا برر روایرت دیگررید مرردی
زنی را بوسیده بود و نزد پیامبر(ص) به اناه خویش اقرار کرد .پس از آالد آیه 110سوره
هود ناز ،د:

َ
َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ ُ َ ً َ َّ
الل َّ َ َ َ
َ َّ َ
ات :و
َو أ ِق ِ الصالة طرفی الن ِار و زلفا ِمن
ات یذ ِهبن السلیة ِ
یل ِإن الدسن ِ
ِ
نماز را در دو طرف روز به پا دار و نیز در ساعات آغازین ود که
البته نکوکاریهاد بدکاریها را از میاال میبرد.

پیرامبر(ص) بره اسرتناد آیره ررریفهد وی را مجرازات نکررد (بیهقرید [بریتررا]د ج8د
ص .)001بر اساس روایت دیگرید خصی نزد پیامبر(ص) به رابطه نامشرروع کمترر از
زنا اقرار کرد و منتظر حکم حضرت ماند ولی پیامبر(ص) درباره او اقردامی نکررد و آال
مرد رفت .رسو ،اکرم(ص) خصی را بره دنبرا ،او فرسرتاد و آیره  110هرود را برر او
تالوت کرد .فردی پرسید آیا این حکمد مختص این مرد بود؟ پیامبر(ص) فرمرود :خیرر!
بلکه برای همه مسلماناال است (هماال) .پیامبر(ص) در هیچیک از ایرن مروارد بره رغرم
ثابت دال ارتکاب معصیتد مرتکباال اناه را تعزیر نکردد در حالی که اار تعزیر مرتکو
در هر اناه بر حاکم وابو بودد پیامبر(ص) باید آناال را تعزیر کنرد .بره نظرر مریرسرد
ا کا ،تام نیست چوال این ا کا ،در صورتی وارد است کره تعزیرر اناهکرار در همره
اناهاال وابو با د ولی اثبات چنین ادعایی آساال نیستد بلکه از تعابیر فقهرا از قاعرده
ً
ً
تعزیر برای کار حرام مانند « َمن فعلل حراملا أو تلرک واجبلا فلالملام أو ناعبله تعزیلره» اسرتفاده
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را تکرار کرد .پیامبر(ص) فرمود :آیا با ما نمراز نگرذاردی؟ و برراى آال وضرو نگرفترى؟
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می ود که در موارد وقوع اناهد حاکم حق تعزیر دارد و ابرای این حقد بسرته بره ایرن
است که وی ابرای این کار را به مصلحت بداند .تعابیر بسریاری از فقهرای امرامی نیرز
قو ،به بواز تعزیر ر نه وبوب تعزیر رر را افراده مریکنرد (ر.ک :طوسرید 1131د ج8د
ص /97حلّید 1011د ج3د ص /91خمینرید 1181د ج1د ص /030الپایگرانید [بریترا]د
412

ج1د ص /011سیستانید انجینه استفتائات قضایید پرسش  )9391عالوه بر ایرند تعزیرر
دارای مراتو متعددی است و یکی از مراتو آالد نهری و موعظره اسرت (حلّرید 1011د
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ج3د ص /91عالمه حلّید [بیتا]د ج0د ص )017که از سوی پیامبر اکررم(ص) در مروارد
مذکور اعما ،اردیده است .به تعبیر امیرر مؤمنراال(ع)د در بسریاری از اناهراالد ترذکر و
اعالم به مرتکو به عنواال مجازات کفایرت مریکنرد (ابرنابریالحدیردد [بریترا]د ج18د
ص /114اللیثی واسطید 1199د ص.)099
3ـ1ـ .4حفظ نظام

اسالم به حفظ نظم و انتظام بامعه اهمیت فراوانی میدهد و نسبت به سرنو ت فررد و
بامعهد بیاعتنا نیست و هرکس نظم عمومی را مختل کندد حاکم مریتوانرد او را تعزیرر
نماید برخی فقها به این دلیل اسرتناد کرردهانرد (ر.ک :خوانسرارید 1043د ج9د ص/79
خویید 1049د ج1د ص /119صرافی الپایگرانید 1040د ج0د ص /131تبریرزید 1019د
ص .)094هر نظام حقوقی برای رسیدال به اهداف خودد یک سلسرله مقرررات الرزامآور
بعل و ضمانت ابراهای متفاوتی برای رعایت آال قوانین وضع میکند .دین مبین اسالم
نیز برای رسیدال به مصالح مادی و معنوی و برای حفظ نظام تشریعی که بنا کرده استد
سلسله ضمانتهای مؤثرث دارد (مکارم ریرازید 1018د ص18رر )01بره ویرژه آنکره
برایمی که به طور خاص در ریعت اسالم برای آال مجازات معین ده اسرت و ذیرل
عنواال حد یا قصاص می آیدد بسیار محدود است به اونهای که برخی فقها تعداد برایم
موبو حد را ش مورد (محقق حلّرید 1047د ج0د ص )710و برخری دیگرر از فقهرا
برایم موبو حد را انزده مرورد دانسرتهانرد (خرویید 1049د ج1د ص .)100رو رن

است با این برمانگاریِ محدودد نمیتواال نظم و انتظام یک بامعه را حفظ کررد و اارر
تعزیرد مشروع نبا دد به معنای اباحهاری و آزادی بیحد و حصر خواهرد برود کره بره
طور یقیند هدف و مقصرود رارع مقردس نیسرت و بره فروپا ری فرهنگرید سیاسرید
ابتماعید اخالقید اقتصادی و ...منجر خواهد د .البتره ایرن دلیرل فقرط برواز تعزیرر
نسبت به اناهانی که نظم بامعه را مختل میکندد اثبات میکند و مشرروعیت تعزیرر در
همه اناهاال را ثابت نمیکند.

برخى فقهای معاصر براى اثبات قاعدهد به رمو ،ادلره قطعرى امرر بره معرروف ا راره
کردهاند .وبوب امر به معروف و نهى از منکر و مراتو آالد با ادله اربعه از بملره سریره
و سنّت پیامبر(ص) به اثبات رسیده است (کلینرید 1108د ج7د ص )071و نیرز وبروب
تعرض به تارک وابو یا فاعل حرام با مراتو اونااوال مرذکور در فقره  -کره از تنفرر
قلبى براى عموم مردم آغاز مى ود و تا ضرب و برد و حتى قتل او به وسریله حراکم
ادامه مىیابد  -باعث ده است بعضى از فقها قاعده «تعزیر در هر معصیت» را از عموم
ادله امر به معروف و نهى از منکرد قابل استنباط بداننرد (منتظررىد 1047د ج0د ص/149
مکارم یرازید 1181د ص.)18
3ـ1ـ .6اجماع

برخی فقها این قاعده را ابمراعی یرا بردوال مخرالف دانسرتهانرد (نجفرید 1040د ج01د
ص /008خویید 1049د ج1د ص /119مکارم ریرازید 1181د ص )18ولری مریترواال
افت با توبه به اینکه ابماعی میاال فقهای متقدم منعقد نشده است و این ابماع منقو،
احتماالً مدرکی است و مستند آال روایت پیامبر اکرم(ص) میبا د پرس دلیرل مسرتقلی
محسوب نمی ود و حجت نیست.
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3ـ1ـ .5عمومات ادله امر به معروف و نهی از منکر
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3ـ .2تعزیر در گناهان کبیره
بعضى از فقهرا از بملره صراحو برواهرد فقیره قررال سریزدهم (نجفرید 1040د ج01د
ص )008و امام خمینی از فقهرای معاصررد در یکرى از دو قرو ،خرویش در ایرن براره
(خمینید [بی تا]د ج0د ص)099د سیدمحمدرضرا الپایگرانی (الپایگرانید [بری ترا]د ج1د
412

ص )011و فاضل لنکرانی (لنکرانید 1000د ص )019فقط در خصروص اناهراال کبیرره
تعزیر مرتکو را روا میدانند.
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در این دیدااهد عمومیت قاعده و روایرت پیرامبر اکررم(ص) برا ادلره تکفیرر صرغائر
 نادیدهارفتن و محو اناهاال کوچک  -به خاطر ابتناب از کبرائر تخصرص زده ردهاست و این ادلهد مخصص عموم صحیحه داودبنفرقد مریبا رند (ر.ک :نجفرید 1040د
ج01د ص008ر .)007به این بیاال که به مقتضاى روایات متعدد و آیره  11سروره نسراءد
کسانى که مرتکو اناه صغیره مى وند ولی از اناهاال کبیره ابتناب مىکننردد مجرازات
َ َُ َ
بلاع َر
نمى وند و مورد مغفرت خدا قرار مىایرند .در آیه مذکور آمده استِ « :إن تجت ِنبوا ک ِ
ًَ َ ً
ُ
ُ َ َ َ ُ ُ َ ِّ َ ُ َ ِّ ُ ُ
ةاتک َو ند ِخلک ُمدخال ک ِریما اار از اناهاال بزراى که از آال منع
ما تن ون عنه نکفر عنک سی ِ
دهاید کناره کنیدد اناهاال [کوچک] را محو میکنیم و ما را بجایگاهى ارامرى داخرل
میکنیم» در نقد این استدال ،افته ده است :تکفیر در این آیهد به رفرع عرذاب اخرروى
مربوط استد نه مجازات دنیوى بنابراین تعزیر در اناهاال صغیره نیرز براری مریبا رد
(منتظرىد 1007د ص .)119در رد این نقد نیز افتره رده اسرت کره عقوبرت اخرروید
خصوصیتی ندارد و امل تعزیر که نوعی از عقوبت استد مری رود و آال را برمریدارد
(الپایگانید 1010د ج0د ص.)073

3ـ .3تعزیر در همه گناهان به شرط عدم ترک گناه با تذکر و موعظه
بر اساس این دیدااهد قاعده در همه اناهاال باری می ودد مشروط به اینکه مرتکو آال
با نهى یا توبیخد اناه را ترک نکند و اار با صِرف نهی یرا تروبیخد مرتکرو متنبره رودد
تعزیر وی بایز نیستد مگر در مواردی که نصّ خاص وبود دارد .فاضل هنردید فقیره

قررال یرازدهم (فاضرل هنردید 1043د ج0د ص )013و سریدعلی طباطبرایید فقیره قرررال
دوازدهم (طباطبایید 1040د ج0د ص )081این قو ،را پذیرفتهاند.
دلیلی که برای این قو ،بداال استناد ده است اینکه تا زمرانى کره بترواال از ارتکراب
معاصى بدوال ضرب و فقط با نهى و توبیخ مرتکو اال بلوایرى کردد نوبت به ضررب
نمىرسدد مگر در مواردی که دلیرل خراص دا رته با ریم (فاضرل هنردید 1043د ج0د
ص .)013این دلیل نارساست و نمیتواند عمومیت صحیحه داودبنفرقد را محدود کنرد
هراونه تعدى از احکام الهى است (فاضل لنکرانید 1000د ص .)018به نظرر مریرسرد
مستفاد از ادله این با د که تعزیر مانند حد است و هماالاونه که ابرای حردد بره عردم
تأثیر اذاری موعظه و توبیخ منوط نیستد در تعزیر نیز هماالاونه است .عرالوه برر آالد
نهى و توبیخ نیز از مصرادیق تعزیرر بره رمار مرىرود .تعزیرر دارای اهرداف متعرددی
می با د که یکی از اهداف آالد اصالد و تأدیو مرتکو اسرت بنرابراین چره بسرا ایرن
هدف با موعظه و توبیخ تأمین ود ولی اهداف دیگری مانند بازدارندای و ممانعرت از
تجری مرتکو و دیگراالد اقتضای مجازات تعزیری دیدتری دا ته با رد و بره همرین
دلیلد نمیتواال مشروعیت تعزیر را به متنبهنشدال مرتکو اناه با نهی یا توبیخ مقید کرد.

3ـ .4تعزیر در گناهان مورد اجماع مسلمانان
برخی فقهای معاصرد مورد قطعی و یقینی بواز تعزیر را در خصوص ارتکراب رفتراری
می دانند که تحریم آال مورد ابماع با د .امام خمینی این نظریه را پذیرفتهاند .ایشراال در
دو موضع در تحریرالوسیلهد یک مرتبه به بواز تعزیر در همه اناهاال (خمینید [بریترا]د
ج0د ص )081و در موضع دیگری بره برواز تعزیرر در اناهراال کبیرره فتروا داده اسرت
(هماالد ص )099و وبه بمع را ابماعیبودال حرمت فعل ارتکابی میداند (هماالد ج1د
ص .)030برخی فقها منظور از این ابماع را ابماع مسلماناال دانستهاند (اراکید انجینره
اسررتفتائات قضررایید پرسررش  .)1707بررر اسرراس ایررن دیرردااهد قرردر مترریقن از حرردیث
پیامبر(ص) درباره تعدی از حدد ارتکاب رفتاری است که ابماع مسرلماناال برر حرمرت
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و افته ده است روایات و ادله دیگر (روایات عام و خاص)د مقتضرى مجرازات برراى
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آال وبود دارد و اار رفتاری ابماعاً حرام نبا دد تعدی از حد احراز نشدهد محل ربهه
است بنابراین سبو تعزیر نمی ود.

3ـ .5تعزیر در گناهان موجب آزار و اذیت مردم و اختالل نظام
412

بعضی از فقهای معاصرد موارد قطعی و یقینی بواز تعزیر را در اناهرانی مریداننرد کره
سبو آزار و اذیت مردمد اختال ،نظامد افساد در امورد هتک حرمتها و ناامنی در بامعه
می ودد و به طور کلی در مواردی که الزم است حراکم در آال مروارد اعمرا ،حاکمیرت
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نماید (صافی الپایگانید 1040د ص .)117دلیلی که بر این قو ،ذکرر کرردهانرد آنکره از
مجموع ادله استفاده می ود که قدر متیقن بواز تعزیرد منحصر به موارد مذکور اسرت و
در بیش از این مقدار و موارد کد مقتضای اصلد بایزنبودال تعزیر میبا د (هماال).
به نظر میرسد با توبه به عموم و اطالق ادلره قاعرده ماننرد آیره مرذکور و روایرت
نبوید در موارد ک باید به اطالق و عموم ادله تمسک کردد نه اصل عدم بواز تعزیرر
زیرا با وبود دلیلد نوبت به اصل نمیرسد.

 .4شمول قاعده نسبت به تعدی از احکام ثانویه
عموم و اطالق ادله تعزیر بر ارتکاب هر کار حرامد امل اناهانی که به عنراوین ثرانوی
حراماند نیز میاردد و بسیاری از فقها یکی از تفاوتهرای حرد و تعزیرر را همرین امرر
می دانند که تعزیر تابع وبود مفسرده اسرت هرچنرد آال کرار انراه نبا رد ( رهید او،د
[بیتا]د ج0د ص /101ر.ک :سیوری حلّید [بریترا]د ص /091موسروی اردبیلرید 1011د
ص /00مکارم یرازید 1018د ص.)331
در مقابلد برخی از فقها تعزیر را فقط در اناهاال کبیرهای که حرد معیّنری بررای آنهرا
ذکر نشده با دد بایز میدانند (الپایگانید [بیتا]د ج1د ص.)011

 .5سیاست قانونگذار در برخورد با این اقوال
با بررسی سِیر قانونگذاری در نظام مقدس بمهوری اسالمی ایراال و با مالحظه نخستین

مجموعه مصوب در تعزیرات که قانوال تعزیرات مصوب  1190/3/18میبا رد و دیگرر
برایم موضوع تعزیرات که به صورت مجموعه مفصّل ماننرد قرانوال مجرازات اسرالمی
مصوب ( 1193کتاب پنجم :تعزیرات و بازدارنده) یرا در ارتبراط برا برایمری بره طرور
خاص مانند برایم رایانهای در حوزه تعزیرات در سرا،هرای اخیرر تصرویو ردهانردد
مشخص می ود مبنای اصلی و غالو در برمانگاری اناهاال و تعیرین تعزیرر بررای آالد
دیدااه پنجم است یعنی در حوزه اناهانی است که سربو آزار و اذیرت مرردمد سرلو
برم انگاری همه اناهاال یا همه اناهاال کبیره یا همه اناهانی که حرمت آال مورد ابماع
مسلماناال استد مطرد ده با د بنابراین رو ن میبا د که به هیچ عنواال اطرالق ایرن
قاعده در حوزه برم انگارید مورد نظر مقنن نبوده است بر این اساسد به طرور مسرلّمد
اطالق این قاعده بایگاهی در ربوع به منابع یا فتاوای فقهی نخواهد دا ت.

 .6ارتباط این قاعده با اصل قانونیبودن جرایم و مجازاتها
رابطه این قاعده و اصل قانونیبودال بررایم و مجرازاتهرا در دو فررض قابرل بررسری
است یک فرضد بمع این دو در حقوق کیفری اسالمد صرف نظر از قروانین براری و
به صورت دروال سیستمی است .در این فرضد قاعده هیچ تعارضی با اصل قانونیبرودال
برم و مجازات و مبانی آال ندارد چوال در ریعت برایم و مجازات آال بیراال اردیرده
است و با این اعالمد قبح عقاب بالبیاال الزم نمیآید و هدف اصل قانونی برودال بررم و
مجازات که آااهی مردم از برم بودال رفتار و رعایت حقوق مردم استد تأمین میاردد
هرچنرد در ایرن روشد در برررایم موبررو تعزیررر بره طررور صررریح یکایررک برررایم و
مجازات های آال بیاال نشده است ولی به رو نی اعالم ده کره مرثالً هررکس مرتکرو
معصیت ودد تعزیر می ود و همین مقدار اعالم برای آاراهی مرردم از حرق و حقروق
خویش و پرهیز از ارتکاب برمد کفایت میکنرد و بره طرور معمرو،د آاراهی مرردم از
محرمات رعی بیش از آااهی آناال از مقررات قانونی است .عالوه بر ایند در رریعت
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آرامش و امنیت و اختال ،نظام است و دیده نشده است حتی در قالو طرد پیشرنهادید
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اسالمد بهل به حکم  -بهل حکمی و موضوعی به حرمت  -رافرع مسر ولیت کیفرری
است (محقق حلّرید 1047د ج0د ص /719عالمره حلّرید 1011د ج1د ص /301خمینرید
[بیتا]د ج0د ص )039و حتی در مرواردی صِررف ادعرای بهرلد پذیرفتره ردهد رافرع
مس ولیت کیفری است (ر.ک :عالمه حلّید [بریترا]د ج0د ص /009رهید ثرانید 1014د
440

ج7د ص /39خمینید [بیتا]د ج0د ص )038و بدین ترتیود حقوق مردم تضمین می ود
و اار احیاناً کسی به معصیتبودال عمل آااه نبودد مجازات نخواهد د.
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فرض دومد بمع این دو امر با توبه بره سیسرتم کیفرری بمهروری اسرالمی ایرراال
است .در متوال اونااوال مانند اصل  19قانوال اساسی و مادّه  0قانوال مجرازات اسرالمید
قانونگذار بمهوری اسالمی ایراال اصل قانونی بودال برم و مجرازات را پذیرفتره اسرت.
ظهور اصل  19قانوال اساسی و مادّه  0قانوال مجازات اسرالمی برر ایرن اسرت کره هریچ
عملی برم نیست و مجازات نداردد مگر آنکه در قانوال بداال تصریح ده با د بنابراین
اار ارتکاب عملی رعاً اناه با د ولی در قانوال برمانگراری نشرده با رد و بررای آال
مجازات معیّن نشده با دد قابلیت مجازات ندارد که با قاعرده تعزیرر بررای فعرل حررام
معارض است چوال قاعرده «التعزیلر لکلل فعلل حلرام» اطرالق دارد و اطرالق آال رامل
مواردی که در قانوال برم انگاری ده است و مواردی که در قانوال برمانگراری نشردهد
می ود.
از سویی اصل  199قانوال اساسید قاضی را مکلف میکند در موارد سکوتد ابمرا،
و ابهام قانوالد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر ربوع کند .همین مفاد در مادّه 010
قانوال آیین دادرسی کیفری سابق نیز تکرار ده بود کره ایرن نروع قانونگرذارید رائبه
تعارض قوانین را دامن زده است و چهار دیدااه در میاال حقوقداناال وبود دارد.

6ـ .1ارتباط اصل 161ق.ا .با اصل قانونیبودن جرایم و مجازاتها
در مورد ربوع به منابع معتبر فقهی در موارد سکوت و نقص و ابهرام مرواد قرانوالد بره
استناد اصل 199ق.ا .دیدااه های حقوقداناال و رویّه محاکم متفاوت است و نظریرههرای
متعددی وبود دارد که در ادامه بررسی میاردد.

6ـ1ـ .1اختصاص اصل 161ق.ا .به دعاوی مدنی

بر اساس این دیدااهد اصل 19ق.ا .اصل 199ق.ا .را تخصیص زده است و اصل مرذکور
امل دعاوی کیفری نمی ود و ناظر به دعاوی مردنی اسرت (ر.ک :الردوزیاالد 1197د
ج1د ص /191ها مید 1184د ص .)083به نظر میرسد دلیلی بر این تخصریص وبرود
ندارد و اصل 19ق.ا .مخصص اصل 199ق.ا .نیست و مرادّه  010قرانوال آیرین دادرسری
کیفری سابق مؤید عدم تخصیص است .غالباً دلیل مخصص پس از دلیل عام میآیدد نره
در اینجا وبهی ندارد .اار قانونگذار ربوع به منابع و فتاوای معتبر فقهی را مختص بره
دعاوی مدنی میدانستد نیازی نبود اصل 199ق.ا .را به صورت مطلق تدوین کند.
6ـ1ـ .2شمول اصل 161ق.ا .نسبت به دعاوی کیفری شکلی

بر اساس نظریه دومد اصل 199ق.ا .فقط در امور کلی کاربرد دارد و در امرور مراهوی
باری نیست (آخوندید 1190د ج1د ص .)118این ادعا بردوال دلیرل اسرت و غالبراً در
موارد کلی فتاوا و منابع معتبر فقهی ورودی به بحث ندارنردد ترا قانونگرذار در مروارد
سکوت و نق

و ابهام قوانیند محاکم را به منابع و فتاوای معتبر فقهی ارباع دهد.

6ـ1ـ .3شمول اصل 161ق.ا .فقط در تشخیص موضوعات کیفری

این اصل فقط برای تشخیص موضوعات کیفری استد نه برمانگاری و تعیین مجرازات
(ر.ک :الرردوزیاالد 1197د ج1د ص /191کاتوزیرراالد 1194د ص .)010بررر اسرراس ایررن
دیدااهد در تعیین مصادیق عمل منافی عفت غیر از زناد عمل حرام یا احراز اصرل نکراد
و طالق در دعاوی خانوادای از نظر تکلیف پرداخت نفقره یرا بریحرهدار ردال عفرت
عمومید منابع رع و عرف قابل استناد است (افراسیابید 1199د ج1د ص.)199
ظاهراً این مبحثد خارج از محل نزاع است و محل اختالفد ربوع به منرابع فقهری
برای برم انگاری استد وارنه ربوع به منابع فقهی برای رفع ابهام در موضوع تعارضی
با اصل قانونیبودال برایم و مجازاتها ندارد و محل اختالف نیست.
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آنکه پیش از دلیل عام ذکر ود و مخصص عام الحق با د .افزوال بر اینکره تخصریص
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6ـ1ـ .4شمول اصل 161ق.ا .نسبت به دعاوی مدنی و دعاوی کیفری

اصل مزبور عالوه بر دعاوی مدنید امل دعاوی کیفری اعرم از رکلی و مراهوی نیرز
می ود و قاضی باید بر مبنای آالد به برمانگاری اقدام نماید (ها رمید 1184د ص.)97
به نظر میرسد ربوع به منابع و فتاوای معتبر فقهی برای برمانگراری در همره اناهراال
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بر خالف سیره قانونگذاری کشور و رویّه قطعی محاکم است و قابل دفاع نیست.

6ـ .2بررسی ادله و تحلیل دیدگاه چهارم
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برای ابتناب از طوالنی دال بحثد برای مطالعه تفصیل ادله و نقد دیردااههرای او ،ترا
سومد به مقاله «بررسی تعارض اصل  199قانوال اساسی با اصرل قرانونیبرودال بررایم و
مجازاتها» ربوع فرمایید (همراال) .در اینجرا بره اختصرار ادلره دیردااه چهرارم مررور
می ود:
 .1مادّه  0قانوال مجرازات اسرالمید تعارضری برا اصرل 199ق.ا .نردارد چروال اوالًد
مادّه 0ق.م.ا .مفهوم ندارند و اثبات ریء نفری ماعردا نمریکنرد برداالمعنرا کره اثبرات
مس لهای به منزله نفی غیر آال نیست .در مادّه 0ق.م.ا .تصریح ده است هر رفتراری کره
در قانوال برای آال مجازات معیّن دهد برم است ولی نسبت به رفتراری کره در قرانوال
برای آال مجازات معیّن نشده استد نفیاً و اثباتاً بیانی ندارد و نمریاویرد اارر در قرانوال
برای رفتاری مجازات معیّن نشده با دد برم نیست و ورای نگهباال در یکی از نظرات
خویش درباره قانوال مجازات اسالمی 1170د به این امر تصریح میکند و میاوید:
مادّه  10از این بهت که فعل یا ترک فعلری را کره ررعاً مجرازات
دا ته با د ولری قرانوال متعررض مجرازات آال نشردهد مسرتوبو
مجازات نمیداندد خالف موازین رع ناخته د .هرااه این مرادّه
به صورت متن سابق [مادّه  0قانوال مجازات اسالمی ]1194اصرالد
 .1مادّه  0الیحه قانوال مجازات اسالمی ارسالی به ورای نگهباال« :برمد فعل یا ترک فعلی است که در قانوال
برای آال مجازات تعیین ده است و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمیتواال برم دانستد مگر آنکه در قانوال
برای آال مجازات در نظر ارفته ده با د».

ودد ایراد برطرف میاردد» (نامه ماره  33000ورای نگهباال به
تاریخ .)1188/11/0

ثانیاًد منظور از قانوال در موارد مذکورد قانوال به معنای خراص یعنری مصروبات قروه
مقننه نیستد بلکه امل قانوال اساسی نیز می ود و با توبه به اطالق اصل 199ق.ا .کره
دادااه را در موارد سکوتد ابما ،و ابهامد به ربوع به منابع معتبر اسرالمی یرا فتراوای
معتبر مکلف کرده استد فرض عدم رعایت اصل قانونیبودال برم و مجرازات را نردارد
تصریح مادّه  010قانوال آیین دادرسری کیفرری سرابقد داداراه مکلرف اسرت در مروارد
سکوتد ابما ،و ابهام قانوالد به منرابع معتبرر اسرالمی یرا فتراوای معتبرر ربروع کنرد
(ر.ک :حسینید 1181د ص.)907

 .1در حکم قانونبودن فتاوا و منابع معتبر فقهی
طرفداراال این دیدااه معتقدند براساس اصل 199ق.ا.د فتاوا و منرابع معتبرر اسرالمید در
حکم قانوالاند بنابراین این امر منافاتی با اصل قانونی بودال برایم و مجازاتهرا نردارد.
مبنا و منشأ این دیدااهد نظریه کمیسیوال استفتائات ورای عرالی قضرایی اسرت کره در
مورد تفسیر مادّه  087قانوال اصالد موادی از قانوال آیین دادرسی کیفرری 1صرادر رده
است (ر.ک :ها مید 1184د ص.)80

 .8عموم مستفاد از اصل 161ق.ا.
اصل 199ق.ا .بر «عموم» داللت دارد ر اعم از دعاوی کیفری و مدنی رر زیررا تعبیرر بره
 .1مادّه  087مقرر دا ته است« :احکام دادااههای کیفری باید مستد ،و موبّه بودهد مستند به مواد قانوال و اصولی
با د که بر اساس آالد حکم صادر ده است .دادااهها مکلفاند هر قضیه را در قوانین مدوّنه بیابند و اار
قانونی نبا دد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای مشهور و معتبر حکم قضیه را صادر نمایند و دادااهها
نمیتوانند به بهانه سکوت یا نق
صدور حکم امتناع ورزند».

یا ابما ،یا تعارض قوانین مدوّنهد از رسیدای به کایات و دعاوی و
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و حتی اار منظور از قانوالد قانوال به معنای خاص یعنی مصوبات قوه مقننه با د نیرز برا
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«هر دعوا» ده است و کلمه «هر» در فارسید بر عموم داللت دارد و از نظرر اصرولیوالد
عموم قویتر از اطالق است زیرا داللت عام از «دالالت وضعیه لفظیه» است که از خود
لفظ استنباط می ود ولی داللتهای اطالقد بزء داللت لفظری نیسرتد بلکره «عقلری»
بودهد از راه مقدمات حکمت کشف می ود .از این رود رکن اصلی اطالق این است کره
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باید در مقام بیاال بودال قانونگذار احراز ود و حتی اار ک دا تیم قانونگرذار در مقرام
بیاال است یا خیرد نمیتواال به اطالق تمسک کرد ولی در این اصلد از راه لفظ «هر» که
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از ادات عموم میبا دد چنین استنباط می ود که قانونگذار «عمروم دعراوی» را در نظرر
دا ته است .بر همین اساسد « ک در مس له» نیز نمیتوانرد بره عمروم مسرتفاد از ایرن
قانوال خد ه وارد سازد (ر.ک :هماالد ص.)89

 .9اطالق مستفاد از مشروح مذاکرات قانون اساسی
افزوال بر اینکه لفظ قانوالد بر عموم داللت داردد ربوع بره صرورت مشررود مرذاکرات
مجلس بررسی نهایی قانوال اساسی نیز این اطمیناال را به وبود مریآورد کره مقصرود از
این اصلد اعم از دعاوی مدنی و کیفری است و برر همرین اسراسد «اطرالق» دارد و برا
مرابعه به مشرود مذاکرات میتواال دریافت با وبود آنکه قانونگذار در مقام بیاال بروده
و سابقه ذهنی نیز نسبت به مادّه 1ق.آ.د.م .دا ته اسرت ولری «دعراوی» را مطلرق ذکرر
کردهد مقید به دعاوی مدنی نکرده است (هماال).
بدین بهت به اعتقاد برخی حقوقداناالد با دقت در مذاکرات مجلس بررسری نهرایی
قانوال اساسید نمیتواال پذیرفت که اصرل 199ق.ا.د بره دعراوی مردنی اختصراص دارد
(نوربهاد 1198د ص.)197
بیشتر حقوقداناال در تفسیر اصل 199ق.ا .و توضیح آال به تنها منبعی که هیچ اسرتناد
و ا ارهای نکردهاندد صورت مشرود مرذاکرات مجلرس بررسری نهرایی قرانوال اساسری
استد به رغم اینکه از بهترین یوههای تفسیر قانوال که همه حقوقداناال بر آال اتفاق نظر
دارندد همین یوه  -یعنی تفسیر منطقی  -است که از راه مرابعره بره صورتجلسرات و

مشرود مذاکراتد مقصود واقعی قانونگذار کشف میاردد و انتقاد بره قرانوال را بایرد از
تشخیص مقصود قانونگذار و انتساب امری به مقصود واقعری قانونگرذارد تفکیرک کررد
(ها مید 1184د ص.)88

 .11فهم قانونگذاران عادی و مفسران قانون اساسی از اصل 161
زمانی که مادّه  087قانوال اصالد موادی از قانوال آ.د.ک .تصویو د ر سا 1191 ،رر و
ورای نگهباال مطرد اردیدد همه فقهای ورای نگهبراال و در نتیجره اکثریرت اعضرای
ورای نگهباال به عدم مغایرت مواد مذکور با اصل 199ق.ا .رأی دادند (مهرپورد 1190د
ص .)87این نکته خود مؤیدی بر این مسر له اسرت کره قانونگرذاراال و بیشرتر اعضرای
ورای نگهباال که مفسر قرانوال اساسری محسروب مری روندد اصرل 199ق.ا .را رامل
دعاوی کیفری نیز میدانند .به عبارت دیگرد تأیید مادّه مزبور به وسیله رورای نگهبراالد
خود نوعی تفسیر اصل 199ق.ا .محسروب مری رود و ترا انردازهای سربو رفرع ابهرام
میبا د.
مادّه  087قانوال اصالد موادی از قانوال آ.د.ک .مصوب 1191د مجدداً با تفاوت قابرل
مالحظهای در مادّه  07قانوال تشکیل دادااههای کیفری  1و  0عو دیواال عالی کشرور
مصوب  1198و مادّه  8قانوال تشرکیل داداراههرای عمرومی و انقرالب مصروب 1191د
تکرار د که خود مؤید این مدعاست که قانونگذاراال از اصرل 199ق.ا .اسرتفاده عمروم
کردهاند برخی حقوقداناال نیز بدین نکته ا اره کردهاند (ر.ک :نوربهاد 1183د ص.)197

 .1مادّه 010ق.آ.د.ک« :.رأى دادااه باید مستد ،و موبّه بوده و مستند به مواد قانوال و اصولى با د که بر اساس
آال صادر ده است .دادااه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدوّال بیابد و اار قانونى در خصوص
مورد نبا دد با استناد به منابع فقهى معتبر یا فتاواى معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادااهها نمىتوانند به
بهانه سکوت یا نقص یا ابما ،یا تعارض یا ابهام قوانین مدوالد از رسیداى به کایات و دعاوى و صدور
حکم امتناع ورزند».
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نیز مادّه  010قانوال آیین دادرسی داداراههرای عمرومی و انقرالب در امرور کیفرری 1در
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 .11استناد به اصل چهارم قانون اساسی
برخی برای اثبات دیدااه مو ،اصل 199ق.ا .نسبت به دعاوی کیفرید به اصل چهرارم
قانوال اساسی استناد کردهاند با این بیاال که:
از این اصل دو مطلو اساسی فهمیده می ود یکی آنکه هیچ یرک
از اصو ،قانوال اساسی و قوانین عادید تاب مقاومت در برابرر ایرن
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اصل را ندارند یعنی اار تناق

بین این اصل و اصو ،دیگر قانوال
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اساسی (از بمله اصل  )197و یا قوانین عادی (از بملره مرادّه  0و
9ق.م.ا ).به وبود بیایدد حاکمیت با این اصل است دیگر آنکره در
هر یک از امور مذکور در این اصل (مدنید بزایید مالید اقتصادید
ادارید فرهنگی نظامید سیاسی و مانند اینها)د اار میزانی از مروازین
اسالمی وبود دا ته با دد قانوال باید بر مبنای آال میرزاالد تنظریم و
تدوین ود (اتابکید 1190د ص /193ها مید 1184د ص87ر.)74

به نظر میرسد دیدااه اخیر از قوت استدال ،بیشتری برخوردار است و اصل ربروع
به منابع و فتاوای معتبر فقهید برای برمانگاری به استناد اصل  199قانوال اساسری قابرل
دفاع می با د ولی اطالق این دیدااه محل تأمل بودهد به طور قطعد بنای قانونگرذار برر
این نبوده است که در همه اناهاالد دادااهها مجاز با ند برا ربروع بره منرابع و فتراوای
معتبر فقهی در موارد غیرمصرد قانونید به بررمانگراری و تعیرین تعزیرر اقردام نماینرد.
ربوع به منابع و فتاوای معتبر فقهی برای برمانگاری در همه اناهاال برر خرالف سریره
قانونگذاری کشور و نیز مخالف با رویّه قطعی محاکم است و قابل دفاع نیست.

نتیجه
یقیناً ربوع به منابع فقهی در مورد همه اناهاال و یا حتی همه اناهاال کبیره بهت تعزیر
مرتکو برخالف اصل قرانونی برودال بررائم و مجرازات هراد اراده قانونگرذار و سریره
قانونگذاری در کشور و بر خالف سیستم احصای برایم و مجازاتها در قوانین کیفری

است و سبو هرج مرج و بینظمی در سیستم حقوق کیفری کشور مری رود ولری فری
الجمله اصل ربوع به منابع و فتاوای معتبر فقهی برای برمانگاری به اسرتناد اصرل 199
قانوال اساسی قابل دفاع است و با عنایت به مبانی اصل قانونی بودال برم و مجازات هرا
که حفاظت از حقوق مردم در مقابل خودسری حاکماال بوده است و با التفات به قاعرده
التعزیر لکل فعل حرام و سیره قانونگذاری بمهوری اسالمی ایرراالد منحصررا در مروارد
ارتکاب اناهانی که امنیت اخالقی و نظم ابتماعی بامعه را به نحو دید مخترل کررده
بوده و از مصادیق برایم فطری با د و وبداال عمومی بامعه چنین رفتاری محرّمری را
مجرمانه دانسته و اکی خصوصی دا رته و مبراد برودال آال مرورد اسرتبعاد و اسرتنکار
بامعه با د و مردم را به سوی انتقام بویی خصی سوق بدهردد داداراه مریتوانرد برا
استناد به اصل 199ق.ا .بر اساس منابع معتبر اسالمی یرا فتراوای معتبررد حکرم قضریه را
صادر نماید .بدیهی است در تطبیق مالکات فوق باید به موارد قدر متیقن بسرنده کررد و
در صورت ک و تردید اصل برائت و قاعده درء حاکم خواهد بود.
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با د به اونه ای که قباحت و ناعت آال رفتار محرّم در بامعه کامال واضرح و رو رن

442

منابع
قرآال کریم.
نهجالبالغه.
 .1ابنابیالحدیدد عزالدین شرح ن جالبالغة [بیبا] :دار احیاءالکتبالعربیةد [بیتا].
442

دوفصلنامه رسالت حقوق کیفری /سال اول /شماره دوم /پاییز و زمستان 1931

 .0ابناثیرد مبارکبنمحمد الن ایة فی غریبالددیث چ0د قم :اسماعیلیاالد .1190
 .1ابنعابدیند محمدامین حاشیة ّردالمدتار عللی ّ
اللدرالماتار [بریبرا] :دارالفکررد
1013ق.
 .0ابنعبادد صاحو المدیط فیاللغة چ1د بیروت :عالمالکتابد 1010ق.
 .3ابنقدامهد عبدالرحمن الشرحالکبیر بیروت :دارالکتوالعربید [بیتا].
 .9ابنمنظورد محمدبنمکرم لسانالعرب چ1د [بیبا] :نشر ادبالحوزهد 1043ق.
 .9اتابکید مریم «بحثی درباره اصل قانونیبودال برم و مجازات و عاع داللرت و
حکومت آال» نشریه حق (مطالعات حقوقی و قضایی) ش0د تابسرتاال 1190د
ص190ر.193
 .8اردبیلی (محقق اردبیلی)د احمد مجمعالفاعلدة والبرهلان چ1د [بریبرا] :بامعره
مدرسین حوزه علمیه قمد 1019ق.
 .7افراسیابید محمداسرماعیل حقوق جزای عمومی ایران چ0د تهرراال :انتشرارات
فردوسید .1199
 .14آخوندی محمود آیین دادرسی کیفری چ0د تهراال :انتشارات فرهنگ و ار راد
اسالمید .1190
 .11بیهقید احمدبنحسینبنعلی السننالکبری بیروت :دارالفکرد [بیتا].
 .10تبریزید میرزابواد أسسالحدود والتعزیرات؛ قم :چاپ مهرد 1019ق.

 .11بزیرىد عبدالرحمن الفقه علی مذاهباْلربعة چ1د بیروت :دارالثقلیند 1017ق.
 .10بوهرید اسماعیل صداحاللغة چ0د بیروت :دارالعلم للمالییند 1049ق.
 .13حابیدهآبادید احمد قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیراتد قصاص و دیات)
چ1د قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاهد .1189
 .19حجاوید موسى اإلقناع فی حل ألفاظ أبیشجاع بیروت :دارالمعرفةد [بیتا].
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 .19حرّ عاملید محمدبنحسنبنعلری وساائلالشایعة قرم :مؤسسره آ،البیرت(ع)د
 .18حسینی اهعبدالعظیمید حسینبناحمد تفسیر أثنیعشاری تهرراال :انتشرارات
میقاتد .1191
 .17حسینید سریدمحمد رابطه مفهوم شرعی گناه و مفهوم حقوقی جرم و نسابت
تحریم و تجریم «علوم بنرایی (مجموعره مقراالت در تجلیرل از اسرتاد محمرد
آ وری)»د چ1د تهراال :سمتد .1181
 .04حسینى مراغید میرعبدالفتاد العناوینالفق یة چ1د قم :دفتر انتشرارات اسرالمید
1019ق.
 .01حسینىد محمرد سیاست جنایى در اسامم و در جمهاورا اساممى ایاران
تهراال :انتشارات سمتد .1181
 .00حکیمد سیدمحسن مستمسا العروةالوثقی چ1د قم :مؤسسة دارالتفسیرد 1019ق.
 .01حلبید ابوصالد الکافی فیالفقه اصفهاال :مکتبة امیرالمؤمنین(ع)د 1041ق.
 .00حلّی (عالمه حلّی)د حسن بنیوسف إرشاداألذهان چ1د قم :بامعره مدرسریند
1014ق.
 .03حلّری (عالمرره حلّرری)د حسرنبررنیوسررف تحریراألحکاام [بریبرا] :مؤسسرره
آ،البیت(ع)د [بیتا].
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1010ق.

 .09حلّی (عالمه حلّی)د حسن بنیوسرف قواعاداألحکام چ1د قرم :مؤسسره نشرر
اسالمید 1011ق.
 .09حلّی (محقق حلّی)د بعفرربرنحسرن شارائ اإلسامم چ0د تهرراال :انتشرارات
استقال،د 1047ق.
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 .08حلّید ابنادریس السرائر چ1د قم :مؤسسه نشر اسالمید 1011ق.
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 .07حلّید ابنفهد المهذبالبارع قم :بامعه مدرسیند 1011ق.
 .14خامو ید سیدمهدی بررسی فقهی و حقوقی اصال قاانونیباودن جارایم و
مجازاتها چ1د تهراال :مؤسسه انتشارات امیرکبیرد .1183
 .11خمینید سیدروداهلل استفتائات چ1د [بیبا] :دفتر انتشارات اسالمید .1181
 .10خمینید سیدروداهلل تدریرالوسیلة قم :دارالکتباإلسالمیةد [بیتا].
 .11خوانسارید سیداحمد جام المدارک چ0د تهراال :مکتبةالصدوقد 1043ق.
 .10خویید سیدابوالقاسم تکملةالمن اج قم :مدینةالعل د 1014ق.
 .13خویید سیدابوالقاسم مبانی تکملةالمن اج قم :دارالهادید 1049ق.
 .19روحانید سیدمحمدصادق تکملةالمن اج قم :مدینةالعل د 1014ق.
 .19زبیدید محمدمرتضی تاجالعروس بیروت :المکتبةالدیاةد [بیتا].
 .18زحیلید وهبةبرنمصرطفی التفسلیرالمنیر فیالعقیلدة والشلریعة والملن ج بیرروت:
دارالفکر المعاصرد 1018ق.
 .17زیلعید بما،الدین تبیاینالحقاائق شارح کنزالادقائق [بریبرا] :دارالکترو
اإلسالمیةد 1779م.
 .04سبزوارید سریدعبداألعلی مهاذباألحکاام چ0د قرم :دفترر آیرتاهلل العظمرى
سبزوارىد 1019ق.

 .01سرخسید مسالدین المبسوط بیروت :دارالمعرفةد 1049ق.
 .00سیوری حلّید مقداد نضد القواعدالفق یة [بیبا] :مکتبه آیتاهلل العظمی مرعشی
نجفید [بیتا].
 .01سّیورى حلّىد مقداد التنقیح الرائ لمختصرالشرائ ؛ چ1د قم :کتابخانره آیرت اهلل
مرعشى نجفىد 1040ق.

421

 .00ربینید محمد مغنیالمحتاج [بیبا] :دار احیاءالتراث العربید1199ق.
 .09ررهید ثررانید زی رنالرردینبررنعل ری مسااال األفهااام چ1د [ب ریبررا] :مؤسسللة
المعارفاإلسالمیةد 1019ق.
 .09صافی الپایگانید لطفاهلل التعزیر أنواعه و ملحقاته قم :مؤسسه نشر اسرالمىد
1040ق.
 .08صدوقد محمدبنعلی المقن قم :مؤسسه امام هادی(ع)د 1013ق.
 .07صدوقد محمدبنعلری عیاون أخبارالرضاا تحقیرق حسرین اعلمری بیرروت:
مؤسسةاألعلمید 1040ق.
 .34صدوقد محمدبنعلی من َلیدضرهالفقیه تحقیرق علریاکبرر غفراری قرم :نشرر
اسالمید 1040ق.
 .31طایید یحیی التعزیر فیالفقه اإلسممی چ1د قم :بوستاال کتابد .1181
 .30طباطبایید سیدعلی ریاضالمسائل قم :مؤسسه آ،البیت(ع)د 1040ق.
 .31طباطبایید سیدمحمدحسرین المیازان فای تفسایرالقرآن قرم :نشرر اسرالمید
1019ق.
 .30طبرسید فضل برن حسرن مجما البیاان فای تفسایرالقرآن تهرراال :انتشرارات
ناصرخسرود .1190
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 .03هید ثانید زینالدینبنعلی الروضةالب یة چ1د قم :انتشارات داورید 1014ق.

 .33طوسید محمدبنحسن اإلستبصار چ0د قم :دارالکتباإلسالمیةد .1191
 .39طوسید محمد بن حسن اإلقتصادالهادی إلى طریقالرشاد چ1د [بریبرا] :نشرر
کتابخانهد 1193ق.
 .39طوسید محمدبنحسن التبیان فای تفسایرالقرآن تحقیرق احمدقصریر عراملی
424

بیروت :دار احیاءالتراث العربید [بیتا].
 .38طوسید محمدبنحسن المبسوط [بیبا] :المکتبةالمرتضویةد .1131
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 .37طوسید محمدبنحسن تهذیباألحکام چ0د قم :دارالکتباإلسالمیةد .1193
 .94طیود سیدعبدالحسین أطیبالبیان فی تفسیرالقرآن تهرراال :انتشرارات اسرالمد
.1198
 .91عمید زنجانید عباسعلی قواعد فقه بخش حقوق جزا تهراال :سمتد .1189
 .90فاضل لنکرانید محمرد تفصیلالشلریعة (کترابالحردود) قرم :مرکرز فقره ائمره
اطهار(ع)د 1000ق.
 .91فاضل هندید محمد بن حسن بنمحمد کشفاللثام قم :مکتبلة آیرتاهلل مرعشری
نجفید 1043ق.
 .90فراهیدید احمد کتاب العین چ0د [بیبا] :مؤسسه دارالهجرهد 1047ق.
 .93فضلید عبدالهادی دروس فی أصول فقهاإلمامیة چ1د [بیبرا] :مؤسسره أمالقررید
1004ق.
 .99فی

کا انید محمدحسن مفاتیحالشرائ قم :کتابخانه آیتاهلل العظمی مرعشی

نجفید [بیتا].
 .99قرائتید محسن تفسیر نور تهراال :مرکز فرهنگی درسهایی از قرآالد .1181
 .98کاتوزیاالد ناصر مقدمه علم حقوق؛ چ11د تهراال :ررکت انتشرار برا همکراری
بهنشرد .1194

 .97کاسانید ابوبکر بدائ الصنائ چ1د پاکستاال :المکتبةالدبیبیهد 1047ق.
 .94کا انید فتحاهلل تفسیر منهجالصادقین تهراال :کتابفرو ی علمید .1119
ّ
 .91کدخدایید محمدرضا «بررسى فقهى و حقوقى قاعده التعزیر في کل معصیة» فقه
اهل بیت(ع) ش30د تابستاال 1189د ص71ر.100
 .90کرکی (محقرق کرکری)د علری برن حسرین جاام المقاصاد چ1د قرم :مؤسسره
 .91کلینید محمدبنیعقوب الکافى چ 1و 0د تهراال :دارالکتباإلسالمیةد .1108
 .90الپایگانید سیدمحمدرضا الدّارالمنضود چ1د قم :دارالقرآالالکریمد 1010ق.
 .93الپایگانید سیدمحمدرضا مجم المسائل قم :دارالقرآالالکریمد [بیتا].
 .99الدوزیاالد ایرج حقاوق جازای عماومی ایاران ج1د چ1د تهرراال :انتشرارات
دانشگاه تهراالد .1197
 .99لیثی واسطید علیبنمحمد عیونالحکم والمواعظ چ1د [بیبرا] :دارالحردیثد
.1199
 .98محقق دامادد مصطفی قواعاد فقاه چ10د تهرراال :مرکرز نشرر علروم اسرالمید
1049ق.
 .97مکارم یرازید ناصرر أنوارالفقاهلة (کترابالحردود والتعزیررات) قرم :مدرسره
امیرالمؤمنین(ع)د 1018ق.
 .84مکارم یرازید ناصر تعزیر و گستره آن چ1د قم :مدرسه علیبنابیطالرو(ع)د
.1181
 .81مکی عاملی ( هید او)،د محمدبنبما،الردین القواعاد والفوائاد قرم :مکتبلة
المفیدد [بیتا].
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آ،البیت(ع)د 1048ق.
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 .80مکی عاملی ( هید او)،د محمدبنبما،الردین اللمعةالدمشلقیة چ1د [بریبرا]:
دارالفکرد 1011ق.
 .81منتظرىد حسینعلى حکومت دینى و حقوق انساان چ1د قرم :ارغرواال دانرشد
1007ق.
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 .80منتظرىد حسین على دراسات في وَلیة الفقیه و فقه الدولة اإلسالمیةد چ0د قرم :نشرر
تفکرد 1047ق.
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 .83موسوی اردبیلید عبدالکریم فقهالحدود والتعزیرات قم :دارالمفیدد 1011ق.
 .89مهرپورد حسین حقوق بشر در اسناد برینالمللری و موضرع بمهروری اسرالمی
ایراالد تهراال :مطبوعاتد .1189
 .89مؤسسه آموز ی و پژوهشی قضا گنجینه استفتائات قضایی (نرمافزار).
 .88میالنید علیرضا نگرشی بر اصل قانونیبودن جرایم و مجازاتها چ1د تهراال:
نشر میزاالد .1189
 .87نجفید محمدحسن جواهرالکمم چ9د قم :مکتبةاإلسالمیةد 1040ق.
 .74نوربهاد رضا زمینه حقوق بزای عمومید تهراال :انج دانشد .1183
 .71نووید محىالدین المجموع [بیبا] :دارالفکرد [بیتا].
 .70واسطى زبیدىد محوالدین تاج العروس من جواهرالقلاموس ج04د چ1د بیرروت:
دارالفکر للَباعة والنشر والتوزیعد 1010ق.
 .71وحید خراسانید حسین منهاجالصالحین قم :مدرسه امام باقر (ع)د 1008ق.
 .70ها ررمید سیدحس رین «بررس ری تعررارض اصررل  199قررانوال اساس ری بررا اصررل
قانونیبودال برایم و مجازاتها» نامه مفید ش09د تابستاال 1184د ص87ر.74
 .73یزدید سیدمحمدکاظم العروةالوثقی (المحشی) ج1د چ1د قرم :دفترر انتشرارات
اسالمید 1017ق.

