
1

به نام خدا

اسباب معافیت از کیفر 
در نظام حقوقی ایران 

مولف : 

محسن صفاری فرد خوزانی   

انتشارات ارسطو
)چاپ و نشر ایران(

1399



2

فهرست مطالب
مقدمه   ....................................................................   6

فصل اول : مفهوم و قرین شناسی    ..............   13

گفتار اول: مفهوم كيفر )مجازات( و انواع آن   .......   13

گفتار دوم : مفهوم معافيت و مفاهيم مشابه   .........   57

فصل دوم : مبانی معافيت از كيفر ار دیدگاه فقه و 
حقوق   .......................................................   98

گفتار اول: اقسام معافيت   ...................................   131

گفتار دوم: اجبار و اكراه   .....................................   135

گفتار سوم: مصونيت ها   .....................................   138

گفتار چهارم: معافيت از كيفر بر مبناى ماده 39 قانون 
مجازات اسالمي شرایط تحقق معافيت بر مبناى ماده 
39 قانون مجازات اسالمي   ................................   144

3-8 گفتار پنجم: تعارض معافيت از كيفر در ماده 39 



3

حقوق موضوعه   .................................................   168

فصل سوم : عذرهای معاف كننده   ..............   206

گفتار اول: عذرهاى معاف كننده   ........................   206

 گفتار دوم : عذر شرعى   .....................................   209

گفتار سوم: عذر توبه   ..........................................   232

گفتار چهارم: معافيت مطلق یا نسبى پدر و جد پدرى از 
كيفرقتل در فرزندكشى عمدى )بررسي موارد جواز قتل 
پدر و جد پدرى در فرزندكشي عمدى(   .............   266

گفتار پنجم : معافيت قضایى   .............................   278

فصل چهارم : گسترة شمول شبهه در اركان جرم و 
كاربرد قاعده درأ   .....................................   303

مبحث اول: گسترةي شمول شبهه در اركان جرم   ........   304

گفتار اول: شبهه در ركن قانونى جرم   ................   305

گفتار دوم: شبهه در عنصر مادى جرم   ...............   310

گفتار سوم: شبهه در عنصر روانى جرم   ..............   314



4

مبح��ث دوم: اقسام شبهه از نظر فقهاي اماميه و ارتباط 
قاعده درأ   ...........................................................   319

گفتار اول: اقسام شبهه از نظر فقهاى اماميه   .....   319

گفتار دوم: كاربرد قاعده درأ   ...............................   323

قواعد  و  اصول  دیگر  با  درأ  قاعده  ارتباط  سوم:  گفتار 
فقهى دیگر   ........................................................   334

: قلمرو قاعده درأ در حقوق كيفری  فص�ل پنج�م 
ایران   ....................................................   353

م��واد                       در  درأ  قاع��ده  اعم��ال  اول: گست��رة  مبح��ث 
قانونى   ...............................................................   355

مجازات  قانون   120 ماده  شرح  و  بررسى  اول:  گفتار 
اسالمى   .............................................................   357

گفتار دوم: نقد ماده 120 قانون مجازات اسالمى   ....   364

گفتار سوم: شرح ماده 121 قانون مجازات اسالمى   .......   366

مبح��ث دوم: گست��رةي اعم��ال قاع��ده درأ در ان��واع    
مجازاتها   ............................................................   374



5

گفتار اول: شبهه در مجازات هاى حدود و قصاص   ....   374

گفتار دوم: شبهه در دیات   ..................................   390

گفتار سوم: شبهه در تعزیرات   ............................   397

نتيجه گيرى و پيشنهادات   .................................   407

منابع و مآخذ   ......................................................   415



6

مقدمه

تأسيس معافيت از كيفر كه قبًال تنها در موارد خاصي 
از قبيل معرفي شركاء و معاونين جرم در بعضي از مقررات 
قانوني از جمله ماده 507 قانون مجازات اسالمي مصوب 
اخاللگران  مجازات  قانون  واحده  ماده   5 بند  و   1375
شده  بيني  پيش   1349 مصوب  هواپيما  پرواز  امنيت  در 
اسالمي 1392،  مجازات  قانون  در  مندرج  به شكل  بود، 
قضایي  حقوقي-  نهاد  واقع  در  است.  تقنيني  فاقدپيشينه 
وسيع،  باگستره  عام  نهاد  یك  عنوان  كيفربه  از  معافيت 
تأسيس جدیدى است كه در قالب یك ماده براى نخستين 
بار در قانون مجازات اسالمي1392با هدف كانوني حبس 

زدایي پيش بيني شده است.

كردن  محو  معناى  به  محكومان  و  مجرمان  عفو 
باعث  مجرم  یك  عفو  است.  اشخاصي  چنين  مجازات 
مي شود كه وى از امتياز مجازات نشدن براى جرم انجام 



7

شده برخوردار شود عفو یكي از امتيازاتي است كه براى 
نظر گرفته شده  در  نظام كيفرى  در  مجرمان و متهمان 
قابل  خصوصي  و  عمومي  نوع  دو  به  عفو  اصوًال  است. 
تقسيم است و مراجع صادركننده آن متفاوت هستند. در 
این  كنار  در  اما  داریم،   ... و  احكام شریعت حد، قصاص 
قانون  در  كه  داریم  هم  عفو  و  توبه  مجازاتها،  از  گونه 
اكنون  اما  بود،  نشده  پيشبيني  اسالمي  مجازات  سابق 
تعادلي  رویكردى  یك  اسالمي  مجازات  جدید  قانون 
مجازات  جدید  قانون  است.  گرفته  پيش  در  باره  این  در 
اسالمي نيز از عفو سخن گفته است. قانون سابق از عفو 
عمومي نام نبرده بود، اما خوشبختانه قانون مجازات فعلي 

از این مورد نيز نام برده است.

است  اى  وسيله  جامعه  هر  جزایي  مقررات  و  قوانين 
و  فردى  هاى  آزادى  و  حقوق  از  حمایت  و  حفظ  براى 
هاى  ارزش  شناخت  براى  است  معيارى  ونيز  اجتماعي 
حاكم و طرز تلقي اكثریت مردم نسبت به ماهيت و شرایط 
اعمال مجرمانه اى كه ارتكاب آنها از نظر نظام كيفرى 
ممنوع و مستحق مجازات است و از قدیمي ترین قوانين 
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با پيدایش بشر و زندگي اجتماعي او به وجود آمده ، همراه 
با پيشرفتهاى علمي، فرهنگي، اقتصادى و اجتماعي كه به 

رشد و حيات خود ادامه داده است . )وليدى،1385(

مانند  كيفرى،  سياست  بيان  در  صاحبنظران  و  فقها 
از  حقوقي هدف  مبناى  كيفرى  حقوقدانان  و  دانشمندان 
اند  نداده  قرار  بحث  مورد  تفصيل  به  را  كيفرى  قوانين 
به  كلي  اشاره  و  خمسه  ضروریات  عنوان  طرح  با  بلكه 
هدف و فایده قوانين جزاى اسالم كه عبارتند از : حفظ و 
پاسدارى از نفس، دین ، ناموس، عقل و مال بسنده كرده 

اند. )وليدى، 1385(

اما با توجه به مطالعه دقيق منابع و ادله احكام اسالمي 
و طبقه بندى انواع مجازات هاى اسالمي هر یك از آنها با 
هدفهاى خاصي قانونگذارى شده اند و با عنایت به جنبه 
حق الهي و حق الناسي هر یك از این مجازاتها و كيفيت 
اجراى آنها و تاثير سایر اصول و مباني در تشریح قوانين 
جزاى اسالم شاید بتوان هدفهاى حقوق جزاى اسالمي را 
پيش گيرى از جرم ، فایده اجتماعي كيفر حدود ، قصاص 
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و اجراى عدالت و تعزیزات و اصالح مجرم تقسيم بندى 
نمود )وليدى ،36( كه از مهمترین آنها پيش گيرى از جرم 
یا گناه است و آنچه در قرآن و سنت و متون اسالمي آمده 
اشاره به همين مطلب نموده است ) نحل آیه90 ( )حج 

آیه 41( ) آل عمران آیه 104(

و  حدود  كيفرهاى  انواع  تشریع  در  اسالم  قانونگذار 
قصاص و تعزیزات هدف هاى گوناگوني را مبناى سياست 
كيفرى خود قرار داده است به طورى كه اجراى صحيح آن 
متضمن فایده اجتماعي و مصالح عمومي جامعه اسالمي 
مي باشد. حدود كه در نظام كيفرى اسالم مجازات هاى 
كه  است  تغييرى  قابل  غير  و  ثابت  و  معين  و  مشخص 
و  باشد  مي  عمل  شدت  با  توأم  و  سختگيرى  با  همراه 
مانند  ندارند  را  ها  آن  در  تصرف  و  ها حق دخل  دادگاه 
زناى غير محصن كه در قرآن كریم یكصد تازیانه تعيين 

شده است.

یكي دیگر از مجازات هاى اسالمي كه نوع و اندازه 
آن  كيف  و  كم  و  تعيين  بلكه  نشده  تعيين  شرع  در  آن 
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به عهده قاضي دادگاه محول گردیده تعزیرات و اصالح 
مجرمين مي باشد، جرایمي كه در قوانين كيفرى اسالم 
براى آنها كيفر حدود، قصاص و یا دیات مقرر نشده است 

در محدوده تعزیرات اسالمي قرار مي گيرند.

جرایم و تخلفاتي هستند كه خالف اسالم بوده ليكن 
چون داراى اهميت كمترى است و صدمه زیادى به افراد 
نمي زند، لذا حكم بخصوصي براى آن ها در نظر گرفته 
نشده و مجازات آن به اختيار امام واگذار شده كه به نحو 
برساند.  خود  اعمال  كيفر  به  را  متخلف  و  مجرم  مقتضي 
ارتكابي  عمل  به  توجه  با  و  مورد  بر حسب  مجازات  این 
و شرایط مرتكب آن تغيير كرده و اصطالحاً به آن تعزیر 
هاى  نوآورى  از  یكي  شود.)شامبياتي،1389(  مي  گفته 
بحث  تخفيف،  موضوع  در  اسالمي  مجازات  جدید  قانون 
معافيت از مجازات در جرائم تعزیرى درجه هفتم و هشتم 
مندرج در ماده 19و ماده 39 قانون مي باشد . به موجب 
ماده 39: در جرائم تعزیرى درجه هاى هفت و هشت، در 
از احراز  صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس 
نيز  مجازات  اجراى  عدم  با  كه  دهد  تشخيص  مجرميت 
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مرتكب اصالح مي شود در صورت فقدان سابقه كيفرى 
برقرارى  یا  زیان  و  جبران ضرر  و  شاكي  گذشت  و  موثر 
ترتيبات جبران آن مي تواند حكم به معافيت از كيفر صادر 
این ماده حكم معافيت هر چند در ماده  به  با توجه  كند، 
727 قانون سال 1370، به صرفنظر كردن از مجازات در 
صورت گذشت شاكي خصوصي اشاره كرده بود در زمينه 
تخفيف از ابداعات قانون جدید است. تهيه كنندگان قانون 
مادة  از  متاثر  ماده  این  تدوین  در  اسالمي  جدید مجازات 
59-132 قانون مجازات فرانسه بوده اند .با این حال باید 
در نظر داشت كه معافيت ازمجازات مورد نظر این ماده از 
باب معاذیر و علل معاف كننده كه گاه باعث رهایي مجرم 
این معافيت  .در واقع، ماهيت  از مجازات مي شود،نيست 
لطف است نه پاداش. به این معني كه، معافيت مجرم در 
این ماده بخاطر همكارى در كشف جرم و دستگيرى سایر 
مجرمين یا اقرار به ارتكاب جرم و عللي از این قبيل نيست. 
بلكهصرفاً از این جهت است اوكه ًال جرم از چنان اهميتي 
برخوردار نيست تا نيازمندشد ت برخورد باشد وثانياً احتمال 
تكرار جرم از سوى مرتكب نمي رود .در این شرایط دادگاه 



12

از مجازات معاف  از باب كيفرزدایي، مرتكب را  مي تواند 
كند.

آنچه در ماده 39 به وضوح بيان شده، این است كه 
فرد به طور قطعي محكوم به كيفر نشده است تا تداخل 
98قانون  و   97  ،96 مواد  یا  اساسي  قانون  اصل110  با 
احراز  با  صرفًا  دادگاه  بلكه  كند،  پيدا  اسالمي  مجازات 
از جهات تخفيف محروم نكرده و  را  او  مجرميت متهم، 

حكمي كه صادر ميكند، او را از مجازات معاف ميكند.
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فصل اول : 

مفهوم و قرین شناسی 

گفتار اول: مفهوم کیفر )مجازات( و انواع آن

1 مفهوم لغوی

م�جازات در لغت به م�عناى جزا دادن ، پاداش وكيفر 
آمده است.



14

 مفهوم اصطالحی

از لحاظ حقوقی

م�جازات  از  متفاوتي  تعاریف  حقوقي  اص�طالح  در 
است  وكيفرى  تنبيه  از  عبارت  »مجازات  اس�ت:  آم�ده 
كه بر مرتكب جرم تحميل ميشود. مفهوم رنج از مفهوم 
مجازات غير قابل تفكيك است و در واقع رنج و تعب است 
یا »مجازات  باشد.« و  كه مشخص حقيقي مجازات مي 
ارائه  تعریف  مورد  در  است.  عليه مجرم«  جامعه  واكنش 
شده باید اذعان نمود كه علماى حقوق در بدست آوردن 
حقيقتي از مجازات وتعریف واقعي و اصطالحي آن عنایت 
خاصي مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستي 

جنبه هاى مختلف آن مطمح نظر قرار گيرد:

اوًال-مجازات مالزمه با عدالت واقعي دارد . پس اولين 
نكته در بيان تعریف مجازات ، رعایت عدالت است.

نيثاً- اگر براى شناخت حقيقت مجازات به تاریخ مراجعه 
كنيم، مالحظه ميشود كه مجازات در ابتداى امر عبارت از 
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ولي  بوده،  م�جرمانه  عمل  مقابل  در  ج�امعه  عكسالعمل 
انتظام�ي یافت و دول�ت به  بعدها كه جامعه تشكيالت و 
حقوقي  اجتماعي هم شكل  العمل  این عكس  آمد،  وجود 
به خود گرفت. بنابراین مجازات باید هدفي را تعقيب و این 

هدف ميبایست در تعریف كامًال مشخص گردد.

ثالثًا- واضع واجرا كننده مجازات باید در تعریف ذكر 
شود. رابعًا- محدوده مجازات باید مشخص شود.

اعمالي كه انسان انجام مي دهد اگر مخالف اخالق، 
وجدان، عدالت و قانون باشد، پاداشهاى آن با سرزنش، 
به  بود.  تأدیب، و مجازات همراه خواهد  تنبيه،  نكوهش، 
كار بردن كلمات به شكل مترادف و متعارف مورد قبول 
است اما وقتي عملي مخالف قانون باشد باید فقط كلمه 
مجازات را به كار برد. در اینجا مجازات به معناى پاداشي 
مقابل  در  كه  است  ترساننده  و  رنجآور  كننده،  نكوهش 
افعال یا ترك افعالي ایجاد شده تا مرتكب یا مرتكبان آن 

اعمال را تنبيه كنند.

دروغ   . بگویند  دروغ  است  ممكن  افراد  برخي  مثال: 
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دروغ  توان  مي  و  است  نكوهيده  و  ناپسند  عملي  گویي 
اینكه حق  )حسب  كرد  تأدیب  گاه  یا  سرزنش  را  گویان 
حقوقي  مانند  نه،  یا  باشد  داشته  وجود  تنبيه  یا  و  تأدیب 
كه والدین نسبت به اطفال دارند( اما نميتوان آنها را به 
مجازات )در معناى قانوني آن( رساند، چرا كه فعل دروغ 
گویي در قانون جرم شناخته نشده است مگر در شرایطي 
معدود و محدود1. قانون مجازاتها را مشخص ميكند و 
اجراى  نحوه  همچنين  و  سازد  مي  روشن  را  آنها  انواع 

آنها را اعالم مي دارد.

در ماده 2 قانون مجازات اسالمي بيان شده هر رفتارى 
اعم از فعل یا ترك فعل كه در قانون براى آن مجازات 
و  است جرم محسوب مي شود. جرم شدت  تعيين شده 
نيستند.  مساوى  مجازاتشان  ها  جرم  همه  و  دارد  ضعف 
بوده  اساسي  قانون   36 اصل  از  ستأ ي  ماده  این  اساس 
كه همان اصل قانوني بودن جرم و مجازات است كه در 

دعواى  در  كس  »هر  تعزيرات:  جديد  قانون   649 ماده  مثال  عنوان  به    .1
حقوقي يا جزايي كه قسم متوجه او شده باشد، سوگند دروغ ياد نمايد به 

شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد. «
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تمام كشورها پذیرفته شده است حتي در قرآن هم یكي 
از منابع معرفي شده است سوره طالقالی َكلآیه7 ف» اهللا 
مقررات  و  قانون  اینكه  بدون  خداوند  ایتها«  ما  اال  نَفسًا 
یا  كند.  نمي  امرى  بر  تكليف  را  باشد كسي  كرده  وضع 
قاعده عقلي: قبح عقاب باال بيان هم عدم مجازات قبل از 
وضع قوانين و مقررات است. حتي درماده 15 ميثاق بين 
المللي حقوق مدني و سياسي كه از مصوبات مهم مجمع 
عمومي سازمان ملل متحد است مقرر مي دارد هيچ كس 
را به علت فعل یا ترك فعلي كه در موقع ارتكاب برطبق 
نبوده محكوم نمي كنند  المللي جرم  بين  یا  قوانين ملي 
از این مقدمه استفاده ميشود كه جرائم به ناشي از فعل 
ناشي  یعني جرم چنانچه  و ترك فعل تقسيم مي شوند. 
كه عنصر   ... و  و كالهبردارى  مثل سرقت  باشد  فعل  از 
فرد مجازات مي شود  را شكل مي دهد  آن جرم  مادى 
همچنين جرم ناشي از ترك فعل باشد یعني عملي را كه 
به عهده آن فرد باشد بهتر بيان شود چنانچه فرد مكلف 
را ترك مي  اما آن عمل  انجام دهد  برابر مقررات  است 
كند مانند نفقه دادن مرد به همسر و فرزندان اما به هر 
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دليل ترك مي كند مجازات مي شود. حال عنصر مادى 
مادى  عنصر  دارد؟  مجازات  تعيين  در  اهميتي  چه  جرم 
جرم یعني قصد ارتكاب جرم وقتي قابل مجازات است كه 
بصورت یك عمل خارجي فعليت و عينيت پيدا كند پس 
عنصر مادى جرم تنها شامل رفتارى را كه از مرتكب سر 
مي زند نيست زیرا عنصر مادى جرم داراى اجزاء مختلفي 
است:1- رفتار فيزیكي 2- فعل یا ترك فعل یعني )كردار 
و گفتار(3- نتيجه، كه بدون آنها عنصر مادى جرم تحقق 
پيدا نمي كند یعني اساسًا جرم رخ نمي دهد. البته رفتار 
خاصي  شرایط  در  اگر  و  است  مهم  بسيار  فرد  فيزیكي 
فراهم شود جرم اتفاق مي افتد كسي منتج به نتيجه جرم 
یا  فعل  هر   : ميگفت  سابق  قانون  درماده2  بود.  خواهد 
ترك فعلي كه در قانون براى آن مجازات تعيين شده باشد 

جرم محسوب ميشود.

اعم  رفتارى  هر  )سال 92( ميگوید  قانون جدید  اما 
دیده  تغييرات  بعد  به   1 ازماده   ... فعل  ترك  یا  فعل  از 
ميشود كه در ماده 1 هم بخش پنجم قانون قبلي یعني 

بازدارندهها راحذف كرده.
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تفاوت عمده قانون قبلي با فعلي در تعریف جرم این 
است كه به جاى فعل و ترك فعل كلمه رفتار را آورده كه 
شامل تمام مصادیق ميشود چون رفتار 6 مصداق دارد 

كه عبارتند از:

1 � فعل 2 � ترك فعل 3 � فعل ناشي از ترك فعل 
4 � حالت و وضعيت 5- نگهدارى 6-گفتار )دكتر علي 

مزیدى ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميبد، پائيز1393(

مثل چاقو زدن یا سم دادن یا ماده 702 و 706 قانون 
مجازات اسالمي)سال92(ضمنًا گاهي اوقات دو جزء فعل 
و ترك فعل هم به تنهایي عامل جرم مي شود بدون رفتار 
فيزیكى مثًال سوزانيدن عمداً براى تخریب اتومبيل فردى 
مانع را پایين نمي آورد و موجب خسارت مي شود همين 
امر بتنهایي اتمام تخریب اطالق مي شود كه البته بعضي 
انجام مي دهند كه آن فعل جرم است و  را  افراد كارى 
بعضي مواقع انجام نمي دهند آن عمل جرم است مانند 
انفاق ماده 642 قانون تعزیرات یا عدم ثبت واقعه  ترك 
اسالمي)سال92(.  مجازات  قانون   645 ماده  دائم  ازدواج 
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پس براى تحقق هر جرمي لزومًا عنصر مادى در خارج 
باید باشد یعني رفتار مجرمانه مثبت از شخص سر بزند.

جا دارد جرم را از زوایاى مختلف تعریف كنيم كه مي 
تواند مؤثر در كاهش جرائم و یا پيشگيرى از جرم خواند 

مانند:

- مفهوم اخالقي جرم كه از نداى دروني انسان است 
كه بدون دخالت دولت است یعني ميزاني براى تشخيص 
نيكي و بدرفتارى و ضابطه تميز حق و عدالت از ظلم و 

ستم كه افراد رعایت آن را محترم و واجب مي دانند.

رابطه  از  كه  جرم  مایه  خمير  یا  اجتماعي  مفهوم   -
عليت بين جرم و سایر عوامل و تضاد موجود بين عمل 
از  فرد و مصالح اجتماع حاصل مي شود و دیگر تعریف 
جرم از زاویه مفهوم قضایي كه از ارتكاب اعمال مخالف 
كه  آن  نقض  و  قانوني  نص  وجود  بدون  اجتماعي  نظم 
عمًال باید هر عمل ارتكابي را با قانوني كه مجازات آن را 
تعيين كرده سنجيد را نامفهوم فقهي جرم كه به معناى 

انجام كارهاى زشت و ناپسند مي باشد.
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از لحاظ فقهی

نيك  پاداش  معناى  به  و  »جزى«  ریشه  از  مجازات 
یا بد است طبق آیات قرآن، تعریفي كلي كه در بردارنده 
همه گونه مجازاتهاى بد و ناگوار شود، عبارت است از » 
با  بر مجرم در مقابل مخالفت وى  تحمل عمدى شرى 
اوامر و دستورات الهي از سوى خداوند و یا جانشينان یا 
عوامل وى« است . در همين راستا آیات 40 و 41 سوره 
اعراف ناظر بر كساني است كه به واسطه تكذیب آیات 
الهي و استكبار، مستوجب بازنشدن درهاى آسمان و قرار 

گرفتن در بسترها و باالپوش هایي از جهنم شده اند .

هنگام  به  همواره  كه  بنيادین  هاى  پرسش  از  یكي 
سخن از موضوع مجازات رخ مي نماید، این است كه آیا 
در  گيرد،  قرار  مجازات  معرض  در  است  قرار  كه  انساني 
دارد؛  وتصميمگيرى  انتخاب  قدرت  خویش  كردار  انجام 
او  وافعال  اعمال  و  است  تفكر  و  تعقل  داراى  آیا  یعني 
آزادانه و مبتني بر اندیشه اش مي باشد، یا آنكه صرفًا یا 
اغلب متأثر از عوامل ژنتيكي، محيطي و خانوادگي است 
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و شخصيت انسان تنها منعكس كننده معلول آن عوامل 
است و نقشي منفعالنه را داراست؟ نفس امر و نهي كردن 
انسان از سوى خداوند در قرآن، دليل بر داشتن اختيار و 
انسان، سراى  از نظر گاه قرآن، شخصيت  آزادى اوست. 
كدام  هر  كه  است  دروني  عامل  دو  كشمكش  و  پيكار 
مي  رهنمون  شر  و  خير  مسير  دو  از  یكي  به  را  انسان 
كند. نفس اماره به عنوان یك محرك دروني، انسان را 
از احكام پروردگار و  نافرماني  همواره به سوى طغيان و 
فطرت الهي امر مي كند، در مقابل نفس لوامه انسان را 
و سرزنش  مورد مالمت  ناپسند  اعمال  ارتكاب  خاطر  به 

قرار مي دهد.

از سوى دیگر، در عالم بيرون دو عامل خارجي نيز هر 
با  راهبرند؛ خداوند  باطل  و  به سوى حق  را  انسان  كدام 
فرستادن پيامبران و اوليأ خویش به سوى انسانها، آنها را 
به سوى سعادت حقيقي ) سعادتي كه در پرتو عبودیت و 
پرستش خداوند و فرمانبردارى از دستورات او محقق مي 
شود( دعوت مي نماید. در مقابل آن پس از آنكه شيطان 
كبر ورزید، از امر خداوند سرپيچيد و بر آدم سجده نكرد و 
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از درگاه خداوند رانده شد، از خداوند تا روز قيامت مهلت 
خواست و خاطر نشان ساخت كه همين كس كه بر من 
برتریش دادى اگر مرا تا روز قيامت باز پس دارى و مهلت 

دهي، همه زاد و رود او جز اندكي را از راه به در برم .

نص قرآن در آیات فراوان، از عقابها و مجازاتهایي خبر 
الهي در  احكام و دستورات  به خاطر نقض  مي دهد كه 
جهان پس از مرگ و روز قيامت بر انسان اعمال مي شود. 
در واقع، هدف از بيان چنين عذابهایي، ارعاب و ترساندن 
انسانها است تا آنها را از ارتكاب جرم و به بيان دیني گناه، 
مجازاتها،  اعالم  وسيله  به  قرآن  موارد  این  در   . دارد  باز 

قصد انصراف مجرمان بالقوه از ارتكاب جرایم را دارد.

خداوند از طریق نص قرآن،گاه با مخاطب قرار دادن 
مستقيم بندگان خویش و به كاربردن مفاهيمي همچون 
ارعاب، تقوى، انزار، حذر، خوف و گاهي از زبان پيامبران 
ترساندن  بر  مبني  پيامبران  به  دادن  دستور  با  یا  و  الهي 
مردم از قيامت و نيز با اسلوب دیگر در صدد تحقق این 

هدف مي باشد.
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قرآن در مجازات مجرم بر مسئله رعایت عدل و قسط 
تأكيد مي كند. از چشم انداز قرآن، تمام مجازاتهایي كه بر 
مجرم و گناهكار اعمال مي شود خواه مجازاتهاى دنيوى 
و خواه مجازاتهاى اخروى مبتني بر عدل و قسط است .) 

هادوى تهراني و مجيد معتضدى 1389(

از این رو، بي تردید مفهوم عدل، عالوه بر مستحق 
مجازات، نوع مجازات و دیگر مسائل مربوط به آن ، ميزان 

مجازات را نيز در بر دارد. 

بطور كلى اهداف مجازات از نظر قرآن كریم به شرح 
 .3 دیگران  ارعاب   .2 1. اصالح مجرمين  باشد:  زیر مى 

جلوگيري و پيشگيري از ارتكاب جرم

انواع كيفر

حدود

و  منع  معني  به  لغت  در  حد   . است  حد  جمع  حدود 
قانون جزا  در  در اصطالح مجازات مصرح  است كه  بند 
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چيز)محمد  دو  ميان  حایل  معني  به  لغت  در  حد  است. 
معين، فرهنگ فارسي، حد( و كنایه از انتها یا كرانه مرز 
شيء است. در لغت عربي به معني منع و جلوگيرى كردن 
نيز آمده است. بر طبق ماده 15 قانون مجازات اسالمي 
و  ميزان  نوع،  سال 92: »حد مجازاتي است كه موجب، 
كيفيت اجراى آن در شرع مقدس تعيين شده است.«این 
نيز  نه مانع. زیرا قصاص و دیه  تعریف نه جامع است و 
عقوبت هاى معين شرع اند، ولي به آن ها حد نمي گویند. 
سوم،  جلد  عمومي،  جزاى  حقوق  علي،  محمد  )اردبيلي، 
صفحه61( این مجازات بدني بوده و حداقل وحداكثر ندارد 
. حد شرعي هم ، چون موجب منع جرم از تكرار شده و در 
عين حال باعث عبرت دیگران مي گردد ، با معني لغوى 

خود تناسب دارد.) تنباكني ، ص21(

از نظر حقوقي ، حد را چنين تعریف مي كنند: » حدود 
كيفرهائي است كه كم و كيفيت آن كامال معين شده و 
كسي نمي تواند آن را بيش و كم كند.« ) فيض، عليرضا، 
مقارنه و تطبيق و حقوق جزاى عمومي اسالمي، جلد دوم 
»جواهرالكالم«  كتاب  از  تعریف  این  مستند  ص33.(   ،
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این كتاب در تعریف حد و تعریز مي  است ، ولي مولف 
فرمایند هما: » لغه كما في المسالك و غيرها ، المنع و 
التٌادیب بل فيهما و منه الحد الشرعي لكونهو ذریعه الي 
شرعا  و  وقوعه  من  خشيه،  معصيه  فعل  عن  الناس  منع 
عقوبه خاصه تتعلق بایالم البدن بواسطه تلبس المكلف به 
معصيه  خاصه عين الشارع كميتا في جميع دهافراو عقوبه 
او اهانه، ال تقدیر لها باصل الشرع غالبا « )نجفي ، ص 

 )254

و نيز عالمه حلي در شرح و تبصره ، در تعریف حد 
: »حد شرعي  اشاره نموده و مي گوید  به معني عقوبت 
از  مكلف  بدن  آوردن  درد  و  ایالم  به  كه  است  عقوبتي 
جهت گناه او تعيين مي گردد ، در صورتيكه كميت آن را 

شرع معين نموده باشد « )نجم الدین ، جلد سوم (

همان گونه كه كه از تعریف حد شرعي كه در كالم 
صاحب جواهر به نقل از مسالك و همچنين عالمه حلي 
بر مي آید ، به نظر ميرسد كه در تعریف آقاى دكتر فيض 
، چرا كه حد شرعي كيفرى است  به كار رفته  مسامحه 
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كه كميت آن را شرع معين كرده باشد در حالي كه ایشان 
اضافه  آن  به  نيز  را  كيفيت  قيد  كميت،  قيد  بر  عالوه 

نموده اند.

مجازات  دوم-حدود(  )كتاب  اسالمي  مجازات  قانون 
هاى زیر را از باب حدود تعيين كرده است: اعدام- )رجم 
و آویختن به دار و یا ص لَب شيوه هاى كيفر سالب حيات 
-شالق،  شوند(،  مي  ملحق  اعدام  همان  به  و  محسوب 

قطع عضو)دست و پا(، -حبس ابد، -نفي بلد، تبعيد.

معدودی  و  بدني  بيشتر  حدی  های  كيفر  بنابراین 
سالب آزادی است كه از پيش، اندازه و مقدار آن تعيين 
شده است و قاضي در كم و زیاد و تبدیل و اسقاط آن 

اختياری از خود ندارد. )اردبيلي ، ص62( 

قانون مجازات اسالمي ه��م، موجبات حد را عبارت از 
سرقت، شرب خمر، محاربه، قذف و اعمال منافي عفت از 
قبيل زنا، لواط، مساحقه و تفخيذ و قوادى ذكر كرده است.

جرائم موجب حد طبق قانون مجازات اسالمي به نه 
قسم تقسيم گردیده اند: 
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1-زنا 2- لواط، تفخيذ و مساحقه 3- قوادى 4 - قذف  
محاربه    -8 7-سرقت  مسكر  مصرف   -6 نبي  -سب   5

9- بغي و افساد في االرض    
  

- زنا : ماده 221- زنا عبارت است از جماع مرد و زني 
كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد و طي به شبهه 

نيز نباشد.

ماده 224- حد زنا در موارد زیر اعدام است:

 الف- زنا با محارم نسبي
1. سوره مائده ، آيه 33.

 2. سوره نور، آيه 2.
3. سوره نور، آيه 3.

ب- زنا با زن پدر كه موجب اعدام زاني است.

پ- زناى مرد غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب 
اعدام زاني است. ت- زناى به عنف یا اكراه از سوى زاني 

كه موجب اعدام زاني است.
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تبصره1- مجازات زانيه در بندهاى)ب( و)پ( حسب 
مورد، تابع سایر احكام مربوط به زنا است. 

ماده 233- لواط عبارت از دخول اندام تناسلي مرد به 
اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذكر است.

 ماده 235- تفخيذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلي 
مرد بين رانها یا نشيمنگاه انسان مذكر است.

انسان  اینكه  از  است  عبارت  مساحقه   -238 ماده 
مؤنث، اندام تناسلي خود را بر اندام تناسلي همجنس خود 

قرار دهد.

ماده 242- قوادى عبارت از به هم رساندن دو یا چند 
نفر براى زنا یا لواط است.

یا  زنا  دادن  نسبت  از  است  عبارت  ماده 245- قذف 
لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.

و  عليه  اهللا  اعظم صلي  پيامبر  هر كس   -262 ماده 
آله وسلم و یا هریك از انبياء عظام الهي را دشنام دهد یا 

قذف كند ساب النبي است و به اعدام محكوم ميشود.
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ماده 264- مصرف مسكر از قبيل خوردن، تزریق و 
تدخين آن كم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست كند 
یا نكند، خالص باشد یا مخلوط به گونه اى كه آن را از 

مسكر بودن خارج نكند، موجب حد است.

تبصره- خوردن فقاع)آب جو مسكر( موجب حد است 
مسكر،  مصرف  حد   -265 ماده  نياورد.  مستي  هرچند 

هشتاد ضربه شالق است.

به  متعلق  مال  ربودن  از  عبارت  سرقت   -267 ماده 
غير است.

ماده 268- سرقت در صورتي كه داراى تمام شرایط 
زیر باشد موجب حد است) مراجعه به كتاب قانون مجازات 

اسالمي و شرایط بيان شده در این قانون (

ماده 286 - هركس به طور گسترده، مرتكب جنایت 
داخلي  امنيت  عليه  جرائم  افراد،  جسماني  تماميت  عليه 
یا خارجي كشور، نشر اكاذیب، اخالل در نظام اقتصادى 
كشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمي و ميكروبي و 
خطرناك یا دایر كردن مراكز فساد و فحشا یا معاونت در 
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نظم  در  اخالل شدید  موجب  كه  اى  گونه  به  گردد  آنها 
عمومي كشور، ناامني یا ورود خسارت عمده به تماميت 
سبب  یا  خصوصي،  و  عمومي  اموال  یا  افراد  جسماني 
اشاعه فساد یا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في االرض 

محسوب و به اعدام محكوم مي گردد.

براساس ماده 114: »در جرائم موجب حد به استثناى 
قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند 
او  از  قاضي محرز شود، حد  براى  او  و اصالح  ندامت  و 
ساقط مي گردد. همچنين اگر جرائم فوقغير از قذف با 
اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب حتي پس 
از اثبات جرم، دادگاه مي تواند عفو مجرم را توسط رئيس 

قوه قضائيه از مقام رهبرى درخواست نماید.

تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگيرى یا تسلط بر 
او موجب سقوط حد است.

تبصره 2- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و 
با اغفال بزه دیده انجام گيرد، مرتكب درصورت توبه  یا 
به حبس  این ماده  به شرح مندرج در  و سقوط مجازات 
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یا شالق تعزیرى درجه شش یا هر دو آنها محكوم مي 
شود.«

كه  كساني  درباره  توبه  به  راجع  مقررات   -1 بصره 
مقررات تكرار جرائم تعزیرى در مورد آنها اعمال مي شود، 

جارى نمي گردد.

همچنين  و  ماده  این  مقررات  اطالق   -2 تبصره 
بند)ب( ماده)7( و بندهاى)الف(و)ب( ماده)8( و مواد)28(، 
)39(، )40(، )45(، )46(، )92(، )93( و )105( این قانون 

شامل تعزیرات منصوص شرعي نمي شود.«

قصاص

پا  و  رفتن  كسي  پي  در  معني  به  لغت  در  قصاص 
او  آنچه  آوردن  پدید  منظور  و  گذاشتن  او  پاى  جاى  در 
كرده است یعني استيفاء اثر جنایت. مقصود ار جنایت در 
معنایي كه قانونگذار به كار برده جرایم خوني یعني قتل 
)اردبيلي،  است.  بدني  صدمات  و  جرح  و  ضرب  ایراد  و 
محمد علي، حقوق جزاى عمومي، جلد سوم، صفحه 62( 
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باب » قص  از  قصاص مصدر »قاص- یقاص« است و 
اثره...«یعني از او پيروى كرد، آمده است و شخص نقال 
و قصه گو را از این جهت »قصاص« ميگویند كه از آثار 
و حكایت گذشتگان پيروى و آنها را براى دیگران تشریح 

مي كند. )محمودى ، ص 24.(

تعریف قصاص  به  فقها  نظر  از  پيروى  به  حقوقدانان 
تعریف  از  تبعيت  به  فيض  دكتر  آقاى  چنانچه   ، پرداخته 
الجنایه  مثل  االستيفا  هواسم  و  بالكسر  القصاص   « زیر: 
من قتل اوقطع او ضرب او جرح واصله اقتضا االثر »قص 
اثره «، اذا تبعه فكان المقتص یتبع اثر الجاني فيفعل مثل 
بيان  المسائل في  ، ریاض  فعله « )طباطبائي، سيد علي 
االحكام بدالئل ، جلد 2، صفحه 500 ( ، قصاص را چنين 
بيان مي نماید : » قصاص اسم است و براى انجام دادن 
مثل جنایت ارتكاب شده، از قتل یا قطع یا ضرب یا جرح 
، چون  است  اثر  از  پيروى كردن  معني  به  آن «  وریشه 
قصاص كننده ، اثر جنایتكار را پيروى مي كند و كارى 

مانند كار او انجام ميدهد« )فيض ، ص 115(
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در وصف  اسالمي سال 92  قانون مجازات  ماده 16 
جنایات  اصلي  مجازات  »قصاص  است:  آمده  قصاص 
عمدى بر نفس، اعضاء و منافع است كه به شرح مندرج 

در كتاب سوم این قانون اعمال مي شود. «

از  ليكن  ورزیده،  امتناع  قصاص  تعریف  از  قانونگذار 
مقررات مندرج در كتاب سوم چنين مستفاد مي شود كه 
او  دم  اولياى  و  عليه  مجني   به  كه  است  قصاص حقي 
در  اوًال  مذكور،  ماده  استناد  به  این حق  گيرد.  تعلق مي 
بویایي،  بينایي،  )ماننده  بر نفس، عضو و منفعت  جنایات 
چشایي و ... ( قابل استيفاد است. ثانيًا تنها مي توان این 
حق را در جنایات عمدى مطالبه كرد. ثالثًا صاحبان حق 
به  است  اصلي  مجازات  كه  قصاص  جاى  به  توانند  مي 
بدل یا جایگزین آن یعني دیه رضایت دهند. با این همه، 
قصاص همان دادخواهي فردى و مقابله به مثل جنایتي 
است كه جاني خود مرتكب شده است. )اردبيلي ، ص 63( 
از نظر سابقه تاریخي قصاص باید گفت كه قبل از ظهور 
دین اسالم قبائلي كه در شبه جزیره عربستان زندگي مي 
كردند، قانون و نظام واحدى نداشتند و كامال تابع رئيس 
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مستحيل  خود  قبيله  در  افراد  و  اعضا  تمام   ، بودند  خود 
شده و وقتي جرمي بين افراد قبيله اى اتفاق مي افتاد و 
كسي از افراد قبيله كشته مي شد ، همه را مستوجب كيفر 
انتقام شخصي مي گرفتند. جنگ  آنان  از تمام  دانسته و 
»بسوس « نيز نشانگر خشم و كينه و خونخواهي اعراب 
قبل از اسالم است. جنگ »بسوس« جنگي بود كه مدت 

40 سال بين دو قبيله كليب و بسوس به طول انجاميد.

شخصي  و  فردى  صفت  دوره،  این  در  خونخواهي 
قيام  خونخواهي  براى  قبيله  افراد  همه  واقع  در  نداشت. 
مي كردند ، ولي تنها اشخاص ذى نفع ، اجراكننده انتقام 
بودند. براى انتقام گيرنده ، هيچ تفاوتي بين شخص جاني 
بلكه سعي مي كرد كه  قبيله اش وجود نداشت،  افراد  و 
تعداد بيشتر و یا عزیزترى از افراد جاني را بكشد و انتقام 
گناهي  بي  فرد   ، انتقام  قرباني  اگر شخص  حتي  بگيرد، 

باشد.

پایان  فردى  و  شخصي  انتقام  این  به  اسالم  دین 
این  فلسفه  باب  در  نمود.  قانونگذارى  را  وقصاص  داده 
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مجازات، یكي از حقوقدانان مي گوید: »اسالم ، قصاص 
مقيد  شرایطي  و  حدود  به  را  آن  و  كرده  قانونگذارى  را 
و  هرج  و  تجاوز  از  و  شود  برپا  عدالت  تا  است،  ساخته 
اجراى  آید،  عمل  به  جلوگيرى  كشتار  و  كشت  در  مرج 
قصاص اسالمي، امنيت را به جامعه باز مي گرداند و مایه 
و  و جنگ  خونریزى  ریشه ى  و  شود  مي  آن  نگهدارى 
تباهي را آن چنان كه در جاهليت در سایر ملت ها نمونه 
اسف انگيزى داشته است ، خشك و نابود سازد . در عين 
حال كه در اجراى قصاص، جلوى تعدى و ستم به جامعه 
التيام  جامعه  یافته  جریحه  احساسات  و  شود  مي  گرفته 
جنایت،عنایت  این  خصوصي  جنبه  به  ميكند.اسالم  پيدا 
به  را  قصاص  جهت،كيفر  بدین  و  است  داشته  بيشترى 
عنوان حق الناس قانونگذارى كرده و به اولياى مقتول، یا 
شخص مجني عليه )در مورد جنایت عمدى( حق قصاص 
را اعطا كرده است، تا تصلي بخش آالم روحي و مصائب 

آنان گردد.« )فيض ، ص 115(
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دیات

دیات جمع دیه است ؛ دیه مصدر است و در اصل » 
ودى « بوده كه و »واو« آن را حذف كرده و در عوض »ه 
« به آخر آن افزوده اند. عبارتي وجود دارد به این مضمون 
كه » ودى القتيل ودیا « یعني دیه و خونبهاى كشته را 

باید داد و دفع نمود. ) تنكابني ، ص 87(

قانون  را  دیه  گویند.  مي  خونبها  فارسي  به  را  دیه 
در   «  ... كه:  است  كرده  تعریف  مالي  اسالمي  مجازات 
شرع مقدس براى ایراد جنایت غير عمدى بر نفس، اعضا 
و منافع و یا جنایت عمدى در مواردى كه به هر جهتي 
قصاص ندارد به موجب قانون مقرر مي شود.« )ماده 17( 
اسالمي  مجازات  قانون  ماده 448  در  را  دیات  از طرفي 
سال 92 تعریف كرده و مي گوید : » دیه، مالي است كه 
از طرف شارع براى جنایت تعيين شده است«، و در ماده 
ارش،  تعریف  قانون مجازات اسالمي سال 92، در   449
بيان نموده است كه: ارش، دیه غير مقدر است كه ميزان 
و  نوع  لحاظ  با  دادگاه  و  است  نشده  تعيين  شرع  در  آن 
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كيفيت جنایت و تاثير آن بر سالمت مجني عليه و ميزان 
خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر 

كارشناس، ميزان آن راتعيين مي كند.

ارش از نظر لغوى ریشه كلمه فارسي ارزیدن است و 
در خصوص شيوه محاسبه و موارد و مصادیق آن در بين 
این همه،  با  دارد.  اختالف عقيده وجود  فقيهان اسالمي 
نظر  جلب  برگزیده  اسالمي  مجازات  قانون  كه  را  راهي 
با  باید  دادگاه  باره،  این  در  است.)ماده 449(  كارشناسان 
توجه به نوع و كيفيت جنایت و تأثير آن بر سالمت مجني  
نظر  در  با  همچنين  و  شده  وارد  خسارت  ميزان  و  عليه 
گرفتن دیه مقد ر عضو یا منفعت، مقدار آن را تعيين نماید.

است. شمرده  ها  مجازات  شمار  در  قانونگذار  را  دیه 
دیه  پرداخت  وجوب  كه  رسد  مي  نظر  به  ولي  )ماده14( 
در  این همه، چون  با  تا كيفرى.  باشد  الزام مدني  بيشتر 
تعهد  دیه  پرداخت  از  غير  جاني  عمد  شبه  جنایات  اكثر 
مجزات  نوعي  بتوان  شاید  را  غرامت  این  ندارد  دیگرى 
تلقي كرد. ولي تلقي قانونگذار بر خالف ماده پيشين این 
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استدیه،ك: حسب» مورد حّق شخصي مجني عليه یا ولي 
دم است و احكام و آثار مسئوليت مدني یا ضمان را دارد. 
ابراء و تهاتر  با پرداخت دیه، مصالحه،  ذم ه مرتكب جز 
برى نمي گردد.« )ماده 452( بر این اساس دیه را نه مي 
توان مجازات قلمداد كرد و نه جبران خسارت مالي، بلكه 
نهاد مستقل حقوقي است كه ماهيتي دوگانه دارد. در باره 
ميزان و موارد دیه ماده 549 مقرر مي دارد: »موارد دیه 
كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است 
و ميزان آن در ابتداى هر سال توسط رئيس قوه قضایيه 
و  تعيين  رهبرى  معظم  مقام  نظر  اساس  بر  تفصيل  به 
دیه)مقدار(  محاسبه  مبناى  شود.بنابراین،«  مي  اعالم 
پول  واحد  به  آن  تبدیل  و  ششگانه  اعيان  قيمت  تعيين 
كشور است. اعيان ششگانه در آن زمان گران ترین اموال 
مردمان جامعه عصر خود بوده است.)اردبيلي ، ص64-63(

آمده  چنين  دیات  تعریف  در  الكالم  جواهر  كتاب  در 
علي  بالجنایه  الواجب  هناالمال   ، به  المراد  و   «  : است 
الحر النفس ، اما دونها سوا كان له مقدار و ان كان ربما 
از  منظور  الحكومته«،  و  باالرش  والثاني  باالول  اختصت 
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كلمه دیه مال واجبي است كه به سبب جنایت بر عهده 
جاني مي آید . جنایت ممكن است بر نفس باشد یا كمتر 
از آن. فرقي نميكند مقدار مال معين شده باشد یا معين 
نشده باشد ، اگرچه گاهي دیه را بر نوع اول ) مال معين 
( اطالق مي كنند و به نوع دوم ) مال غير معين ( ارش و 
حكومت مي گویند. )نجفي ، محمد حسن، جواهر الكالم ، 
جلد 43، ص 2.( همين تعریف را حضرت امام خميني )ره( 
خميني  امام  )حضرت  اند.  آورده  تحریرالوسيله  كتاب  در 

)ره( ، ص 553.(

در فروغ كافي از عبدالرحمن بن الحجاج روایت شده 
كه ایشان گفته اند از ابن ابي ليلي شنيدم : مي گفت در 
زمان جاهليت دیه و خونبها صد شتر بود آن را پيغمبراكرم 
)ص( تثبيت و امضا كرد. سپس آن حضرت به گاوداران، 
دویست گاو را واجب نمود و به گوسفندداران هزار گوسفند 
واجب كرد كه دو سالشان را تمام كرده و به سال سوم 
داران و صاحبان طال، هزار  پول  به  و  باشند  داخل شده 
واجب  درهم  هزار  ده   ، نقره  و  ورق  به صاحبان  و  دینار 
كرده و براى اهل یمن، صد حله واجب كرد. )بني حسيني 
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نزدیك قمي ، ص 161(

تعزیرات

از جرائم و تخلفات هستند كه خالف اسالم  بخشي 
صدمه  و  است  كمترى  اهميت  داراى  چون  ليكن  بوده 
زیادى به افراد نمي زند ، لذا حكم بخصوصي براى آنها 
امام واگذار  اختيار  به  در نظر گرفته نشده و مجازات آن 
شده كه به نحو مقتضي مجرم و متخلف را به كيفر اعمال 
به  توجه  با  و  مورد  حسب  بر  مجازات  این  برساند.  خود 
عمل ارتكابي و شرایط مرتكب آن تغيير كردهو اصطالحًا 
به آن » تعزیر« گفته مي شود. ماده 18 قانون مجازات 
تعزیر   : گردیده  بيان  تعزیر  تعریف  در   92 سال  اسالمي 
دیه  یا  قصاص  حد،  عنوان  مشمول  كه  است  مجازاتي 
نيست وبه موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعي 
یا نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال ميگردد. نوع، 
تعليق،  تخفيف،  به  مربوط  مقررات  و  اجرا  مقدار،كيفيت 
سقوط و سایر احكام تعزیر به موجب قانون تعيين مي شود 
. دادگاه در صدور حكم تعزیرى، با رعایت مقررات قانوني، 
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موارد زیر را مورد توجه قرار مي دهد:

وى  رواني  و  ذهني  وضعيت  و  مرتكب  انگيزه  الف- 
حين ارتكاب جرم ب- شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض 
وظيفه و نتایج زیان بارآن. پ- اقدامات مرتكب پس از 

ارتكاب جرم .

اجتماعي  و  خانوادگي  فردى،  و وضعيت  سوابق  ت- 
مرتكب و تأثير تعزیر بر وى.

مجازات تعزیرى در روایات تعيين و ميزان آن در قالب 
اقل و اكثر و یا به صورت مشخص و معين نظير حد ذكر 

شده است:

» تعزیر به حسب شرع « عقوبت و یا اهانتي است كه 
متعلق به جماعتي كه گناهان ایشان موجب حد نباشد ، 

شارع مقدار آنها را معين نكرده مگر در پنج موضوع :

1- كسي كه در روز ماه رمضان كه موظف به روزه 
گرفتن است، با زن خود درآميزد، به بيست و پنج تازیانه 

محكوم ميشود.
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با داشتن زن آزاد،كنيزى را بدون اذن  2- كسي كه 
زن، به عقد خود در آورد و با او درآميزد ، به یك هشتم 

حد زنا یعني 12/5 تازیانه محكوم مي شود.

3- دو مرد بيگانه كه برهنه در زیر یك پوشش باشند، 
به سي تا نود و نه تازیانه محكوم ميشوند. 

یك  زیر  در  برهنه  كه  هم  از  بيگانه  زن  و  مرد   -4
پوشش باشند ، به 10تا 99 تازیانه محكوم ميشوند.

5-كسيكه بكارت دخترى را با انگشت از ميان ببرد ، 
به سي تا 77 تازیانه محكوم مي شود و بعضي گفته اند 
تا نود و نه  اند سي  تازیانه و بعضي گفته  سي تا هشتاد 

تازیانه.

به هرحال بارزترین مشخصه تعزیرات و فرق آن با حد 
در این است كه :

و  مشخص  كامًال  قانون  در  حدى  هر  اوًالموضوع- 
سرقت  مانند  است.  گردیده  بيان  مفصًال  هریك  شرایط 
كه تحت شرایط خاصي، موضوع حد بخصوصي واقع مي 
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اختيار  نوع كيفر حد در  انتخاب  این گونه موارد،  شود.در 
حاكم نيست، بلكه به موضوع مشخص بستگي دارد كه در 
قانون مقرر شده است. در حاليكه در تعزیرات، هيچگونه 
تشخيص قانوني مطرح نيست و فقط به بيان افعال خالف 
اكتفا شده و در نتيجه سنجش بزه ارتكابي و تعيين كيفر 
مناسب به حاكم یا والي یا امام یا قاضي منصوب از طرف 

امام واگذار شده است .

ثانيًا- نوع عقوبتهاى حدى در اصل شریعت مشخص 
شده و در محدوده هاى معيني محصور مي باشد و حاكم 
نمي تواند از آن محدوده پا فراتر نهاده یا كوتاهي بورزد 
در صورتيكه عقوبتهاى تعزیرى هيچگونه تعييني نداشته 
و به نظر و صالحدید حاكم واگذار شده كه باید تشخيص 
دهد، چگونه كيفرى متناسب با جرم ارتكابي و شخصيت 

طرف مي باشد.

ثالثًا-مقدار تعزیر باید كمتر از حد باشد ،یعني مجازات 
است.  حد  كيفر  از  تر  سبك  مجازاتي  اصوًال  تعزیرى 
)ره( در جلد دوم تحریرالوسيله مي  امام خميني  حضرت 
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به  تر است كه  تر و سبك  پائين  از حد  فرمایند: »تعزیر 
نظر حاكم شرع معين مي شود و احوط در تعزیرهایي كه 
دليلي بر اندازه آن وجود ندارد، آن است كه از پایين ترین 
حدود تجاوز نكند« برعكس عده اى از فقها معتقدند كه 
تعزیر به مقتضاى مصلحت و اندازه اهميت جرم ارتكابي 
بوده و بسته به نظر حاكم است.بنابراین هر زماني كه امام 
از حد،  بيش  را  تعزیر  مجازات  تواند  مي  بداند،  مصلحت 

تعيين كند.

رابعًا - در تعزیر، واسطه و شفاعت مورد قبول واقع مي 
شود، مثال حاكم مي تواند شخص گناهكار را ببخشد و 
عفوكند، در حالي كه درحد نه قاضي مي تواند از مجازات 
صرف نظر كند و نه وساطت و شفاعت شخص دیگرى 

پذیرفته مي شود.

خامسًا - تعزیر به سبب توبه كردن ساقط مي شود، 
ولي پاره اى از حدود به توبه ساقط نمي گردد. سادسًا- 
تعزیر تابع مفسده است، اگر چه معصيت نباشد، مثل اینكه 
كودك نابالغ و دیوانه را نيز تأدیب و تعزیر كنند، درحاليكه 


