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چکیده
شفافيّت و جامعيّت ،از ویژگی هاي بارز قانون کارآمد است .مقنّن در ماده  252قانون مجازات
اسالمی  2929مجازات مکرِه در جرائم موجب تعزیر را به صراحت ،مجازات مباشر بزه ارتکابی بيان
نموده و قسمت اخير ماده مذکور مقرّر می دارد« :در جرائم موجب حدّ و قصاص طبق مقرّرات مربوط
رفتار می شود ».اکراه در جنایت موضوع مواد  928ـ  975قانون مذکور ،با تفصيل جامع تري نسبت به
قوانين سابق آمده است ،ليکن در جرائم مستوجب حدّ ،به مجازات مکرِه صرفاً در بزه هاي زنا ،لواط،
تفخيذ و مساحقه آن هم تنها در فرض اکراه از جانب یکی از طرفين بزه اشاره شده است .مقنّن
همچون قوانين سابق التّصویب ،در مورد مجازات مکرِه در سایر جرائم حدّي و مجازات مکرِه ثالث در
جرائم حدّي طرفينی ،سکوت پيشه نموده است .قریب به اتّفاق فقيهان اسالمی بر این باورند که
مجازات حدّي در فروض مذکور ،بر مکرِه قابل اعمال نيست .نگارندگان بر خالف دیدگاه رایج
معتقدند در جرائمی که قابل استناد به مکرِه است ،اعمال مجازات حدّي نسبت به مکرِه امکان پذیر می
باشد.
کلیدواژه :اکراه ،حدّ ،مکرِه ،مکرَه ،شخص ثالث
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 -1مقدّمه
اکراه ،از جمله دفاعياتی است که شارع مقدّس اسالمی با عنایت به لزوم اراده آزاد در ارتکاب
رفتار انسانی آن را پيش از همه قوانين پيشرفته کشور هاي مترقّی دنياي کنونی ،مورد پذیرش و
تأکيد قرار داده است .مبنا و مأمن روایی فقيهان اسالمی در رفع آثار تکليفی و وضعی از شخص
مکرِه ،حدیث شریف «رفع» می باشد که در مقام امتنان و تسهيل امور وارد شده است.
با استقرار نظام جمهوري اسالمی ایران ،مقنّن در طول دوران تقنين تالش نموده است تا
مقرّراتی منطبق با شرع انور اسالم جهت برقراري نظم عمومی2و عدالت اجتماعی تصویب نماید.
بدیهی است که قانون ،مهمّ ترین منبع حقوق ایران و سایر کشور هایی است که در زمره نظام هاي
حقوق مدوّن قرار می گيرند .وضع قانون از دو مرحله قانونگذاري و قانون نگاري متشکّل است.
مرحله اوّل ،به دنبال یافتن بهترین و مناسب ترین قاعده و مرحله دوم ،به دنبال یافتن بهترین و
مناسب ترین قالب و شکل براي بيان و ابراز قاعده می باشد .بدیهی است که براي یافتن بهترین
قاعده و بهترین قالب ،باید اصول و ضوابطی را رعایت نمود به گونه اي که رعایت نکردن آنها،
قانون را با مشکالتی همچون عدم نيل به اهداف و لزوم تغييرات متعدّد مواجه می سازد .صراحت
یا شفافيّت و جامعيّت ،از ویژگی هاي بارز قانون کارآمد است (دلماس مارتی.)66/2 :2922 ،
مقصود از جامعيّت آن است که مقنّن ،همه صورت هاي بحث را پيش بينی کند و موردي از
فروض قانونی او خارج نباشد و سکوت قانونگذار ،باعث ایجاد اشکال نشود (حاجی ده آبادي،
 .)29 :a2925نمونه اي از عدم جامعيّت ،مباحث اکراه در قانون مجازات اسالمی است .تالش
اخير مقنّن در قانون مجازات اسالمی مصوّب  29در بيان جامع احکام اکراه در جرائم مختلف،
تحت تأثير عواملی همچون بی حصولگی ،سهل انگاري و عدم دقّت در بررسی متون فقهی و نيز
جامعيّت نداشتن نگرش فقهی قانونگذار ،به فرجام مطلوب منجر نشده است.
از جمله خأل هاي قانونی در باب اکراه ،عدم تعيين حکم مکرِه ثالث در جرائم حدّي طرفينی
و مجازات مکرِه در غالب جرائم حدّي انفرادي می باشد.
 -2براي آگاهی از مفهوم «نظم عمومی» ر.ک :مجيدي276 :2924 ،ـ.277
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نگارندگان برآنند تا با بررسی فقهی ـ حقوقی ابهامات اکراه در قانون مجازات اسالمی ،دریچه
هاي نوینی را جهت رفع این اشکاالت و ابهامات به روي مقنّن بگشایند تا با وضع قوانين جامع،
صریح و روشن به اختالف هاي نظري و عملی در این زمينه پایان دهد.
بدین منظور ابتدا مفاهيم اکراه و حدّ مورد بررسی و سپس دیدگاه هاي گوناگون مطرح و
مورد سنجش و ارزیابی قرار می گيرد .در نهایت ،دیدگاه مختار به عنوان هادي مقنّن بيان می
گردد.

 -0مفهوم اکراه
براي نيل به مفهوم دقيق و علمی اکراه الزم است تا به بررسی معناي لغوي آن در لسان واژه
شناسان و معناي اصطالحی آن در لسان اندیشمندان اسالمی پرداخته شود.
 -0-1اکراه در لسان واژه شناسان
اکراه ،مصدر باب افعال واژه اي عربی ،از ریشه «کره» (با فتحه و ضمه اوّل و سکون ثانی) می
باشد .برخی معناي «کَرْه» و «کُرْه» را یکسان می دانند (ابن اثير .)262/4 :2967 ،برخی نيز معتقدند
«کَرْه» عبارت از سختى و مشقّتى که از خارج بر انسان وارد و با اکراه بر او تحميل می شود؛ ليکن
«کُرْه» آن سختى و رنجى است که از درون انسان را آزار می دهد و او آن را ناپسند می داند؛ بر
دو گونه است :الف) آن چه را که از روى طبع مکروه می شود؛ ب) آن چه که از جهت عقل یا
شرع زشت و مکروه شمرده می شود .از این رو صحيح است که انسان در مورد یك چيز بگوید:
من آن را مى خواهم ولى از آن اکراه دارم ،به این معنى که از جهت طبع و سرشت آن را مى
خواهم و اراده مى کنم ولى از ناحيه عقل یا شرع ،زشت و مکروهش می دارم؛ یا از جهت عقل و
شرع مى خواهم و از ناحيه طبع و سرشت بدش مى دانم؛ بنابراین اکراه ،واداشتن انسان به چيزى
است که آن را ناپسند می داند (راغب اصفهانی782 :2429 ،ـ787؛ ابن منظور.)594/29 :2424 ،
در فرهنگ هاي فارسی نيز معانی ذیل آمده است:
به ناخواه و ستم بر کاري داشتن ،به کار خالف ميل واداشتن کسی را (دهخدا،
 )9627/9 :2979ناپسند داشتن ،امتناع (قرشی.)28/6 :2429 ،
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صاحب کتاب «التعریفات» می نویسد :اکراه عبارت از الزام و اجبار انسان به امري است که
طبعاً یا شرعاً آن را ناخوش مى دارد و با وجود ناخرسندي ،براي رفع ضرري شدید تر ،به آن اقدام
مى کند (حسينی جرجانی.)97 :2492 ،
به نظر می رسد بازگشت همه این معانی به منع و مانع بودن است و فاصل و انتهاي شیء نيز به
همان منع بر می گردد (مکارم شيرازي47 :2969 ،و.)42
 -0-0اکراه در لسان اندیشمندان اسالمي
از دیدگاه بسياري از فقهاي اماميّه ،مرجع در تعریف اکراه ،عرف است (نجفی:2925 ،
22/99؛ خمينی )959-942/9 :2494 ،صاحب جواهر در این زمينه می نویسد :مالک در تعریف
اکراه مانند سایر عناوینی که موضوع حکم شرعی قرار می گيرند ،عرف و لغت است؛ زیرا
حقيقت شرعی براي آنها وجود ندارد (نجفی.)22/99 :2925 ،
فقيهان اسالمی تعاریف مختلفی را از واژه «اکراه» ارائه نموده اند که در ذیل به چند نمونه
اشاره می شود:
اکراه عبارت است از تهدید دیگري به امري که وي را به انجام فعل یا ترک فعل
مورد نظر ،وادار می سازد (خمينی.)999/9 :2494 ،
حقيقت و معناى «اکراه» از نظر لغت و عرف ،عبارت است از وادار نمودن دیگرى بر رفتاري
که آن را ناپسند مى دارد .براي صدق عنوان اکراه ،وادار کردن مکرَه مى بایست توأم با تهدیدى
باشد که وي ،ظنّ به وقوع آن در صورت امتناع از مطلوب مکرِه داشته باشد؛ به نحوي که نسبت
به نفس یا عرض یا مال مکرَه یا بستگانش مضرّ باشد (انصاري.)452/2 :2429 ،
کراهت در لغت ،ضدّ ميل و دوست داشتن است ،و اکراه یعنی وادار کردن شخصی به چيزي
که ميل ندارد و این معنا زمانی تحقّق پيدا می کند که شخصی را به چيزي که ناپسند اوست ،وادار
کنند؛ به گونه اي که در صورت ترک آن ضرري متوجّه خودش یا اقوامش و یا یکی از مؤمنين
می شود ،و اگر آن تهدید منتفی شود ،اکراه هم منتفی می شود (خوئی.)442/2 :2427 ،
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موضوع اکراه غالباً به مناسبت در ابواب فقه ،مطرح و به ندرت به عنوان مبحثى مستقلّ مورد
توجّه قرار گرفته است .نمونه هایی محدود از طرح مستقلّ این مبحث در آثار مذهب حنفى و
مذهب ظاهري دیده مى شود .در کتاب «المبسوط» سرخسى« ،کتاب اإلکراه» به عنوان یکى از
ابواب فقهى پيش بينى شده است2.ایشان در تعریف اکراه می نویسد :اکراه ،نام کارى است که
شخص نسبت به غير خود روا مى دارد تا رضایت او را منتفى ساخته یا اختيارش را محدود نماید؛
بدون این که اهليّت کار و یا خطاب را از او بگيرد (السرخسی.)92/94 :2424 ،
حقوقدانان نيز تعاریفی از اکراه ارائه نموده اند که غالباً بيانگر همان مفهوم لغوي و فقهی آن می
باشد .براي نمونه به چند تعریف اشاره می شود:
«حقيقت معنی اکراه از نظر لغت و عرف ،وادار کردن کسی است دیگري را بر انجام دادن
فعل یا ترک فعلی که مورد بی ميلی و کراهت اوست» (فيض999 :2922 ،؛ الهام ؛ برهانی:2924 ،
 .)928/2یا «اکراه ،حالتی است که شخص بر اثر تهدیدي غير قانونی و غير قابل تحمّل نسبت به
خود یا بستگانش که از جانب شخص دیگري صورت گرفته ،مرتکب جرمی می شود که تهدید
کننده از او می خواهد» (قياسی و ساریخانی.)928/9 :2925 ،
از دیدگاه نگارنده ،اکراه وضعيّتی است که شخص تحت تأثير ترس ناشی از تهدید غير قابل
تحمّل و غير قانونی عامل انسانی نسبت به خودش یا اشخاص مهمّ و گرامی نزد وي براي حفظ
جان یا مال یا عرض مرتکب رفتار مجرمانه درخواستی مکرِه می شود .لذا می توان گفت که
شخص مکرَه داراي اراده و محدودیت اختيار است.

 -2مفهوم حدّ
واژه «حدّ» که جمع آن «حدود» است ،در معانی گوناگون به کار رفته است .در کتب واژه
شناسی حدّ در معانی ذیل آمده است:

 -2در کتب «الهدایه شرح بدایه المبتدي» و « المحلّی باآلثار» نيز باب مستقلّی به «اکراه» اختصاص داده شده
است( .المرغينانی424/6 :2427 ،؛ ابن حزم.)989/7 :2495 ،
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مانع ميان دو چيز ،منع ،دفع ،منتهی و پایان هر چيز ،انتها ،مرز ،گناه ،تندي (قرشی:2429 ،
229/9؛ ابن اثير)959/2 :2967 ،؛ واسطه ميان دو چيز که مانع از اختالط و آميختگى آنها با
یکدیگر مى شود (راغب اصفهانی992 :2429 ،؛ ابن منظور.)248/9 :2424 ،
در اصطالح حقوق اسالمی ،حدّ گاهی در وصف جرم و گاهی در وصف مجازات استعمال
شده است .تعاریف ذیل از فاضل مقداد و شهيد ثانی بيانگر استعمال «حدّ» در وصف مجازات
است:
حدّ در لغت به معناى حاجز و حائل و جدایى بين دو چيز؛ منع و جلوگيرى؛ اندازه و منتهى و
پایان هر چيز می باشد .در شرع انور ،حدّ به معناى کيفري است که شارع مقدّس مقدار آن را براي
گناه ارتکابی توسط مکلّف معيّن کرده است (سيوري.)992/9 :2495 ،
حدود جمع حدّ است و حدّ در لغت ،به معناي منع است  ...از دیدگاه شرع ،حدّ مجازات
خاصّی است که باعث آزار بدن مکلّف می شود به سبب ارتکاب گناهی خاصّ که شارع ،ميزان
آن را در تمام مصادیقش مشخّص نموده است (جبعی عاملی.)995/24 :2495 ،
محقق حلّی در کتاب شرائع اإلسالم« ،حدّ» را در وصف جرم به کار برده است :هر جرمی
]رفتاري[ که مجازات معيّنی داشته باشد ،حدّ ناميده می شود (محقّق حلّی.)296/4 :2482 ،
بر تعاریف مذکور ،ایرادات و اشکاالتی وارد شده است؛ از جمله بر تعریف نخست این
اشکال وارد شده است که هر حدّي سبب درد و رنج جسم و بدن نمی شود؛ زیرا برخی از حدود؛
روح و روان را آزرده می نمایند مانند تبعيد که یکی از مجازات هاي محاربه می باشد (موسوي
گلپایگانی.)98/2 :2429 ،
بر تعریف دوم نيز اشکاالتی وارد شده است :اوّالً ،حدّ ،وصف مجازات است نه جرم (فاضل
لنکرانی7 :a2497 ،؛ موسوي گلپایگانی)22/2 :2429 ،؛ ثانياً ،بر اساس تعریف مذکور ،کفّارات
مالی و دیات نيز به علّت مشخّص بودنشان ،باید از حدود شمرده شوند ،در حالی که یقيناً حدّ
نيستند .بر تعاریف دوگانه مذکور این اشکال نيز وارد است که قصاص در شرع معيّن است ولی

 055ــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  11ـ شماره  02ـ بهار و تابستان 89

بر آن اطالق حدّ نمی شود ،در حالی که بر اساس این دو تعریف ،قصاص ،حدّ به شمار می
آید.
به نظر می رسد تعریف ذیل از حدّ جامع افراد و مانع اغيار است :حدّ ،مجازاتی می باشد که
شارع براي ارتکاب معصيتی غير جنائی ،ميزان و نوع آن را مشخّص نموده است و اجراي آن پس
از اثبات تنها به وسيله حکومت صورت می گيرد (حاجی ده آبادي.)96 :a2927 ،

 -2دیدگاه ها
قبل از وارد شدن به بحث ،جهت رفع ابهام و همين طور ابتناي بحث بر مبانی استداللی آن
ذکر چند نکته الزم است:
اول -در رابطه با اجراي حدود در عصر غيبت ،ميان فقيهان اسالمی اتفاق نظر وجود ندارد.
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فارغ از این موضوع ،پيش فرض نگارندگان آن است که حدود در عصر غيبت ،قابليّت اجرا
دارند.
دوم -ارتکاب جرائم حدّي از حيث وحدت یا تعدّد عامل یکسان نيست؛ برخی از جرائم
حدّي به صورت شخصی و با دخالت یك عامل انسانی قابل تحقّق است؛ ليکن تحقّق پاره اي از
جرائم حدّي ،منوط به رفتار حدّاقل دو نفر یا بيشتر است؛ از این حيث می توان جرائم حدّي را به
دو دسته تقسيم بندي نمود:
 .2جرائم حدّي انفرادي :جرائمی هستند که دخالت یك عامل انسانی براي تحقّق آن الزم و
کافی است؛ قوادي ،قذف ،سبّ النبیّ ،مصرف مسکر ،سرقت ،محاربه و افساد فی االرض در این
دسته جاي می گيرند.
 .9جرائم حدّي اشتراکی :جرائمی هستند که با مداخله دو عامل انسانی تحقّق می یابد؛ 9زنا،
لواط ،تفخيذ و مساحقه از مصادیق این دسته هستند.
 -2براي مالحظه دیدگاه هاي مختلف و استدالل هاي هر گروه ر.ک :.حاجی ده آبادي69 :b2927 ،ـ.95
 -9الزم به ذکر است که براي تحقّق بزه «بغی» ،با عنایت به واژه «گروهی» در صدر ماده  927ق.م.ا .دخالت
حدّاقل سه عامل انسانی ضروري است.
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در جرائم حدّي انفرادي ،مکرِه در ارتکاب رکن مادّي بزه و به عبارت دقيق تر رفتار مجرمانه،
ظاهراً هيچ گونه دخالتی ندارد؛ در حالی که در جرائم حدّي اشتراکی ،مکرِه اصوالً یکی از
اشخاصی است که رفتار ممنوعه را انجام می دهد یا شخص ثالثی است که شخص یا اشخاص را
به ارتکاب رفتار خالف قانون اکراه می نماید .براي تبيين بهتر موضوع به فروض ذیل عنایت
نمائيد:
 «الف»« ،ب» را به شرب خمر اکراه می نماید. «الف»« ،ب» را به زناي با خویش اکراه می نماید. «الف»« ،ب» را به زناي با «پ» اکراه می نماید. «الف»« ،ب» و «پ» را به زناي با یکدیگر اکراه می نماید.مقنّن در ماده  252ق.م.ا .مجازات اکراه کننده در جرائم تعزیري را مجازات مباشر بزه ارتکابی
تعيين نموده است ،ليکن در مورد جرائم موجب حدّ بيان داشته که طبق مقرّرات مربوط عمل می
شود .با رجوع به کتاب دوم از ق.م.ا .که به مباحث حدود اختصاص یافته است ،روشن می شود
تنها در چند جرم به طور استثنایی احکام اکراه بيان و در مابقی سکوت پيشه شده است .مجازات
اکراه در بند «ت» ماده  994از سوي زانی ،ماده  994از سوي الئط و مواد  996و  948با اندکی
مسامحه در تفخيذ و مساحقه از سوي یکی از طرفين بزه آمده است.
با بررسی و تحليل مواد قانونی مذکور روشن می شود که:
اوّالً -مقنّن اکراه را تنها در بزه هاي زنا و لواط از اسباب تشدید مجازات محسوب و مجازات
مکرِه را از مجازات تازیانه به مجازات سالب حيات افزایش داده است؛ ليکن در سایر جرائم از
جمله تفخيذ و مساحقه با تصریح قانون ،اعمال اکراه هيچ تأثيري در ميزان مجازات مکرِه ندارد
(مواد  948 ،996 ،994 ،994ق.م.ا.).
ثانياً -مقنّن در جرائم حدّي اشتراکی ،تنها مجازات مکرِه در فرض تحقّق آن از سوي یکی از
طرفين بزه را بيان نموده و از ذکر مجازات مکرِه ثالث ،غفلت ورزیده است .به عبارت واضح تر
تنها حکم فرضی را که «الف»« ،ب» را به زناي با خویش اکراه می نماید ،بيان و از ذکر حکم
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فروضی که «الف»« ،ب» را به زناي با «پ» اکراه می نماید یا «الف»« ،ب» و «پ» را به زناي با
یکدیگر اکراه می کند ،خودداري نموده است.
ثالثاً -مجازات مکرِه در جرائم حدّي انفرادي ،پيش بينی نشده است.
بدین ترتيب پرسش اصلی این است که مجازات اکراه کننده در جرائم حدّي انفرادي و در
جرائم حدّي اشتراکی در فرض اعمال اکراه از ناحيه شخص ثالث چيست؟
اندیشمندان اسالمی اعمّ از فقيهان و حقوقدانان ،در فرضی که شخص ثالثی ،شخص یا
اشخاصی را به ارتکاب جرائم حدّي اکراه می نماید ،سکوت اختيار کرده و از ورود به این مبحث
خودداري نموده اند .در این ميان ،برخی تنها به موضوع اشاره کرده امّا بدون هيچ گونه اظهار
نظري از این بحث بسيار مهمّ و فنّی عبور کرده اند .یکی از حقوقدانان کيفري چنين می نویسد:
اذعان باید نمود که مقرّرات مذکور در باب حدود ،جامع تمام رفتار هاي اکراه آميز نسبت به
یکایك جرائم این باب نيست .براي مثال ،کيفيّت مجازات کسی که دیگري را به یکی از اعمال
منافی عفّت با شخص ثالث واداشته ،تصریح نشده است .اگر رفتار اکراه کننده موجب تعزیر
است ،نوع و ميزان مجازات او باید در قانون تعيين شود (اردبيلی .)229/9 :2929 ،اینگونه بيان
مطالب به ارائه راهکاري به عنوان هادي مقنّن منجر نمی شود و ابهام کماکان پابرجاست.
با فحص و غور در کتب فقهی و حقوقی ،دیدگاه هایی در این زمينه می توان برداشت نمود.
این دیدگاه ها ابتدا مطرح و سپس مورد نقد و ارزیابی قرار می گيرند.
 -2-1عدم اعمال واکنش کیفری
برخی از حقوقدانان کيفري بر این باورند که قانون نسبت به اکراه کننده در جرائم حدّي،
همانند گذشته ،ساکت بوده و تعيين تکليف ننموده است؛ لذا اصل اباحه ،برائت و قانونی بودن
جرم و مجازات اقتضا می کند که مکرِه در جرائم حدّي مسؤوليتی نداشته و مجازاتی درباره او
اعمال نشود (منصور آبادي .)962 :b2926 ،بدیهی است که عليرغم اطالق کالم ایشان،
منظورشان مواردي است که اکراه کننده لزوماً شخص ثالث می باشد؛ زیرا همانگونه که گذشت
مقنّن ،مجازات مکرِه در جرائم حدّي اشتراکی را در فرضی که مکرِه ،یکی از طرفين بزه ارتکابی
می باشد ،صراحتاً پيش بينی نموده است.
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به نظر می رسد که این دیدگاه ،ریشه در اصل قانونی بودن مجازات ها از یك سو ،و تحليل
اصل  267قانون اساسی از سوي دیگر دارد .قائل دیدگاه مذکور معتقد است« :رویکرد نوین
قانونگذار در قانون جدید مجازات اسالمی از یك سو ،و قانون جدید آئين دادرسی کيفري از
سوي دیگر« ،عدم امکان استناد به منابع اسالمی» در موارد سکوت قانون است .بدین ترتيب که
قانونگذار نخست تأکيد هاي گذشته مبنی بر فراگير بودن اصل  267قانون اساسی را نادیده گرفت
و استناد به منابع اسالمی را به «حدودي که در قانون ذکر نشده» محدود کرد و پس از آن ،با
جایگزینی ماده  974ق.آ.د.ک .به جاي ماده  924ق.آ.د.ک 2972 .امکان استناد به منابع اسالمی
را در موارد سکوت از بين برد و اصل قانونی بودن را به طور کامل مورد پذیرش قرار داد .به
عبارت روشن تر ،ماده  998ق.م.ا .به موجب ماده  974ق.آ.د.ک .نسخ شده و دیگر ماده 998
قانون یاد شده قابل استناد نيست» (منصور آبادي .)92 :a2926 ،تحليل مذکور با دیدگاه مدّ نظر
مقنّن سازگار نيست؛ زیرا ماده  974ق.آ.د.ک .بيان دیگري از اصل  2266قانون اساسی است؛ لذا
نمی توان گفت که مقنّن با وضع ماده مذکور ،ماده  998ق.م.ا .را که مبناي آن اصل  9267قانون
اساسی می باشد ،نسخ ضمنی نموده است .از سوي دیگر می توان گفت :مقصود مقنّن با معتبر
دانستن قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي که در ماده  7ق.آ.د.ک.
مورد تأکيد قرار گرفته است ،روشن می باشد .مقنّن در بند  9ماده واحده قانون یاد شده اشعار می
دارد« :محکوميّت ها باید بر طبق ترتيبات قانونی و منحصر به مباشر ،شریك و معاون جرم باشد و تا
جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدلّ و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در
صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده ،اصل بر برائت متّهم بوده و هر کس حقّ دارد در پناه قانون
از امنيّت الزم برخوردار باشد ».گذشته از این ،بر فرض که در قوانين عادي حکم صریحی در
مورد جواز رجوع به منابع معتبر اسالمی یا فتاوي معتبر در موارد سکوت یا نقص یا اجمال یا
 -2احکام دادگاه ها باید مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
 -9قاضی موظّف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر
اسالمی یا فتاوي معتبر ،حکم قضيّه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانين
مدوّنه از رسيدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
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تعارض قوانين مدوّنه وجود نداشته باشد آیا این بدان معناست که مقام قضائی در صدور حکم،
حقّ رجوع به منابع مذکور را بر اساس اصل  267قانون اساسی ندارد؟!
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پذیرش دیدگاه مذکور مستلزم آن است که شخصی را که با نهایت سنگدلی و وقاحت
اخالقی ،خواهر و برادري را به زنا با یکدیگر اکراه می نماید ،به سادگی از چنگال عدالت رهایی
داده و بدین ترتيب وي را براي ادامه اعمال شنيع خویش تشویق نمائيم .امري که بدون شكّ
مدّنظر شارع مقدّس نيست و با بناي عقال نيز همخوانی ندارد.
 -2-0اعمال مجازات جایگزین حبس
برخی بر این باورند در مواردي که مجازات اکراه کننده در جرائم حدّي از سوي مقنّن به نحو
خاصّ پيش بينی نشده است ،می توان با تمسّك به ماده  62ق.م.ا .به اعمال مجازات جایگزین
حبس اقدام نمود (مزیدي شرف آبادي )279 :2929 ،ماده  62ق.م.ا .مقرّر می دارد« :مرتکبان
جرائمی که نوع یا ميزان تعزیر آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است ،به مجازات جایگزین
حبس محکوم می گردند».
این دیدگاه ،اشکالی مبنایی و ایرادي تفسيري دارد؛ از لحاظ مبنایی ،دیدگاه مذکور در
تعارض با یکی از اصول بنيادین حقوق کيفري می باشد .اصل تناسب ،از ملزومات اوليّه انصاف
و عدالت در کليّه امور و از جمله تعيين کيفر است .بر پایه این اصل ،مجازات باید هم سنگ و
هم وزن جرم باشد .به عبارت دیگر ،باید ميان جرم و مجازات ،توازن و هماهنگی وجود داشته
باشد؛ هر چه جرم زیان بار تر باشد و با ارزش هاي اجتماعی مباینت داشته باشد ،نکوهيده تر و در
نتيجه با مجازات شدید تري پاسخ داده می شود و بر عکس ،هر چه جرم ،آثار ویران گر فردي
و اجتماعی کمتري داشته باشد و کمتر به ارزش هاي جامعه تعرّض کند ،مجازات خفيف تري
خواهد داشت .تناسب ميان جرم و مجازات از قواعدي است که در حقوق جزاي اسالم از
دیرباز وجود داشته و در مکاتب کيفري سده هاي اخير نيز مورد توجّه جدّي قرار گرفته و به
عنوان یکی از شاخص هاي عدالت کيفري از آن یاد می شود (جوان بخت؛ محمدي:2925 ،
 -2براي آگاهی بيشتر ر.ک :.حاجی ده آبادي922 :b2925 ،ـ.957
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255ـ .)256همانگونه که براي ارتکاب رفتار هایی که از نگاه شرعی و عرفی یا اجتماعی داراي
آثار زیان بار اندکی می باشند ،می بایست از کمينه واکنش کيفري یا عدم استفاده از آن اقدام
نمود و به تعبير کالرکسون از پتك براي شکستن فندق استفاده ننمود؛ ( )Clarkson, 2005: 254بر
همين منوال نيز نمی بایست از سوزن براي شکستن نارگيل استفاده نمود .لذا شایسته است مقنّن با
رعایت اصل تناسب ،به نحوي نوع و ميزان واکنش کيفري را تعيين نماید که کارآیی و کارآمدي
حقوق کيفري به نحو مطلوبی افزایش یابد .همانگونه که تعيين مجازات بيش از حدّ ضرورت از
ارزش و ابهت حقوق کيفري نزد عقالي جامعه و شهروندان می کاهد ،به همان ميزان تعيين
مجازات سبك براي رفتار هایی که وجدان عمومی شهروندان را به شدّت می آزارد ،تأثير گذار
خواهد بود.
از لحاظ تفسيري نيز قائلين به دیدگاه مذکور ،برداشت ناصوابی از ماده  62ق.م.ا .داشته و
گمان نموده اند در هر موردي که براي رفتار ارتکابی ،مجازاتی در قانون پيش بينی نشده است،
اعمال مجازات جایگزین حبس جایز است .در حالی که ماده مذکور تنها ناظر به مواردي است
که مقنّن به جرم بودن عملی تصریح نموده ،لکن بدون تعيين نوع و ميزان مجازات ،مقرّر نموده
است که مرتکب با رعایت دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبيخ و تهدید به
مجازات تعزیري محکوم می شود؛ مانند موادي از قانون مطبوعات و ( ...نظریه مشورتی
7/29/2485ـ  2929/87/99ا.ح.ق.ق؛ اردبيلی252/9 :2929 ،؛ الهام؛ برهانی248/9 :2929 ،ـ.)249
 -2-2اعمال مجازات ماده  228قانون مجازات اسالمي تعزیرات
برخی نویسندگان حقوقی ،استفاده از عنوان بزه تهدید موضوع ماده  662قانون مجازات
اسالمی تعزیرات مصوّب  2975/89/89جهت تعيين مجازات مکرِه در جرائم حدّي را مناسب می
دانند .ایشان در ادامه بيان می کنند :اکراه ،جرمی مطلق است .اکراه اگر چه از نظر مفهوم ،مترادف
با تهدید نيست و لکن با توجّه به تعریفی که مقنّن در ماده  989قانون مدنی از اکراه ارائه داده ،اکراه
یکی از مصادیق تهدید است؛ لذا اگر کسی دیگري را اکراه و یا اجبار به ارتکاب جرائم
مستوجب حدّ از قبيل زنا ،لواط و  ...نماید و خود در جرم ارتکابی مباشرت نداشته باشد ،مشمول
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اطالق ماده  662ق.م.ا.ت .می شود و مجازات مذکور در حقّ وي اعمال خواهد شد (مزیدي
شرف آبادي267 :2929 ،ـ.)262
دیدگاه مذکور عليرغم تالش به منظور یافتن طریقی که اصل قانونی بودن مجازات ها و تعيين
مجازات براي مکرِه را به یکدیگر پيوند دهد ،ليکن به جهات ذیل داراي ایرادات بنيادین است:
 -2مقنّن در برخی موارد به علّت اهميّت رفتار ارتکابی ،برخی از مصادیق عنصر مادّي
معاونت در جرم را به صورت مستقلّ جرم انگاري نموده است .به عبارت دیگر ،موضوع از نظر
اجتماعی داراي آنچنان اهميّتی است که باید بدون توجّه به نتایج آتی ،خود این اعمال را تحت
تعقيب قرار داد (محسنی292/9 :2929 ،؛ صانعی282/9 :2976 ،ـ .)289تهدید موضوع بند «الف»
ماده  296ق.م.ا .از جمله این مصادیق است که به عنوان جرم مستقل در ماده  662ق.م.ا.ت.
پيشبينی شده است (اردبيلی288/9 :2929 ،ـ282؛ الهام و برهانی925/2 :2924 ،ـ .)926بدیهی
است که بزه مذکور ،جرمی مطلق است و تحقّق آن نياز به انجام فعل یا ترک فعلی از سوي بزه
دیده ندارد (مير محمد صادقی .)554 :2929 ،همچنين فعل یا ترک فعل درخواستی از سوي
تهدید کننده لزوماً رفتار مجرمانه نيست؛ در حالی که در اکراه در جرائم حدّي اوّالً ،مکرهٌ عليه

2

لزوماً رفتاري مجرمانه است؛ ثانياً ،محلّ نزاع ،فرضی است که مکرَه یا مکرَهان ،مکرهٌ عليه را انجام
می دهند.
 -9تعارض با اصل تناسب جرم و مجازات به شرحی که در نقد دیدگاه پيشين گذشت.
 -2-2اعمال مجازات معاونت در جرم
برخی حقوقدانان کيفري بر این باورند که براي مجازات مکرِه در جرائم حدّي می توان از
مقرّرات مبحث معاونت بهره برد و چنين استدالل می کنند:
اوّالً -مجازات مکرِه به حدّي از حدود الهی مخالف با شرع است و نمی توان مکرِه به شرب
خمر یا مکرِه به زنا را به حدّ شرب خمر یا حدّ زنا محکوم نمود؛ زیرا که این حدود بر خود رفتار

 -2مکرهٌ عليه ،رفتاري اعمّ از فعل یا ترک فعل است که مکرِه از مکرَه انجام آن را درخواست می کند .به
عبارت دیگر ،مطلوبِ مکرِه را مکرهٌ عليه نامند.
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بار شده اند .بدیهى است که اکراه کننده را نمى توان مباشر واقعى دانست؛ بلکه در حکم مباشر
تلقّى مى شود .در حکم ،یعنى توسعه! تعزیرات بر هر فعل حرامى ممکن است بار شود ،مهمّ آن
است که آن فعل حرام باشد ،عنوان آن مهمّ نيست .در حالی که حدود توقيفى هستند و امکان
توسعه در آنها چه در حکم و چه در موضوع وجود ندارد؛ مثالً حکم بر عنوان سارق بار شده
است و یا بر عنوان زانى! نمى توان این حکم را بر مکرِه این افعال که داخل در معناى سارق یا
زانى نيست ،مترتّب نمود؛ لذا عنوان حدّى از حدود الهى بر آنان صادق نيست (نشست نقد
کتاب درآمدي بر حقوق جزاي عمومی.)262 :2925 ،
ثانياً -از طرفی در قانون مجازات اسالمی ،هيچ حکم صریحی جهت تعيين تکليف اکراه در
جرائم موجب حدّ وجود ندارد .از طرف دیگر ،مقنّن با عبارت «طبق مقرّرات مربوطه رفتار می
شود» وجود مقرّرات مربوطه را مفروض دانسته است .تنها مقرّره اي که براي مجازات اکراه کننده
به جرائم حدّي وجود دارد ،استناد به ماده  297ق.م.ا .است؛ یعنی مکرِه را حدّاقل به مجازات
معاونت در ارتکاب جرم حدّي محکوم نمود.
ثالثاً -استناد به ماده  297ق.م.ا .براي مجازات اکراه کننده به جرم مستوجب حدّ ،از باب قياس
اولویّت نيز قابل قبول است؛ چرا که وقتی معاونت در این جرائم داراي مجازات هاي مندرج
است ،به طریق أولی اکراه به جرائم مستوجب حدّ نيز حدّاقل ،مجازات معاون در جرائم مستوجب
حدّ را خواهد داشت .در همين راستا اگر شخصی ،نابالغی را به ارتکاب جرم مستوجب حدّ اکراه
نماید ،براي مجازات مکرِه بایستی به ماده  292ق.م.ا .استناد نمود (الهام و برهانی:2924 ،
924/2ـ.)925
دیدگاه مذکور عليرغم آن که نسبت به دیدگاه هاي پيشين از قوّت بيشتري برخودار است،
ليکن خالی از اشکال نيست و ایراداتی به شرح ذیل بر آن وارد است:
اوّالً -نگارندگان دیدگاه مذکور خود واقفند که ميان معاونت و اکراه ،تفاوت آشکار و
معناداري وجود دارد و به این موضوع در آثار خویش تصریح نموده اند (الهام و برهانی:2924 ،
927/2ـ  .)922اعمال مجازات معاونت نسبت به مکرِه در تعارض آشکار با اصل تناسب جرم و
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مجازات است .چگونه می توان گفت مجازات شخصی که خواهر و برادري را تهدید می نماید
که چنان چه با یکدیگر زنا ننمایند ،کشته خواهند شد با مجازات شخصی که ایشان را تهدید می
نماید که چنان چه مرتکب عمل مذکور نشوند ،قبولی آنان در آزمون وکالت ابطال خواهد شد،
یکسان باشد؟!
ثانياً -الزمه پذیرش دیدگاه مذکور آن است که در جرائم مستوجب تعزیر ،قائل به تعدّد
معنوي گردید .بدین توضيح که مجازات مکرِه در جرائم مذکور مشمول مواد  252و  297گردد
و هر کدام شدید تر بود ،اعمال شود؛ امري که نگارندگان دیدگاه مذکور نيز به آن قائل نيستند
(نشست نقد کتاب درآمدي بر حقوق جزاي عمومی.)265 :2925 ،
ثالثاً -این استدالل که «اگر شخصی ،نابالغی را به ارتکاب جرم مستوجب حدّ اکراه نماید،
براي مجازات مکرِه بایستی به ماده  292ق.م.ا .استناد نمود» حدّاقّل در مورد برخی جرائم پذیرفته
نيست و مقنّن صراحتاً احکامی را بر خالف آن بيان نموده است؛ از جمله ماده  979ق.م.ا .که
سرقت توسّط مجنون و طفل غير مميّز را مباشرت محسوب و مستوجب حدّ سرقت می داند.
همچنين به نظر می رسد صغير غير مميّز و مجنون به جهت نقصان یا اختالل درک و شعور ،فاقد
توان ارزیابی سود و زیان رفتار هاي خود هستند ،لذا اصوالً قابليّت این را ندارند که به اختيار و
الجرم اکراه به عنوان نقطه مقابل آن متّصف گردند (ميرسعيدي.)264/2 :2929 ،
رابعاً -در استدالل نخست هرچند مقصود ایشان روشن است؛ ليکن از نظر رعایت
اصطالحات فقهی ـ حقوقی کاربرد واژه توقيفی صحيح به نظر نمی رسد؛ زیرا توقيفی بودن
مجازات حدّي بدین معناست که مقدار آن همانند اسباب آن متوقّف بر بيان شارع و بر اساس
دليل شرعی امکان پذیر است (خادمی کوشا .)75 :2926 ،صرفنظر از این ایراد شکلی ،مدّعاي
اصلی این است که شارع مقدّس بر زانی ،شارب خمر ،سارق و  ...مجازات حدّي تحميل نموده
است؛ ليکن این که عناوین مذکور چه زمانی صدق می کنند؟ امري عرفی است و شرع مقدّس
در این زمينه بيان خاصّی ندارد .از سوي دیگر ،طبيعی است که گاه جرائمی مهمّ تر از جرائم یاد
شده در مقرّرات جزائی اسالم به کلّی ذکر نشده باشد؛ صرفاً از آن روي که آنها در آن زمان
چندان محلّ ابتال و حاجت نبوده اند (نوبهار.)992 :2929 ،
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 -2-5تعزیر بر اساس حاکمیّت اصل  122قانون اساسي
این دیدگاه بر این پيش فرض مبتنی است که اصل  267قانون اساسی شامل امور کيفري نيز
می شود .با رجوع به منابع معتبر اسالمی آشکار می گردد که فقيهان اسالمی در مورد مجازات
مکرِه ثالث ،فتواي صریحی نداده اند .برخی در فرض اعمال اکراه از سوي شخص ثالث در بزه زنا
عليرغم اشاره به مسؤول پرداخت مهریه زن ليکن از بيان مجازات مکرِه خودداري نموده اند .فقيه
بزرگ جهان اسالم ،صاحب جواهر می نویسد« :اگر ثالثی ،زنی را اکراه به زنا با مردي نماید ،آیا
پرداخت مهر بر عهده مرد می باشد یا بر عهده مکرِه است؟ ضمان مهر بر عهده مکرِه است؛ زیرا
وي سبب أقوي از مباشر است .البتّه اگر مسأله اجماعی نبود ،امکان دریافت مهر از مرد وجود
داشت و او نيز می تواند به مکرِه رجوع نماید» (نجفی.)962/42 :2925 ،
برخی از فقهاي معاصر بر صاحب جواهر اشکال نموده اند2که تردید در پرداخت مهر از سوي
مکرِه یا واطی تنها در فرضی که مکرِه هم زن و هم مرد را به زنا با یکدیگر اکراه نماید ،محلّ
بحث است؛ زیرا اگر مکرِه تنها زن را به زنا اکراه نماید ،مرد با اختيار خویش زنا نموده و مهر بر
عهده وي (زانی) می باشد؛ اگر مکرِه تنها مرد را به زنا اکراه نماید ،زن با اختيار خویش زنا داده و
زانيه مستحقّ مهر نمی باشد (موسوي گلپایگانی)69/2 :2429 ،؛ ایشان نيز حکم کيفري موضوع ـ
مجازات مکرِه ـ را بيان ننموده اند.
به نظر می رسد که قائلين به این دیدگاه ،بر اساس قاعده «التعزیر لکلّ حرام» ،مکرِه را قابل
تعزیر می دانند .امّا پرسش اصلی ميزان تعزیر مکرِه است؟ در این زمينه از لحاظ بيشنه مجازات
تعزیري به دو دیدگاه کلّی ميان فقيهان اسالمی اشاره میشود:
 -2عدم جواز بيشنه مجازات تعزیري از حدّ :قائلين به این دیدگاه ،عليرغم تأکيد بر لزوم کمتر
بودن ميزان تعزیر از حدّ ليکن در مورد بيشنه آن اختالف نظر عميق دارند .هر گروهی با استدالل

 -2برخی فقهاي معاصر دیگر این اشکال را وارد نداسته اند؛ زیرا بدیهی است که مراد صاحب جواهر کدام
فرض است .ر.ک :مکارم شيرازي.44 :2422 ،
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هاي گوناگون حدّاکثر تعزیر را  22ضربه 72 ،ضربه 74 ،ضربه 92 ،ضربه و کمتر از حدّ مناسب
(حسب مورد  22یا  72یا  74یا  )92ذکر نموده اند (حاجی ده آبادي929 :a2927 ،ـ.)992
با عنایت به این که اوّالً ،منظور از منابع معتبر اسالمی یا فتاوي معتبر در اصل  267قانون اساسی،
با توجّه به اصل  29قانون اساسی موارد مذکور در فقه اماميّه می باشد؛ ثانياً ،فقهاي اماميّه به کمتر
بودن ميزان تعزیر از حدّ قائلند؛ ثالثاً ،تعزیر از دیدگاه اکثریّت ایشان منحصر به شلّاق نيست؛ به نظر
می رسد حدّاکثر مجازاتی که براي مکرِه ثالث می توان اعمال نمود 22 ،ضربه شلّاق یا حبس
تعزیري و یا تلفيقی از حبس و شلّاق باشد.
 -9جواز بيشنه مجازات تعزیري از حدّ :برخی از فقهاي معاصر معتقدند که در مواردي امکان
تعيين مجازات تعزیري بيش از حدّ وجود دارد .ایشان بيان می دارند :طبق قاعده ،شلّاق در غير
موارد حدّ ،نباید به سطح حدّ برسد ،ولى سزاوار است دو حالت از این قاعده استثناء شود:
حالت اوّل :زمانى که یقين وجود دارد این مقدار تازیانه براى تأدیب مجرم کافى نيست .در
این حالت ،حاکم مى تواند هر مقدارى را که براى تأدیب مصلحت بداند ،تعيين کند؛ زیرا تعزیر به
معناى تأدیب و جلوگيرى از جرم است؛ بنا بر ارتکازات عرفی ،از ادلّه محدود نمودن تعزیر به
ميزان کمتر از حدّ برداشت نمی شود که حتّی در صورت یقين به عدم حصول تأدیب و عدم
جلوگيرى تعزیر از ارتکاب جرم ،باید تعزیر کمتر از حدّ باشد.
حالت دوم :در مواردي که هدف از تعزیر جلوگيرى از جرمى باشد که ریشه کن کردن آن
به مصلحت جامعه است و هدف از تعزیر صرفاً تأدیب و اصالح شخص مجرم نباشد (حائري،
92 :2926ـ.)99
از ميان فقيهان اهل سنت نيز برخی قائل به جواز تعيين مجازات تعزیري بيش از حدّ مـی باشـند
(السنهاجی القرافی922/4 :2422 ،؛ غزالی .)228/9 :2422 ،در استفتائاتی که از فقهاي معاصـر
به عمل آمده است ،بر تعزیـر (صـانعی282/2 :2922 ،ــ )282یـا تعزیـر شـدید (مکـارم
شيرازي )962/2 :2497 ،مکرِه فتوا داده اند.
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به نظر می رسد دیدگاه اعمال مجازات تعزیري نسبت به مکرِه ،به دليل اطالق آن که در
برگيرنده کليّه جرائم حدّي است ،قابل پذیرش نيست؛ زیرا همانگونه که خواهد آمد ،برخی از
جرائم مذکور قابليّت استناد به مکرِه را دارد.
 -2-2اعمال مجازات مباشر (مجازات حدّی)
دیدگاه دیگري که در این زمينه می توان مطرح نمود آن است که مکرِه ثالث بر اساس قاعده
أقوي بودن سبب از مباشر ،به مجازات مباشر جرم محکوم گردد.
براي تحقّق عنوان أقوائيّت سبب از مباشر الزم است که اوّالً ،مباشر و سبب هر دو انسان باشند
(آقایی نيا69 :2926 ،؛ منصورآبادي)99 :b2926 ،؛ ثانياً ،جرم عرفاً به سبب مستند باشد .بی
اختياري ،جهل ،فقدان قوّه تميز (صغير غير مميّز ،مجنون) و مانند آنها از جمله مصادیق سبب أقوي
از مباشر می باشند.
در رابطه با مجازات مکرِه ثالث در قالب این دیدگاه با دو پرسش اساسی روبرو هستيم:
نخست این که آیا اکراه از مصادیق سبب أقوي از مباشر است؟ دوم این که آیا بزه حدّي ،به مکرِه
قابل استناد است؟
الف -أقوائيّت مکرِه از مکرَه :در مواردي فعل مباشر ناشی از سبب و مبتنی بر آن است ،به
طوري که سبب هرچند خود مستقيماً در وقوع بزه یا خسارت دخالت ندارد لکن مباشر چنان
تحت تأثير اقدام سبب است که خود را ملزم به ارتکاب عمل دیده و گاه همچون وسيله اي در
اختيار آن قرار می گيرد .اگر شخصی دیگري را به انجام عملی اکراه کند ،نتيجه ناشی از فعل
اکراهی مستند به سبب یعنی اکراه کننده می باشد (صادقی297 :2924 ،؛ الزحيلی.976/6 :2482 ،؛
ابن رجب الحنبلی .)947 :2492 ،غالب حقوقدانان اسالمی ،اکراه را از مصادیق بارز سبب أقوي از
مباشر می دانند (محقّق داماد299/2 :2486 ،؛ آقایی نيا992 :2926 ،؛ صادقی)222 :2924 ،؛ بنابراین
علی الظاهر مسؤوليت از مکرَه به مکرِه انتقال یافته و وي باید ضمانت اجراي کيفري را متحمّل
شود .ليکن عليرغم اتفاق نظر مذکور مبنی بر أقوائيّت سبب (مکرِه) از مباشر (مکرَه) ،در اعمال
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مجازات حدّي نسبت به مکرِه تردید هاي جدّي از سوي فقها و حقوقدانان مطرح شده که در
ادامه مورد بررسی و تحليل قرار می گيرد.
ب -انتفاي تسبيب در جرائم مستوجب حدّ :برخی نویسندگان حقوقی بر این باورند که طرح
تسبيب در ارتکاب جرائم موجب قصاص و دیه و عدم ذکر آن در سایر جرائم بيانگر آن است که
فقهاي اماميّه قائل به انتفاي تسبيب در جرائم مستوجب حدّ می باشند و امکان اعمال مجازات
حدّي نسبت به مکرِه وجود ندارد ،هرچند می توان وي را به مجازات تعزیري از باب معاونت
محکوم نمود (قياسی و دیگران.)252/9 :2922 ،
اندیشمندان اهل سنّت نيز اعمال مجازات حدّي را مختصّ مباشرت در جرائم مستوجب حدّ
دانسته و معتقدند که اجراي حدّ بر غير مباشر بزه ،جایز نيست (فيروزآبادي شيرازي:2426 ،
272/9؛ کاسانی حنفی929/2 :2494 ،؛ الشربينی995/4 :2422 ،؛ حسنی .)697 :9822 ،نویسنده
کتاب التشریع الجنایی اإلسالمی می نویسد :می توان علّت این قاعده را چنين بيان کرد که اصل
این است که جرائم ،به مباشرت انجام می یابند و ارتکاب جرائم حدّي ،غالباً به صورت مباشرت
است و ارتکاب آنها به تسبيب به ندرت می باشد .لذا مجازات هاي حدّي به خاطر شدّت آنها به
اصل و مورد غالب ،اختصاص یافته است .در مجازات هاي تعزیري ،فرقی بين مجازات مباشر و
سبب نيست ،و مجازات مقرّر در مورد هر دو یکسان است (عوده455/2 :2429 ،ـ.)456
به نظر می رسد که اوّالً ،استدالل هاي مذکور ،استحسانی بيش نيست و استحسان هم حجّت
نمی باشد؛ ثانياً ،ایشان عدم ذکر فقها را دليلی بر انتفاي تسبيب در جرائم حدّي می دانند ،لذا بنابر
استدالل خودشان باید بپذیرند که در جرائم تعزیري نيز تسبيب منتفی است؛ در حالی که بالعکس،
در جرائم تعزیري قائل به اعمال مجازات نسبت به مکرِه می باشند؛ ثالثاً ،استدالل فقيهان اهل سنّت
مبنی بر اختصاص مجازات حدّي به اصل و مورد غالب (مباشرت) به دليل شدّت آن ،از دو جهت
اشکال دارد :نخست آن که ارتکاب جرائم حدّي حدّاقل در عصر کنونی از باب تسبيب باألخصّ
اکراه ،نادر نيست .نبودِ برخی جرائم مهمّ و مجازات هاي آنها در فقه کيفري اسالم به معناي بی
اهميّتی آنها در دستگاه کيفري اسالم نيست؛ آموزه هاي جزائی اسالم همچون تعاليم سایر حوزه
ها ،برخاسته از رویکرد واقع گرایی و تناظر به وضعيّت موجود در زمان تشریع می باشد؛ دوم این
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که دليل استواري وجود ندارد که بر پایه آن ،ميزان همه انواع کيفر هاي حدّي لزوماً از هر نوع
تعزیري بيشتر و شدید تر می باشد .در متون دینی (کلينی969/24 :2492 ،؛ حرّ عاملی:2422 ،
 )29/92براي جرائمی مانند شکنجه که تعزیري تلقّی شده اند ،مجازات هایی شدید تر از برخی
حدود پيش بينی شده است .اهميّت و شدّت جرم ،خواه از چشم انداز ورود آسيب به بزه دیده
یا جامعه ،خواه از نظر قبح اخالقی و خواه به اعتبار نقض فرمان و اراده مقدّس خداوند نگریسته
شود ،نمی توان گفت همه جرائم مستوجب حدّ از همه جرائم مستوجب تعزیر ،شدید تر ،قبيح
تر یا با اهميّت ترند (نوبهار992 :2929 ،ـ .)995رابعاً ،محکوميّت مکرِه به مجازات معاون ،به
شرحی که گذشت مخالف با اصل تناسب جرم و مجازات است .تناسب ميان جرم و مجازات از
جلوه هاي اصل عدالت است ،عدالت را در هر حال نمی توان نادیده انگاشت (همو:2929 ،
.)997
عدم وجود رابطه استناد یا عدم صدق عرفی :برخی معتقدند با توجه به فقدان نصّ خاصّ در
این زمينه ،تنها مانع جریان قاعده تسبيب در جرائم حدّي ،عدم صدق عرفی است؛ یعنی سبب زنا
را عرفاً زانی نمی گویند (قياسی و دیگران .)252 :2922 ،عبارات برخی از فقهاي اماميّه نيز گویاي
همين مطلب است (نجفی)42/49 :2925 ،؛ به بيان دیگر ،ارتکاب جرائم حدّي را تنها از طریق
مباشرت امکان پذیر می دانند (طوسی.)47/7 :2927 ،
همانگونه که اشاره شد اندیمشندان اسالمی در جرائم تعزیري قائل به اعمال مجازات مباشر
نسبت به مکرِه (سبب) می باشند .اطالق ماده  252ق.م.ا .نيز گویاي همين مطلب است .ممکن
است ایراد شود که در برخی جرائم تعزیري نيز اشکال مذکور وجود دارد .براي تبيين بهتر
موضوع فرض نمائيد «الف» ،آقاي «ب» را اکراه می نماید که با خانم «ج» روابط نامشروع مادون
زنا برقرار کند .بدین نحو که آلت تناسلی خویش را به کمتر از ميزان حشفه (ختنه گاه) در فرج
خانم «ج» داخل نماید .اگر ميزان حشفه آقاي «ب»  9سانتی متر باشد و وي  9/2سانتيمتر آن را
داخل نماید ،زنا محقّق نشده است ،زیرا شرط تحقّق زنا دخول اندام تناسلی مرد به اندازه حشفه در
قبل یا دیر زن می باشد .در حالی که بی تردید ،بزه تعزیري روابط نامشروع مادون زنا ارتکاب یافته
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است2.آیا مجازات تعزیري بزه مذکور نسبت به اکراه کننده قابل اعمال است؟ اگر پاسخ مثبت
باشد ،می بایست قائل به آن گردید که بر رفتار مکرِه ،روابط نامشروع عرفاً صدق می کند .بدین
ترتيب ،اگر «الف» ،آقاي «ب» را به زنا با خانم «ج» اکراه و وي براي رهایی از تهدید غير قابل
تحمّل به ميزان حشفه خویش ـ  9سانتی متر ـ دخول نماید آیا می توان گفت که تفاوت 2
ميليمتري در دخول ،موجب عدم صدق زانی بر مکرِه می گردد؟ بی تردید ،پاسخ منفی است،
زیرا هيچ تفاوت معناداري از لحاظ رابطه استناد ميان فرض اکراه به روابط نامشروع و اکراه به زنا
وجود ندارد.
از اینرو برخی قائل به تفکيك ميان جرائم حدّي شده اند؛ بدین نحو که در جرائمی مانند
سرقت ،محاربه و قذف ،عليرغم انتساب جرم به سبب أقوي ،اعمال مجازات حدّي بر مکرِه ممکن
نيست؛ بلکه تنها به عقوبت تعزیري ،مجازات می گردد؛ زیرا قاعده در جرائم حدّي این است که
مجازات حدّ ،تنها بر مباشر ثابت است؛ مگر موارد خاصّی مانند ماده  979ق.م.ا .که بتوان به طور
دقيق ،فعل سبب را مصداق تعریف جرم حدّي دانست .ليکن جرائمی مانند شرب خمر و اعمال
منافی عفّت (زنا ،لواط) قابل انتساب به سبب عدوانی نيست ،چراکه این گونه جرائم ماهيتاً به گونه
اي می باشند که نمی توان آن را به دیگري منتسب کرد؛ لذا فعل مجرمانه از لحاظ مادي قابل
استناد به خود فرد است (صادقی؛ تنهایی.)52 :2926 ،
تفکيك مذکور هرچند از جهت لزوم استناد بزه به سبب أقوي (مکرِه) شایسته است ،ليکن
اشکاالتی نيز دارد :اوّالً ،نویسندگان مذکور با تفکيك صرف جرائم حدّي ،ظاهراً در جرائم
تعزیري قائل به این تفکيك نمی باشند؛ لذا ایراد مطروحه باقی می ماند؛ ثانياً ،ادّعاي انحصار
مجازات حدّي نسبت به مباشر ،همانگونه که گذشت استحسانی بيش نيست و استحسان حجّت
نمی باشد؛ ثالثاً ،مشخّص نيست منظور ایشان از اعمال مجازات تعزیري نسبت به مکرِه چيست؟ آیا
منظور مراجعه به منابع معتبر فقهی و اعمال تعزیر بر اساس آن است؟ آیا منظور ،مجازات تعزیري

 -2براي مالحظه دیدگاهی که اکراه را مؤثر در عنصر مادي بزه و به تبع آن رفتار ارتکابی مباشر را فاقد وصف
مجرمانه می داند .ر.ک :صادقی و تنهایی62 :2926 ،ـ.65

مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 022

تعيين شده از سوي مقنّن براي بزه تعزیري مشابه آن می باشد؟ آیا منظور ،اعمال مجازات معاونت
است؟ آیا منظور ،اعمال مجازات ماده  662ق.م.ا.ت .می باشد؟ در هر حال ،منظور هر کدام از
موارد مذکور باشد -به شرحی که گذشت -قابل پذیرش نيست؛ رابعاً ،مشخّص نيست در جرائم
حدّي که قابليّت استناد به مکرِه را ندارد آیا مکرِه قابل مجازات می باشد؟ در صورت قابليّت
مجازات ،مجازات وي چيست؟ خامساً ،اعمال مجازات حدّي نسبت به مکرِه  -در وضعيّتی که
مباشر ،فاقد اهليّت کيفري است و عدم اعمال آن نسبت به وي در صورت برخورداري مباشر از
اهليّت کيفري عليرغم استناد بزه به مکرِه  -قابل توجيه نيست؛ زیرا با اثبات رابطه استناد ،دليلی بر
عدم اعمال مجازات حدّي نسبت به مکرِه وجود ندارد.
به نظر می رسد که دیدگاه اعمال مجازات حدّي نسبت به مکرِه ،به دليل اطالق آن که در
برگيرنده کليّه جرائم حدّي است ،قابل پذیرش نيست؛ زیرا برخی از جرائم مذکور قابليّت استناد به
مکرِه را ندارد؛ آیا می توان زنی که دو مرد را به لواط با یکدیگر اکراه نموده است ،به مجازات
لواط محکوم نمود؟!
 -2-2اعمال مجازات مقرّر قانوني
بر اساس این دیدگاه ،مجازات مکرِه ثالث در برخی جرائم حدّي از سوي مقنّن پيش بينی
شده است و با وحدت مالک از آن می توان مجازات مکرِه ثالث در سایر جرائم حدّي را تعيين
نمود .مستند این دیدگاه ماده  9قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعاليّت غير
مجاز می نمایند مصوّب  2926/28/26می باشد« :ماده  9ـ عوامل توليد ،توزیع ،تکثير و
دارندگان آثار سمعی و بصري غير مجاز اعمّ از این که مجوّز فعاليّت از وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی داشته و یا بدون مجوّز باشند با توجّه به محتواي اثر ،حسب مورد عالوه بر
ابطال مجوّز به یکی از مجازات هاي مشروحه ذیل محکوم خواهند شد:
الف ـ عوامل اصلی تکثير و توزیع عمده آثار سمعی و بصري مستهجن در مرتبه اول به
یك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و یکصد ميليون ( )288/888/888ریال
جریمه نقدي و محروميّت اجتماعی به مدّت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج
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سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دویست ميليون ( )988/888/888ریال جزاي نقدي و
محروميّت اجتماعی به مدّت ده سال محکوم می شوند .چنان چه عوامل فوق الذکر یا افراد
زیر از مصادیق مفسد فی االرض شناخته شوند ،به مجازات آن محکوم می گردند:
2ـ توليد کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه ...
تبصره  5ـ آثار سمعی و بصري «مستهجن» به آثاري گفته می شود که محتواي آنها نمایش
برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آميزش جنسی باشد».
آن چه مطمح نظر است بند  2از شقّ «الف» ماده  9قانون مذکور می باشد .مقنّن صراحتاً بيان
نموده است که توليد کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه حسب مورد ممکن است به مجازات
تعزیري یا مجازات حدّي مفسد فی االرض محکوم شوند .از جمله مصادیق آثار مستهجن،
آميزش جنسی زن و مرد (زنا) ،همجنس بازي زنان (مساحقه) ،همجنس بازي مردان (لواط،
تفخيذ) ،روابط نامشروع مادون زنا موضوع ماده  697ق.م.ا.ت ،.همجنس گرایی مادون جرائم
جنسی حدّي موضوع ماده  997ق.م.ا .می باشد .چنان چه توليد کننده با اکراه زن و مرد یا دو زن یا
دو مرد ،اثر مستهجنی را توليد نماید ،فی الواقع اکراه در جرائم جنسی حدّي یا تعزیري نموده
است .در فروض مذکور ،مجازات توليد کننده (مکرِه) در دو صورت بيان شده است:
 -2رفتار ارتکابی ،مصداق مفسد فی االرض نباشد :حبس تعزیري  +جریمه نقدي +
محروميّت اجتماعی  +ضبط تجهيزات.
 -9رفتار ارتکابی ،مصداق مفسد فی االرض باشد :مجازات حدّي مفسد فی االرض.
بدین ترتيب ،مقنّن مجازات مکرِه ثالث در جرائم جنسی  -اعمّ از حدّي و تعزیري  -را معيّن
نموده است.
به نظر می رسد دیدگاه مذکور از چند جهت اشکال دارد :اوّالً ،ماده استنادي ناظر بر توليد
کننده آثار مستهجن با عنف و اکراه می باشد و نسبت به مکرِه ثالث عادي مجازاتی بيان ننموده
است؛ ثانياً ،بر فرض که بپذیریم با وحدت مالک از ماده مذکور ،مجازات مکرِه ثالث قابل تعيين
است ،ليکن این مجازات متناسب با رفتار ارتکابی مکرِه نيست و در تعارض آشکار با اصل تناسب
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جرم و مجازات است؛ ثالثاً ،ماده مذکور در تعيين نوع و ميزان مجازات مکرِه در سایر جرائم حدّي
کارآیی ندارد.
متأسفانه مقنّن در جریان تصویب قوانين غالباً با تعجيل و سهل انگاري ،بدون توجّه به قوانين
سابق التصویب در حوزه هاي مرتبط ،اقدام به تصویب قوانينی می نماید که با بررسی سطحی آنها،
دوگانگی فاحش در عملکرد مقنّن آشکار می شود .اصل تناسب ،مقتضی وجود ارتباط منطقی و
توازن معقول ميان اجزاي یك مجموعه است؛ گویا مقنّن با این اصل بيگانه می باشد .مقنّن در شقّ
«الف» ماده  297ق.م.ا .مجازات معاونت در جرائم حدّي مستوجب سلب حيات را حبس تعزیري
درجه دو یا سه (بيش از  28سال تا  95سال) می داند؛ در حالی که مجازات توليد کننده آثار
مستهجن با عنف و اکراه را  2تا  9سال حبس مقرّر نموده است! به بيان روشن تر ،اگر شخصی
خواهر و برادري را به زنا با یکدیگر ترغيب نماید ،حدّاکثر مجازات وي  95سال است؛ در حالی
که اگر شخصی براي توليد یك اثر مستهجن ،خواهر و برادري را به زنا با یکدیگر اکراه نماید،
حدّاکثر مجازات او  9سال است.

 -5دیدگاه مختار
مکرِه ثالث در کليّه جرائم ،اعمّ از حدّي و تعزیري در صورتی که بزه ارتکابی قابليّت استناد به
مکرِه را داشته باشد ،به مجازات مباشر بزه ارتکابی محکوم می شود .بنابراین آن چه الزم است در
مورد مکرِه مدّ نظر قرار گيرد ،چيزي بيش از بررسی دقيق رابطه استناد ميان رفتار مکرِه و بزه واقع
شده نيست.
ـ در جرائم حدّي اشتراکی (طرفينی) که تحقّق آن مستلزم دخالت دو عامل انسانی می باشد
مانند زنا ،لواط ،مساحقه ،و تفخيذ به دليل عدم قابليّت استناد به مکرِه ثالث (أبوزهره:2222 ،
924ـ925؛ السرخسی.22/94 :2424 ،؛ کاسانی حنفی ،)225/28 :2494 ،مجازات مباشر بر وي
قابل اعمال نيست؛ لذا مقنّن می بایست با رعایت اصل تناسب جرم و مجازات ،کيفري متناسب با
رفتار ارتکابی براي وي تعيين نماید .بدیهی است که ميزان مجازات وي لزوماً باید از معاونت در
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همان بزه بيشتر باشد .اینك تا زمان اقدام مقنّن ،می توان بر اساس اصل  267قانون اساسی با رجوع
به منابع معتبر اسالمی و قواعد فقهی «التعزیر لکلّ عمل حرام» و «التعزیر بما یراه الحاکم» ،مکرِه
ثالث را به مجازات متناسب محکوم نمود.
ـ جرائم حدّي انفرادي شرکت ناپذیر مانند مصرف مسکر (فاضل لنکرانی )78 :b2497 ،نيز به
دليل عدم قابليّت استناد به مکرِه ،همان حکم جرائم حدّي اشتراکی را دارد.
ـ جرائم حدّي انفرادي شرکت پذیر مانند قوّادي ،سرقت ،محاربه ،افساد فی االرض و غالباً
شرکت ناپذیر مانند قذف و سبّ النبی با امکان قابليّت استناد به مکرِه ،مجازات مباشر (مجازات
حدّي) بر وي قابل اعمال است.
ـ جرم حدّي بغی که مستلزم دخالت حدّاقل سه عامل انسانی می باشد نيز همان حکم جرائم
حدّي انفرادي شرکت پذیر را دارد.
ـ جرائم تعزیري غالباً قابليّت استناد به مکرِه را دارند ،لذا بر اساس ماده  252ق.م.ا .مکرِه به
مجازات مباشر بزه ارتکابی محکوم می گردد .ليکن باید عنایت نمود که برخی از جرائم تعزیري
از جمله بزه روابط نامشروع مادون زنا از قبيل تقبيل یا مضاجعه موضوع ماده  697ق.م.ا.ت .قابل
استناد به مکرِه نيست ،بنابراین اعمال مجازات مباشر بر وي از لحاظ موازین فقهی  -حقوقی موجّه
نمی باشد .به عبارت دیگر ،ماده  252ق.م.ا .منصرف از اینگونه جرائم است .البتّه این بدان معنا
نيست که مجازات وي لزوماً باید کمتر از مباشر باشد ،زیرا اقدام وي از لحاظ وقاحت و عدم
انطباق با هنجارهاي اجتماعی و قانونی ،از مباشرت در روابط نامشروع اگر بيشتر نباشد ،یقيناً کمتر
نيست.

نتیجه
اکراه از موضوعاتی است که عليرغم تالش مقنّن در دوران تقنين ،تاکنون نيز احکام آن به
نحو صریح ،روشن و جامع بيان نشده است .از جمله این احکام «مجازات مکرِه ثالث در جرائم
حدّي طرفينی» و «مجازات مکرِه در غالب جرائم حدّي انفرادي» می باشد .سکوت مقنّن زمينه را
براي بروز دیدگاه هاي مختلفی از جمله عدم اعمال واکنش کيفري ،اعمال مجازات

مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 022

جایگزین حبس ،اعمال مجازات ماده  662ق.م.ا.ت ،.اعمال مجازات معاونت در جرم،
تعزیر بر اساس حاکميّت اصل  267قانون اساسی ،اعمال مجازات مباشر (مجازات
حدّي) و اعمال مجازات ماده  9ق.س.ب .مهيّا نموده است .دیدگاه هاي مذکور ،صرفنظر از
اشکاالت انحصاري ،برخی به جهت تعارض با اصل تناسب جرم و مجازات ،برخی به دليل عدم
دقّت در امکان سنجی استناد بزه ارتکابی به مکرِه و برخی نيز به هر دو جهت ،قابل پذیرش نمی
باشند.
به نظر می رسد مقنّن می بایست در اکراه ،مبناي خویش را امکان سنجی استناد بزه ارتکابی به
مکرِه قرار دهد .بر اساس این مبنا الزم است ماده  252ق.م.ا .به نحو ذیل اصالح گردد:
«هرگاه کسی بر اثر اکراه غير قابل تحمّل مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب
می شود ،مجازات نمی گردد .در کليّه جرائم ،اکراه کننده به مجازات مباشر جرم محکوم می
شود.
تبصره ـ اعمال مقرّرات این ماده نسبت به اکراه کننده ،منوط به احراز رابطه استناد عرفی
است».
همچنين مقنّن می بایست با بهرهگيري از قواعد فقهی «التعزیر لکلّ عمل حرام» و «التعزیر بما
یراه الحاکم» و رعایت اصل تناسب ،مجازات متناسبی را براي مکرِه ثالث در جرائمی که امکان
استناد آنها به مکرِه وجود ندارد ،تعيين نماید.
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