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Abstract
Concerning Hudud punishments, the dominant belief is that except for the Qazf,
these punishments are all the right of God, and everything is determined in the
Shari'a. The view is so dominant that the scientific discussion about the revealed
possibilities of these punishments is left out according to the current rules and
approach, the remission by the complainant for Hudud crimes does not affect
the maximum punishment. Therefore, many convicts have been sentenced to
death with remission by the complainant and are waiting for the execution of
their sentence or amnesty. The main question arisen in this regard: Is it possible
to raise the right of the people in Hudud and its effect on punishment or not in
Hudud crimes where victim position affects the cause of hudud? This article is
responsible for answering this question by using library resources and study of
judicial procedure.
Keywords: Hudud, Right, Right of God, Right of People, Forgive the victim
1. Introduction
In Iran, two Conventionalism and Shari`atist discourses are competingly put
together by the formation of the rule of law. One of the most important areas of
contention has been the concept of right. In the post-revolutionary legislation, the
vicissitudes of this contention can be clearly seen.
The dominate belief in Hudud punishments is that these punishments are all
Allah’s right, except the punishment of Qazf, so everything is determined in the
Shari'a. The shadow of this view is so heavy that it does not allow scientific
discussion and examination of the undisclosed potential of these punishments.
Therefore; Although the subject of the verdict is clear in some parts, there are
many cases that have not been well seriously questioned and general verdicts
have been issued about them, so they do not have clear and distinct explanations.
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These challenges are now more apparent as some of the jurisprudential-criminal
texts have been transferred to law and the courts are obliged to apply these laws.
In Hudud punishments, the legislator's attempt to link jurisprudence with common
law is less than other sharia punishments, so the relationship of some concepts of
common law with Hudud punishments is not clear. The subject of the right and its
owner are among these concepts. By paying attention to some of the behaviors
deserving Hadd, one can clearly see the presence of human rights alongside
Allah’s right. However, this right does not interfere in the determination of
punishments, and the victim of the crime is reduced to one declarant. Not only
does his amnesty have no effect on punishment, but the rights of other victims of
these crimes are not guaranteed. As a result, it has made the prosecution process
more difficult. According to the current rules and approach, the plaintiff's pardon
for crimes deserving of a Hadd, has no effect on determining the Hadd
punishment. As a result of this approach, there are many convicts who have been
sentenced to death despite the plaintiff's pardon and are awaiting the execution of
their sentence or amnesty. In this regard, the main question is whether in crimes
deserving Hadd, which the victim's position helps to create or increase Hadd, is it
possible to raise the rights of the people within the hudud and its effect on
punishment or not?
2. Methodology
The present research has been done by descriptive and analytical method using
library resources and judicial experiences and opinions.
3. Results and discussion
According to the findings of the research, all Hududs are not merely Allah’s right.
The title of hudud (meaning the punishments whose cause, type and amount are
determined in the Shari'a) does not have the truth of the Shari'a and is in fact in
the religionist conduct. In modern terms, this definition is made by the
community of jurists and a behavior can be both Allah’s right and People’s right
in some circumstances. This amalgamation has been seen in the article and its
effect on determining and stabilizing punishments has been measured and have
consequences.
4. Conclusion
contrary to the seemingly inflexible provisions of the Hudud, it is possible to
determine the position of the victim in the criminal process and his pardon can be
considered effective in reducing the punishment in some Hudud. In addition, by
understanding the needs of the current society and citing some minority fatwas, a
right was considered for people other than the guardians with the behaviors
deserving the Hadd.
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حقالنّاس در حدود؛ جایگاهی متفاوت در فقه ،قانون و قضا
1
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2
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چکیده
در مورد مجازاتهای حدی باور غالب آن است که این مجازاتها غیر از مجازات قذف تماماً حق اهلل اسقت و
همه چیز در شرع تعیین شده است .سایة این نگاه چنان سنگین است کقه بثقو و صثقل ی مقر میرامقون
امکانهای آشکار نشده این مجازاتها کنارگذاشته شده است .براساس مقررات و رویکرد صع ر گذشت شاکر
در جرایم مستوجب حد تأثیری در تعیقین مجقازات حقدی نقدارد .در نتیجقه همقین رویکقرد کقم نیسقتند.
مثکومینر که با وصف اخذ گذشت شاکر به مجازات ایدام مثکوم گردیدهانقد و در انتاقار توامقان اجقرای
حکم یا یفو خود هستند .مرسش اص ر در همین راستا اسقت کقه در جقرایم مسقتوجب حقد کقه موقعیقت
بزهدیده در موجب حد یا تشدید آن مؤثر است .آیا امکان طرح ح النّاس در حقدود و تقأثیر آن بقر مجقازات
وجود دارد یا خیر؟ مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه رویه قضایر متکفل ماسخگویر به مرسقش
صوق است.
واژگان کلیدی :حدود ،ح  ،ح اهلل ،ح النّاس ،گذشت بزهدیده
 .1دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسر ،واحقد شقکرکرد ،دانشقگاه
آزاد اسالمر ،شکرکرد ،ایران( .نویسنده مسئول)
 .2استادیار گروه حقوق ،واحد مردیس قم ،دانشگاه تکران ،قم ،ایران
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مقدمه
در صرایند کیفری ،شروع به تعقیب و رسیدگر به جرایم جنسر مسقتوجب حقد در اغ قب مقوارد از
طری درخواست بزهدیده و یا شکایت شاکر انجام مرگیرد .گزارش ضابطین و ایالم جرم دادسقتان
با توجه به صالحیت مستقیم مثاکم کیفری چنانچه مسبوق بقه شقکایت شقاکر خیوصقر نباشقد
منجر به احراز بزههای حدی نمرگردد .گواینکه در این جرایم خیوصاً مناصیقات یفقت حققر بقرای
دادستان یا ضابطین برای ایقالم جقرم و تعقیقب وجقود نقدارد .حتقر حققر در ایتقرا و تجدیقد
نارخواهر در این جرایم را نیز ندارند .در متون صقکر نیز گزارشر مبنربر اینکه شروع به تعقیقب از
طری حاکم یا نکادی مشابه نکادهای امروزی باشد نیست .س وک دیندارانهای که بقرای مقاکر گنقاه
برخر از مس مانان از جم ه مایزبن مالک برای اجرای حد بر روی خود بقهصقورت دلخواهانقه انجقام
مردادند امروزه متروک است و نمرتوان ناام کیفری را مبتنربر آن ساخت .اما ،در دسته دیگری از
جرایم حدی دادستان ح هرگونه مداخ ه در ایالم و تعقیب جرم و ایترا و تجدید نار خواهر را
دارد.
با وجود مثوریت مجنری یه در طرح شکایت و تکیه و تققدیم ادلقه و مددرسقانر بقه قاضقر در
کشف جرم و حتر مطالبه دلیل از او و حفظ ح ایترا و تجدید نارخواهر بقرای او ،نققش او در
صرایند کیفری در مثدوده موارد صوق به مایان مررسد .گویر بین مجقازات تعیینقر و شقاکر رابطقه
ح مدارانهای برقرار نمرگردد از همین رو ی رالااهر حقر برای یفو و گذشت وی باقر نمرمانقد و
گذشت وی تأثیری در میزان یا نوع حد ندارد؛ برای نمونه اگر میش از صدور مثکومیقت یقا مقس از
مثکومیت قطعر ،بزه دیده لواط به ینف یا زنای به ینف ایالم گذشت نماید؛ در نام قانونر کنقونر
این گذشت تأثیری در صدور رای یا اجرای رای ندارد.
از سویر دیگر با مواردی روبه رو هستیم که امکان وجود ح بقرای دیگقر اصقرادی کقه معقرو
ینیر مادی جرم نیستند تردید وجود دارد مانند زوج و زوجه و مع وم نیست که آیقا زوجقین حققر
برای طرح شکایت ی یه همدیگر دارند یا خیر؟ بهیالوه در خارج از جرایم حقدی منقاصر یفقت نیقز
نفوذ ح النّاس یا حقوق مربقوط بقه ناقم یمقومر در مقارهای از جقرایم حقدی مشقکود اسقت ،امقا
سازوکارهای مربوط به اقامه این ح ها روشن نیست .و نویر اختالط و همموشانر را در این جقرایم
مربینیم مرسشها و ابکامهایر از این دست ،صبغهی ح مدارانقه داشقته و از منشقأ مفکقومر حق
نشأت مرگیرند .بهیالوه قرابت بسیار ضعیفر بین آنچقه تثقت مجقازات حقدی شناسقایر و احقراز
مرگردد و آنچه از ق مرو حد خارج و داخل در ق مرو دیگر مجازاتها مرگردد وجود دارد این دسته
از جرایم در کنار حدود که در قانون مجازات اسالمر  1032تعداد و ق مرو آن بیشتر شقده بقیش از
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هر چیز کمک بسیار بزرگر برای قاضقر ،بقرای تضقمین حققوق اصقراد و اجقرای سیاسقت اصتراققر
قانونگذار در مواجکه با مجازاتهای حدی است.
از حیو میشینه بثو در مورد مفکوم ح اهلل و ح النّاس مطالقب مراکنقدهای هقم در برخقر از
کتب صقکر و هم در بعضر از مقاالت وجود دارد .از جم ه اینکقه امکقان اجقرای حقدود را بقا صقر
ح ال ّکر بودن در ییر غیبت مورد ارزیابر ققرار دادهانقد( .ر.ک .مثق دامقاد و موسقویصر:1030 ،
 .)1-22معیار تفکیک ح اهلل و ح النّاس نیز مورد مژوهش قرار گرصته و حقدود غیقر از حقد ققذف
جزء ح اهلل ق مداد گردیده .سرقت ،ذوجنبتین و با غ به جنبقه حق ال ّکر آن ارزیقابر شقده اسقت.
(ر.ک .رضا ،ق رمور و ی ربرجر .)1-11 :1031،معالوصف در مورد حقدودی کقه ح ال ّکرانقد ایقن
مرسش که آیا امکان ورود ح النّاس و تأثیرگذاری آن در تعیین مجازات وجود دارد یا خیر؟ مط قب
قابلتوجکر مشاهده نگردیده است .بنابراین«ایدهی تأثیر ح الناّس در حدود» یالوهبقر بقدیع بقودن
در صورت مذیرش از سوی مرجعیت صقکر -قانونر مرتواند تغییرات چنقدی را در ناقام کیفردهقر
شریر و در راستای ترکیب و انعطاف با حقوق یرصر ایجاد نماید.
در این مقاله ابتدا به تبیین مفکوم مجازاتهای حدی در آراء صقکا مرمردازیم ،و حقوق احتمالر
را که در میوند این مجازاتها و به ایتبار دارنده آنکا ایجاد مرگقردد شناسقایر مقرکنیم و بقه ایقن
مرسش مکم ماسخ خواهیم داد که آیا دارنده «ح بر مجازات» در حدود در صرایند کیفری نسبت به
این ح منفعل است یا آنکه مرتواند صعاالنه ح متع به خود را گذشت نماید و چنانچقه گذشقت
نماید ،گذشت وی چه تأثیری در مجازات مرتکب دارد؟ و در مواردی که چنقد مجقازات بقرای یقک
رصتار میشبینر شده آیا امکان لف و نشر و تناسبسنجر بقین هقر یقک از مجازاتهقا بقا ح هقای
مترتبه با آنها وجود دارد یا خیر؟ در مرتبه و سطثر دیگر و با مذیرش انواع ح ها در حدود ،ناقام
ادله شایسته این ح ها را بررسر و به مرسش دیگری ماسخ مردهیم که ح ها در صرایند رسقیدگر
کیفری در قالب کدامیک از سیستمهای تثییل دلیل جای مرگیرد؟ آیا ضرورت دارد که براسقاس
نوع ح ادیایر قاضر سیاست جنایر اصتراقر را بقرای اسقتفاده از ادلقه در جکقت تضقمین حققوق
اطراف دیوای کیفری در میشگیرد؟ یا خیر؟ بدین ترتیب مباحقو ایقن مقالقه در سقه بنقد تققدیم
مرگردد.
 .1جایگاه حق در مفهوم حد
در ماده  11قانون مجازات اسالمر حد به اوصاف آن تعریف شده است .براساس این ماده حد یبارت
است از « :مجازاتر است که موجب ،نوع ،میزان و کیفیت اجرای آن در شقرع تعیقین شقده اسقت».
قانونگذار جرم حدی را تعریف نکرده است ب که حد را بهینوان یک مجازات شریر توصقیف نمقوده
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است .با این وصف جرمر که سبب اجرای مجازات حدی مرشود «موجقب» نامیقده مرشقود .مقًالً
مجازات حدی قطع ید دارای موجبر به نام سرقت حدی است و یقا زنقا مقوجبر بقرای صقد ضقربه
تازیانه حدی به شمار مرآید .وانگکر «موجب حد» دارای دو جنبه ثبقوتر و اثبقاتر اسقت .موجقب
ثبوتر شرایط الزم برای تشقکیل جقرم مثسقوی مرشقود و موجقب اثبقاتر شقرایطر هسقتند کقه
مرتوانند مانع اجرای حد گردند(.یایمر و شاهم کمور )132 :1133 ،با وجود ایقن ،هقم در صققه و
هم در ذهنیت حقوقدانان ،نقویر اخقتالط در مفکقوم حقد وجقود دارد و ایقن اخقتالط ناشقر از آن
مرشود که حد را وصف جرم ارتکابر ،ت قر مرکنند .مثق ح ر در شرایع مرنویسد« :کقل مقا لقه
یقوبه مقدره یسمّر حقدّا؛ هقر جرمقر کقه مجقازات معینقر داشقته باشقد ،حقد نامیقده مرشقود».
(حاجردهآبادی؛  )22 :1031و در نتیجه نوع رویکرد قضایر و تقنینر نسبت به این ناام مفکومر از
نارگاه رصتار بزهکارانه است در حالر که ،حد مجازات است و نه رصتار ارتکابر.
نکتة دیگر ،اینکه ،به نار مررسد با وصف احادیو متعقددی کقه در مقورد حقدود آمقده اسقت،
تعریف صوق حقیقت شرییه ندارد ب که داخل در حقیقت یرصر و آن هم یقرف خقاف صقکاسقت ،بقه
تعبیر امروزی این تعریف یک برساخت است که از دل اندیشه صقکر بیرون آمده است .بررسر سابقه
این مفکوم در بین صقکا بهویژه صقکای متقدم نشان مردهد همه اجزای تعریف منقدرج در مقاده 11
مورد نار همه صقکا نبوده است و در مؤلفههای مقوّم مفکوم حد اخقتالف رای وجقود داشقته و ایقن
قانونگذار بوده که اختالف رای را کنارگذاشته و تعریف واحدی ارائه داده است.
صاحب جواهر لفظ حد را در معنای لفار آن به معنر «منع» دانسته است اما اصطالح شقریر
آن را در «مثدود» و «معین» تعریف نموده و بیان داشته« :حد مجازاتر است که به ی قت ارتکقای
جرم مخیوف بر بدن مک َّف اجرا مر شود و مقدار آن در همقه جقا از سقوی شقرع مشقخل شقده
است(1».نجفر )11 :1030،اما خود صاحب جواهر مس از ذکر اقوال صقکا در مقورد تعریقف مجقازات
حدی مرگوید« :هر جا که مجازات از سوی شارع تعیقین شقده بقدون شقک حقد اسقت .بثقو در
مجازاتها یر است که مقدار آن از سوی شارع تعیین نشده است که آنها را مرتوانیم حد بدانیم یقا
خیر؟ زیرا در روایات حد ینوان بسیاری از احکام قرار گرصته است(2».همان )11:اما صقکای دیگری با
این نار مخالفت کردهاند و استدالل کردهاند که لسان روایات معتبر است نه یرف صقکقا و حتقر در
لسان روایات نیز چنین دریاصتر ظکور ندارد.

 .1یقوبه خاصه تتع بایالم البدن بواسطه ت بس المک ف بمعییه خاصه یین الشارع کمیتهها صر جمع اصراده.
 . 2ال کالم صر کون المقدرات المزبوره حدوداً انما الکالم صر اندراج ماال مقدر له شریاً تثت اسم الثقد القذی هقو ینقوان
احکام کًیره صر النیوف کدرء الثد بالشبکه.
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نتیجة مکمر که صقکا از تعریف صوق گرصتهاند آن اسقت کقه همقة ایقن دسقته از جقرایم را کقه
تثتینوان حدود در نارگرصتهاند غیر از حد قذف ،واجد وصف حق ال ّکقر اسقت .درحالرکقه ایقن
نتیجه گیری نه تنکا با طبیعقت برخقر از اصعقال مسقتوجب حقد مطابققت نقدارد ب کقه بقا برخقر از
سیاستهای ک ر مربوط به حدود نیز در تعار است.
باوری که راسخ شده است آن است که هر مجازاتر که نوع ،میقزان و کیفیقت آن توسقط شقارع
مشخل گردیده مس در زمره حدود است و ح اهلل .هر آنچه کقه صاققد ایقن اوصقاف باشقد از دایقره
حدود خارج مرشوند و ح النّاس است .براساس این تعریف مجازاتهایر چون قیاف و دیقات نیقز
در این ق مرو قرار مرگیرند .کما اینکه در برخر از کتب و آراء صقکر مقررات مربوط به قیقاف نیقز
جزء حدود ذکر شده است(.حاجردهآبادی؛ همان )21 :در حالر کقه در صقورتبندی رایق در صققه
اسالمر مبثو قیاف غیر از حدود بوده و در نتیجه اینکه تعریف ارائقه شقده از حقدود مقانع اغیقار
نبوده است و نمرتوان آن را بهینوان یک تعریف صیی ه بخش مورد ناقر ققرار داد .ایقن دیقدگاه بقا
وصف اشکال صوق از مؤلفههای اص ر تفکیک ح اهلل و ح النّاس در صقهالجزای اسالمر است.
مدیای اص ر این مقاله آن است که با وصف آنکه مجازاتهای مربوط به حقدود ،نقوع ،میقزان و
کیفیت آن در شرع اجماالً تعیین شده است .اما این امر به معنای ح ال ّکر بودن تمام ایقن جقرایم
نیست و با دقت نار در احکام مربوط به حدود و اصول حاکم بر آنهقا و میشقینه روایقر هقر یقک،
مرتوان استدالل کرد که برخر از این رصتارهقا کقامالً جنبقه ح النّاسقر دارنقد و از دایقره معنقایر
مقررات ص ب و سخت حاکمبر حدود خارج مرباشند ولر در رویکرد قضایر به حدود همه را غیقر از
قذف واجد جنبههای ح ال ّکر مربینند .بخشر از این اشکال مربوط به این است که صقکا احکقامر
را بر حدود بار کردهاند و تفکیکر بین جنبههای ح ال ّکر و ح النّاسر آن قائل نشدهاند .برای صکم
این مسأله مر بایست بسیاری از اصطالحات رای در صقه اسالمر را متناسقب بقا اصقول ک قر و روح
حاکم بر آیین دادرسرکیفری و در سیاق آن شناسایر توضیح و به کارگرصت .ققانونگقذار در مقوارد
بسیاری خود از این شیوه میروی کرده است ،کما اینکه ،یبارت «رصع االمر الر الثاکم» کقه در صققه
اسالمر از آن به شروع شکایت تعبیر مرشد ،اکنون در بند (ذ) ماده  223قانون مجازات اسالمر بقه
اثبات سرقت تثویل شده است .که مناور از اثبات ،نیز اثبات در حکم قطعر است .بقا ایقن توضقیح
که در بندهای  2و  0ماده  233قانون مجازات اسالمر  1013در توضیح رصقعاالمر آمقده اسقت کقه
صاحب مال «میش از شکایت» سارق را نبخشیده باشد و همینطور مال را «مقیش از شقکایت» بقه
سارق نبخشیده باشد .اما در بندهای «ذ ،ر ،ز» آمده است صاحب مال قبل از «اثبات سرقت» سقارق
را نبخشد یا مال مسروق به م کیت سارق در نیاید یا قبل از «اثبات سرقت» تثقت یقد مالقک ققرار
نگیرد.
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 .2حق به اعتبار دارنده آن
یکر از تقسیمبندیهای شایع که در قوانین جزایر مس از انقالی توسط قانونگذار ما در چند نوبت
مورد مذیرش قرارگرصته است ،تقسیمبندی قوانین کیفری براساس دارنده ح بوده اسقت .براسقاس
این صورتبندی جرایم به سه دسته تقسیم مرشوند -1 :جرایم ح ال ّکر  -2جرایم ح النّاسقر -0
جرایم دارای جنبه یمومر .هرچند که این صورتبندی درمارهای از جرایم تداخل میدا مرکنند .امقا
مبین شناسایر سه ذی ح یعنر خدا ،انسان و حکومت مرباشد.
گفته شده وقتر ک مه ح به خداوند اضقاصه مرشقود (حق اهلل) ،مقراد از آن توحیقد و یبقادات
حضرت ح است .این معنا را ممکن است از صرمایش رسول گرامر اسالم به معاذ استفاده کقرد کقه
صرمود« :صان ح اهلل ی ر العباد ان یعبدوا اهلل و الیشرک به شقیئاً(».معاونقت آمقوزش ققوه قضقاییه،
 ،1031ی ،ج د  )11 :11اما در ادبیقات حققوقر ،بقهویقژه در حقوزة مباحقو کیفقری تعریفهقای
گوناگونر و متعددی از ح اهلل ارایه شده است .و در بیان آن نوشتهاند« :المراد بث اهلل هو مقا تع ّق
به نفع العامه و ما یندصع به ضرر یام من النّاس من غیر اختیاف با حد؛ ح اهلل آن چیزی است کقه
نفع یموم به آن تع ّ گیرد؛ بدون این که به صرد خاصر تع ّ داشته باشد(».همان)11 :
مطاب تعریف دیگری :ح اهلل س طنت خداوند بر بازخواست بندگان بر انجام یا ترک یم قر کقه
در مورد آن امر و نکر شارع متوجّه مک ّف شده است .همچنین گفته شده است :هر آن چه کقه اوّالً
و بالذّات معییت اهلل و ثانیاً و بالعر تجاوز به حقوق اصراد باشد ،ح اهلل و هرچه کقه بقر یکقس آن
باشد ،ح النّاس است(.همان)11:
به یالوه گفته شده با ارائه تعریفر از ح النّاس معنر ح اهلل مع وم مرگقردد ،زیقرا در برابقر آن
قرار دارد .از این دیدگاه ،ح النّاس حقر است که آن را قانونگذار برای صرد یا اصراد خاصر معقین و
مقرر داشته تا در مرتو آن ح به مناصع مناور دستیابد(.همان)13:
برخر از صقکا ح اهلل را مطاب با حقوق یمومر جامعه و ح الناس را معقادل حققوق خیوصقر
دانستهاند .به تعبیر ایشان« :مراد از ح النّاس ،ح مربوط به صرد یا اصراد خاصر اسقت و حق اهلل در
برابر آن قرار دارد مس باید مراد از آن ح یمومر جامعه باشد به ویژه اینکقه حق اهلل نمرتوانقد بقر
معنای حقیقر خود حمل گردد زیرا که خدای تعالر نامثدود و برنیاز است و از هقی بابقت نفعقر
برای او قابل تیور نیست .مس حقر که قانونگذار اسالمر در رابطه بقا کقل جامعقه اسقالمر و امقت
اسالمر قانونگذاری کرده است اصطالحاْ ح اهلل نامیده مرشود(».صیض)13 :1010 ،
برگفته صوق ایراد گرصتهاند و گفته شده تفکیک بین ح اهلل و ح یمومر بین صقکا و حقوقدانان
به درستر انجام نگرصته است و در خیوف جداسازی آنکا مسامثه صورت گرصته است و مطابققت و
برابری تأسیس حقوقر «ح اهلل» با «ح یمومر» در حقوق اسالم صثیح نیست زیرا نسبت حققوق
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اهلل با حقوق یمومر در صقه اسالمر «یموم و خیوف من وجه» است یعنر در بعضر موارد این دو
دسته ح با یکدیگر جمع مر شوند و در برخقر مقوارد حق اهلل از حققوق یمقومر جقدا مرگقردد.
همچنین در مواردی حقوق یمومر از حقوق اهلل جدا مرشود(.معاونت آموزش قوه قضاییه ،ی)11 :
نار صوق که مبتنر بر یدم تساوی نسبت ح اهلل و حقوق یمومر اسقت درسقت مرباشقد و در
نتیجه نسبت ح اهلل و حقوق یمومر «یموم و خیوف من وجه» است اما ایرادی که بر قائ ین نار
صوق وارد است آن است که برای جداسازی و تفکیک حق اهلل و حققوق یمقومر در مبثقو حققوق
کیفری از میادی غیرمربوط استفاده مر کنند و از ارائه شاهد و مًالر از حقوق کیفری یا صقه الجزا
خودداری مر نمایند ،گویر ،آنکا در حقوق کیفری یا صقه جزایر نیز معتقد به تساوی مفکوم حق اهلل
و حقوق یمومر هستند درحالرکه با قدری تأمل در نوع رصتارهای مجرمانه و نوع و میزان مجقازات
تقنینر مرتوان کامالً دریاصت نمقود کقه برخقر از جقرایم حق ال ّکر مثضانقد و برخقر از جقرایم
جنبههای ح ال ّکر و حقوق یمومر آنها با هم آمیخته شدهاند و مارهای از جرایم صرصاً مربقوط بقه
حقوق یمومر است و ارتباط دادن آنها به ح اهلل با میشصر های ذهنر ما سازگاری نقدارد مگقر
آنکه بخواهیم این ارتباط نبوده را بر احساس ذهنر خود تثمیل نماییم.
قانونگذار ما نیز رویه یکسانر را برای بیان مناور خود در مقیش نگرصتقه و حقداقل در دو مقاده
قانونر دو تقریر متفاوت از یک واقعیت را بیان نموده است .ماده  2قانون آیین دادرسر دادگقاههقای
یمومر و انقالی در امور کیفری میوی 1013/2/23اشعار مر داشقت« :ک یقه جقرایم دارای جنبقه
ال ّکر است و به شرح ذیل تقسیم مرگردد .اول؛ جرایمر که مجازات آن در شرع معین شقده ماننقد
موارد حدود و تعزیرات شریر .دوم؛ جرایمر که تعدی به حقوق جامعقه و یقا مخقل ناقم همگقانر
مر باشد .سوم؛ جرایمر که تعدی به حقوق شخل یا اشخاف معین حقیقر یا حقوقر است» .مقاده
 3قانون آیین دادرسر کیفری 1032نیز بیان مردارد« :مثکومیت به کیفقر صققط ناشقر از ارتکقای
جرم است و جرم که دارای جنبه ال ّکر است مرتواند دو حیًیت داشته باشد الف :حیًیقت یمقومر
از جکت تجاوز به حدود و مقررات ال ّکر یا تعدی بقه حققوق جامعقه و اخقالل در ناقم یمقومر ی:
حیًیت خیوصر از جکت تعدی به حقوق شخل یقا اشقخاف معقین ».البتقه مع قوم نیسقت صقرق
«جنبه» و «حیًیت» در این دو ماده از نار کاربردی در چیست؟ و چنانچقه بقین حیًیقت و جنبقه
تفاوت بگذاریم واژه حیًیت ما را به چه وضعیت و مفکوم حقوقر نزدیک مرگرداند.
آنچه در دو ماده قانونر صوق بهصورت مشترک قانونگذار به آن اشقاره نمقوده اسقت یبقارت یقا
وصف «جنبه ال ّکر» ک یه جرایم است .این واژه که در ترکیقب خقود بقه ک مقه ال ّکقر ،در ظقاهر و
متبادر به ذهن ی راالصول مربایست معنای مثیل و روشنر را ارائه دهقد امقا ،بقا کمقر درنق و
تأمل نمرتواند خیوصیت ویژه ای را برای خواننده یا کاربر زمان معین نماید .بقه ناقر مررسقد کقه
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آنچه این ترکیب را مرتواند رسا و قابل صکم و خالر از ابکام نماید ،اضاصه نمودن ک مه دیگری اسقت
که در اینجا همان «ح » است که باز در صورت اضاصه شدن یعنر ترکیب این سه ک مقه «جنبقه»،
«ح »« ،ال ّکر» که روی هم جنبه ح ال ّکر جرایم را مرسازد با توضیثاتر که در بندهای سهگانه
ماده  2و دوگانه ماده  3قانونگذار آورده است مقادیری حشو و اضاصات در این مواد صراهم مرگقردد.
نتیجهای که مرتوان گرصت آنکه؛ تأکید بر جنبه ح ال ّکر جرایم درایقن دو مققرره بیشقتر از آنچقه
برای توصیف ساختار جرایم بوده باشد ناشر از اقتدار گفتمان شرعگرا در تالش برای بقروز و ظکقور
خود در قوانین بوده است ،این ظکور چندان اینجا اهمیت ندارد ،آنچقه کقه بایقد در اینجقا بقه نثقو
شفافتری بیان گردد ،آن است که ،قانونگذار در واقع در این دو مقاده چقه چیقزی را بقه مقا الققاء
مرکند ،به یبارت دیگر؛ در این دو ماده از چه ح هایر مشتیبانر نموده است؟ مبنقای ایقن ح هقا
چیست؟ و این مبانر در چه موقعیتهایر بکم مررسقند و از دو سقو یقا چنقد سقو بقر یقک رصتقار
مجرمانه غالب مرشوند؟
همچنان که میشتر گفتیم ،با نگاهر به مجمقوع مقواد ققانون مجقازات اسقالمر و دیگقر ققوانین
کیفری و با نگاهر کلنگر مرتوان گفت سه نوع ح در قوانین کیفری ایران میشبینر شقده اسقت:
ح الّ ه ،ح یمومر و ح خیوصر .این سه نوع ح از یک مبنا و منشأ واحقد متأخقذ نشقدهاند و
هر یک مبنای مستقل و مربوط به خود را دارند .ح اهلل یا ح ال ّکر صرف را باید مرتبط با جرایمقر
دانست که در آن نه مای حکومت در میان باشد نه مقای اصقراد .هقر اتفقاقر کقه اصتقاده اسقت صقرصاً
قوانینر از قوانین ال ّکر نقض گردیده و مرتکب را مستث و مستوجب کیفر گردانیده اسقت و مقای
هی شاکر خیوصر نیز در میان نیست .در قانون مجازات اسالمر و منابع صقکر مرتوان مواردی را
برشمرد که در آن صرصاً در رابطه بین صرد و خداوند رصتاری اتفاق اصتاده است که این رصتار شایسقته
مجازات بوده است.
ح دیگری که در قانون مجازات اسالمر مورد مذیرش قرار گرصته ح النّاس یا حق خیوصقر
است .مبنای حقوق خیوصر مورد حمایت کیفری اصل ضرر اسقت و قانونگقذار بقرای ج قوگیری از
اضرار به غیر از حقوق خیوصر اصراد جامعه حمایت کیفری نموده است .ح سومر کقه در ققوانین
کیفری ایران مورد حمایت قرار گرصته است ح یمومر اسقت کقه از دیقدگاه جرمانگقاری بقر مایقه
میالح یمومر(مثمودی جانکر )31 :1030 ،مبنای آن را می ثت یمومر نیقز مرگوینقد در ایقن
نوع جرمانگاری مبنای حمایت قانونگذار از ح یمومر یا میق ثت یمقومر ،ناقم یمقومر اسقت و
آنچه قانونگذار را وادار به جرم انگاری نموده است .حمایت از نام یمومر موجود در جامعه اسقت .از
ترکیب و میوند این ح ها ،ح های ترکیبر دیگری شکل گرصته که ظکور و بروز آنها را در بعضقر
جرایم مر توان دید .شناخت این جرایم به ینوان جرایم واجقد حققوق ترکیبقر دارای نتقای و آثقار
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بسیار مکم و موثری بوده و در مباحو مربوط بقه شناسقایر شقاکر و گذشقت وی وتنقزل و سققوط
مجازاتها واجد اهمیت است ،به یالوه آنکقه؛ هقر حققر تفسقیر متناسقب بقه خقود را مرط بقد .از
همینرو؛ مارهای جرایم مانند جرایم ح ال ّکر صرف را باید روادارانه تفسیر کرد ،برخر دیگر را بایقد
دقی تر و موشکاصانهتر ،ودسته دیگر را یادالنه یا منیفانهتر یا بر اساس مبانر دیگری تفسیر کرد.
 .1 .2حق در جرایم حقاللّهی
این دسته از جرایم مرتوانند هم در جرایم مناصیات یفت ،هم در جرایم ی یه اشخاف و هم جقرایم
ی یه مذهب قابل تثق باشند در هر یک از این جرایم اوصاف و ویژگرهای خاصهای وجود دارد که
مربایست به درستر شناخته شوند .نکتقهای کقه بایقد اینجقا متقذکر گردیقد آن اسقت کقه وقتقر
مرگوییم جرایم ح ال ّکر صرف ،مناور این نیست که دیگر ،جرایمر نیست که واجد وصف ح اهلل
باشد ب که مناور آن است که این جرایم صقط از حیو حقوق ال ّکر موضوییت دارند و مقای حققوق
شخل دیگری در میان نیست .اما این جرایم کدامند و چه ویژگرهایر دارند؟
اولین ویژگر که در اینجا از آن بهینوان «معیار شناسایر» نام برده مرشود آن است که در ایقن
جرایم بیش از آنکه جرم به معنای میط ح امروزی مطرح باشد «معییتاهلل» یقا گنقاه مقورد توجقه
است چه اینکه در این دسته از رصتارها ،موضوع تعر به حقوق دیگری مطرح نیسقت .آنچقه واققع
شده است ،رصتاری بوده که در آن یکر از نوامیس ال ّکر مورد تعر قرار گرصته ،براساس این معیار
در حدود صقط زنای و لواط بدون شرایط ،مساحقه بدون شرایط ،ینف و احیان و شری خمقر سقبّ
نبر و ارتداد ح ال ّکر مثض مثسوی مرشوند و سایر حدود از ق مرو جرایم ح ال ّکر صرف خارج
مر گردند در نتیجه سایر حدود شرایط صوق را ندارند هرچند ممکن است یالوه بر وصف صوق واجقد
جنبههای دیگری نیز باشند که در مجازات قانونر آنها اثرگذار بوده و ضروری است در زمان تعیین
مجازات به همه جنبهها توجه شود.
این جرایم در مثدود ناام ادله احیایر است :یعنر اینکه ادلقه نققش تعیینکننقده در تکقوین
مجازات دارد .ماده  112قانون مجازات اسالمر نیای اقرار در جرایم زنا و لواط ،تفخیذ ،مسقاحقه را
چکار بار دانسته و نیای اقرار در جقرایم شقری خمقر و موجقب حقد را دوبقار ایقالم نمقوده اسقت.
همینطور در ماده  133نیای شکادت در جرایم لواط ،تفخیذ و مساحقه را چکار شاهد و همینطور
نیای شکادت برای اثبات زنای موجب حد ج د تراشیدن و تبعید دو مرد یقادل و چکقار شقاهد زن
دانسته است و اتفاقاً باید گفت ادله جرایم ح ال ّکر صرف همین دو مورد است و ی م قاضقر اینجقا
مدخ یت ندارد .در ادامه خواهیم گفت چرا امکان ایجاد ی م در جرایم ح ال ّکر مثض وجود نقدارد.
اما آیا این نیای در همه موارد زنا یا لواط الزم است ریایت شود؟ و آیا در مواردی که زنا و یا لقواط

03

حجت اهل خوشوقت و حسن عالیپور

ژپوهشناهم حقوق کیفری  /سالسیزدهم،شمارهاول،بهارواتبستان(،1041ایپپی )52

با ینف و تکدید و یا همراه با جرایم دیگری بوده است ایقن نیقای بایقد ریایقت شقود؟ ایقن جقرایم
مرتوانند در مواردی واجد هر دو جنبه حق اهلل و ح النّقاس باشقند و از آن حیقو کقه ح النّقاس
هستند ،ناام ادله آنها متفاوت خواهد بود .تأثیر ادله اثبات در جقرایم حق الّ کر صقرف بقه حقدی
روشن و مررن است که مر توان گفت تقریباً در تمام مراحل بعدی مجازات ایم از اجرا ،یفو و توبقه
مؤثر است از همینرو است که باید گفت ،این جرایم نه تنکا با ادله اثبات مرشقوند ب کقه ایقن ادلقه
است که آنها را متعین مرسازد ،در نتیجه باید گفت؛ در جرایم ح ال ّکر مثض ،ادلة تثییل جرم
کامال معین و توصیف شدهاند.

 .1 .1 .2جرایم فاقد شاکی خصوصی
با توجه به رسالتر که دین اسالم در جکت سعادتمندسازی اصراد و رسقاندن آنکقا بقه حیقات طیبقه
بریکده دارد .ورود در حوزة اخالقیات چه در حوزة صردی و چقه در حقوزه اجتمقایر اجتناینامقذیر
مرباشد .لذا هرگونه رصتار از سوی اصراد جامعه که به نویر بایو خروج آنان از مسیر سعادت گقردد
و مقاب ه با آن رسالت ت قر شده و الزم مرآید که تقدابیر منعکننقده ایقم از حققوقر و غیرحققوقر
اتثاد گردد(.مثمودی و بابایر )221 :1033 ،جرایم یفاصر از جم ه جرایمر اسقت کقه ققانونگقذار
اسالمر با همین هدف اخالقرسازی جامعه وارد ناام کیفری نموده است اما سازوکار این جقرایم بقا
دیگر جرایم متفاوت است.
در این دسته از جرایم حتر اگر ذواالثنین باشد و با حضور و مشارکت و مساهمت متقابل انجقام
شده باشد باز شاکر خیوصر ندارد .از جم ه مرتوان لواط دو صرد بالغ غیرمتأهل یقا زنقای دو صقرد
بالغ غیرمتأهل با رضایت با همین شرایط مساحقه ،رابطه نامشروع دون زنا و جقرایم دیگقری کقه در
ق مرو مناصیات یفت بوده و خارج از مرئر و منار اصراد بقوده و هقی گونقه زور و تکدیقدی در بقین
نبوده و هر دو صرد بالغ باشند با این شرایط صر وجود شاکر در این جرایم منتفر است چقرا کقه؛
اساساً حقر برای کسر ایجاد نمرشود و به همین دلیقل ایقن جقرایم را مرتقوان حق ال ّکر صقرف
دانست به موارد باال استعمال مشروبات الک ر در خفا و دور از مرئر و مناقر را نیقز مرتقوان اضقاصه
کرد.
 .2 .1 .2تسامح قاضی در اثبات جرم
براساس این دو ویژگر جرایم ح ال ّکر صرف را مرتوان جرایمر دانست که صرصاً در حقوزه مربقوط
به مناصیات یفت ،شری خمر ،سبّالنبر و ارتداد قابل تثق بوده و ناقام ادلقه آن احیقایر اسقت و
ادله اثباتر نقش تعیین کنندهای در این جرایم دارند و بدون اسقتفاده از زور و تکدیقد و آزار توسقط
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اصراد غیر مثینه انجام مرگیرد .در این دسته از جرایم ما صقط ،با ح اهلل سروکار داریم .این جقرایم
اوصاف دیگری هم دارند از جم ه مسامثه قاضر .البته مسامثه قاضقر در اثبقات ،جزئقر از احکقام
مربوط به این جرایم است .در اثبات ،توصیه به موشیدگر و مرهیز از اقرار است .بدینسان باید گفت
شری خمر در خفا و زنا ،لواط ،تفخیذ و مساحقه دو صرد بالغ غیر متأهل بدون ینف و اکراه جرایمقر
هستند که دارای وصف ح ال ّکر صرف هستند.
حال مرسش اص ر اینجاست که در صورت ارتکای زنا از سوی هقر یقک از زوجقین آیقا دیگقری
مرتواند شاکر خیوصر مثسوی شده و طرح شکایت نماید یقا خیقر؟ در نقاروایر اخالققر مط ق
خیانت در روابط زناشویر سه استدالل مطرح نموده اند .استدالل اول ،آنکه صرد متأه ر که بیرون از
حریم زناشویر روابط جنسر برقرار مرکند در واقع میمانر را کقه در حقین ازدواج بقا همسقر خقود
بسته است نقض کرده و نقض میمان اخالقاً ناروا است بنابراین آن مقرد یقا زن ،مرتکقب کقار اخالققاً
ناروایر گردیده است .از این استدالل نیز نتیجهای گرصته مرشود و آن اینکه نققض میمقان موجقب
درد و رن ناروا به دیگری مرشود .استدالل دوم ،آنکه صقرد متقأه ر کقه بیقرون از حقریم زناشقویر
روابطجنسر برقرار مرکند ناگزیر است که دست به صریبکاری بزنقد و صریبکقاری نیقز اخالققاً نقاروا،
بنابراین یمل صرد اخالقاً ناروا است .استدالل سوم ،بر مایه حفظ انتاام جامعقه اسقت .بقر مایقه ایقن
استدالل حیر مناسبات جنسر در حریم زناشویر برای حفظ و ارتقاء خانوادههای هسقتهای اخالققاً
واجب است بنابراین حیر مناسبات جنسر به حریم زناشویر اخالقاً واجب است و اقدام در خارج از
این ق مرو اخالقاً ناروا است(.نراقر)113 :1031 ،
بر استدالل صوق ایرادی وارد شده است اما ،آیا از این سه استدالل مرتوان نتیجه گرصت که هقر
یک از زوجین ح طرح شکایت از دیگری را دارند یا خیر؟ در کتب صقکر در مورد این مرسش کقه
آیا اساساً زن و یا شوهر و بهویژه زن ح طرح شکایت دارد یا خیر بثًر مطرح نشقده و آنچقه کقه
مسجّل شده است آن است که مرد نیز مانند سایر اصراد جایگاه شقاهد را دارد و نقه شقاکر .تنکقا در
یک مورد آن هم قتل در صراش ،مرد ،مرتواند بهینوان صاحب ح همسر خود و صرد زانر را به قتل
برساند در سایر موارد جایگاه او شاهد است و بنا به قولر اگر خودش یکر از چکار شقاهد باشقد بقاز
حد ثابت نمرشود(خویر )33 :1033 ،و ی ر االصول نمرتوانقد از حقاکم اسقالمر تقاضقای احضقار
شکود و اخذ شکادت برای اثبات زنای همسر خود را بنماید و تدارک شکود در دادگاه به یکده خقود
اوست و چنانچه بخواهد از دست زن خطاکار خالصر یابد چاره ای جزء توسقل بقه تشقریفات لعقان
ندارد.
در استفتایر که از تعدادی از صقکقای معاصقر حضقرات آیقات مثمقد تققر بکجقت ،سقید ی قر
سیستانر ،صاصر گ پایگانر و مکارم شیرازی انجام شده همه صقکا به صراحت ایالم نمودهاند که زوج
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حقر در طرح شکایت کیفری ندارد و یکر از آنها استدالل نموده «یقد نکاح موجب ح خیوصر
مانند دیگر حقوق خیوصر که ح شکایت مرشود نیست(».معاونت آموزش قوه قضاییه ،الف)3 :
براساس صتاوی صوق زوجین نه تنکا ح شکایت کیفقری در خیقوف حقدود را نقدارد ب کقه بقه
طری اولر در مورد سایر جرایم مناصر یفت نیز ح طرح شکایت نقدارد .در مقورد منشقأ اسقتدالل
این صتاوی باید به همان معیار شناخته شده صقکا یعنر «ح ال ّکر مثض بودن» حدود بازگشقت .در
مقابل صتاوی صوق صتوایر نیز از سوی آیت اله سید یبدالکریم موسوی اردبی ر صادر شده اسقت کقه
قابل توجه است و بیان صرموده« :مرد ح دارد نسبت به جرم زنای زن به خقاطر جکقات ناموسقر و
یرصر و حیًیتر خاف شکایت کند و مدیر خیوصر باشد و بعید نیست که زن هم از جکت یرصر
و حیًیتر خاف زوجیت ،چنین حقر را داشته باشد».
باری ،مرتوان روابط زناشویر خارج از ق مرو خانواده را برای زن یا مرد متأهقل ،صقارا از احکقام
شریر آن یم ر اخالقاً ناروا و برای هریک از زوجین ح طرح شکایت به جکقت «حق بقر مطالبقه
میمان» قائل شد .اما مرسشر که اینجا مطرح مرشود آن است که چنانچه ح بقر طقرح شقکایت و
تعقیب برای زوجین قائل باشیم ،آیا قاضر در جکت احقاق ح شاکر خیوصر ،موظقف بقه تقالش
برای اثبات زنای مثینه است؟ یا خیر .با مراجعه به متون صقکر و مداقه در اقوال صقکا مرتقوان بقه
روشنر دریاصت که یکر از مجازاتهایر که صقکا بیشترین احتیاط را در آن ایمال نمودهاند مجقازات
رجم است و تقریباً با کمترین شبکهای حکم به یدم ثبوت زنا دادهاند .امقا آیقا قاضقر نیقز در مققام
رسیدگر مر بایست همین شیوه مثتاطانه را در میش بگیرد و مًالً تک یف حاضر نمودن شکود را به
شاکر واگذار نموده و از احضار شکود به جکات احتیاط خودداری کند .اگر چنین است حق شقاکر
خیوصر در احقاق ح چگونه امکانمذیر است.
با توجه به سنگینر مجازات رجم و سیاست مثتاطانه و توام با مدارای صقکا و اینکه قول مشکور
در صقه نداشتن ح طرح شکایت از سوی زوجین است ،قاضر مربایست از همان ابتدا ادله خقود را
نه در جکت احراز بزه مستوجب رجم و ب که به سمت زنای موجب ج د و یا رابطه نامشروع دون زنا
ترتیب داده تا نه از دایره شرع خارج شده باشد و نه ح متضرر از جقرم را انکقار کقرده باشقد .ایقن
شیوه که شبیه سازوکار«جنثه سازی» در ناام کیفری قبل از انقالی اسقت مسقتاکر بقه ناریقات
صقکر نیز مرباشد(.همان )11 :ی رایحال تیمیمگیری در خارج از این چارچوی و نپذیرصتن «ح
بر احقاق ح » در این مورد خاف راه را برای دادگستری خیوصر و نزاعها و قتلهای ناموسر بقاز
مرگذارد.
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 .2 .2حق در جرایم حقالنّاسی
ح النّاس ،در اینجا آن حیًیت و جنبهای از رصتارهای مجرمانه است که مخیوصاً در صرایند کیفری
مورد نار است و ناظر به صدمات ،خسارات و ضرر و زیانر است که در نتیجقه رصتقار مجرمانقه یقک
صرد ی یه دیگری ایجاد مرشود و به او این ح را مردهد که این ضرر و زیان را مطالبه کند .ضرر و
زیان مورد مطالبه ،مرتواند به صورت درخواست ایمال مجقازات بقرای ارضقاء حق تشقفر و یقا بقه
صورت مرداخت مال به زیان دیده انجام گیرد .طیف وسقیعر از جقرایم منقدرج در کتقای ققانون از
جنس ح النّاسر مثض هستند ،از جم ه مرتقوان ضقری و جقرح سقاده ،تخریقب ،تقوهین سقاده،
صثاشر و اصترا را نام برد .در حدود تنکا جرمر را که مرتوان صقراحتاً ح النّاسقر مثقض دانسقت،
قذف است ،ماده  211قانون مجازات اسالمر با اشقاره بقه ایقن جنبقة بقزه ققذف ،تعقیقب و اجقرای
مجازات آن را منوط به مطالبه مقذوف نموده است.
در قانون مجازات اسالمر جرایمر وجود دارد که از همان ابتقدا بقهدلیقل ققرار گقرصتن آنکقا در
جرایم مربوط به حد با نگاهر ح ال ّکر صرف به آنها نگریسقته شقده اسقت .در ایقن جقرایم بقین
ح النّاس و ح اهلل تفکیکر صورت نگرصته یکر از دالیل آن همین اسقت کقه یمومقاً بقرای هقر دو
جنبه این جرایم یک مجازات تعیین شده است و مانع این امر شده است که این جرایم را از هقر دو
جنبه نگاه کنیم .تفکیک و جداسازی جنبههای حق اهلل و ح النّقاس ایقن جقرایم مقر توانقد تقأثیر
بسزایر در میزان مجازات قانونر این جرایم داشته باشد.
یکر از مواردی که در جرایمر مًل زنا ،لواط موجب تشدید مجازات و تبدیل مجازات شالق بقه
ایدام مرگردد یام یت زور و ینف است .این جرایم در حالت غیرینف و در صورتر که توسط اصقراد
غیر مثین انجام گیرد مجازات قانونر آن صد تازیانه اسقت .حقال اگقر بقا زور و اکقراه انجقام گیقرد
مجازات قانونر تبدیل به ایدام مرشود .نکتة قابل توجه در این باره این است که ،در بعضر از منابع
صقکر صر رضایتمندی بین یک صرد بالغ و نابالغ را نیز قابل تیور دانسته و برخالف تیور امروزی
این نوع زنا را م ث به ینف و یدوان ندانستهاند(.مکر یام ر1111 ،ق)202 :
باری ،آنچه در خیوف جرایم زنا و لواط به ینف در اینجقا در میقان اسقت و توصقیف واقعقه را
تغییر مردهد ،مسأله رضایت و یدمرضایت مجنری یه است .مقیود آن است که اگر مس از ارتکقای
بزه مجنری یه ایالم رضایت نماید آیا نمرتوان گفت؛ که مجنری یه ح مجازات قانونر یا «ح بقر
مجازات نمودن» را که متع به خود او بوده است ،اسقاط نموده است مقس و در نتیجقه بخشقر از
مجازات که متع به خود وی بوده است از بین رصته و در نتیجه مجقازات ققانونر صقرد بزهکقار بقه
همان یکید تازیانه بازگشت شده است.
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در مخالفت شریر با این نار مرتوان دالی ر آورد اما الزمه یک ناام حقوقر منطققر آن اسقت
که چنانچه یک استدالل منطقر امکان نفوذ و اثرگذاری در یک مقوله را داشقته باشقد آن را بقدون
مالحاه کاری بپذیریم.
در این ارتباط اولین دستور ناهیانه قرآن کریم که وجه توصیهای آن از وجه امقری آن نمایقانتر
است مربوط به آیه  02سوره مبارکه اسراء است که مرصرماید« :والتَقرَبُوا الزّنر انَّهُ کان صاحشهً و ساء
سبیالً» .در آیات  11و  12سوره نساء در مورد زنا احکام دیگری صادر گردیده است« .وال ّاتر یقأتین
الفاحشه من نَّسائکمُ صاستشکدوا ی یکنَّ اربعه مقنکم صقنن شقکدوا صأَمسقکو هقن صقر البیقوت حتّقر
یتوصیکن الموت او یجعل اهلل لکنّ سقبیالً » و «ال قذان یأتیانکقا مقنکم صهذوهُمقا صقنن تابقا و اصق ثا
صأیرضوا ینکما إنا اهلل کان توّاباً رّحیماً» .در این دو آیه حکم زنان صاحشه حقبس آنهقا در خانقه تقا
زمان مرگ و یا تا زمانر که خداوند راه دیگری برای آنان باز کند .و در مورد مقردان گفتقه مرشقود
که آنان را آزار و اذیت کنید تا زمانرکه توبه کنند و اصالحمذیرند.
آیه دیگری که متعاقب دو آیه صوق در قرآن آمده است که معروف به «آیه ج د» شده است آیقه
 2سوره مبارکه نور است که مرصرماید« :الزانیه و الزانر صاج قدو کقل واحقد منکمقا مأتقه جَ قدَ و ال
تاخذوکم بکما راصةٌ صر دین اهلل ان کنتم تؤمنون بقاهلل والیقوم ارخقر ولیشقکد یقذابکما طائفقةُ مقن
المؤمنین» .در اختالف بین احکام آیات صوق برخر از مفسرین معتقد به نسخ آیات  11و  12سقوره
نساء با آیه  2سوره نور است و برخر نیز بین این دو آیه تعارضر نمربیند .آنچه در صقهالجزا اکنقون
جاری و ساری است حکم صد ضربه شالق سوره نور است .اما موضویر که مطرح است این است که
که آیا همه انواع زنا مشمول آیه صوق است یا آنکه احکام دیگری دارند .آنچه مسق م اسقت آن اسقت
که در قرآن در مورد رجم زناکار و نیز مجازات ایدام در صرد زناکقار حکمقر نیامقده اسقت و احکقام
مربوط به رجم و قتل همه برگرصته از سنت مرباشد .در مورد حقد زنقای مسقتوجب قتقل در همقه
موارد ادیای اجماع شده است و صقکا روایات متعددی برای آن بیان کردهاند  .در مورد مجازات رجم
نیز روایات متعددی را ذکر کردهاند و ادیای یدم خالف شده است(.خویر ،همان)31 :
با تدقی در آیه  2سوره مبارکه نور مرتوان گفت حکم اص ر و اولیه در مورد صرد زناکقار همقان
یکید ضربه تازیانه است .که در آیه مبارکه یاد شده آمده است و صدور حکم بقه بقیش از آنچقه در
این آیه آمده است نیاز به ادله بسیار قوی و مثکم دارد و از طرصقر مسقت زم در ناقر گقرصتن تمقام
شرایط و با ریایت اصل احتیاط و قایده درء حدود به شبکه است .بر این اسقاس بایقد گفقت در هقر
کجا که حکم اص ر و اولیه زنا به لثاظ وجود شرایطر تشدید گردیقده در صقورت زوال آن شقرایط
باید حکم به بازداشت حکم زنا به مجازات اص ر و قرآنر آن یعنر همان یکید تازیانه داد.
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در صقه ما دست کم در چند مورد با استناد به روایات از این شیوه استفاده شده اسقت و مربقوط
به موردی است که کاصر ذمر با مس مان زنقا کنقد و مقس از آن طویقاً مسق مان شقود .کقه در ایقن
خیوف برخر صقکا نار داده اند چنانچه مس مان شدن او طویاً بوده باشد حکم وی از قتل به یکید
تازیانه تق یل مر یابد(.معاونت آموزش قوه قضاییه،همان )22 :همچنین است در ارتداد.
در کنار مًالهای صوق مورد روشنر که مرتوان مطرح کرد مربوط به حد سرقت است «صقکقای
شیعه باالنفاق ،شرط اجرای مجازات حدی برای سرقت را شکایت مالباختقه نقزد حقاکم دانسقتهاند.
شکایت مالباخته تالشر برای رسیدن به مال خویش است کوششر است که به تنکایر از یکقده آن
بر نمر آمده است .در این صر مالباخته نخواسته است جنبه یمومر سرقت را آشکار کند؛ ب کقه بقا
وجود جنبه خیوصر داشتن سرقت چون منفرداً از یکده بازمس گرصتن اموال خود برنمرآمده است
به کمک قوای یمومر نیازمند است .در این صر قطعاً مالباخته از رباینده مال نه بقهینقوان سقارق
ب کققه بققهینققوان صققردی کققه نسققبت بققه امققوال وی تیققاحب غیرمشققروع داشققته اسققت شققکایت
مرکند(».میبدی و غالمر )11 :1033 ،صقکا در مورد اثر یفو آن را مربوط به رصعاالمر الر االمام یقا
حاکم دانستهاند که مناور همان ایالم شکایت اولیه مالباخته است .امقا قانونگقذار در بنقد (ذ) مقاده
 223آن را مقید به اثبات جرم کرده است ،قبل از قطعیت حکم هی امری در مثقاکم اثبقات شقده
مثسوی نمرشود ،قانونگذار مس از سقوط حد به دلیل حفظ حقوق یمومر مجازاتهایر را بقرای
سارق میشبینر نموده است .در مورد سرقت نیز باید این نکته را اضاصه نمود که سقرقت نیقز ماننقد
لواط و زنای به ینف دارای دو جنبه ح ال ّکر و ح الناّسر است و مجازاتهقای دوگانقه را بایقد در
مثدوده ح های نکفته در آن تفسیر کرد .بر این اساس ،در صورت جمقع شقرایط سقرقت حقدی و
یدمرضایت مالباخته مربایست معتقد به تثق سقرقت حقدی شقد امقا در صقورت ایقالم گذشقت
مالباخته حتر مس از رصعاالمر یند الثاکم باید این گذشت را زائلکننده بخشقر از مجقازات ت ققر
نمود و معتقد به سقوط حد گردد.
بهیالوه؛ در مواردی نیز در صقه دیده شده چنانچه اجرای حد مشدده با حققوق شقخل دیگقری
در تزاحم باشد به جکت حفظ حقوق صاحب ح مجازات مشدده به حالقت اول تق یقل مریابقد در
اینجا مقیود ما به هی وجه زن حام ه نمرباشد ب که موردی اسقت کقه صقرد زناکقار بقرده بقوده در
جکت حفظ حقوق صاحب برده مجازات از رجم به ج د تق یل مریابد.
نتیجهای که از بثو صوق مرتوان دریاصت کرد آن است که؛ در صورت تغییر یک مدیده حققوقر
بر اثر یک یامل دیگ ر در صورت حذف آن یامل باید آن واقعه را به موقعیت اول خود بازگردانقد کقه
با توجه به اینکه حکم اص ر و اولیه در قرآن حد ج د است چنانچه زنقای بقه ینقف صقورت گرصتقه
باشد و مجنر ی یه نسبت به زانر ایالم گذشت نماید با قرار دادن منط حقاکم بقر حکقم مسق مان
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شدن ذمر زناکار و تق یل مجازات وی و دیگر مًالهای صوق ،در مورد زناکار به ینقف نیقز مرتقوان
قائل به کاسته شدن مجازات زانر از قتل به ج د شد .به یبارت دیگر باید گفت مجقازات قتقل زانقر
در این مورد خاف مشروط و مقید به مطالبه مجنری یه است و چنانچه در هر مرح قه از رسقیدگر
ح خود را گذشت نماید دلی ر بر ثبوت مجازات قتل زانر باقر نمرماند.
برای کمک به مدیای صوق مرتوان به اصل درء حدود به شبکه و اصقل احتیقاط متوسقل شقد و
ترس خروج از دایره شرع و صدور حکم به غیر ما انزلاهلل را کنارگذاشت .ضمن آنکه اساسقاً در صققه
این مسأله با این شرایط طرح نگردیده و شاید اگر مسأله به نثوی که مورد مرسش قرارگرصته اسقت
طرح مر شد صقکا نار مواص استدالل صوق مردادند .استدالل صوق مرتواند در مورد لواط بقه ینقف
هم ناظر باشد و در آن مورد هم از آن استفاده نمود.
از نقطهنار بزهدیدهشناسر نیز مداخ ه شاکر در تعقیب مجرم و ایطای ح گذشت به وی حائز
اهمیت است .چیزی که تقریباً مورد غف ت قرارگرصته است .بهطورک ر ،در جرایم حدی غیر از ققذف
و زنا و لواط به ینف و اکراه که بزهدیده ح طرح شکایت کیفری دارد ،جایگاه دیگری برای بزهدیده
میشبینر نشده است .آنچه مس م است آن اسقت کقه امقروزه در ناامهقای حققوقر ظکقور یقدالت
ترمیمر به ینقوان رکنقر از ارکقان یقدالت کیفقری خقود را نشقان داده اسقت .در ایقن رویکقرد بقا
مشارکتدادن بزهدیده در صرایند کیفری سعر در التیام بخشر به جراحات حاصق ه از بقزه از طریق
جبران خسارت و سازوکارهای دیگر شده است(.شکری)133 :1031 ،در زنا و لواط به ینف هم اگقر
گذشت شاکر را برتأثیر بدانیم یمالً امکان توجه به بزهدیده و جبران خسقارات وی از بقین مقررود
که این امر با آموزههای این مکتب جرمشناسر همسویر ندارد.
 .9 .2حق در جرایم مرتبط با حقوق عمومی
دسته دیگری از جرایم ح ال ّکر وجود دارند که یالوه بر آنکه در نیوف دینر برای خداونقد حققر
برای مجازات کردن مرتکبین میشبینر نمقوده اسقت از آن حیقو کقه موجقب تعقر بقه حققوق
مستقیم اصراد و نام یمومر و میالح جامعه نیز مرگردد برای متضررین مسقتقیم از ایقن جقرایم از
یک سو و برای جامعه از سوی دیگر ایجاد ح نموده است .از این جم قه؛ مرتقوان مثاربقه و اصسقاد
صراالر را نام برد .این جرایم که هستر آنها منوط به تشکیل حکومت اسالمر اسقت و بقا صقر
تشکیل حکومت اسالمر معنادار مرشقوند ،ص سقفه وضقع آنهقا صقیانت از ناقم یمقومر جامعقه و
حکومت اسالمر بوده است ،و ح النّاس در اینگونه جرایم حقر درجه دوم است .در واققع صقاحب
اص ر ح حاکم اسالمر است و باید این ح را به حاکم اسالمر داد که در مواردی بتواند مجقرم را
یفو نماید.
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خداوند در قرآن کریم مرصرماید« :انَّماء جَزاء الذَّینَ یُثاربونَ اهللَ و رسقوله و یَسقعَونَ صقر االر
صساداً ان یُقتَّ وُ او یُی ّبَوُا او تُقَطّعَ ایدیکم و ارج کم من خالف او یُنفَوا من االر ذلک لکم خزی صر
الدنیا و لکم صر االخره یذای یایم»1
آیه مثاربه تنکقا آیقهای اسقت کقه سقیاق یبقارات و الفقاظ منقدرج و مترتقب در آن بقه نقویر
صورتبندی ک ر از ح ها ارائه داده و سه نوع ح را در ذهن القاء مرنمایقد ،در واققع ،مرتقوان از
الفاظ مبارکه «اهلل» و «رسول» ،ح اهلل و ح حاکم اسالمر که امروزه از آن به حقوق یمومر تعبیر
مرشود و نیز از ک مه «ار » ،ح النّاس را دریاصت نمود.
لسان صقکا نیز هرچند قطعیت و جزمیت ندارد اما به طور ک ر این تفکیک را در ناقر گرصتهانقد
به ینوان نمونه در مبانر تکم ه المنکاج گفته شده چنانچه صرد مثاری صقط سالح خود را به مناقور
اخاصه تشکیر کند صرصاً نفرب د مر شود و اگر همراه با تشکیر سالح زخمقر هقم بزنقد ابتقدا از بقای
ایفای ح مدیر خیوصر قیاف مرشود و سپس به جکت حفظ حقوق یمقومر ناشقر از تشقکیر
سالح و اخاصه ناس نفرب د مرگردد .و اگر همراه با تشکیر سالح مالر هم ببرد مجقازات قطقع بقر او
جاری مرشود ،در نار داشته باشیم که ی راالصول مجازات قطع مربوط به سرقت است هرچند کقه
قطعر که اینجا ایمال مر شود با قطع سرقت متفاوت است لکن در اینجا چون مالر برده شده است
قطع را بر او جاری ساخته اند .در مواردی که مثاری هم مرتکب تشکیر شده و هم اخذ مال نموده و
هم صدمه و زخمر زده ولر کسر را نکشته باز حاکم مختار در قتل و ص ب و قطع و نفر است.
در لمعه و شرح لمعه گفته شده که مجازاتهای مثاری یکر از مجازاتهای چکارگانه است اما،
تیریح نموده که یده ای از صقکا از جم ه شیخ طوسر یقیده به یدم تخییر دارد و مجقازات مثقاری
را بسته به شرایط و کاری که انجام داده متغیر مرداند.
در تثریرالوسی ه مس از آن که نار اقوا را تخییر دانسته گفته شده که قول به مالحاه جنایقت
انجام شده در تعیین مجازات نیز بعید نیست(.موسوی خمینر)132 :1033 ،
به هر روی آنچه که از سیاق یبارات صقکر مرتوان صکمیقد آن کقه سقه نقوع حق در مجقازات
مثاری ممکن است ظکور میدا کند و مجازات تعیینر مربایست متناسب با این سه نوع ح تعیین
گردد به طوری که اگر صرد مثاری نه مالر برده باشد و نه صقدمهای زده و نقه قت قر مرتکقب شقده
باشد صرصاً از بای حفظ نام یمومر باید نفرب د شود.
آنچه با مداقه در متن قوانین مربوط به این جرایم مرتوان گفت آن اسقت کقه الفقاظ و یبقارات
قانونگذار به نثوی تقریر و تنسی گردیده که به روشنر مرتوان وجقود سقه نقوع حق را در ایقن
جرایم مشاهده نمود .رویکرد قانونگذار به این جرایم نتیجهگرایانه است به ایقن معنقا کقه چنانچقه
 .1آیه  00سوره مائده
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رصتار مرتکبین منجر به ناامنر در جامعه گردد یعنر منجر به نقض ح جامعه گردد .جرم را مثق
دانسته و چنانچه منجر به ناامنر نگردد بهدلیل اینکقه حققر از جامعقه زایقل نگردیقده اسقت آن را
مثق ندانسته است .قانونگذار ما مرتوانست جرم مثاربه را تجزیه نماید و براساس حققوق یرصقر
سه جرم جداگانه و براساس ح های متع قه تعیین نماید.
 .9اختیار قضایی در تمییز حق در جرایم حدی
اکنون نوبت به بثو میرامون کنش قاضر در مواجکه با جرایم حدی رسقیده اسقت .بقه یقاد داشقته
باشیم که قاضر باید در اینجا کنشگرایانه رصتار کند .مقیود تثییل دلیل نیست ب که ترتیقبدادن
ادله به نثوی که به جمع سیاست مردهموشر در ح اهلل و یدم مدارا در ح النّاس بینجامد.
در ینققاوین میشققین نشققان دادیققم کققه امکققان تفکیققک جنبققههای حق ال ّکر و ح النّاسققر در
مجازاتهای مست وجب حد وجود دارد و گفتیم که یکر از آثار این تفکیقک در حقد زنقا و لقواط بقه
ینف مس از ایالم گذشت شاکر سقوط مجازات اشد از ایدام به تازیانه است .به نتقای دیگقری هقم
اشاره کردیم اما این تفکیک در قانونگذاری صع یت نیاصته و این مرسقش مطقرح مرگقردد کقه آیقا
راهر برای لثاظ کردن این تفکیک و اخقذ نتیجقههای حاصقل از آن وجقود دارد یقا خیقر؟ قاضقر
مر تواند با کنشگری در مقام تفسیر ،ادله تثیی ر را در جکت مجازات قانونر متناسب بقا ح هقای
مترتب بر این جرایم کارسازی نماید .برای رسیدن به این تفکیک باید مسأله را در دو سطح دید-1 .
سطح ادله -2سطح مراحل رسیدگر .این دو سطح غیر مقرتبط بقا هقم نیسقتند و در هقر مرح قه از
رسیدگر بسته به نوع جرم که مرتواند حد یا غیرحد باشد ادله متفاوت مرگردد.
از حیو ادله آنچه که مواد ( 112و  )133قانون مجازات اسالمر تیریح کرده است ،آن اسقت
که ،ادله حدود مثدود است به اقرار ،شکادت و ی م قاضر و از حیو مراحل رسیدگر نیز سه مرح ه
وجود دارد -1 :مرح ه شکایت  -2مرح ه تثقی و رسیدگر قبل از قطعیت حکم -0مرح ه قطعیقت
حکم.
حال به میونددهر و متناظرسازی هریک از جرایم حدی با ادله مربوطه مرمردازیم.
 .1 .9ادله در حدود حقاللّهی محض
این حدود مشتمل است بر زنا و لواط بدون ینف و اکراه و غیرمثین و شری خمر بقدور از مرئقر و
منار .در اینجا چون شاکر خیوصر وجود ندارد امکان شروع به تعقیب برای قاضر وجود ندارد .در
نتیجه امکان احضار متکمین و احضار شکود و در نتیجه تدارک ادله نیز وجود ندارد .همینطور ح
تثییل امارات برای ایجاد ی م هم برای او صراهم نمرگردد .نتیجه این مرشود کقه ایقن جقرایم بقه
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هی وجه قابل اثبات نیستند و هرگونه اقدامر جکت تثییل دلیل یا احضار شکود یا کسب اققرار از
متکم و جمعآوری قرائن و امارت برخالف سیاست کیفری شارع و ناقض صقریح مقاده  1و تبیقره 1
ماده  132قانون آیین دادرسر کیفری میوی  1032/12/1مرباشد.
 .2 .9ادله در حد حقالنّاسی محض(قذف)
جرایم ح النّاس مثض که در حدود منثیر است به قذف وضعیت آن روشقن اسقت و بقا شقکایت
مقذوف تعقیب شروع و با گذشت وی در هر مرح ه از رسیدگر مختومه مرگقردد .در اینجقا شقاکر
مر تواند خود تدارک ادله کند یا ادله خود را به دادگاه ایالم کند و از دادگقاه بخواهقد شقکود وی را
احضار نماید و دادگاه موظف به احضار شکود است.
البته قذف در صورتر مثرز مرگردد که ادله شریر که موضوییت دارد وجقود داشقته باشقد در
صورت یدم وجود ادله قاضر مرتواند در ق مرو جرایم توهین و اصترا رسیدگر نماید.
 .9 .9ادله در حدود ترکیبی
در زنا و لواط به ینف ،اگر شکایت شاکر دائر بر زنا و لواط به ینقف باشقد قاضقر مرتوانقد احضقار
شاهد کند و تثییل قرائن و امارات برای ایجاد ی م نیز بنماید و درنکایت براساس اقرار و یا شکادت
و یا ی م خود حکم به مجازات قتل صادر نماید .اما اگر مس از طرح شکایت ایالم گذشقت نمقود در
اینجا قاضر ح ندارد تثقیقات را ادامه دهد بنابر همقان دلی قر کقه گفتقیم ینقف و اکقراه جنبقه
ح النّاسر به این گونه جرایم مردهند و قطعاً باید از احضار شاهد یا تثقی جکت تثییل قرائن و
امارات مَ وجد ی م برای احراز حد قتل خودداری کند و به هی وجه وارد اثبات شریر زنای به ینقف
نگردد .این امر نباید ما را از مقرره دیگری که در ماده  203آمده و اکنون در رویه قضایر یقالوه بقر
اهداف شریر بنابر مالحاات حفظ جامعه از آن استفاده مرشود غاصل نماید .مقیقود آن اسقت کقه
در مواردی که رصتار مجرمانه متکم به نثوی اجماالً برای قاضر روشن گردیده و در جامعه هم ی نر
نشده قاضر نتواند هی مجازاتر برای صرد زانر به ینف یا اکراه در نار بگیقرد .همینطقور مرتوانقد
چنانچه در جریان رسیدگر و تا قبل از ایالم گذشت شاکر ادله از طری شقکود یقا اققرار تثیقیل
شده باشد در اینجا قاضر مرتواند با شبکهکردن به شکایت اولیه زانیه یا م وط در خیقوف ینقف و
اکراه صقط همان مجازات قرآنر صد تازیانه را برای متکم تعیین کند .هر چند بدون شبکهکردن نیقز
و با یقیده به اینکه ینف و اکراه ح النّاسر است که وصف مشدده به حد ج د مردهد و با گذشقت
بزهدیده مجازات به حالت اول خود باز مرگردد.
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راه دیگر برای اجتنای از صدور حکم قتل ترتیب دادن ادله و استدالالت خود با توسل به تفسقیردر
جکت انتقال مجازات از قتل به حد تازیانه است .در مورد اینکقه آیقا ایقن روش موجقه و ققانونر اسقت
حداقل در جرایم یفاصر که سیاست قانونگذار مبتنر بر ستر گناه و مردهموشر اسقت بایقد آن را قابقل
دصاع دانست .در استفتائر که در س سه ناریات صقکر مشورتر معاونت آموزش و تثقیقات آمده اسقت
نیز همین نار تأیید شده است(.معاونت آموزش قوه قضاییه ،الف ،ج د)3 :0
حال اگر مس از قطعیت دادنامه بزهدیده ایالم گذشت نماید در اینجا بنا به استداللر که قبالً بیقان
شد باید گفت مجازات زانر به همان مجازات یکید تازیانه برگشت داده مرشود.
در زنای مثینه و رابطه نا مشروع صرد متأهل ،هر یک از زوجین مرتوانند ی یقه دیگقری شقکایت
کیفری نمایند اما ح طرح شکایت زنای مثینه موجب رجم را به ما هوحقه ندارند چرا کقه مجقازات
رجم ح اهلل مثض است و بنا به رای غالب صقکا هی یک از زوجین از این حیو حقر ندارند و قاضر
نمرتواند بنا به درخواست شاکر ادله موجد رجم را صراهم نمایقد امقا قاضقر موظقف اسقت در جکقت
احقاق ح شاکر و با توسل به ماده  203قانون مجازات اسالمر طرف دیگر را مجازات نماید .بقه ناقر
مررسد این ح را نه براساس حقوق شریر ب که براساس اقتضائات دنیقای جدیقد و مبتنربقر حققوق
یرصر باید شناسایر نمود.
در مورد سرقت ،سالهاست که مثاکم ما به سمت سازوکارهای حقوق یرصر و ح النّاسقر کقردن
این جرم حرکت نمودهاند و کمتر حکمر را مرتقوان دیقد کقه در آن «قطقع یقد» صقادر شقده باشقد.
معالوصف هیچگاه ایتراضر از سوی متشریین نسبت به این رویه نشده است .مدیران قوه قضقاییه نیقز
با سکوت خود یمالً آن را تأیید نمودهاند .قانونگذار نیز برخالف نار مشکور در صقه و با تغییقر رویکقرد
خود در بند  2ماده  233قانون مجازات اسالمر میوی  1013که ایالم مرداشت «صاحب مقال مقیش
از شکایت سارق را نبخشیده باشد ».یبارت صقکر «رصع االمر الر الثاکم» در بند (ذ) مقاده  223ققانون
مجازات اسالمر میوی  1032یفو و گذشت شاکر را تقا زمقان اثبقات سقرقت مقؤثر در سققوط حقد
دانسته است .زمان اثبات با قطعیت حکم تعیین مرگردد این اقدام قانونگذار قطعقاً گقامر بقه ج قو در
جکت ح النّاسر کردن این جرم است .در واقع در این جرم حقوق یمومر جای مفکقوم حق اهلل را مقر
کرده است.
در مثاربه در کنار ح اهلل و ح النّاس باید از ح دیگری که ناشقر از بقر هقم زدن ناقم یمقومر
است نیز ،سراا گرصت .این ح که از آن به ح یمومر نیز یاد مرشود صاحب آن مجمویه حاکمیقت
به نمایندگر از ک یّت جامعه است .آنچه که از اقوال صقکا نیز مرتوان دریاصت نمود آن است کقه ،صقکقا
در تعیین مجازاتهای چکارگانه مربوط به حدود به نتای رصتار ارتکابر متکم نار داشتهاند و متناسقب
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با این که این رصتار منجر به قتل یا جرح یا بردن مال شده باشد مجازاتر را میشنکاد نمودهاند .ایقن آراء
نیز داللت بر وجود ح های سهگانه در جرم مثاربه دارد.
بر مایه تفکیک و تمییز انجام شده در حدود در جرم مثاربه نیقز ادلقه شقریر مربایسقت صقرصاً از
حیو جنبه ح ال ّکر این جرم تثییل شود .در مورد سایر جنبههای این جرم از جم ه احراز قتقل یقا
ضری و جرح یا سرقت بهنار مررسد قاضر باید حتر به امارات ایجاد کننده ی م نیز توجه کند.
نکتة دیگری که از حیو مدیریت قضایر مرونده و سیاست جنایر قضایر دارای اهمیت اسقت آن
است که جرم مثاربه در قانون مبکم است و رسیدگر و تعیین مجازات آن نیز مبکمتر است .از طرصقر،
برای هر یک از اصعال صرد مثاری جرایم متناسب و متناظر در قانون مجازات میشبینر شده اسقت کقه
تقریباً اوصاف و شرایط آن به نثو روشنتری آمده است .به جای روی آوردن به ینوان مثاربه مرتقوان
از جرایم مشابه مًل قتل ضری و جرح و سرقت و اخالل در نام یمومر با ریایت قواید تعدد اسقتفاده
کرد .یناوینر که حتر بکتر از مثاربه تضمین کننده حقوق صرد و جامعه است.
نتیجهگیری
با تشکیل حکومت قانون در ایران دو گفتمان یرفگرا و شرعگرا رقیبانقه در کنقار هقم ققرار گرصتهانقد.
یکر از مکمترین حوزههای مورد اختالف آنها مربوط به مفکوم ح بقوده اسقت ایقن اخقتالف صقراز و
صرودهایر داشته است .اما رویکرد صع ر تالش هر دو گفتمان برای نزدیکر مفکومر و برقراری تناسقب
و تالئم بوده است.
باور غالب در میان صقکا و حتر حقوقدانان آن است که تمامر مجازاتهای تثت ینقوان«حقدود»
غیر از حد «قذف» ح ال ّکر هستند .اما مقاله نشان داد که همه حدود ح ال ّکر صرف نیستند .ینوان
«حدود» به معنر مجازاتهایر که موجب ،نوع و میزان آنها در شقرع معقین شقده حقیققت شقرییه
ندارد و داخل در حقیقت متشریه است ،به بیان امروزی این تعریف برساخت جامعه صقکا اسقت .و یقک
رصتار مرتواند در شرایطر هم ح اهلل و هم ح النّاس باشد این امتقزاج در مقالقه دیقده شقده اسقت و
تأثیر آن در تعیین و تًبیت مجازاتها اثرسنجر و میامدسنجر شده است .تالش قانونگقذار آن اسقت
که برای حدود مقررات مشترک تدوین نماید درحالرکه این سیاست بهدلیل تا متجانس بقودن حقدود
اشتباه است و ما را در مواردی با مشکالت جقدی ای روبقهرو مقر نمایقد کقه نتقوانیم در مرح قه قضقا
تیمیمر اتخاذ نماییم که خود باور به شریر بودن قطعر آن داشته باشیم .به همین جکت باید گفقت
از دل مقررات مراکنده حدود نمرتوان اصول مشقترکر در همقه مقوارد تقدوین کقرد و مقدیر «یقینقاً
شریر بودن» آنکا نیز شد.
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میشنکاد آن است که میشصر خود را در مورد حدود تغییر دهیم و بپقذیریم کقه هقی رصتقاری
بالذات وصف حدی بودن ندارد .و باید مجمویهای از شرایط ثبوتر و اثباتر خاف صراهم گردد تا صع قر
مستوجب حد گردد .اساساً حدی بودن وصف مجازات است نه وصف صعل ارتکقابر .مفکقومر مجقازات
حد ،مؤلَّف از مؤلفههای چندی اسقت .در صراینقد رسقیدگر قضقایر اسقت کقه ایقن مؤلفقهها اثرگقذار
مرگردند و رصتارهای ارتکابر را داخل یا خارج از ق مرو حقد ققرار مردهنقد .صراینقد قضقایر متقأثر از
شکایت صاحب ح و انتخای و گزینش سیاست جنایر مقرتبط و متناسقب بقا حق ادیقایر از سقوی
قاضر و ادله اثباتر مرتبط است .براساس آنچه گذشت این مقاله واجد دو نتیجه بسیار مکم است.
یکم ،مارهای از آنچه که بهینوان جقرم مرشناسقیم بقا تعریقف امقروزی از جقرم مطابققت نقدارد و
متضمن تجاوز به حقوق هی صرد یقا اصقرادی نمرباشقد و بقا مفکقوم گنقاه یقا «معیقیت اهلل» انطبقاق
بیشتری دارد .این دسته از جرایم یا گناهان ح ال ّکر مثض هستند .دسته دیگری از جرایم مستوجب
حد رصتارهای بزهکارانه معمولر در هر جامعهای اسقت کقه موجقب تعقر بقه حققوق صقرد و جامعقه
مرشوند و طبعاً باید حقر برای متضررین این جرایم در نار گرصت .ح اصقراد از آن حیقو کقه رصتقار
بزهکارانه منجر به ضرر مالر یا آسیب و صدمه جسمانر و معنوی شده است ،ح جامعقه از آن حیقو
که نام آن مختل شده است .براساس نتای مقاله رویکقرد دارنقدگان ایقن ح هقا منفعالنقه نیسقت و
گذشت آنها در تق یل و تخفیف جرایم حدی یا تبدیل آن به مجازات از نوع دیگری یقا تعزیقری مقؤثر
است و باید اثرگذار باشد.
دوم ،از دیگر نتای مذیرش و تمیز ح ها در مجازاتهای حدی میروی هر یک از ح ها در مرح قه
اثبات از ناام ادله مربوط به خود است .این قایده مربایست در تمقام مجازاتهقای حقدی مقورد ناقر
قاضر باشد و او را از قرار گرصتن در مسیر یکنواخت و رویهای یکسان برای همه رصتارهای بالقوه حقدی
دور نماید .قاضر مربایست در هر یک از رصتارهای بزهکارانهای که امکقان و خاصقیت حقدی شقدن را
دارند سه جنبه یا حیًیت ح ال ّکر ،ح النّاسر و ح یمومر را مورد توجه ققرار دهقد .بدینسقان بقه
جای اثبات ک ر رصتارهای مجرمانه؛ براساس نوع شکایت و متناسب با جنبه یا حق مترتبقه بقه آن در
مر اثبات برآید به یبارت دیگر آنجا که مانند شری خمر ،زنا و لواط و مساحقه بدون شرایط کقه تمامقاً
ح ال ّکر مثض هستند از ناام ادله شریر میروی کند و آنجا که ح اهلل و ح النّاس یا حق یمقومر
ترکیب شده اند ابتدا صاحب ح را شناسایر نماید سپس جنبقه حق ال ّکر را براسقاس ادلقه شقرییه
احیایر و ح های دیگر را براساس سیستم ادله معنوی رسیدگر نماید و در احقاق این دسته از حق
از امارات موجد ی م نیز استفاده نماید.
از دید قضایر راهکار اص ر در قبال جرایم مستوجب حد که بزه دیده نقش مثوری دارد بهویژه در
زنای به ینف و لواط به ینف ،تأثیر بخشر به گذشت شاکر است به ایقن صقورت کقه بقا گذشقت وی،
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امکان نادیده گرصتن ینف و اکراه وجود دارد و جرم حدی به موقعیتر بر مرگردد که ینقف و اکقراه یقا
همان موقعیت بزه دیده در آن دخیل نیست و قاضر مرتواند بر این اساس مبادرت به تعیین مجقازات
کند .این رویکرد مرتواند با لثاظ چکره ترکیبر ح ال ّکر و ح النّاسر بودن برخر حدود که جایگاه
بزه دیده دارای اهمیت است ،به کارآمدی و اثربخشر بیشتر حدود در رویه قضایر بیانجامد.
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