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چکیده
در مقرّرات ناظر بر حدود در قانون مجازات اسالمی مصوب  ،1392رویکردهای جدید از سوی
قانونگذار قابل مشاهده است .به نظر میرسد رفع خألهای تقنینی موجود در مقرّرات پیشین در زمره
این رویکردها می باشد .از اینرو نسبت به موضوعاتی به مانند زنای در حال مستی و خواب ،میزان
تعزیر در صورت اسقاط مجازات حدّی و نیز تصریح به جرم انگاری های مقیّد جرایم محاربه و قوّادی
در قانون مجازات اسالمی مصوّب  1392ابهامات كمتری وجود دارد.
تعمیم مقرّرات مشابه در موضوعاتی نظیر بکارگیری علم قاضی ،تأثیر توبه در اسقاط كیفرهای
حدّی ،تأثیر انکار پس از اقرار و نیز تکرار در جرایم حدّی به همراه حذف مقرّرات غیر ضروری ،از
قبیل حذف قید پنهانی از تعریف سرقت ،حذف شرایط عام مسئولیت كیفری از شرایط سرقت حدّی
نیز در زمره اقدامات قانونگذار در قانون مجازات اسالمی  1392می باشد .تبیین رویکردهای سنجیده
در قانون مجازات جدید ،به معنای عدم وجود نارسایی های شکلی و ماهوی در مقرّرات یاد شده
نمیباشد .برخی از نارسایی های تقنینی در سیاست كیفری حاكم بر جرائم مستوجب حدّ وجود دارد
كه تالش نگارندگان بر این بوده تا با ارائه پیشنهادهای اصالحی زمینه رفع آن موارد فراهم شود؛ از
اینرو لزوم توسعه زنای در حکم عنف به حالت اغفال زنان بالغه به همراه ضرورت تغییر رویکرد
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قانونگذار در حمایت كامل از اصل قانونمندی جرائم و مجازات ها در زمره پیشنهادهای مطرح مقاله
می باشد.
کلیدواژه :حدود ،قانون مجازات اسالمی  ،1392رویکردهای تقنینی ،جلوه های كارآمد و ناكارآمد.

مقدّمه
پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی اقدامات گسترده ای در جهت اسالمی
سازی مقرّرات عمدتاً عرفی سابق ،به ویژه در مباحث كیفری صورت گرفت و
مجازات های شرعی جایگزین مجازات های عرفی شد .بخش حدود یکی از اجزای
اصلی قانون مجازات اسالمی در نظام كیفری منطبق بر شرع كشور ماست كه در تمامی
ادوار قانونگذاری پس از انقالب اسالمی ،همواره شاهد تغییرات عمده ای بوده و بسته
به نوع نگرش مقنّن در بهره گیری از منابع فقهی  -به عنوان مبنای اصلی قانونگذاری
اسالمی  -مقرّرات آن تدوین و اجرا شده است .نمود آخرین اراده قانونگذار در این
زمینه را می توان در تصویب قانون مجازات اسالمی  1392دید كه در آن مقنّن با
اضافه نمودن چند عنوان جدید ،تعداد جرایم مستوجب حدّ را به دوازده عنوان افزایش
داده است .سیاست های كیفری مقنّن در حدود ،دارای مختصّات ارعاب انگیزی (با
لحاظ تعیین مجازات های شدید و بدنی) ،بزه پوشی (از طریق جرم انگاری بزه قذف و
سختگیری در اثبات) وكیفر زدایی (با اثرگذاری موضوعاتی همچون انکار پس از
اقرار ،توبه و قاعده درء) بوده كه با لحاظ آنان ،مقنّن از دو رویکرد اصلی گسترش
دامنه جرم انگاری (از طریق ابهام سازی تقنینی و جرم انگاری های نوین) و نیز رفع
خأل های تقنینی در كنار تعمیم مقرّرات مشابه و حذف مقرّرات غیر ضروری ،جهت
تدوین این مقرّرات بهره برده است .اهمیّت مباحث مربوطه در ارتباط با نوع نگرش
مقنّن و دیدگاه های فقهی مورد استناد (صرفنظر از مشهور یا غیر مشهور بودن آن)،
زمانی مشخّص می شود كه اوالً ،از حیث تئوری ،انطباق با اصول و قواعد پذیرفته شده
حقوق كیفری و نیز مقتضیات زمان و مکان مورد ارزیابی واقع شود و ثانیاً ،در مقام
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اجرا بازخوردهای آن از حیث قابلیّت استناد و اجرا و اثربخشی در قبال مرتکب و
جامعه مشخّص باشد .لذا در این نوشتار تالش شده پس از طرح مباحث مقدّماتی ،به
رویکردها ،تغییرات و نیز آسیب شناسی مقرّرات بخش حدود قانون مجازات اسالمی
 1392پرداخته و در نهایت پیشنهادهای اصالحی ارائه شود.

 -1بازشناسي مفاهیم
 -1-1حدود
حدّ از لحاظ لغوی در معانی منع ،بازداشتن از كاری ،اندازه كردن ،تیزی ،تندی
برندگی ،فاصله انداختن بین دو چیز كه با هم مخلوط نشوند ،مانع بین دو چیز و ...
آمده است (ابن منظور140/3 :1408 ،؛ طریحی )35/3 :1416 ،همچنین معانی مرز
(غفرانی )236 :1391 ،و تعیین كردن مقدار و متمایز كردن اشیاء از یکدیگر
(البستانی )88 :1378 ،برای آن ذكر شده است .از لحاظ فقهی در تعریف حدّ
عبارات مشابهی مالحظه میشود .برخی با د نظر گرفتن معنای لغوی منع برای حدّ،
آن را چنین تعریف نموده اند« :حدّ در لغت به معنی منع آمده و حدود شرعی نیز
از همین معنی اتّخاذ شده است ،زیرا اجرای حدود ،انسان ها را از انجام كارهایی
كه موجب مجازات است باز می دارد» (شهید ثانی .)325/14 :1413 ،در بیان مشابهی
آمده است« :به مانع میان دو چیز كه مانع اختالط آنان شود حدّ می گویند،
همچنین بیان شده ،حدّ مانعی است برای این كه نگذارد دیگری راه مرتکب را برود
و آن عمل را انجام دهد» (راغب اصفهانی .)221 :1412 ،در نظری دیگر ،از آن
جهت كه حدود الهی میان حالل و حرام فاصله می اندازد حدود نامیده شده
(جزری ،بی تا352/1 :؛ ،برخی نیز با تفکیک میان حدّ و تعزیر ،هر چیزی كه برای
آن كیفر مقدّر و مشخّصی باشد را حدّ می نامند (محقّق حلّی).135/4 :1408 ،
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قانونگذار در آخرین متن قانونی ،در ماده  15قانون مجازات اسالمی مصوّب
 ،1392حدّ را اینگونه تعریف نمود« :حدّ مجازاتی است كه موجب ،نوع ،میزان و
كیفیّت اجرای آن در شرع مقدّس تعیین شده است» .هرچند این ماده قانونی با
ایراد فقدان جامعیّت و مانعیّت الزم توسط حقوقدانان مواجه شد (والیی:1391 ،
.)138
 -2-1قانون مجازات اسالمي 1392
 -1-2-1فرآیند تصویب
قانون راجع به مجازات اسالمی در تاریخ  1361/07/21و قانون تعزیرات در
تاریخ  1362/05/18تصویب و به طور آزمایشی به اجرا درآمد .پس از پایان یافتن
مدت اجرای آزمایشی ،قانون مجازات اسالمی (مشتمل بر بخش های كلّیات،
حدود ،قصاص و دیات) با هدف رفع ایرادات ،ابهامات و مشکالت اجرایی قانون
سابق در تاریخ  1370/05/08در مجلس شورای اسالمی تصویب و نهایتاً به دلیل
اختالفات مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان پیرامون برخی از مواد این
قانون ،در تاریخ  1370/09/07به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید .در
گام بعدی از تغییرات مقرّرات كیفری ماهوی ،بخش تعزیرات قانون مجازات
اسالمی در خردادماه سال  1375به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده و پس از
تأیید شورای نگهبان به عنوان بخش دائمی قانون مجازات به قانون سال 1370
الحاق شد .النهایه در آخرین تغییرات انجام شده ،با انجام آسیب شناسی مقرّرات
سابق و پس از صرف كار مطالعاتی زیاد ،بررسی متون فقهی و نقطه نظرات
كارشناسان حقوقی ،قانون مجازات اسالمی جدید در سال  1392به عنوان تبلور
جدیدترین اراده قانونگذاری كیفری ماهوی در اردیبهشت ماه سال  1392به
تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده و پس از تأیید شورای نگهبان اجرایی شد.
قانون اخیرالذكر در چهار قسمت كلیات ،حدود ،قصاص و دیات تدوین شده است.
 -2-2-1تغییرات کلّي در مقرّرات حدود
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تغییرات كلّی انجام شده در مقرّرات حدود در قانون مجازات اسالمی مصوّب
 1392در دو بخش قابل بررسی است :اول ،تغییراتی كه در بخش كلّیات یا به شکل
مرتبط با آن انجام و عمدتاً شامل موضوعات مربوط به شروط مسئولیت كیفری ،موانع،
كیفیّات مخفّفه و مشدّده و  ...می شود و بخش دیگر ،تغییرات مربوط به مقرّرات
اختصاصی مباحث حدود كه در این قسمت به ذكر عناوین آنان پرداخته می شود.
الف :تغییرات مرتبط در بخش کلّیات مقرّرات حدود
پذیرش رشد و كمال عقلی در حدود و لزوم احراز درک ماهیّت و حرمت عمل
ارتکابی در افراد كمتر از  18سال (موضوع ماده  ،)91تبیین و تجمیع اسباب سقوط
مجازات (موضوع مواد  96الی  ،)121موضع گیری جدید مقنّن در تدوین و بیان
جایگاه توبه در حدود (موضوع ماده  ،)114تصریح به سقوط حدّ به صرف وجود شبهه
در صورت احتمال صدق ،به استثنای محاربه ،افساد فی االرض ،سرقت و قذف
(موضوع مواد  120و  ،)121تبیین احکام شروع به جرایم مستوجب حدّ (موضوع ماده
 ،)122تبیین احکام معاونت در حدود (موضوع ماده  ،)127تعیین حکم مشترک و
واحد در حالت تکرار جرم مستوجب حدّ (موضوع ماده  ،)136تجمیع و تبیین ادله
اثبات در حدّود ،پذیرش انکار بعد از اقرار در جرایم حدّی موجب قتل و تعیین
مجازات تعزیری(موضوع ماده .)173
ب :تغییرات انجام شده در بخش حدود
پذیرش ادعای وجود موانع مسئولیت كیفری در حدود و نیز ادعای عدم اعتبار
اقرار (موضوع ماده  ،) 218ارائه تعریف تقنینی برای جرائم موجب ح ّد و افزایش تعداد
آن به دوازده عنوان ،توسعه حاالت زنای به عنف در وضعیّت های در حال مستی،
بیهوشی ،خواب و نیز اغفال دختر نابالغ (موضوع تبصره  2ماده  ،)224تبدیل مجازات
سنگسار در صورت عدم امکان اجرای آن (موضوع ماده  ،)225تبیین دقیق شرایط
احصان زن و مرد در زنا و توسعه قلمرو موانع احصان و عذرهای قانونی جدید
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(موضوع مواد  226و  ،)227تصریح به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل به زن باكره و
مهرالمثل به زن باكره در زنای به عنف (موضوع ماده  ،)231مشروط نمودن اعدام
فاعل جرم لواط به وجود احصان (موضوع ماده  ،)234تفکیک تعریف و بیان احکام
آن از تفخیذ در مواد  235و 236؛ رفع خأل تقنینی در خصوص روابط جنسی نامشروع
دو همجنس در مادون لواط ،تفخیذ و مساحقه (موضوع ماده  ،)237جرم انگاری مقیّد
قوّادی و بیان مجازات حدّی و تعزیری حسب مورد (موضوع تبصره یک ماده ،)242
توسعه در شیوه ارتکاب قذف (موضوع تبصره ماده  ،)246جرم انگاری سبّ النبی و
بیان احکام مربوطه (مواد  262و  ،)263توسعه در موضوع شرب خمر با توجه به حالت
مسکر و شیوه مصرف (ماده  ،)264حذف قید «پنهانی» از تعریف سرقت (موضوع ماده
 )267و تجمیع شرایط سرقت موجب حدّ (ماده  ،)268رفع خأل تقنینی و تبیین حکم
سرقت شریک از اموال مشترک (موضوع ماده  ،)277فراهم ساختن امکان عفو
مجازات حبس ابد و یا تبدیل آن به مجازات تعزیری در سرقت مستوجب ح ّد
(موضوع ماده  ،) 201تصریح به جرم انگاری های دوگانه محاربه و افساد فی االرض و
تفکیک این عناوین به موجب تعاریف ارائه شده در مواد  279و  ،286جرم انگاری
بغ ی و تفکیک آن از محاربه با لحاظ ماهیّت فعل ارتکابی ،موضوع جرم و قصد
مرتکب در مواد  287و .288
 -3-2-1رویکردها
در این قسمت با لحاظ نگاهی درونگرا و معطوف به كاركردهای داخلی ،به بیان
نگرش و رویکردهای مقنّن در تنظیم مقرّرات حدود از قانون مجازات اسالمی پرداخته
می شود.
 -1-3-2-1گسترش دامنه جرم انگاری
الف :ابهام سازی تقنیني
علیرغم اقتضای شفافیّت و صراحت در قوانین ،به ویژه قوانین جزایی ،به نظر می
رسد امروزه تدوین كنندگان مقرّرات كیفری با لحاظ مصالحی ،در برخی موارد ،از
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روش بیان الفاظ و عبارات مبهم و قابل تفسیر و به عبارتی ابهام سازی تقنینی استفاده و
با این روش ،ضمن حفظ مصلحت های مهمّی كه مبنای جرم انگاری است ،این اختیار
را به قضات می دهند كه در موارد الزم ،آنگونه كه مصلحت (برای جامعه یا
حکومت) است ،نسبت به تفسیر قانون و انطباق فعل ارتکابی با عنوان مجرمانه اقدام
نمایند .هرچند این شیوه از دیدگاه بسیاری در تعارض با اصل مهمّ قانونی بودن جرائم
و مجازات ها قرار دارد ،لیکن در حقوق اكثر كشورها كم و بیش مورد بهرهبرداری
قرار میگیرد .در قانون مجازات اسالمی مصوّب  ،1392دو عنوان محاربه و افساد فی
االرض دارای چنین وصفی می باشند كه در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند.
 ابهام در بزه محاربهماده  279قانون مجازات اسالمی مصوّب  ،1392جایگزین ماده  183قانون سابق
شده و مقرّر می دارد« :محاربه عبارت از كشیدن سالح به قصد جان ،مال یا ناموس
مردم یا ارعاب آنها است ،به نحوی كه موجب ناامنی در محیط گردد .هرگاه كسی با
انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاصّ سالح بکشد و عمل او جنبه عمومی
نداشته باشد و نیز كسی كه به روی مردم سالح بکشد ،ولی در اثر ناتوانی موجب سلب
امنیّت نشود ،محارب محسوب نمی شود» .صرفنظر از ایرادات و ابهاماتی كه در مقرّره
قبلی وجود داشت و علیرغم تفاوت های مفهومی و اركان تحقق ،مقنّن عناوین محاربه
و افساد فی االرض را به یک معنا مورد استفاده قرار داده بود .ابهام سازی تقنینی در
ماده  279قانون فعلی در چند مورد قابل بررسی است.
 ابهام در شمول مفهوم سالحدر خصوص معنی سالح و این كه چه چیزهائی سالح محسوب میشوند تا ظاهر
ساختن و استفاده از آن با وجود سوء نیّت عام و خاص ،محاربه محسوب شود ،نزد فقها
اختالف نظر وجود دارد .عده ای از فقها متعرّض نوع سالح نشده و به اطالق از آن یاد
كردهاند (شهید اول)344 :1383 ،؛ در كالم برخی دیگر ،سالح آهنین جزو سالح
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محسوب ش ده مانند شمشیر ،نیزه ،چاقو و  ....و مواردی همچون تازیانه عصا ،سنگ،
چوب و  ....از شمول حکم خارج است (خمینی492/2 :1379 ،؛ فاضل لنکرانی،
 )640 :1422؛ برخی عالوه بر انواع سالح آهنین ،ادواتی مانند چوب و سنگ و تازیانه
و  ....را نیز داخل در حکم سالح دانستهاند (نجفی566/41 :1412 ،؛ فاضل هندی،
636/10 :1416؛ طباطبائی149/16 :1418 ،و)151؛ برخی فقها در كالمی موسّع ،عالوه
بر سالح های آهنین ،سنگ ،چوب ،عصا و  ....حتی به كاربردن قهر و غلبه و زور را
نیز برای تحقّق عنوان سالح در محاربه كافی می دانند (شهید ثانی291/9 :1410 ،؛
عالمه حلّی ،)568/3 : 1413 ،برخی فقهای معاصر نیز قائل به این دیدگاه هستند كه
محاربه دارای اطالق و شامل تمام صور با سالح و بدون سالح می شود و آیات و
احادیث شریف در مقام بیان حکم الهی و عام برای تمام زمان ها و مکان ها هستند و
واضح است كه كیفیّت جنگ و محاربه و ابزارهای آن از زمانی به زمانی و مکانی به
مکانی دیگر تغییر می كند (هاشمی شاهرودی .)295 :1378 ،در نهایت ،به دیدگاه
دیگری می توان اشاره كرد كه اصوالً وجود سالح را برای تحقّق محاربه الزم نمی
داند؛ در این دیدگاه ،معیار تحقّق محاربه ،انجام دادن هر كار جنایی به قصد محاربه و
ایجاد اخالل در نظم عمومی و رعب و وحشت در میان مردم و از بین بردن امنیّت
عمومی نسبت به جان و مال و امثال آن است (موسوی اردبیلی.)515- 514/3 :1427 ،
در ارتباط با استفاده از سالح تقلّبی از برخی فقهای معاصر استفتائاتی صورت
گرفته است .برخی فقها مانند آیه اهلل صافی گلپایگانی ،تحقّق جرم محاربه را در این
صورت محلّ اشکال و أقوی را در عدم تحقّق می دانند ،آیه اهلل بهجت (ره) و آیه اهلل
موسوی اردبیلی ،آن را موجب تعزیر و آیه اهلل مکارم شیرازی معتقدند كه اسلحه قلّابی
معیار محارب نیست ،ولی اگر كسی این كار را به طور گسترده انجام دهد به طوری
كه عنوان مفسد فی االرض پیدا كند حکم مفسد فی االرض را دارد .در مقابل ،برخی
دیگر مانند آیه اهلل فاضل لنکرانی (ره) معتقدند كه مالک در محاربه ،ترساندن مردم
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است ولو این كه اسلحه واقعی نباشد .همچنین آیه اهلل نوری همدانی بیان میدارند
میزان در محاربه ،سلب امنیّت عمومی است كه به نظر می رسد به دیدگاه اخیر متمایل
باشند (مركز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه ،بی تا :سؤال .)9051
این اختالف برداشت نزد حقوقدانان نیز وجود دارد :برخی معتقدند ،مراد از اسلحه
چیزی است كه در جنگ و دفاع مورد استفاده قرار می گیرد ،لذا با توسعه و پیشرفتی
كه در وسایل مورد استفاده در جنگ ها صورت گرفته است ،همه مصادیق سالح از
عصر حجر تا عصر حاضر را شامل می شود (حبیب زاده)96 :1370 ،؛ به عبارت دیگر،
برای تعیین سالح باید به عرف مراجعه كرد ،لذا عرف هیچگاه به كار بردن زور و غلبه
را سالح محسوب نمی كند ،همچنین مواردی چون چوب ،عصا و سنگ را هم سالح
نمی داند (پوربافرانی141 :1395 ،؛ میرمحمد صادقی1393 ،ب ،)52 :برخی نیز بیان می
دارند سالح مورد استفاده شخص  -اعمّ از سرد یا گرم  -باید مشخّص و مصطلح
باشد ،لذا تعمیم آن به سالح های غیر موردنظر از جمله مواد شیمیایی به خصوص اسید
و مانند آنها جایز نیست (كوشا ،)230 :1392 ،برخی نیز مقصود از عبارت سالح
مذكور در متن ماده  182قانون سابق ( 279قانون فعلی) را عرف ًا دست به اسلحه بردن یا
كشیدن سالح بر روی دیگران ولو بدون شلّیک گلوله میدانند و استفاده از سالح
خالی برای ایجاد رعب و وحشت را نیز مشمول حکم ماده قرار داده اند (پیمانی،
 .)62 :1380در مقابل دیدگاه های ارائه شده كه با اندک اختالفاتی قائل به سالح
محسوب شدن انواع سرد و گرم آن در معنای عرفی بوده و عمدتاً شرط واقعی بودن
اسلحه مورد استفاده را ضروری می دانند ،دیدگاهی وجود دارد كه سالح را در معنای
موسّع و گستردهتری مدّنظر قرار میدهد .بر این اساس ،در محاربه نوع عمل مالک
است نه وسیله ای كه به كار می رود .نوع عمل و استعمال سالح باید به نحوی باشد كه
غالباً موجب رعب و وحشت گردد؛ یعنی كاربرد آن وسیله عرفاً و نوعاً موجب هراس
گردد .بنابراین عالوه بر انواع سالح گرم و سرد ،حتی پاشیدن اسید را نیز جزو سالح
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محسوب نموده اند (گلدوست جویباری31 :1387 ،و .)32بنابر آن چه ذكر شد،
هرچند از لحاظ عرفی سالح دارای معانی و مصادیق تقریباً مشخّصی است ،لیکن
اختالف برداشت های حقوقی و نیز عدم صراحت كافی در متن ماده  ،279نشانگر
وجود ابهامات تقنینی در این رابطه است .موضوعی كه در تبصره  3ماده  183قانون
سابق به صراحت مورد اشاره مقنّن قرار گرفته بود.
 ابهام در ضرورت قصد مستقیم برهم زدن امنیّت عموميسؤالی كه در اینجا مطرح می شود این كه آیا بر اساس ماده  279قانون مجازات
اسالمی ،باید قصد مستقیم مرتکب برای تحقّق جرم محاربه احراز شود یا خیر؟ به
عبارتی آیا حتماً مرتکب باید قصد ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در جامعه را داشته
باشد ،یا این كه به صِرف ارتکاب جرم وتحقّق نتایج ،صرفنظر از قصد ایجاد رعب و
وحشت و ناامنی در جامعه ،بزه محاربه محقّق است؟
عدهای از حقوقدانان ضمن بیان ضرورت وجود سوء نیّت عامّ و خاصّ ،وجود
«قصد غیر مستقیم» را برای تحقّق جرم محاربه كافی می دانند .بنابراین ،همین كه
مرتکب می داند عمل وی موجب سلب امنیّت خواهد شد ،در واقع میتوان گفت قصد
غیر مستقیم سلب امنیّت را دارد و در نتیجه ،محارب محسوب خواهد شد (میرمحمد
صادقی1393 ،ب ،)48 :لیکن به اعتقاد برخی ،در محاربه باید تفسیر مض ّیق كرد
(الحدود تدرأ بالشّبهات) ،لذا در مواردی كه عمل مرتکب ،سبب ارعاب مردم و برهم
زدن نظم و امنیّت شده ولی مرتکب فاقد چنین قصدی است ،در تحقّق محاربه تردید
نموده اند (پوربافرانی .)75-73 :1391 ،همانگونه كه مشخّص است ،عدم صراحت
قانونی و ابهام تقنینی در خصوص پذیرش قصد غیر مستقیم جهت تحقّق جرم محاربه
نیز وجود داشته ،منجرّ به اختالف نظر حقوقدانان و چه بسا تفسیرهای مختلف قضایی
خواهد شد به گونهای كه برخی قضات ،قصد مستقیم را برای تحقّق محاربه كافی
دانسته و برخی دیگر صرفاً قصد غیر مستقیم را برای تحقّق كافی بدانند.
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ب :ابهام در بزه افساد في االرض
یکی از عناوین محلّ مناقشه در حقوق كیفری اسالم« ،افساد فی االرض» میباشد.
عنوانی كه از نظر برخی مستندات فقهی ارائه شده برای اثبات آن از سوی غالب فقهای
امامیه كافی دانسته نشده (موسوی گلپایگانی316/3 :1412 ،؛ نجفی ،)57/41 :1412 ،و
از سوی دیگر ،كاربرد موسّع آن ،سایة سنگین مصلحت را بر پذیرش این تأسیس
مشکوک فقهی در حقوق كیفری ایران گسترانده است (هاشمی .)21 :1395 ،با
تصویب قانون مجازات اسالمی  ،1392این عنوان مجرمانه ،به صورت مستقلّ از
محاربه ،مورد جرم انگاری قرار گرفت .این تغییر رویکرد مقنّن از این جهت اهمیّت
دارد كه تا پیش از این ،برخی از جرایم خاصِ مصرّح در قوانین مختلف (نظیر ماده 6
قانون مبارزه با مواد مخدّر  ،1367ماده  2قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی
كشور  )1369جزو مصادیق «افساد فی االرض» محسوب می شد ،ولی با تصویب ماده
 286در سال  ،1392قانونگذار ماده ای كلّی را وضع نموده كه نسبت به بسیاری از
جرائم علیه اشخاص ،اموال ،اخالق و امنیّت جامعه ،حاكم می باشد.
ل «افساد فی االرض« از «محاربه» با دیدگاه
علیرغم این كه جرم انگاری مستق ّ
اكثریّت فقهای امامیه در تعارض است ،لیکن در قانون مجازات اسالمی  1392بدان
پرداخته شده و البته با انتقادات برخی نویسندگان حقوقی نیز مواجه گردید (برهانی،
20 :1394؛ هاشمی .)108 :1395 ،در ماده اخیرالذّكر ،مقنّن هشت دسته از جرایم را به
عنوان موضوعِ این ماده مطرح كرده است كه تمامی عناوین مذكور در حیطه جرایم
علیه اشخاص ،اموال و امنیّت و آسایش عمومی ،كلّی و مبهم هستند .عالوه بر عناوین
كلّیِ مجرمانه ،قانونگذار در این ماده از واژه های واجد ابهام دیگری همچون «به طور
گسترده»« ،اخالل شدید»« ،خسارت عمده»« ،در حدّ وسیع» استفاده كرده است؛
سیاستی كه سبب اختالف نظر محاكم در موضوعات مشابه و خدشه دار شدن اصل
كیفی بودن قوانین كیفری نیز خواهد شد.
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 -2-3-2-1جرم انگاری های نوین
از جمله راهکارهائی كه میتوان با توسّل به آن دامنه جرم انگاری را توسعه داد،
اقدام به جرم انگاری های جدیدی است كه ضرورت وجود آن از سوی قانونگذار
احساس می شود .در حقوق كیفری ایران با تصویب قانون مجازات اسالمی در سال
 ،1392قانونگذار به وضع جرایم جدیدی در حوزه جرایم علیه امنیّت اقدام كرده است.
اهتمام مقنّن ایرانی به حفظ حقوق حاكمیّت ،ثبات سیاسی و امنیّت عمومی ،سبب شده
تا دو عنوان مجرمانه «افساد فیاالرض» و «بغی» در قانون مجازات اسالمی جدید ،مورد
جرم انگاری مجزّا واقع شوند.
 -1-2-3-2-1بغي
یکی از موضوعاتی كه با هدف حفظ و ثبات امنیّت سیاسی و حاكمیّت نظام
اسالمی ،مورد جرم انگاری قرار گرفته است جرم بغی است كه هرچند در ادوار
قانونگذاری پس از انقالب اسالمی تا سال  ،1392دچار اختالط معنا و حیطه تعریف
قانونی با جرم محاربه بود ،لیکن مقنّن با نوآوری در مقرّرات اخیر ،آن را از شمول
محاربه خارج و به نحوی مستقلّ مورد جرم انگاری قرار داده است.
الف :رویکردهای فقهي
در لسان فقها ،یکی از امور برهم زننده نظم و امنیّت ،بغی بوده و مرتکب آن باغی
نامیده شده است .از لحاظ لغوی ،واژه بغی در معانی طالب ،بازگشت از حق ،نافرمانی،
فساد ،تکبر ،دروغ ،ستم ،درخواست همراه تجاوز آمده است (ابن منظور:1408 ،
 .)78/14تعاریف متنوّع فقهی در خصوص این اصطالح وجود دارد :از نظر برخی،
باغی كسی است كه بر امام عادل خروج كند و با وی بجنگد و مانع پرداخت حقوق
امام به وی گردد (شیخ طوسی ،)335/5 :1407 ،برخی دیگر بغی را به معنای خروج و
قیام علیه امام معصوم(ع) دانسته اند (شهید اول ،)74/1383 ،در كالمی دیگر ،خروج بر
نایب خاص یا عام امام و سرپیچی از اوامر و نواهی او بغی محسوب شده است (كاشف
الغطاء ،بی تا )404 :و عده ای نیز معتقدند بغی آن است كه عده ای بر اثر سوء برداشت
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و تلقّی غلط و باطل از دین و مذهب و به واسطه تأویل نادرستی كه از قرآن یا كالم
پیامبر(ص) دارند ،علیه امام عادل قیام كنند (فاضل مقداد ،بی تا .)386/1 :از مجموع
تعاریف یاد شده می توان دریافت كه در فقه اسالمی اوالً ،باغی از مسلمانان است و
خروج غیر مسلمانان در دایره شمول باغی قرار نمی گیرد؛ ثانیاً ،ركن اصلی آن قیام و
خروج علیه امام معصوم (عادل) است كه یا به جهت شورش و سركشی و یا به دلیل
تفسیر و برداشت نادرست باغی نسبت به احکام دین ،قرآن و كالم پیامبر(ص) صورت
میگیرد.
هیچ یک از فقهای امامیه از بغی به عنوان یکی از عناوین حدود یاد نکرده اند ،لذا
در كالم آنان باغی ،مستوجب مجازات شرعی منصوص بمانند حدّ نمی باشد .بررسی
دیدگاه های فقهی نشانگر وجود دیدگاه مشهور و حدّاقل دو دیدگاه غیر مشهور در
این رابطه است .مشهور امامیه ،بغی را در كتاب حدود بیان ننموده ،بلکه در كتاب
جهاد و به عنوان ملحقات مورد بررسی قرار داده اند (نجفی .)324/21 :1412 ،در این
رابطه به آیات  9سوره حجرات و  5و  6سوره انفال استناد شده است .برخی جهاد با
بغات را واجب كفایی بیان نموده (محقّق اردبیلی )440/7 :1403 ،و عده ای دیگر قائل
به تفکیک شده اند؛ بدین شرح كه جهاد با باغی در برابر امام(ع) را واجب و در رابطه
با گروهی از مسلمین كه شورشی نسبت به گروه دیگر از مسلمین انجام دادهاند به
استناد آیه  9سوره حجرات ابتدا تالش جهت ایجاد صلح و سازش و در صورت
پافشاری بغات ،جهاد و كشتن آن را تجویز نموده اند (خوئی.)361/1 :1410 ،
ب :تحوّالت تقنیني
مهم تر ین تفاوت عمل مجرمانه فرد محارب نسبت به باغی ،به اختالف آنها در
هدف بر می گردد .ارتکاب بزه محاربه به قصد اقدام علیه امنیّت و آسایش مردم و
ایجاد رعب و وحشت عمومی ،اما بغی به جهت خروج علیه امام و یا نائب او انجام
میشود ،هرچند كه مرتکب فاقد قصد ایجاد ارعاب و اخافه برای مردم باشد .بررسی
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برخی از مواد مربوط به جرم محاربه در كتاب حدود از قانون مجازات پیشین نشان می
دهد كه قانونگذار در برخی از مواد قانونی به اختالط عناوین مجرمانه بغی و محاربه در
یکدیگر اقدام نموده است .برای مثال ،ماده  186آن قانون پیرامون بزه قیام مسلّحانه
علیه حکومت اسالمی مقرّر می داشت« :هر گروه یا جمعیت متشکّل كه در برابر
حکومت اسالمی قیام مسلّحانه كند مادام كه مركزیّت آن باقی است تمامی اعضاء و
هواداران آن ،كه موضع آن گروه و یا جمعیّت و سازمان را میدانند و به نحوی در
پیشبرد اهداف آن فعالیّت و تالش مؤثّر دارند محارب میباشند ،اگرچه در شاخه
نظامی شركت نداشته باشند» .با عنایت به اركان اصلی تشکیل دهنده جرم محاربه،
مشخّص میشود كه مقنّن در ماده 186یکی از مصادیق جرم بغی را در قالب جرم
محاربه مطرح نموده بود .عالوه بر این ،قانونگذار حکم محاربه را به شركت كنندگان
در قیام مسلّحانه محدود ندانسته ،بلکه تمامی اعضاء و هواداران آنها را نیز مشمول
عنوان محاربه محسوب نموده بود ،هرچند كه در شاخه نظامی شركت نداشته باشند.
تبصرة ماده مذكور مقرّر می داشت جبهة متّحدی كه از گروهها و اشخاص مختلف
تشکیل میشود در حکم یک واحد میباشد .برخی از نویسندگان ،با اطالق این تبصره
مخالفت نموده و بیان داشته اند كه مستفاد از كلمات فقها این است كه اگر جبهه
متّحدی تشکیل شود ،تنها افراد مسلّح آنها مشمول عنوان محاربه قرار میگیرند و
بنابراین به طور مطلق حکم یک واحد را دارا نخواهند بود (مرعشی شوشتری:1377 ،
)16؛ انتقادی كه سبب اصالح بعدی رویکرد مقنّن گردید.
عالوه بر این ،قانونگذار در عناوین مجرمانه طرح براندازی حکومت اسالمی و
نامزدی پست حسّاس كودتا (موضوع مواد  187و  188قانون مجازات اسالمی پیشین)
نیز همین سیاست كیفری را اعمال نموده است .این اختالط از آن جهت مهمّ تلقّی می
شود كه عناوین مجرمانه بغی و محاربه دارای مجازات های متفاوتی از جهت نوع و
كیفیّت اجرا بوده ولی برداشت واحد از این عناوین ،باعث اعمال مجازات محارب
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برای مجرمینی كه شاید مرتکب جرم سبک تری شده اند ،می شد .اختالطی كه در
این زمینه به آن اشاره شد ،تنها محدود به مواد قانونی یاد شده نمی باشد بلکه در
بسیاری از مواد قانونی كتاب تعزیرات قانون مجازات اسالمی ،برخی از مصوّبات
مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز بسیاری از مواد قانونی مجازات جرائم نیروهای
مسلّح نیز مشاهده می شود .این اختالط مفاهیم ،عالوه بر توسعه دایره شمول عنوان
محاربه از تعریف مصطلح فقهی به حوزه های مختلف ،ممکن است هم از جهت میزان
انطباق آن با مستندات فقهی و نیز از جهت ترتّب آثار مختلف آن مانند مجازات های
متفاوت و یا تأثیر متفاوت معاذیر قانونی مانند توبه ،صدور احکام عادالنه واقعی را در
محاكم با مشکالتی مواجه سازد.
در هر حال ،بغی عنوان مجرمانه ای است كه ضمن ترسیم حریم حاكمیّت اسالمی،
جهت صیانت از آن در مقابل تعرّض دیگران ،مورد جرم انگاری قرار گرفته است .در
قانون مجازات اسالمی  ،1370تعریفی از جرم بغی ارائه نشده و در ماده  186قانون
مذكور جرم بغی تحت عنوان محاربه جرم انگاری و برای آن مجازات های محارب
مقرّر شده بود .لکن با توجه به این موضوع كه احکام مقرّر برای باغی و نیز ماهیّت آن،
بسیار متفاوت از بزه محاربه بوده و سیاست های كیفری اسالم ناظر بر جرایم
خطرآفرین علیه امنیّت عمومی با جرایم علیه حاكمیّت سیاسی ،بسیار متفاوت تعیین
شده است (مرعشی شوشتری )63 :1376 ،مقنّن در ماده  287قانون مجازات اسالمی
 1392اقدام به جرم انگاری مستقلّ «بغی» بدین شرح نمود« :گروهی كه براساس نظام
جمهوری اسالمی ایران قیام مسلّحانه كند باغی محسوب و در صورت استفاده ازسالح،
اعضای آن به اعدام محکوم می شوند» .نکته این كه قانونگذار در سال  1392بدون
تغییر در رویکرد اصلی خود (اعمال كیفرهای سركوبگر بر تمامی اقسام و اعضای
باغین) به تعیین ظاهری عنوان مجرمانه بغی در ماده فوق الذكر اقدام نمود .به همین
دلیل بود كه با وجود تغییرات ظاهری فوق الذكر ،تعیین كیفر اعدام برای باغیان،
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چندان همسو با آموزه های اسالمی از سوی بسیاری از نویسندگان شناخته نشد
(آقابابایی33 :1395 ،؛ برهانی.)25 :1394 ،
 -2-2-3-2-1سابّ النبيّ
سبّ در لغت عرب در معنای ناسزا گفتن و فحاشی كردن (ابن منظور:1408 ،
 )455/1و نیز دشنام زشت و ناسزاگویی (البستانی )230 :1378 ،به كار رفته و در
فرهنگ نامه های فارسی نیز به همین تعابیر استفاده شده است (معین1814/2 :1375 ،؛
دهخدا)13384/9 :1377 ،؛ همچنین برخی آن را از ریشه سبّ به معنای دشنام دانسته و
برخی فقها از آن به «دشمنام دردناک» تعبیر كردهاند (راغب اصفهانی.)391 :1412 ،
در تعریف ،سبّ دشنام به نبیّ(ص) ،ائمه(ع) و مقابله تحریک آمیز با شخصیّت و ر ّد
ب كننده طبق موازین شرعی و قانونی،
غیر انسانی الگوهای مجسم اعتقادی است .س ّ
مجرم و خونش هدر است (شاكری و غالم نژاد.)113 :1390 ،
الف :رویکردهای فقهي
ی را در زمره جرائم مستوجب حدّ بیان
از نظرگاه فقهی ،غالب فقیهان جرم سابّ النب ّ
نموده اند ،لیکن در شیوه آنان ،دو دیدگاه كلّی مالحظه می شود .از دیدگاه برخی،
ب النبیّ ،به صورت مستقلّ از عناوین حدود محسوب میشود (خوئی:1422 ،
جرم س ّ
ی به نحو استقالل به
321/1؛ عالمه حلّی .)178/2 :1410 ،در دیدگاه دوم ،جرم سبّ النب ّ
عنوان یکی از جرائم مستوجب حدّ بیان نشده ،بلکه به عنوان یکی از مصادیق ارتداد یا
قذف مشمول حکم مجازات حدّی قرار گرفته است (نجفی438/41 :1412 ،؛ موسوی
گلپایگانی260/2 :1412 ،؛ خمینی.)476/2 :1379 ،
ب
در ارتباط با موضوع الحاق یا عدم الحاق سایر انبیاء به پیامبر(ص) ،در حکم سا ّ
النبیّ در كالم فقهایی كه به این موضوع پرداخته اند ،برخی الحاق سایر انبیاء را در
ب پیامبر(ص) به دلیل كمال آنان و ضرورت بزرگداشت آنان در اسالم
حکم س ّ
ب آنان میدانند (شهید ثانی،
ضروری دانسته و ظاهر را در ارتداد مرتکب به دلیل س ّ
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 ،) 453/14 :1413برخی نیز در اینباره ادعای اجماع نزد فقهای امامیه را مطرح نموده
اند (طباطبائی ،)56/16 :1418 ،لیکن نزد معاصرین دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
برخی از فقها مانند آیات عظام بهجت(ره) ،صافی گلپایگانی و فاضل لنکرانی(ره) با
پذیرش موضوع ،سایر انبیای الهی را ملحق به پیامبر(ص) می دانند .در مقابل ،عدهای
ی
دیگر این مسأله را خالی از اشکال ندانسته و سبّ سایر انبیاء را شامل حکم سبّ النب ّ
نمی دانند؛ آیات عظام مکارم شیرازی ،موسوی اردبیلی و تبریزی بر این عقیده اند
(مركز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه ،بی تا :سؤال  ،)180در مواردی حیطه شمول
آن گسترده تر و عالوه بر موارد پیش گفته ،فرشتگان نیز به این دلیل كه از شعائر
خداوند به شمار آمده و هتک آنان ،هتک خداوند محسوب می شود در دایره شمول
حکم سبّ النبیّ قرار داده شدهاند (نجفی.)345/21 :1412 ،
ب :تحوّالت تقنیني
از لحاظ پیشینه تاریخی ،جرم سبّ النبیّ به عنوان یکی از صور خاص و مشدّده
اهانت به مقدّسات اسالمی از ابداعات مقنّن در جهت قانونگذاری اسالمی ،حمایت از
ارزش های دینی و انطباق با اولویّت ها و ضروریات آن است كه هرچند در قانون
حدود و قصاص مصوّب 1361و قانون مجازات اسالمی ،1370به آن اشاره ای نشده
بود ،ولی در بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی مصوّب  1375مورد جرم انگاری
قرار گرفت .به موجب ماده  513این قانون« ،هر كس به مقدّسات اسالم و یا هر یک از
انبیای عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر مشمول
ب النبیّ باشد ،اعدام می شود و در غیر این صورت ،به حبس از یک تا پنج
حکم سا ّ
سال محکوم خواهد شد».
در ارتباط با این ماده قانونی ،ایرادات و ابهاماتی وجود دارد؛ به عنوان مثال ،هرچند
عبارات ائمه طاهرین(ع) و حضرت صدیقه طاهره(س) ،دارای معنای واضح و افاده
معنایی آن روشن است لیکن در خصوص واژه انبیای عظام ،صراحت معنا وجود ندارد.
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به اعتقاد برخی حقوقدانان ،واژه عظام ،در جهت تعظیم و تکریم انبیاء به كاررفته
(آقایی نیا )68/1394 ،و با لحاظ قرینه موجود در سایر عبارات ماده ،مانند «طاهرین»
برای ائمه ،دایره شمول آن را به همه انبیای الهی تسرّی دادهاند (میرمحمد صادقی،
 ،)55 :1399در مقابل عده ای دیگر با برداشتی متفاوت ،منظور از انبیای عظام را
پیامبران راستینی میدانند كه نام حدود یکصد تن از آنان در قرآن و روایات معتبر ذكر
شده (پیمانی79 :1380 ،؛ گلدوزیان )233 :1383 ،و گروهی بر این اعتقادند كه قید
«عظام» جهت محدود نمودن قلمرو اقدام وهن آور نسبت به پیامبران اولوالعزم یعنی
نوح ،ابراهیم ،موسی ،عیسی و محمد(ص) ،به كار رفته و دایره شمول آن به همین
نفرات محدود است (شکری و سیروس413 :1383 ،؛ حجّتی و باری.)784 :1384 ،
ایراد مهم تر كه در مقام اجرا وجود داشت این كه اوالً ،موارد تحقّق سبّ النبیّ از
حیث اقدام و رفتار موجب آن مشخّص نبود؛ ثانیاً ،مشخّص نیست حکم اعدام مذكور
به جهت مجازات حدّی است یا تعزیری كه هر یک در مقام تعیین و اجرا ،واجد آثار
متفاوتی هستند .علیرغم ایرادات مطروحه ،ماده  513به جهت قرارگیری در بخش
دائمی قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) ،همچنان در حال اجرا و مورد استناد محاكم
قرار می گیرد .در نهایت ،مقنّن در آخرین تغییرات انجام شده در مقرّرات كیفری ،با
تدوین ماده  265قانون مجازات اسالمی مصوّب  ،1392به عنوان مصداقی از جرم
انگاری های نوین در بخش حدود و در جهت رفع خأل تقنینی موجود در مقرّرات
سابق مقرّر داشت « هر كس پیامبر اعظم صلّی اهلل علیه و آله و سلّم و یا هریک از انبیاء
ی است و به اعدام محکوم می شود.
عظام الهی را دشنام دهد یا قذف كند سابّ النب ّ
تبصره -قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السالم و یا حضرت فاطمه زهرا
سالم اهلل علیها یا دشنام به ایشان در حکم سبّ نبیّ است».
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 -2رفع خألهای تقنیني ،تعمیم مقرّرات مشابه و حذف مقرّرات غیر
ضروری
ایرادات قانون ،صرفنظر از قواعد شکلی و نگارشی آن در چهار صورت نقص،
سکوت ،اجمال و تناقض قوانین به عنوان خأل تقنینی در معنای عام (فقدان قانون
مناسب) و در بیان اصطالحی ،عموماً نقص و سکوت قانون كه به نوعی ترادف معنایی
نیز دارند به عنوان معنای خاص خأل تقنینی شناخته می شوند .لذا در این بخش برخی
مصادیق مرتبط كه در آن قانونگذار تالش كرده موارد مغفول مانده در مقرّرات سابق
را شناسایی و در قالب مقرّرات جدید اضافه نماید ،به عنوان رفع خأل های تقنینی به
اختصار بیان می شود.
 -1-2رفع خأل های تقنیني
 -1-1-2تصریح به میزان تعزیر در اسقاط کیفرهای حدّی
ل اشکال حقوقدانان بوده است ،عدم تعیین
یکی از موضوعاتی كه همواره مح ّ
تعزیر در موارد سقوط كیفرهای حدّی است.
بررسی اقوال فقها در ارتباط با اقرار به كمتر از نصاب در جرایم یاد شده ،نشانگر
وجود سه دیدگاه فقهی است :دیدگاه نخست ،قائل به وجوب تعزیر بوده و بر اساس
آن هرگاه كسی كمتر از چهار بار به یکی از جرائم زنا ،لواط ،تفخیذ یا مساحقه اقرار
كند ،حدّ واجب نیست و تعزیر واجب می شود (محقّق حلّی138/،4 :1408 ،و146؛
شهید اول .)234 :1383 ،دیدگاه دوم ،قائل به جواز تعزیر توسّط حاكم است؛ بنابراین
تعزیر از اختیارات حاكم و در صورت صالحدید میتواند مقرّ را تعزیر نموده و در غیر
این صورت ،الزامی به انجام آن ندارد و اگر مصلحت را در ترک تعزیر دید به همان
عمل كرده و مرتکب را تعزیر نمی نماید (شیخ طوسی .)69/8 :1387 ،برخی بیان می
نمایند اجرای این مصلحت باید به گونهای باشد كه مرتکب متنبّه شده و دیگر تکرار
نکند (موسوی گلپایگانی .)213/3 :1409 ،در نهایت ،در دیدگاه سوم ،قائل به عدم
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جواز تعزیر هستند؛ از نظر برخی اگر اجماع یا نصّ صریحی بر این حکم باشد متابعت
و پیروی می كنیم والّا مقتضای اصل برائت و روایات رسیده از پیامبر(ص) و حضرت
علی(ع) نیز نشان می دهد آنان اصل برائت را اجرا و كسی را كه كمتر از چهار مرتبه
اقرار می كرد ،تعزیر نمیكردند (فاضل هندی 394/2 :1416 ،؛ فاضل لنکرانی:1422 ،
92و .)93حکم به عدم جواز تعزیر در موارد مذكور ،در استفتائات انجام شده از برخی
فقهای معاصر مانند آیات عظام مکارم شیرازی و موسوی اردبیلی نیز مورد تأكید قرار
گرفته است (مركز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه ،بی تا :سؤاالت شماره 449
و.)6613
ظاهراً مقنّن در سال  ،1392با هدف ایجاد چارچوب قانونی ،رویّه های قضایی
نزدیک به هم و جلوگیری از تشتّت آراء ،دیدگاه نخست را در خصوص وجوب
تعزیر در موارد كمتر از نصاب حدّ در جرائم زنا ،لواط ،تفخیذ و مساحقه پذیرفته و در
ماده  232بیان می دارد «هرگاه مرد یا زنی كمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و
یک تا هفتاد و چهار ضربه شلّاق تعزیری درجه شش محکوم می شود .حکم این ماده
در مورد لواط ،تفخیذ و مساحقه نیز جاری است».
 -2-1-2تصریح به جرم انگاری های مقیّد محاربه و قوّادی
لزوم وجود قصد بر هم زدن امنیّت عمومی از سوی مرتکب و نیز لزوم به كارگیری
سالح دو شرط اصلی در تحقّق جرم محاربه محسوب میشوند .در مورد این كه تحقّق
این جرم عالوه بر نیاز به دو شرط فوق ،مقیّد به ایجاد رعب و هراس است بین
حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد .برخی با استناد به تبصرة  1ماده  183قانون
مجازات اسالمی  1370و نیز ماده  279قانون مجازات اسالمی  1392كه بیان نموده
است كسی كه به روی مردم اسلحه بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس نشود
محارب نیست ،استدالل نموده اند كه تحقّق این جرم منوط به وجود ارعاب و هراس
در خارج میباشد (میرمحمد صادقی1393 ،ب )46 :و برخی دیگر از نویسندگان
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تبصره فوق را به این معنا دانسته اند كه برای تحقّق قصد اخافه ،الزم است تا در
مرتکب به صورت بالقوّه امکان چنین قصدی وجود داشته باشد .حال به مجرّد این كه
وی با چنین قصدی حركت كند محارب است ،چه موجب خوف شود یا نشود (حبیب
زاده.)99 :1370 ،
فقهای امامیه در این رابطه دارای اتفاق نظر نبوده و نزد آنان به طور كلّی سه
رویکرد متفاوت در زمینه مقیّد یا مطلق بودن بزه محاربه مشاهده می شود .رویکرد
نخست متعلّق به فقهایی است كه به شکل صریح آن را مطلق دانسته و ظهور خارجی
ترس و ارعاب را شرط تحقّق محاربه ندانسته اند (نجفی569/41 :1412 ،؛ محقّق حلّی،
 ،) 167/4 :1408برخی دیگر وجود شأنیّت رفتارمجرمانه مرتکب را كافی قلمداد نموده
(خمینی492/2 :1379 ،؛ هاشمی شاهرودی )300/1378 ،و برخی دیگر ،اعتقاد به لزوم
تحقّق شرط اخافه در زمینه ركن مادی داشته و آن را در واقع مقیّد به ظهور نتیجه
قلمداد كرده اند (فاضل لنکرانی .)641 :1422 ،در هر حال ،علیرغم دیدگاه فقهی قائل
به اطالق و نیز ضرورت به كارگیری سیاست مطلق انگاری در جرم انگاری جرایم علیه
امنیّت ،با توجه به تغییر تعریف قانونگذار از محاربه در ماده  ،279اكنون باید مقیّد
بودن آن را مورد پذیرش قرار داد .در زمینه بزه قوّادی نیز یکی از ابهامات مهمّ ،مطلق
یا مقیّد بودن بزه قوّادی بود .به عبارت دیگر ،این سؤال مهمّ مطرح بود كه قوّادی در
چه صورتی مستوجب حدّ است؟ آیا صِرف جمع كردن و رساندن افراد به یکدیگر
برای انجام زنا یا لواط برای تحقّق جرم و مجازات حدّی مربوطه كافی است؟ یا این
كه حتماً باید منتهی به انجام زنا یا لواط شود تا قوّاد مستوجب حدّ قوادی باشد؟ فقها
در اقوال فقهی و استنادات ارائه شده ،حکم صریحی در این رابطه بیان ننموده اند؛
لیکن در اس تفتائات انجام شده از معاصرین ،دو دیدگاه كلّی وجود دارد :برخی مانند
مقام معظّم رهبری با مطلق محسوب نمودن جرم ارتکابی بیان می دارند «قوادی با جمع
كردن دو نفر به منظور زنا یا لواط محقّق می شود ،هرچند آن دو عمل تحقّق پیدا
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نکند» (مركز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه)42 :1398 ،؛ در مقابل ،دیدگاهی
وجود دارد كه جرم مذكور را مقیّد پنداشته و در صورتی كه زنا یا لواط محقّق نشود
مشمول حدّ قوّادی ندانسته است؛ در استفتای انجام شده از آیات عظام بهجت ،تبریزی،
فاضل لنکرانی ،مکارم شیرازی و موسوی اردبیلی این موضوع مورد اشاره قرار گرفته
است .برخی نیز مانند آیات عظام ،صافی گلپایگانی ،مکارم شیرازی ،تبریزی و موسوی
اردبیلی ،موضوع را از شمول حدّ خارج و مرتکب عمل مزبور را (در شرایطی كه
منتهی به زنا یا لواط نشود) مستوجب تعزیر دانسته اند (مركز تحقیقات فقهی حقوقی
قوه قضائیه ،بی تا :سؤال  .)5727مقنّن در ماده  242قانون مجازات اسالمی مصوّب
 ،1392تعریفی مشابه مقرّرات سابق ارائه نموده است« :قوّادی عبارت از به هم رساندن
دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است»  ،لیکن در دو تبصره این ماده با نوآوری انجام
شده به بخش مهمّی از ابهامات پیشین پاسخ داده است .بر اساس تبصره  1این ماده:
«حدّ قوادی منوط به تحقّق زنا یا لواط است ،در غیر این صورت عامل ،مستوجب
تعزیر مقرّر در ماده  244این قانون است»؛ بنابراین صراحتاً جرم قوّادی مقیّد محسوب
شده و شرط اصلی تحقّق حدّ قوّادی ،منتهی شدن به زنا یا لواط است .همچنین با تعیین
نوع و میزان مجازات تعزیری 31( ،تا  74ضربه شلّاق و حبس تعزیری درجه شش)،
تکلیف مجازات مواردی كه قوّادی منتهی به نتیجه نشده و مشمول مجازات حدّی
نیست ،روشن شده است.
 -2-2تعمیم مقرّرات مشابه و درآمدی بر حذف منطقي مقرّرات غیر
ضروری
از دیگر اقدامات سنجیده مقنّن در قانون مجازات اسالمی  ،1392تدوین مواد
قانونی به صورت بیان حکم كلّی و تعمیم آن به موارد مشابه و نیز حذف منطقی
مقرّرات غیر ضروری است كه به اختصار به آن اشاره می شود.
 -1-2-2توسعه بکارگیری علم قاضي
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در مقرّرات سابق ،مقنّن در مواردی به علم قاضی به عنوان یکی از ادلّه اثبات اشاره
كرده بود كه به عنوان نمونه می توان به اثبات جرم سرقت مستوجب ح ّد (موضوع ماده
 )199و قتل (موضوع ماده  )231اشاره كرد .همچنین علم قاضی تعریف نشده ،لیکن
قلمرو اجرای آن طبق مواد  105و  120در حقّ اهلل و حقّ الناس مشخّص شده بود .مقنّن
در ماده  211قانون مجازات اسالمی  1392اقدام به تعریف علم قاضی نموده و نیز خود
وضعیّت استناد به قرائن و امارات علم آور و مجرّد علم استنباطی را در تبصره همین
ماده بیان نموده است« .علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری
است كه نزد وی مطرح می شود .در مواردی كه مستند حکم ،علم قاضی است ،وی
موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید كند.
تبصره -مواردی از قبیل نظریه كارشناس ،معاینه محلّ ،تحقیقات مح ّلی ،اظهارات
مطّلع ،گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات كه نوعاً علم آور باشند می تواند مستند
علم قاضی قرار گیرد .در هر حال ،مجرّد علم استنباطی كه نوعاً موجب یقین قاضی
نمی شود ،نمی تواند مالک صدور حکم باشد».
 -2-2-2تأثیر توبه در اسقاط کیفرهای حدّی
بررسی مواد قانون مجازات اسالمی مصوب  1370نشان میدهد كه مقنّن در چند
مورد به صورت پراكنده به بیان حکم توبه متّهم اقدام نموده و در جرایم مستوجب ح ّد
زنا ،لواط ،تفخیذ ،مساحقه ،شرب خمر و سرقت ،با حصول شرایطی توبه مرتکب را
ن قانون نویسی در تکرار موضوع و نیز عدم ذكر
پذیرفته بود .اقدامی كه هم از جهت ف ّ
آن در قالب یک قاعده عمومی مورد انتقاد حقوقدانان نیز قرار گرفت (زراعت:1386 ،
 .)50در قانون مجازات اسالمی مصوّب  1392مقنّن در اقدامی جدید و در جهت رفع
ایرادات قبلی ،اقدام به بیان حکم عامّ تأثیر توبه در مقرّرات كیفری نمود .ماده  114این
قانون بیان می دارد« :در جرائم موجب حدّ به استثنای قذف و محاربه هرگاه متّهم قبل
ا ز اثبات جرم ،توبه كند و ندامت و اصالح او برای قاضی محرز شود ،حدّ از او ساقط
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می گردد؛ همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد ،در صورت
توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم ،دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه
قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره  -1توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حدّ است.
تبصره  -2در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف ،اكراه و یا با اغفال بزه دیده انجام
گیرد ،مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس
یا شلّاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می شود».
 -3-2-2توسعه تأثیر انکار پس از اقرار
موضوع تأثیر انکار پس از اقرار در ماده  71قانون مجازات اسالمی مصوّب 1370
مورد پذیرش قرار گرفته است؛ بر اساس این ماده ،مقنّن انکار پس از اقرار را فقط در
جرم مستوجب حدّ زنا پذیرفته و در ارتباط با ضمانت اجرای كیفری جایگزین در
صورت پذیرش انکار نیز سکوت اختیار كرده بود ،موضوعی كه به دلیل عدم صراحت
قانونی درصورت پذیرش و سقوط مجازات حدّی ،عمالً موجب بی كیفری مرتکب
نیز می شد .همچنین عبارت «هرگاه» بیانگر این موضوع بود كه در هر مرحله ای امکان
انکار وجود دارد كه این مسأله نیز به نوعی اطاله بی مورد و بی ثمری دادرسی را در
پی داشت .مقنّن در سال  ،1392با انجام تغییرات جدّی در مقرّره سابق ،به توسعه دامنه
شمول تأثیر انکار پس از اقرار در جرائم مستوجب حدّ اقدام نمود .بر اساس ماده 173
این قانون «انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی كه
مجازات آن موجب رجم یا حدّ قتل است كه در این صورت ،در هر مرحله ولو در
حین اجراء ،مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلّاق و در
غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد».
 -4-2-2تأثیر تکرار در جرایم حدّی
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در مقرّرات سابق ،به طور پراكنده مجازات تکرار جرائم مستوجب حدّ زنا ،تفخیذ،
مساحقه ،قذف و شرب مسکر بیان شده بود .از دیگر ابداعات قانونگذار در سال ،1392
ایجاد انسجام و بیان كلّی حکم تکرار جرم مستوجب حدّ در مرتبه چهارم می باشد .بر
اساس ماده  136قانون مجازات اسالمی« :هرگاه كسی سه بار مرتکب یک نوع جرم
موجب حدّ شود و هر بار حدّ آن جرم بر او جاری گردد حدّ وی در مرتبه چهارم
اعدام است».
 -3-2حذف مقرّرات غیر ضروری
در بررسی مقرّرات و قوانین ،در مواردی عبارات و مواد قانونی مشاهده می شود
كه به ظاهر زائد و غیر ضروری است و نه تنها مفید نبوده بلکه در برخی موارد ،منجرّ به
اجمال و ابهام قانونی و یا ایرادات عملی در مقام تفسیر و اجرای قانون میشود .در این
موارد ،توجه به اصول و مبانی كه منجرّ به تدوین آن قانون شده و وجود دالیل و
توجیهاتی كه اصالح یا حذف آن مواد را ضروری می سازد ،بسیار مهمّ و اجتناب
ناپذیر است.
 -1-3-2حذف قید پنهاني از تعریف سرقت حدّی
از دیدگاه فقهی ،تعریف یکسان و مشابهی از سرقت صورت نگرفته است .برخی
ص
ص و شامل شرایط مخت ّ
فقها سرقت را دارای دو اطالق می دانند :اطالق اول ،خا ّ
سرقت حدّی و مجازات آن حدّ قطع است؛ اطالق دوم ،عامّ و شامل تمام صورت های
استیالی ناحق بر مال مردم و تمام صور سرقت حدّی و غیر حدّی در آن وجود دارد
(موسوی اردبیلی .)4/3 :1427 ،از نظر عدهای دیگر ،نفس سرقت از ماده سرق به
معنای گرفتن شیء و بردن آن به صورت پنهانی است .این كلمه ،اصطالح خاصّ
شرعی یا متشرّعه نیست؛ بلکه در همان معانی لغوی و عرفی استعمال شده است و
سارق كسی است كه مال را مخفیانه می گیرد به طوری كه صاحب مال نمی داند ،اگر
سرقت مال پنهانی نباشد به آن شخص مختلس ،مستلب و منتهب می گویند (مشکینی،

تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسالمي 1392ــــــــــــــــــ 150

 .)302 :1434در كالم برخی ،سرقت عبارت است از ربودن پنهانی مال غیر (شیخ
طوسی )22/8 :1387 ،و كسی را كه به صورت آشکار و به عنف و زور هتک حرز
كرده یا مال را می برد غاصب نامیدهاند ،نه سارق (نجفی ،)488 /41 :1412 ،در برخی
منابع فقهی نیز قید پنهانی ،جزو شرایط سرقت مستوجب حدّ دانشته شده (محقّق حلّی،
 )435 :1416و بیان شده كه اگر هتک حرز و بردن مال به زور و آشکارا صورت
گیرد ،حدّ قطع ندارد (تبریزی.)320 :1417 ،
از لحاظ سابقه تقنینی در مقرّرات پس از پیروزی انقالب اسالمی ،ابتدا در ماده
 212قانون حدود و قصاص مصوّب  1361بیان شد «سرقت عبارت است از این كه
انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید» و در تغییرات انجام شده در سال ،1370
ماده  197با حذف قید انسان ،بیان می داشت «سرقت عبارت است از ربودن مال
دیگری به طور پنهانی» .تعاریف ارائه شده در مقرّرات مذكور بر مبنای دیدگاه های
فقهای امامیه تدوین شده است؛ همچنین حذف واژه انسان در مقرّرات سال 1370
اقدامی موجّه بود ،چراكه ربایش مال از طریق استفاده از حیوان یا ابزار ،امری محتمل
است؛ لیکن قید پنهانی مذكور در تعریف سال  1361و به ویژه تعریف قانون
سال ، 1370واجد اشکاالتی بود :اول این كه قید مذكور ،همانگونه كه در دیدگاه
فقهی نیز بیان شد ،از شرایط اصلی سرقت مستوجب حدّ محسوب می شود؛ ایراد دوم
از نحوه تفسیر قید پنهانی به عنوان یکی از ویژگیهای سرقت مستوجب حدّ این است
كه اگر مقنّن بنا داشته با این تعریف و قید پنهانی ،سرقت مستوجب حدّ را بیان كرده و
آن را از سایر انواع سرقت جدا كند ،چرا سایر شرایط و قیود مربوط به آن را در
تعریف ذكر نکرده است (شامبیاتی .)33 :1382 ،ایرادات مذكور سبب شد مقنّن از
تعریف پیشین عدول كرده و با حذف قید پنهانی در ماده  267قانون مجازات اسالمی
مصوب سال  1392بیان نماید «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است» .هرچند
این اق دام مقنّن در جهت ایجاد صراحت قانونی و نیز اعالم تعریف عام سرقت جهت
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شمول آن بر انواع حدّی و تعزیری ،گامی مثبت ارزیابی می شود لیکن استفاده از
عبارت «مال» ،باعث مخدوش شدن وصف جامعیّت و مانعیّت آن شده است؛ چراكه
طبق این تعریف ،مال محسوب شدن موضوع جرم ،منوط به داشتن ارزش اقتصادی
است؛ حال این كه ممکن است مالی فاقد ارزش اقتصادی ولی واجد ارزش معنوی
برای صاحب مال باشد.
 -2-3-2حذف شرایط مسئولیت کیفری در بیان شرایط سرقت حدّی
تقسیم مباحث ،طبقه بندی و پیروی از یک الگوی مناسب در بیان كلّیات ،قواعد
عمومی و به دنبال آن قواعد و عناصر اختصاصی ،یکی از مؤلّفه های مهمّ در قانون
نگاری كیفری است .موضوعی كه در برخی مواد قوانین سابق رعایت نشده و در قانون
مجازات اسالمی مصوب  ،1392مقنّن سعی در اصالح آن داشته است .یکی از این
موارد ،خلط شرایط عامّ مسئولیّت كیفری با شرایط اختصاصی سرقت مستوجب حدّ در
مقرّرات سابق و شیوه اصالح آن در مقرّرات جدید كیفری است .سابقه قانونگذاری
در موضوع سرقت مستوجب ح ّد بیانگر نوعی بی نظمی و بی ترتیبی در بیان شرایط این
جرم در تدوین مقرّرات مربوطه است .ماده  198قانون مجازات پیشین به ذكر توأمان
شرایط عمومی مسئولیت كیفری و شرایط اختصاصی سرقت حدّی می پرداخت.
ال ،در ماده  140شرایط
قانونگذار در سال  1392بنا را بر اصالح این ایراد نهاده است :او ً
عامّ مسئولیّت كیفری را مطرح ،و عالوه بر آن در ماده  217شرایط مسئولیّت كیفری
در حدود را به عنوان مکمّل ماده  140بیان می نماید «در جرائم موجب حدّ ،مرتکب
در صورتی مسؤول است كه عالوه بر داشتن علم ،قصد و شرایط مسؤلیّت كیفری به
حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد» و ثانیاً ،با ذكر شرایط اختصاصی سرقت
مستوجب حدّ ،ضمن تجمیع شرایط اختصاصی ،باعث ایجاد انسجام و برقراری نظم و
توالی منطقی مواد قانونی نیز گردید كه از بدیهیّات قانون نویسی می باشد.
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 -3پیشنهادهای اصالحي
در مباحث قبلی ،رویکردهای مقنّن در تدوین مقرّرات حدود قانون مجازات
اسالمی مصوب  1392مورد تحلیل و بررسی و بر اساس آن ،گسترش دامنه جرم
انگاری در قالب ابهام سازی تقنینی و جرم انگاری های نوین و نیز سیاست های
كیفری منطقی و سنجیده مقنّن با بیان رفع خألهای تقنینی ،تعمیم مقرّرات مشابه و
حذف منطقی مقرّرات غیر ضروری به اختصار تبیین گردید .در این قسمت ،درآمدی
بر پیشنهادهای اصالحی مربوط به بخش حدود ارائه خواهد شد.
 -1-3لزوم توسعه زنای در حکم عنف به حالت اغفال نسبت به زنان بالغه
ماده  224در مقام بیان زنای مستوجب حدّ اعدام بیان می نماید« :حدّ زنا در موارد
زیر اعدام است :الف -زنا با محارم نسبی ب -زنا با زن پدر كه موجب اعدام زانی
است .پ -زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان كه موجب اعدام زانی است .ت -زنای
به عنف یا اكراه از سوی زانی كه موجب اعدام زانی است».
همچنین در تبصره  1به بیان حکم تکمیلی مجازات زانیه در بندهای ب و پ و در
تبصره  2كه از آن به عنوان یکی از مصادیق نوآوری تقنینی در سال  1392نیز یاد شود
احکام جدیدی در رابطه با توسعه موارد شمول حدّ اعدام بدین شرح بیان شد« :هرگاه
كسی با زنی كه راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی ،خواب یا مستی زنا كند
رفتار او در حکم زنای به عنف است .در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا
از طریق ربایش ،تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم
فوق جاری است» .بنابراین اوالً ،مفهوم عنف در قانون سابق و قانون فعلی مجازات
اسالمی ،تغییری نداشته ،لیکن مقنّن در تبصره  2به ذكر مصادیقی پرداخته كه ماهیت ًا
جزو موارد عنف محسوب نمی شوند ولی به دلیل وضعیّت خاصّ بزه دیده یا شیوه
خاصّ ارتکاب جرم ،مجازات زنای به عنف را برای آن درنظر گرفته است .دیگر این
كه ،شیوه نگارش تبصره  2نشان دهنده حصری بودن موارد مذكور و عدم قابلیّت
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تسرّی آن به موارد مشابه است؛ بنابراین در حکم یاد شده و مصادیق موضوع آن می
بایست به قدر متیقّن اكتفا كرده و در حدود تصریح قانونی به تفسیر آن پرداخت .این
مقدّمه ما را به ایرادی محتمل الوقوع در متن ماده رهنمون می سازد .قسمت دوم تبصره
 2ماده  224بیان میدارد «در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق
ربایش ،تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق
جاری است» .قسمت دوم مقرّره مذكور در حمایت از زنان تدوین و با ذكر مصادیقی
از رفتارهای مجرمانه ،مشمول حکم قرار گرفته است ،لیکن موضوع ایراد در قسمت
ابتدایی نهفته است كه علی الظاهر در جهت حمایت از دختران نابالغ ،اقدام به بیان
حاالت اغفال و فریب آنان توسّط مرتکب نموده كه با توجه به این كه این دسته از
افراد نوعاً آسیب پذیرتر از بالغین بوده و با لحاظ عدم توانایی در پیش بینی احتماالت،
فقدان درک درست و منطقی از محیط اجتماع و در نتیجه سهولت اغفال و فریب آنان،
به عنوان آماج سهل الوصول جرائم درنظر گرفته میشوند و از طرفی در صورت
ارتکاب جرائم علی الخصوص جرائم جنسی ،آثار مخرّب و جبران ناپذیر جسمی و به
ویژه روحی و روانی برای آنان ایجاد میشود ،رویکرد حمایتی مقنّن در این اقدام بدیع
قابل دفاع و و با درنظر گرفتن مجازات سنگین مذكور در صدر ماده ،در جهت صیانت
از امنیّت اخالقی و اجتماعی جامعه ،به عنوان یکی از جلوه های كارآمد سیاست
جنایی در قانون مجازات اسالمی فعلی شناخته می شود .لیکن این انحصار تقنینی به
دختران نابالغ ،واجد اشکال می باشد .برخی حقوقدانان ضمن تأیید سیاست اتّخاذ شده
توسّط مقنّن در حمایت از افراد نابالغ ،محدود ساختن اغفال و فریب به دختر نابالغ را
قابل انتقاد دانسته اند (میر محمد صادقی1393 ،الف577 :؛ جعفری .)124 :1394 ،به
عبارت دیگر ،موضوع اغفال و فریب امری نسبی و صرفنظر از جنسیّت و سنّ افراد ،در
هر شرایطی و برای هر فردی قابل پیش بینی و رخداد می باشد .بنابراین ،آن چه كه
منتقدین به عنوان مثال هایی از امکان اغفال و فریب بیان می نمایند ،مانند استفاده از
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سند ازدواج جعلی ،گریم كردن چهره ،تقلید صدای دیگری ،موضوعاتی محتمل
هستند كه با اندک بررسی ،فروض و حاالت دیگری را نیز میتوان در این رابطه تصوّر
كرد .لذا ،اقدام مقنّن هرچند از جنبه ای مثبت و مفید ارزیابی می شود ،لیکن به دلیل
عدم ذكر بالغین ،در وصف جامعیّت قانون دارای اشکال و قابل انتقاد است .بنابراین
اصالح متن ماده و اضافه نمودن بالغین به دایره شمول این حمایت قانونی ،اقدامی
منطقی در جهت قانونگذاری واقع گرایانه و حمایت از تمامی آماج جرم احتمالی
محسوب خواهد شد.
 -2-3لزوم جرم انگاری زنای تعزیری
رویکرد فقهی در جرم زنا ،ارتکاب آن به شکل سنّتی و اقوال فقها اكثراً منوط و
محدود به زنای مستوجب حدّ است كه برای صور مختلف آن ،مجازات های متنوّع
حدّی درنظر گرفته و فقها با اندک اختالفاتی به بیان آن پرداخته اند .موضوع مورد
بحث در این قسمت ،ضرورت توجه به اشکال مختلف و متنوّع بزه مذكور به ویژه
توجه به جنبه های مختلف آن مانند حمایت از بزه دیده ،پاسخ متناسب به بزه ارتکابی
مجرم ،پیشگیری از ارتکاب و تکرار برای سایر افراد بالقوّه و مرتکب و در نهایت
حفظ نظم و امنیّت اجتماع است.
 -1-2-3تشریح ضرورت جرم انگاری
نخست آن كه سیاست های كیفری اسالم در بحث حدود دارای ویژگی های
مهمّی است كه اولین آن ،ارعاب انگیزی با وصف تعیین مجازات های بدنی و شدید
در جرائم مستوجب حدّ می باشد .ویژگی دوم ،بزه پوشی و پنهان سازی ارتکاب جرم
از طریق سختگیری در اثبات و نیز جرم انگاری بزه قذف است و ویژگی دیگر،
كیفرزدایی با استفاده از قواعدی مانند انکار پس از اقرار ،تأثیرگذاری توبه مرتکب و
نیز قاعده درء در اصل استحقاق ،نوع و میزان مجازات می باشد .مجموعه این ویژگی
ها ،در دیدگاه های فقهی به استناد ادلّه مختلف مطرح و در قوانین نیز به شکل
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مختصّات قانونی مجازات های حدّی بیان شده و در رویّه قضایی به ویژه در پرونده
های زنای به عنف جلوه محافظه كارانه ،محتاط و در نهایت ،تبرئه محور یافته است .به
گونه ای كه بررسی فرایند رسیدگی این قبیل پرونده ها نشان می دهد در موارد
بسیا ری مرجع نخستین به شکل سختگیرانه و با احتیاط در رابطه با اثبات این جرائم
اقدام نموده و در مواردی نیز كه به شکل منعطف و با اغماض ،ارتکاب جرم محرز
دانسته شده است دیوان عالی كشور به عنوان مرجع تجدید نظر ،با رویکرد مشابهی،
ارتکاب این جرائم را محرز و قابل اثبات ندانسته است .بنابر صراحت مواد قانونی،
طرق اثبات جرم زنا و یا زنای به عنف عبارتند از شهادت چهار شاهد ،چهار مرتبه اقرار
متهم و در نهایت علم قاضی .آرای صادره از دیوان عالی كشور نشان میدهد كه در
مواردی به لحاظ فقدان شهود به تعداد مقرّر و با شرایط معتبر شرعی و قانونی ،بزه زنای
مستوجب حدّ را ثابت ندانسته اند .همچنین شرایط اقرار معتبر شرعی ،نصاب آن و
پذیرش انکار پس از اقرار در موارد زیادی منجرّ به صدور رأی برائت متّهمان شده،
توبه مرتکب و ندامت او در سقوط حدّ مورد پذیرش قرار گرفته ،و در مواردی نیز با
لحاظ شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم ،زنای به عنف احراز نشده یا قاعده درأ
جاری و مجازات مرتکب منتفی شده است (بازگیر .)239-91 :1382 ،الزم به ذكر
است در رابطه با صدور رأی بر اساس علم قاضی ،این حساسیّت و محافظه كاری نمود
بیشتری یافته ،ضمن این كه محاكم بدوی ،نهایت دقّت را در استناد به علم قاضی به
كار می گیرند .در موارد صدور آراء محکومیّت ،دیوان عالی كشور در مقام
تجدیدنظرخواهی ،مستندات قانونی و استدالل مربوطه را جهت احراز علم قاضی به
دقّت مورد ارزیابی قرار داده و مصادیق متعددی از اعالم نظر مبنی بر فقدان مستندات
علم آور را توسط این مرجع میتوان مشاهده كرد (بازگیر.)308-303 :1382 ،
نکته مهمّ دیگر ،وضعیّت بزه دیده جرم می باشد .به اعتقاد برخی ،افزون بر توجه به
دفاع از جامعه و ارزش های اجتماعی ،به جبران خسارت زیان دیدگان از جرایم علیه
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عفّت عمومی نیز باید به خوبی توجه كرد .منظور ،تنها جبران خسارت مادی ،آن هم
در قالب قواعد مسئولیّت مدنی و جدا از فرایندهای كیفری نیست ،بلکه خود
فرایندهای كیفری هم باید از آغاز تا انجام ،به پاسداشت حقوق زیاندیدگان از جرم
حسّاس باشد .این رویکرد ایجاب می كند تا در اثبات جرم ،تعریف عوامل سقوط
مجازات و به طور كلّی همه فرایندهای كیفری ،به ویژه نوع و شیوه اجرای مجازات ها،
همواره توجه به بزهدیده همچون اصلی مه ّم مدّنظر باشد (نوبهار .)286 :1389 ،حال با
این توصیف چگونه می توان حقوق بزه دیده را تأمین نمود؟ بزه دیده راه دشوار اثبات
جرم را به سرانجام نرسانده است ،بزهکار ،به مجازات جرم ارتکابی محکوم نشده
است؛ در نتیجه ،نه تنها تشفّی خاطر و جبران آالم بزه دیده از طریق اعمال مجازات بر
مرتکب حاصل نشده است چه بسا برعکس ،مرتکب به عنوان شاكی ،از جهت افتراء،
اقدام به شکایت از بزه دیده نگونبخت نماید .در این حالت نه تنها عدالت اجرا نشده
كه فرایند طی شده ،به ظاهر عین بی عدالتی است.
بررسی مقرّرات كیفری سابق و فعلی نشان میدهد سیاست كیفری اتّخاذ شده،
واجد ایرادات دیگری نیز می باشد .یکی از این ایرادات ،جرم انگاری ناقص رفتارهای
مجرمانه است ،به گونه ای كه علیرغم این كه صور مختلف ارتکاب جرائم جنسی قابل
تصوّر است لیکن مقنّن محور مجازات حدّی در زنا را به همان ویژگی مصطلح در
لسان فقها مبنی بر ارتکاب زنا به سبک و شیوه سنّتی محدود نموده و در خصوص سایر
موارد نیز به اندک مواد قانونی  -آن هم به شکل پراكنده در حوزه منافیات عفّت -
بسنده كرده است؛ حال آن كه ویژگی ها ،حاالت و طرق ارتکاب جرائم جنسی به
نسبت زمان تشریع حکم دچار دگرگونی های فراوان و تحوّالت زیادی شده است كه
باید مدّنظر قرار گیرد .برخی حقوقدانان با انتقاد از این وضعیّت ،بیان می دارند كه به
تصوّر قانونگذار ،چنان چه جرایم جنسی به تفصیل بیان شوند ممکن است موجب
اشاعه فحشاء شود (فرجیها .)29 :1393 ،ایراد دیگر ،عدم تفکیک درجات زنای به
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عنف در قوانین مصوّب پس از پیروزی انقالب اسالمی به ویژه قانون مجازات اسالمی
مصوب  1392است .توضیح این كه در قانون مجازات عمومی  1304و اصالحی
 ،1312در فصل پنجم از باب سوم با عنوان هتک ناموس و منافیات عصمت ،صور
مختلف ارتکاب و مجازات های هر یک به تفکیک مشخص شده بود .در قوانین
مجازات اسالمی مصوّب 1370و  ،1392مقنّن در برخی موارد مانند جرم سرقت،
شرایط سرقت مستوجب حدّ و نیز مستوجب تعزیر را با تفکیک و تفسیر صور مختلف
عادی و مشدّده بیان نموده است؛ حال آن كه در موضوع بحث یعنی جرم زنا ،چنین
تفکیک و تقسیم بندی با لحاظ درجه بندی مجازات وجود ندارد و همین مسأله باعث
ایجاد تفاوت فاحش بین مجازات این جرم در حالت اثبات و عدم اثبات آن شده
است؛ یعنی در حالت اثبات مجازات مرتکب اعدام یا رجم و در حالت عدم اثبات ،به
مجازات جرائم بسیار خفیف تر و یا تبرئه مجرم می انجامد كه این مجازات سنگین و
فقدان مجازاتی با درجه پائین تر خود یکی از علل احتیاط بیش از حدّ جهت احراز و
اثبات این جرم توسط قضات محسوب میشود.
به نظر می رسد ،راه حلّ مشکل و رفع ایراد موجود ،استفاده از ظرفیّت مجازات
های تعزیری در جهت جرم انگاری انواع مختلف شیوه های ارتکاب جرایم منافی
عفّت به ویژه زنا (در حالت غیر از مستوجب حدّ) در كنار جرم مستوجب حدّ می
باشد .برخی حقوقدانان این حالت را همزیستی مجازات های عرفی و شرعی نامیده و
معتقدند ك ه مسأله این نیست كه مجازات های شرعی ایراد دارد ،بلکه در زمینه تجاوز
به عنف در حقوق ایران (برخالف جرائمی مانند سرقت و قتل) همزیستی صورت
نگرفته است (همان .)45 :1393 ،در توصیف ویژگی های مثبت استفاده از ظرفیّت
مجازات های تعزیری ،برخی حقوقدانان معتقدند كه در كیفرهای تعزیری ،عنصر
مصلحت ،هم در اصل جرم انگاری و هم در چند و چون مجازات ها نقشی مه ّم ایفا
می كند .از اینرو ،ناكارآمدی مجازات ها كمتر قابل تصوّر است .به عالوه ،نهادهای
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مسئول تعیین كیفر میتوانند پیوسته در جریان آزمون و خطای تجربی ،كیفرها را
اصالح و تعدیل ك نند .در حقیقت ،انعطافی كه در نهاد تعزیرات وجود دارد كارآمدی
و امکان توجه به مصالح و مفاسد جانبی در سراسر فرایند كیفری را تضمین می كند
(نوبهار.)289 :1389 ،
 -2-2-3اهمیّت رویّه قضایي
رویّه قضائی قاعده مشترک آرای دادگاه ها و رسم متداول میان دادرسان است
(كاتوزیان .)534 :1393 ،برخی معتقدند كه رویّه قضائی چون تفسیر قضائی قانون
است ،در واقع جدید نیست بلکه در مقام بیان مقصود قانونگذار و معنای درست قانون
بوده و اصوالً ایجاد قاعده حقوقی نمی نماید (اردبیلی1397 ،ب ،)88 :به باور آنان،
نقش رویّه قضایی منحصراً توسعه محتوای قوانین است ،بدون این كه زمینه ایجاد قانون
جدیدی را فراهم نماید .با این همه ،این عقیده چندان به صواب نزدیک نیست .در واقع
نباید از تأثیر مستقیم و غیر مستقیم قضات و دادگاه ها و به خصوص دیوان عالی كشور
در جهت گیری تقنینی قانونگذار غافل بود؛ به این معنی كه رویّه قضائی گاه همچون
منبعی برای شکل گیری حقوق كیفری از طریق وضع قوانین جدید ظاهر میشود
(جعفری .)199 :1394 ،از رویّه قضائی میتوان به عنوان یکی از منابع نانوشته حقوق
یاد كرد كه هرچند قضات هیچ الزامی در پذیرش و تبعیّت از آن در رسیدگی و صدور
آرای قضایی ندارند ،لیکن بررسی ها نشان میدهد عموم ًا نسبت به آن بی تفاوت نبوده
و در رسیدگی های قضایی می توان آثار آن را مشاهده كرد .در واقع ،قاضی در هر
پرونده با توجه به مستندات و شیوه مدیریّت قضایی مدّنظر خود ،تصمیم مقتضی اتّخاذ
می نماید .این اختیار عمل در بسیاری موارد میتواند در جهت نیل به اهداف و سیاست
های كلّی مدّنظر از جرم انگاری ها مفید و مؤثّر باشد .به عنوان مثال ،موضوعاتی مانند
حمایت از بزه دیده ،قطعیّت و حتمیّت آراء ،جز با صَرف وقت و دقّت كافی برای
روشن شدن تمامی زوایای پیدا و پنهان پرونده قضایی محقّق نمی شود .به عنوان مثال،
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برخی با اشاره به نظام دالیل قانونی مورد پذیرش در رسیدگی های كیفری ،استفاده از
دالیل معنوی  -علمی را كه در حال حاضر در قلمرو اثبات جرائم منافی عفّت مورد
توجه قرار نمی گیرد ،مفید و كارگشا دانسته و در فرض اصالح قانون ،استفاده از آن را
در موارد عدم كاربرد دالیل سنّتی (اقرار و شهادت شهود) جهت اثبات دعوای كیفری
به ویژه زنای به عنف با هدف حمایت از بزه دیدگان همگام با حقوق كشورهای
پیشرفته ضروری میدانند (آخوندی .)510 :1388 ،مراجعه به رویّه قضایی ناظر بر
جرایم علیه عفّت ،نشانگر آن است كه به دلیل ابتنای حدود بر تخفیف و نیز سیاست
های كیفرزدایی وبزه پوشی اسالم در این جرایم ،جهت گیری قضات دادگاه ها به
خودداری از محکومیّت بزهکار می باشد (بازگیر .)125-121 :1382 ،سیاستی كه از
منظر عدم توجه و حمایت كافی از بزه دیده ،قابل تأمّل و طراحی جرم انگاری های
تعزیری جرایم علیه عفّت می تواند در این زمینه بسیار راهگشا باشد.
 -3-3لزوم توجه به اصل قانوني بودن جرایم و مجازات ها
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ،یعنی حکومت قانون برای تضمین اقدام به
آزادی های فردی و رعایت مصالح اجتماعی (نوربها .)47 :1385 ،دو گزاره مهم اصل
قانونمندی ،قانونی بودن جرم و قانونی بودن مجازات است كه بیتوجّهی یا كم
توجّهی به آن در مقام قانونگذاری یا اجرا ،شهروندان جامعه را به عنوان مخاطبین عام
و اصلی قوانین دچار چالش در تشخیص حقوق ،تکالیف و چارچوب جرائم و میزان
مجازات ها نموده و از لحاظ كاربردی نیز بعضاً منجرّ به تفسیرهای شخصی ،ناروا و در
نهایت خدشه به آزادی های بنیادین مصرّح در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه
برای افراد خواهد شد.
 -1-3-3ضرورت پرهیز از اصطالحات قانوني ابهام زا
قواعد جزایی باید صریح ،روشن و غیر قابل انعطاف باشند و قاضی جزایی باید در
تفسیر قوانین اكتفا به مدلول صریح قانون نموده و از قیاس اجتناب ورزد (باهری،

تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسالمي 1392ــــــــــــــــــ 160

 ،)102 :1394ابهام سازی تقنینی و قرار دادن عبارات در «بافت باز قوانین» ،به عنوان
یکی از روشهای جرم انگاری توسعهگرا ،حدّاكثری یا تهاجمی در برخی جرائم به
ویژه جرائم علیه امنیّت محسوب می شود؛ لیکن رفتار مقنّن در تدوین مقرّرات جزایی
سال  ، 1392با ایرادات و انتقاداتی مواجه بوده است .به عنوان مثال ،مفهوم سالح در
مقرّرات محاربه و بغی دارای ابهام و قابل تفسیر است و همانگونه كه اشاره شد بررسی
دیدگاه های فقهی ،حقوقی و عرف ما را به نظرات متنوّعی رهنمون می سازد .نکته این
كه تبصره  3ماده  183قانون مجازات اسالمی سابق بیان می داشت «میان سالح سرد و
سالح گرم فرقی نیست» ،لیکن مقنّن در سال  ،1392اقدام به حذف این عبارت قانونی
نموده و تحقّق جرم را از حیث عنصر مادی با ابهاماتی مواجه نموده است .بهتر بود
مق ّن ن با عباراتی مشابه ،مقصود خود را از به كاربردن قید سالح ،روشن و حیطه شمول
جرم ارتکابی را تعیین می نمود .ایراد قانونی دیگر ،در ركن روانی بزه محاربه است .در
ماده  279قانون مجازات اسالمی مصوب  ،1392مقنّن سه شرط اصلی را برای تحقّق
جرم محاربه درنظر گرفته است كه عبارتند از :لزوم وجود قصد برهم زدن امنیّت
عمومی ،به كارگیری سالح و بر هم خوردن امنیّت اجتماعی؛ لذا احراز قصد مجرمانه
بر هم زدن امنیّت اجتماعی ،جزو شروط اصلی تحقّق این جرم و معیار تفکیک آن از
بسیاری از جرایم علیه اشخاص و اموال محسوب می شود .دیدگاههای فقهی و حقوقی
ارائه شده در قسمت قبل نشان میدهد كه همواره در پذیرش قصد مستقیم و یا توسعه
شمول و پذیرش قصد غیر مستقیم اختالف نظرهایی وجود داشته و دارد؛ موضوعی كه
با بیان مبهم مقنّن در پذیرش قصد غیر مستقیم در تحقّق این جرم ،منجرّ به افزایش
اختالف نظرهای حقوقی و به كارگیری رویّه های متفاوت قضایی نیز خواهد شد.
موضوع مهمّ دیگر ،ابهام موجود در ماده  286قانون مجازات اسالمی است .مقنّن
در بیان اجزای ركن مادی بزه افساد فی االرض از عبارات «به طور گسترده»« ،اخالل
شدید»« ،خسارت عمده» و «در حدّ وسیع» استفاده كرده كه به عنوان قیودی برای نتیجه
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مجرمانه به عنوان یکی از اجزای ركن مادی شناخته میشوند ،حال آن كه به كاربردن
این عبارات كلّی و مبهم ،از لحاظ تئوری ،مخالف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات
ها و در عمل ،باعث ایجاد ابهام در تحقّق این جرم یا عناوین دیگری است كه این ماده
قانونی بر آنها حاكم است (مانند مصادیق ذكر شده در مقرّرات عامّ و خاصّ سابق بر
قانون مذكور) .به اعتقاد برخی ،هیچ معیاری برای تشخیص این مصادیق وجود ندارد و
بر حسب زمان و مکان و حتی سلیقه ها و روحیّات شخصی قضات ،ممکن است
متفاوت باشد (هاشمی .)139 :1395 ،هرچند برخی حقوقدانان این رویّه را با لحاظ
عنصر مصلحت در جرایم علیه امنیّت ملّی و حاكمیّت سیاسی قابل توجیه میدانند
(جعفری )164 :1394 ،لیکن سایه سنگین مصلحت گرایی و از طرفی مفاسد عملی این
شیوه قانونگذاری در ایجاد ابهام در خصوص تحقّق جرم ،مورد انتقادات زیادی قرار
گرفته است (برهانی .)40-38 :1394 ،الزم به ذكر است كه مقنّن در تبصره ماده ،286
درصدد كم كردن تبعات منفی ناشی از اجرای متن ماده بوده و احراز قیود مذكور را بر
عهده قاضی دادگاه نهاده كه این امر میتواند به نفع متّهم تفسیر شود؛ به ویژه این كه
در این تبصره ،در صورت عدم احراز قیود مذكور ،مجازات تعزیری درنظر گرفته
شده ،لیکن باز هم این ابهام وجود دارد كه معیار قاضی برای احراز آن چیست؟ و
چگونه قابل استناد و استدالل می باشد؟ به نظر می رسد تفصیل بیشتر و بیان ملموس
مقصود مقنّن از به كاربردن این عبارات ،ضمن تفکیک بهتر و صریح جرم افساد فی
االرض از سایر مصادیق مذكور در حیطه جرایم علیه اشخاص ،اموال و امنیّت و
آسایش عمومی اوالً ،برای قضات دادگاه ها در احراز نوع جرم ارتکابی مفید بوده و
ثانیاً ،بهتر می تواند در جهت حفظ حقوق متّهمین و نیز متناسب سازی مجازات جرم
ارتکابی مؤثّر واقع شود.
 -2-3-3تحلیل ماده  220قانون مجازات اسالمي
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با آن كه رویکردهای حقوقدانان در زمینهی استناد به منابع شرعی و فتاوی معتبر در
موضوعات جزایی متفاوت میباشد و اصل  167قانون اساسی نیز تنها در صورت فقدان
قانون ،اجازه رجوع به منابع اسالمی و فتاوی معتبر را مطرح كرده است با وجود این
باید بر این عقیده بود كه میتوان منابع یاد شده را در زمره منابع تکمیلی حقوق كیفری
به شمار آورد ،زیرا در حقوق كیفری به مانند سایر رشته های حقوق الزم است در
صورت تحقّق تعارض قوانین ،ابهام و اجمال آنها اقدام به تفسیر آنها و رفع نواقص و
كاستی های قانونگذاری كرد (منصورآبادی .)99 :1395 ،مهم ترین نکته در این زمینه،
ارتباط اصول  36و  167قانون اساسی است .میان نویسندگان حقوقی پیرامون تعارض یا
عدم تعارض اصول فوق الذكر اختالف نظر وجود دارد .برخی امکان استناد به منابع
معتبر اسالمی یا فتاوی را در تعارض با اصل  36قانون اساسی دانسته (كاتوزیان:1385 ،
 )218و معتقدند كه عموم اصل  ،167به وسیله اصل  36قانون اساسی تخصیص زده
شده و مقصود از هر دعوا را دعاوی غیر كیفری می دانند (حبیبزاده و توحیدی فر،
 .)79 :1388در نظری دیگر ،این موضوع ،مخالف با اصل قانونی بودن جرایم و
مجازات ها پنداشته شده (سپهوند )23 :1386 ،و برخی نیز نه به خاطر مخالفت با اصل
قانونی بودن بلکه به دلیل موانع و مشکالت اجرایی ،استناد به فتاوی معتبر در امور
كیفری را صحیح ندانسته و ابهام و اجمال واژگان «منابع معتبر» و «فتاوی معتبر» را سبب
پیدایش این موانع میدانند (حسینی150 :1383 ،و)151؛ بر همین اساس ،امکان استناد
به اصل  167و مراجعه به منابع معتبر فقهی در امور كیفری ،در حدّ تشخیص موضوع و
تفسیر موارد مبهم ،تجویز شده است ،نه جعل حکم راجع به جرم و مجازات (اردبیلی،
1397ب.)94 :
در مقابل ،عدهای برخالف دیدگاه اول ،معتقدند كه اصل  167قانون اساسی
عمومیّت داشته ،و عالوه بر رسیدگی های حقوقی و مدنی ،شامل امور جزایی نیز می
شود (كوشا و هاشمی ،)86 :1380 ،همچنین به استناد حاكمیّت اصل چهارم قانون
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اساسی بر سایر اصول این قانون و قوانین موضوعه دیگر ،حکم اصل  167را شامل امور
كیفری نیز میدانند (حاجی ده آبادی .)285 :1395 ،در این گروه برخی از نویسندگان
با تکیه بر این استدالل كه موضوع دو اصل یاد شده متفاوت است(اصل  167در
صورت فقدان قوانین مدوّنه و اصل  36در صورت فقدان مطلق قانون) بر این اعتقادند
كه اصل  36كه بر حاكمیّت قانون در تعیین جرم و مجازات تأكید دارد میتواند شامل
قوانین مدوّن و غیر مدوّن از جمله منابع فقهی باشد .با تکیه بر این دیدگاه ،استناد
محاكم به فتاوی معتبر و منابع اسالمی در صورت فقدان قوانین مدوّنه جهت صدور
احکام جزایی مجاز میباشد و محاكم الزم است در صورت اختالف نظر فقهی در
موضوع پرونده و دارا بودن مرجع تقلید از سوی متّهم ،مطابق نظر مرجع تقلید وی
حکم قضایی صادر كنند (الهام و برهانی)39 :1394 ،؛ رویکردی كه از جهت امکان
بروز صدور آراء متفاوت از سوی محاكم قضایی در موضوعات یکسان و مشابه ،به
عنوان ثمره اصلی رویکرد نظری خود قابل انتقاد میباشد.
برخی دیگر از نویسندگان حقوقی نیز ضمن تبیین تحوّالت متون قانونی شامل
اصول  167و  36قانون اساسی ،ماده  220قانون مجازات اسالمی مصوّب  1392و نیز
ماده  374قانون آئین دادرسی كیفری  ،1392اعتقاد به رویگردانی قانونگذار از استناد
به منابع اسالمی در موارد سکوت داشته و بیان می دارند قانونگذار در سال  1392ضمن
توسعه تعداد جرایم حدّی در ماده  220قانون مجازات اسالمی چنین مقرّر كرده است:
« در مورد حدودی كه در این قانون ذكر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم
( )167قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران عمل میشود ».سیاستی كه پس از ارائه
نظرات مختلف قانونگذار تنها در زمینه جرایم مستوجب حدّ ،مراجعه به منابع اسالمی
را جهت صدور آراء مورد پذیرش قرار داد .بر اساس این دیدگاه ،با توجه به عدم
امکان مراجعه دادگاهها به منابع اسالمی و نیز جایگزینی ماده  374قانون آئین دادرسی
كیفری  1392به جای ماده  214قانون آئین دادرسی كیفری  ،1378قانونگذار به

تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسالمي 1392ــــــــــــــــــ 164

حمایت كامل از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در صدور احکام جزایی
پرداخت .ماده  214قانون آئین دادرسی كیفری مصوّب  ،1378در صورت فقدان
قوانین مدوّنه ،مراجعه به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر را تکلیف كرده بود؛ لیکن در
ماده  374قانون آئین دادرسی كیفری مصوّب  1392تنها منبع استناد محاكم قضایی را
قانون دانسته است (منصورآبادی .)99 :1395 ،به نظر میرسد علیرغم آثار نامطلوب
مراجعه محاكم قضایی به منابعی غیر از قانون و با توجه به تصویب ماده  220قانون
مجازات اسالمی كه به صراحت در حدود ،استناد به منابع و فتاوی معتبر را در صورت
فقدان قوانین مدوّنه برای محاكم تکلیف دانسته است و عدم توانایی مقرّره قانونی
شکلی (ماده  374اخیرالذكر) در نسخ قانون كیفری ماهوی (ماده  220قانون مجازات
اسالمی) باید اذعان كرد كه قانونگذار فقط در حدود ،استناد به منابع شرعی و فتاوی
معتبر را مجاز دانسته است.
ل پیش روی مقنّن در گام نخست ،تدوین مقرّرات قانونی با
به نظر می رسد راه ح ّ
وصف جامعیّت و مانعیّت جهت پاسخگویی به نیازهای روزآمد جامعه و در صورت
نیاز مانند آن چه در ماده  220قانون مجازات اسالمی مصوّب  1392به چشم میخورد،
ایجاد شفافیّت در مبنای حکم كه همانا اصل  167قانون اساسی است ،چاره ساز
محسوب می شود .در همین راستا وظیفه مقنّن مشخّص نمودن فتاوی و منابع معتبر
اسالمی و تعیین مالک اعتبار و انتخاب آنان در فرض تعدد است .قانونگذار به جای
آن كه قضات محاكم را به مراجعه به متون منابع اسالمی تکلیف نماید و زمینه تشتّت و
پراكندگی در صدور آراء جزایی متفاوت در موضوعات یکسان و مشابه را فراهم
سازد الزم است خود با گزینش بهترین فتاوی تأمین كننده اهداف حقوق كیفری،
ضمن لحاظ نیازهای روزآمد جامعه و مصالح مختلف ،زمینه انطباق هرچه بیشتر
مقرّرات كیفری را با آنان فراهم نماید.
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نتیجه گیری
قانون مجازات اسالمی  92نسبت به قوانین جزایی پیشین ،پیشرفت های نسبی مهمّی
داشته است .رفع خأل های تقنینی در برخی از موارد ،در زمره این پیشرفت ها محسوب
می گردد .رفع خأل های تقنینی در مصادیقی مانند تصریح به حکم زنای در حال مستی
و خواب ،تصریح به میزان تعزیر در صورت اسقاط مجازات حدّی (در اقرار به كمتر از
نصاب در جرایم زنا ،لواط ،تفخیذ ،مساحقه و قذف فرزند و نوه توسط پدر و ج ّد
پدری) و در نهایت ،تصریح به جرم انگاری های مقیّد جرایم محاربه و قوّادی است كه
هر سه مورد ذكر شده به دلیل ابهام و عدم صراحت قانونی در مقرّرات پیشین منجر به
اشکاالتی در تشخیص جرم و تعیین مجازات توسط محاكم می شد.
رویکرد دیگر مهمّ مقنّن در تدوین مقرّرات حدود قانون مجازات اسالمی ،1392
گسترش دامنه جرم انگاری بود كه از طریق ابهام سازی تقنینی در جرم محاربه (ابهام
در مفهوم سالح و ضرورت قصد بر هم زدن امنیّت عمومی توسط مرتکب) و جرم
افساد فی االرض (ابهام در عنوان افساد فی االرض ،استفاده از عناوین و قیود كلّی و
ابهام در شیوه ارتکاب) و نیز جرم انگاری های نوین (جرم انگاری افساد فی االرض،
بغی و سابّ النبیّ) صورت گرفته است .هرچند ابهام سازی تقنینی به عنوان یکی از
شیوه های جرم انگاری توسعه گرا و تهاجمی به ویژه در جرایم علیه امنیّت محسوب
می شود ،لیکن ابهام موجود در مفهوم سالح و قصد مرتکب در جرم محاربه از
موضوعات مهمّ در ت شخیص رفتار مجرمانه توسط محاكم وعدم اتّخاذ رویّه واحد
قضایی محسوب می شود .همچنین ،صرفنظر از ایراد مبنایی مربوط به جرم انگاری
افساد فی االرض كه توسط برخی حقوقدانان بیان شده ،ابهامات موجود در این جرم از
حیث بکارگیری عناوین كلّی مجرمانه و ابهام در شیوه ارتکاب ،منجرّ به توسعه بیش از
حدّ دایره شمول آن و نیز ابهام در تشخیص قیود بکار رفته در ماده قانونی توسط
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محاكم خواهد شد كه در تعارض با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،ارزیابی می
شود.
اقدام دیگر مقنّن ،تعمیم مقرّرات مشابه در موضوعات توسعه در بکارگیری علم
قاضی ،تأ ثیر توبه در اسقاط كیفرهای حدّی ،تأثیر انکار پس از اقرار و نیز تکرار در
جرایم حدّی بود .در اكثر موارد مذكور ،مقنّن در قانون سابق دچار پراكنده گویی و
مصداق گرایی شده ،و مقرّرات مربوطه فاقد انسجام الزم و توالی درست مباحث بود.
این اقدام مقنّن منجرّ به ایجاد انسجام منطقی و بیان حکم كلّی به مانند قاعده جهت
اعمال در تمامی موارد مشابه گردید .در نهایت ،می توان به حذف مقرّرات غیر
ضروری مانند حذف قید پنهانی از تعریف سرقت ،حذف شرایط عامّ مسئولیّت كیفری
از شرایط سرقت حدّی و نیز عدم تکرار مواد  97و  171مقرّرات سابق در قانون جدید
اشاره كرد كه در نتیجه آن ،تعریف عامّ سرقت جامع تر ،شرایط اختصاصی سرقت
حدّی از شرایط عام مسئولیّت كیفری تفکیک ،عدم امکان اجرای حدّ در سرزمین
دشمنان به دلیل فقدان وصف اجرایی حذف و در بخش كلّیات ،در قانون مجازات
اسالمی  1392ذكر نگردید.
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 جعفری ،مجتبی ( ،)1394مقدمه علم حقوق کیفری ،تهران :میزان. حاجی ده آبادی ،احمد ( ،)1395حاکمیّت یا عدم حاکمیّت اصل  167ق.ا در امورکیفری با نگاهي به قانون مجازات اسالمي  ،1392پژوهشهای فقهی.288-257 ،2/12 ،
 حبیب زاده ،محمد جعفر ( ،)1370بررسي جرم محاربه و افساد في االرض ،تهران :كیهان. حبیب زاده ،محمد جعفر؛ توحیدی فرد ،محمد ( ،)1388قانون مداری در قلمرو حقوقکیفری ،چ ،2تهران :دادگستر.
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 حجّتی ،سید مهدی؛ باری ،مجتبی ( ،)1384قانون مجازات اسالمي در نظم حقوقي کنوني،تهران :میثاق عدالت.
 حسینی ،سید محمد ( ،)1383سیاست جنایي در اسالم و نظام جمهوری اسالمي ایران،تهران :سمت.
 حلّی(عالمه) ،حسن بن یوسف (1410ق) ،ارشاد االذهان الي احکام االیمان ،ج ،2قم :مؤسسهالنشر االسالمی.
 حلّی(عالمه) ،حسن بن یوسف (1413ق) ،قواعد االحکام في معرفه الحالل و الحرام ،ج،3قم :مؤسسه النشر االسالمی.
 حلّی(محقّق) ،جعفر بن حسن (1408ق) ،شرائع االسالم في مسائل الحالل و الحرام ،ج،4چ ،2قم :اسماعیلیان.
 حلّی(محقّق) ،جعفر بن حسن (1416ق) ،المختصر النافع في فقه االمامیه ،چ ،2تهران :مؤسسهالبعثه.
 خمینی(امام) ،سید روح اهلل ( ،)1379تحریرالوسیله ،ج ،2قم :دار العلم. خوئی ،سید ابوالقاسم (1422ق) ،مباني تکمله المنهاج ،ج ،1قم :مؤسسه احیاء آثار االمامخوئی(ره).
 دهخدا ،علی اكبر ( ،)1377لغت نامه دهخدا ،ج  ،9چ ،12تهران :مؤسسه چاپ و انتشاراتدانشگاه تهران.
 راغب اصفهانی ،حسین (1412ق) ،مفردات الفاظ القرآن ،لبنان :دار العلم. رهامی ،محسن ( ،)1378تقریرات درس حقوق جزای اختصاصي ،دانشکده حقوق و علومسیاسی دانشگاه تهران ،مقطع كارشناسی ارشد.
 زراعت ،عباس ( ،)1386توبه عذر معاف کننده یا عامل سقوط مجازات؟ ،مطالعالاسالمي(فقه و اصول)،.29-54 ،77 ،
 زراعت ،عباس ( ،)1394شرح مبسوط قانون مجازات اسالمي  ،1392بخش حدود ،ج،1چ ،2تهران :جنگل جاودانه.
 سپهوند ،امیرخان ( ،)1386جرایم علیه اشخاص ،تهران :مجد. سیوری حلّی(فاضل مقداد) ،مقداد بن عبداهلل سیوری (بی تا) ،کنزالعرفان في فقه القرآن ،ج،1قم :دفتر تبلیغات اسالمی.
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 شاكری ،ابوالحسن؛ غالم نژاد ،یاسر ( ،)1390بررسي حکم قتل سابّ النبيّ(ص) و ائمهاطهار(ع) ،فقه و مبانی حقوق اسالمی.115-99 ،1/44 ،
 شامبیاتی ،هوشنگ ( ،)1382جرایم علیه اموال و مالکیّت ،چ ،6تهران :مجد. شکری ،رضا؛ سیروس ،قادر ( ،)1383قانون مجازات اسالمي در نظم حقوقي کنوني ،چ،3تهران :مهاجر.
 طباطبائی(صاحب ریاض) ،سید علی (1418ق) ،ریاض المسائل في بیان االحکام بالدالئل،ج ،16قم :مؤسسه آل البیت.
 طریحی ،فخرالدین (1416ق) ،مجمع البحرین ،چ ،3تهران :كتابفروشی مرتضوی. طوسی(شیخ الطائفه) ،محمد بن حسن (1387ق) ،المبسوط في فقه االمامیه ،ج ،8چ ،3تهران:المکتبه المرتضویه الحیاء اآلثار الجعفریه.
 طوسی(شیخ الطائفه) ،محمد بن حسن (1407ق) ،الخالف ،ج ،5قم :مؤسسه النشر االسالمی. عاملی(شهید اول) ،محمد بن مکّی ( ،)1383اللمعه الدمشقیه ،چ ،17قم :دارالفکر. غفرانی ،محمد ( ،)1391قاموس عصری في المصطلحات الحدیثه ،ج ،2تهران :امیركبیر. فاضل لنکرانی ،محمد (1422ق) ،تفصیل الشریعه في شرح تحریر الوسیله(الحدود) ،قم:مركز فقهی ائمه االطهار(ع).
 فاضل هندی ،محمد بن حسن (1416ق) ،کشف اللّثام و االبهام عن قواعد االحکام ،ج ،10قم:مؤسسه النشر االسالمی.
 فرجیها ،محمد ( ،)1393مفهوم عنف در جرایم منافي عفت ،از مجموعه نشست های نقدو بررسي آرای قضایي ،تهران :مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.
 كاتوزیان ،ناصر ( ،)1385مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ایران ،چ ،52تهران:شركت سهامی انتشار.
 كاتوزیان ،ناصر ( ،)1393فلسفه حقوق ،ج ،2چ ،5تهران :شركت سهامی انتشار. كوشا ،جعفر ( ،)1392بایسته های حقوق جزای اختصاصي 1و2و ،3چ ،2تهران :مجد. گلدوزیان ،ایرج ( ،)1383محشّای قانون مجازات اسالمي ،چ ،3تهران :مجد. گلدوست جویباری ،رجب ( ،)1387جرایم علیه امنیّت کشور ،تهران :جنگل جاودانه. مرعشی شوشتری ،سید محمد حسن ( ،)1376دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسالم ،ج،1چ ،2تهران :میزان.
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 مرعشی شوشتری ،سید محمد حسن ( ،)1377محاربه و افساد في االرض ،مجله دادرسی،9 ،.10-16
 مركز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضائیه ،)1398( ،ره توشه قضایي (استفتائات قضایي ازمحضر رهبر معظّم انقالب حضرت آیه اهلل العظمي خامنه ای) ،قم :قضا.
 مركز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضائیه( ،بی تا) ،گنجینه استفتائات قضایي ،قم. مشکینی ،علی (1434ق) ،مصطلحات الفقه ،قم :مؤسسه دار الحدیث العلمیه و الثقافیه. معین ،محمد ( ،)1375فرهنگ فارسي معین ،ج ،2چ ،10تهران :امیركبیر. منصورآبادی ،عباس ( ،)1395کلّیات حقوق جزا ،تهران :میزان. موسوی اردبیلی ،سید عبدالکریم (1427ق) ،فقه الحدود و التعزیرات ،ج ،3چ ،2قم :مؤسسهالنشر لجامعه المفید(ره).
 موسوی گلپایگانی ،سید محمد رضا (1412ق) ،الدّر المنضود في احکام الحدود ،ج ،3قم:مؤسسه دار القرآن الکریم.
 موسوی گلپایگانی ،سید محمد رضا (1409ق) ،مجمع المسائل ،ج ،3چ ،2قم :دار القرآن الکریم. میرمحمد صادقی ،حسین (1393الف) ،جرایم علیه اشخاص ،چ ،14تهران :میزان. میرمحمد صادقی ،حسین (1393ب) ،جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومي ،چ ،25تهران:میزان.
 میرمحمد صادقی ،حسین ( ،)1399جرایم علیه شخصیّت معنوی اشخاص ،تهران :میزان. نجفی(صاحب جواهر) ،محمدحسن (1412ق) ،جواهر الکالم في شرح شرائع االسالم ،ج،41بیروت :مؤسسه التاریخ العربی.
 نجفی(كاشف الغطاء) ،جعفر بن خضر مالکی (بی تا) ،کشف الغطاء عن مبهمات الشریعهالغراء ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 نوبهار ،رحیم ( ،)1389اهداف مجازات ها در جرایم جنسي ،تهران :پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمی.
 هاشمی شاهرودی ،سید محمود ( ،)1378بایسته های فقه جزا ،تهران :میزان. هاشمی ،سید حسین ( ،)1395نقد فقهي -حقوقي استقالل جرم افساد في االرض درقانون مجازات اسالمي  ،92فصلنامه حقوق تطبیقی.146-123 ،2/12 ،
 -والیی ،عیسی ( ،)1391جرایم و مجازات ها در اسالم ،تهران :مجد.

