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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. 
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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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 * النّاس در حدود؛ جایگاهی متفاوت در فقه، قانون و قضاحق 
 

     1اهلل خوشوقت حجت 

   2پور حسن عالی 

 
 

 چکیده 
اهلل اسققت و  ها غیر از مجازات قذف تماماً حقق ن است که این مجازاتهای حدی باور غالب آدر مورد مجازات

همه چیز در شرع تعیین شده است. سایة این نگاه چنان سنگین است کققه ب ققف و ع قق  یرمققن  یرامققون  
ها کنارگذاشته شده است. براساس مقررات و رویکرد ععرن گذشت شاکن  های آشکار نشده این مجازاتامکان

حد تأثیری در تعیققین مجققازات حققدی نققدارد. در نتیجققه همققین رویکققرد کققم نیسققتند.  جب در جرایم مستو
انققد و در انترققار تو مققان اجققرای  م کومینن که با وصف اخذ گذشت شاکن به مجازات ایدام م کوم گردیده

حکم یا یفو خود هستند.  رسش اصرن در همین راستا اسققت کققه در جققرایم مسققتوجب حققد کققه موقعیققت  
النّاس در حققدود و تققأثیر آن بققر مجققازات  جب حد یا تشدید آن مؤثر است. آیا امکان طرح ح دیده در موبزه

ای و مطالعه رویه قضاین متکفل  اسخگوین به  رسققش  وجود دارد یا خیر؟ مقاله با استفاده از منابع کتابخانه
  .عوق است
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 مقدمه

مسقتوجب حقد در اغرقب مقوارد از   شروع به تعقیب و رسیدگن به جرایم جنسن  ،کیفری  عراینددر  

گیرد. گزارش ضابطین و ایالم جرم دادسقتان دیده و یا شکایت شاکن انجام منطری  درخواست بزه

با توجه به صالحیت مستقیم م اکم کیفری چنانچه مسبوق بقه شقکایت شقاکن خیوصقن نباشقد 

ناعیقات یفقت حققن بقرای اینکه در این جرایم خیوصاً مگردد. گوهای حدی نمنمنجر به احراز بزه

حتقن حققن در ایتقرا  و تجدیقد   .دادستان یا ضابطین برای ایقالم جقرم و تعقیقب وجقود نقدارد

بر اینکه شروع به تعقیقب از در متون عقدن نیز گزارشن مبنن .نررخواهن در این جرایم را نیز ندارند

ای که بقرای  قاکن گنقاه طری  حاکم یا ندادی مشابه ندادهای امروزی باشد نیست. سروک دیندارانه

صقورت دلخواهانقه انجقام برخن از مسرمانان از جمره مایزبن مالک برای اجرای حد بر روی خقود به

بر آن ساخت. اما، در دسته دیگری از توان نرام کیفری را مبتنندادند امروزه متروک است و نمنمن

و ایترا  و تجدید نرر خواهن را گونه مداخره در ایالم و تعقیب جرم جرایم حدی دادستان ح  هر

 .دارد

یریه در طرح شکایت و تدیه و تققدیم ادلقه و مددرسقانن بقه قاضقن در با وجود م وریت مجنن

خواهن بقرای او، نققش او در کشف جرم و حتن مطالبه دلیل از او و حفظ ح  ایترا  و تجدید نرر

بین مجقازات تعیینقن و شقاکن رابطقه رسد. گوین کیفری در م دوده موارد عوق به  ایان من  عرایند

مانقد و الراهر حقن برای یفو و گذشت وی باقن نمنگردد از همین رو یرنای برقرار نمنمدارانهح 

گذشت وی تأثیری در میزان یا نوع حد ندارد؛ برای نمونه اگر  یش از صدور م کومیقت یقا  قس از 

ایالم گذشت نماید؛ در نرم قانونن کنقونن  زنای به ینف میت قطعن، بزه دیده لواط به ینف یام کو

 این گذشت تأثیری در صدور ر ی یا اجرای ر ی ندارد.

رو هستیم که امکان وجود ح  بقرای دیگقر اعقرادی کقه معقرو  بهاز سوین دیگر با مواردی رو

ینیر مادی جرم نیستند تردید وجود دارد مانند زوج و زوجه و معروم نیست که آیقا زوجقین حققن 

یالوه در خارج از جرایم حقدی  منقاعن یفقت نیقز هطرح شکایت یریه همدیگر دارند یا خیر؟ ب  برای

ای از جقرایم حقدی مشقدود اسقت، امقا النّاس یا حقوق مربقوط بقه نرقم یمقومن در  قارهنفوذ ح 

 وشانن را در این جقرایم و نوین اختالط و هم  .ها روشن نیستهای مربوط به اقامه این ح سازوکار

مدارانقه داشقته و از منشقأ مفدقومن حق  ی ح هاین از این دست، صبغهابدام  ها وبینیم  رسشمن

 احقراز  و  شناسقاین  حقدی  مجقازات  ت قت  آنچقه  بین  ضعیفن  بسیار  قرابت  یالوهگیرند. بهنشأت من

 دسته  دارد این  وجود  گرددمن  هامجازات  دیگر  قرمرو  در  داخل  و  خارج  حد  قرمرو  از  آنچه  و  گرددمن

 از  بقیش  شقده  بیشتر  آن  قرمرو  و  تعداد  1392  اسالمن  مجازات  قانون  در  که  حدود  کنار  در  جرایم  زا



گاهی متفاوت رد فقه، اقنون و قضاحق اس رد حدود؛ جای
ّ
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 اعتراققن  سیاسقت  اجقرای  و  اعقراد  حققوق   تضقمین  بقرای  قاضقن،  برای  بزرگن  بسیار  کمک  چیز  هر

  .است  حدی یهامجازات با مواجده در  گذارقانون

ای هقم در برخقن از نّاس مطالقب  راکنقدهالاهلل و ح از حیف  یشینه ب ف در مورد مفدوم ح 

کتب عقدن و هم در بعضن از مقاالت وجود دارد. از جمره اینکقه امکقان اجقرای حقدود را بقا عقر  

: 1393عر،  دامقاد و موسقویانقد. )ر.ک. م ق الرّدن بودن در ییر غیبت مورد ارزیابن ققرار دادهح 

د  ژوهش قرار گرعته و حقدود غیقر از حقد ققذف النّاس نیز موراهلل و ح (. معیار تفکیک ح 22-1

الرّدن آن ارزیقابن شقده اسقت. اهلل قرمداد گردیده. سرقت، ذوجنبتین و با غربه جنبقه حق جزء ح 

انقد ایقن الرّدنالوصف در مورد حقدودی کقه ح (. مع1-15:  1384برجن، ور و یرن)ر.ک. رضا، قرن

اری آن در تعیین مجازات وجود دارد یا خیر؟ مطرقب النّاس و تأثیرگذ رسش که آیا امکان ورود ح 

بقر بقدیع بقودن الناّس در حدود« یالوهی تأثیر ح توجدن مشاهده نگردیده است. بنابراینعایدهقابل

تواند تغییرات چنقدی را در نرقام کیفردهقن قانونن من  -در صورت  ذیرش از سوی مرجعیت عقدن

 وق یرعن ایجاد نماید.     شرین و در راستای ترکیب و انعطاف با حق

 ردازیم، و حقوق احتمالن ی حدی در آراء عقدا منهامجازاتدر این مقاله ابتدا به تبیین مفدوم  

کنیم و بقه ایقن گقردد شناسقاین مقنو به ایتبار دارنده آندا ایجاد من  هامجازاترا که در  یوند این  

کیفری نسبت به   عرایندازات« در حدود در   رسش مدم  اسخ خواهیم داد که آیا دارنده  عح  بر مج

تواند ععاالنه ح  متعر  به خود را گذشت نماید و چنانچقه گذشقت این ح  منفعل است یا آنکه من

نماید، گذشت وی چه تأثیری در مجازات مرتکب دارد؟ و در مواردی که چنقد مجقازات بقرای یقک 

هقای بقا ح   هقامجازاتبقین هقر یقک از  سنجن  نشر و تناسب  بینن شده آیا امکان لف ورعتار  یش

ها در حدود، نرقام ها وجود دارد یا خیر؟ در مرتبه و سط ن دیگر و با  ذیرش انواع ح مترتبه با آن

رسقیدگن  عرایندها در  دهیم که ح ها را بررسن و به  رسش دیگری  اسخ منادله شایسته این ح 

گیرد؟ آیا ضرورت دارد که براسقاس جای من  های ت ییل دلیلیک از سیستمکیفری در قالب کدام

نوع ح  ادیاین قاضن سیاست جناین اعتراقن را بقرای اسقتفاده از ادلقه در جدقت تضقمین حققوق 

گیرد؟ یا خیر؟ بدین ترتیب مباحقف ایقن مقالقه در سقه بنقد تققدیم اطراف دیوای کیفری در  یش

 گردد.من

 

 . جایگاه حق در مفهوم حد1

ازات اسالمن حد به اوصاف آن تعریف شده است. براساس این ماده حد یبارت قانون مج  15در ماده  

است از: عمجازاتن است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شقرع تعیقین شقده اسقت«. 

ینوان یک مجازات شرین توصقیف نمقوده گذار جرم حدی را تعریف نکرده است برکه حد را بهقانون
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شقود. مقًالً شود عموجقب« نامیقده منسبب اجرای مجازات حدی من  است. با این وصف جرمن که

مجازات حدی قطع ید دارای موجبن به نام سرقت  حدی است و یقا زنقا مقوجبن بقرای صقد ضقربه 

آید. وانگدن عموجب حد« دارای دو جنبه ثبقوتن و اثبقاتن اسقت. موجقب تازیانه حدی به شمار من

شقود و موجقب اثبقاتن شقرایطن هسقتند کقه ب منثبوتن شرایط الزم برای تشقکیل جقرم م سقو

( با وجود ایقن، هقم در عققه و 102:  1400 ور،  مرکتوانند مانع اجرای حد گردند.)یریمن و شاهمن

هم در ذهنیت حقوقدانان، نقوین اخقتالط در مفدقوم حقد وجقود دارد و ایقن اخقتالط ناشقن از آن 

نویسد: عکقل مقا لقه  ق  حرن در شرایع منکنند. مشود که حد را وصف جرم ارتکابن، ترقن منمن

شقود«. یقوبه مقدره یسمّن حقدّا؛ هقر جرمقن کقه مجقازات معینقن داشقته باشقد، حقد نامیقده من

( و در نتیجه نوع رویکرد قضاین و تقنینن نسبت به این نرام مفدومن از 26:  1397آبادی؛  ده)حاجن

 است و نه رعتار ارتکابن.  گاه رعتار بزهکارانه است در حالن که، حد مجازات نرر

رسد با وصف احادیف متعقددی کقه در مقورد حقدود آمقده اسقت، دیگر، اینکه، به نرر من  نکتة

تعریف عوق حقیقت شرییه ندارد برکه داخل در حقیقت  یرعن و آن هم یقرف خقاف عقداسقت، بقه 

. بررسن سابقه تعبیر امروزی این تعریف یک برساخت است که از دل اندیشه عقدن بیرون آمده است

 15دهد همه اجزای تعریف  منقدرج در مقاده  عقدای متقدم نشان منویژه  بهاین مفدوم در بین عقدا  

های مقوّم  مفدوم حد اخقتالف ر ی وجقود داشقته و ایقن مورد نرر همه عقدا نبوده است و در مؤلفه

 ه است. گذاشته و تعریف واحدی ارائه دادقانونگذار بوده که اختالف ر ی را کنار

صاحب جواهر لفظ حد را در معنای لفرن آن به معنن عمنع« دانسته است اما اصطالح شقرین 

آن را در  عم دود« و عمعین« تعریف نموده و بیان داشته: عحد مجازاتن است که به یرقت ارتکقاب 

شود و مقدار آن در همقه جقا از سقوی شقرع مشقخ  شقده جرم مخیوف بر بدن مکرَّف اجرا من

( اما خود صاحب جواهر  س از ذکر اقوال عقدا در مقورد تعریقف مجقازات 11:  1393)نجفن،1است.«

گوید: عهر جا که مجازات از سوی شارع تعیقین شقده بقدون شقک حقد اسقت. ب قف در حدی من

توانیم حد بدانیم یقا ها را منین است که مقدار آن از سوی شارع تعیین نشده است که آنهامجازات

( اما عقدای دیگری با 17)همان:2وایات حد ینوان بسیاری از احکام قرار گرعته است.«خیر؟ زیرا در ر

اند که لسان روایات معتبر است نه یرف عقدقا و حتقن در اند و استدالل کردهاین نرر مخالفت کرده

 لسان روایات نیز چنین دریاعتن ظدور ندارد. 

 
 ها عن جمع اعراده.  . یقوبه خاصه تتعر  بایالم البدن بواسطه تربس المکرف بمعییه خاصه یین الشارع کمیته1

. ال کالم عن کون المقدرات المزبوره حدوداً انما الکالم عن اندراج ماال مقدر له شریاً ت ت اسم ال قد القذی هقو ینقوان 2

   ده.احکام کًیره عن النیوف کدرء ال د بالشب
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ایقن دسقته از جقرایم را کقه   ةکقه همق  اند آن اسقتمدمن که عقدا از تعریف عوق گرعته  ةنتیج

ایقن کقه درحالناند غیر از حد قذف، واجد وصف حق  الرّدقن اسقت. ینوان حدود در نررگرعتهت ت

گیری نه تندا با طبیعقت برخقن از اععقال مسقتوجب حقد مطابققت نقدارد برکقه بقا برخقن از نتیجه

 های کرن مربوط به حدود نیز در تعار  است. سیاست

خ شده است آن است که هر مجازاتن که نوع، میقزان و کیفیقت آن توسقط شقارع باوری که راس

اهلل. هر آنچه کقه عاققد ایقن اوصقاف باشقد از دایقره مشخ  گردیده  س در زمره حدود است و ح 

ین چون قیاف و دیقات نیقز هامجازاتالنّاس است. براساس این تعریف  شوند و ح حدود خارج من

رند. کما اینکه در برخن از کتب و آراء عقدن مقررات مربوط به قیقاف نیقز گیدر این قرمرو قرار من

بندی رایق  در عققه ( در حالن کقه در صقورت25آبادی؛ همان:  دهجزء حدود ذکر شده است.)حاجن

اسالمن مب ف قیاف غیر از حدود بوده و در نتیجه اینکه تعریف ارائقه شقده از حقدود مقانع اغیقار 

 بقا  دیقدگاه  ینوان یک تعریف عییره بخش مورد نرقر ققرار داد. ایقنن آن را بهتوانبوده است و نمن

 .است الجزای اسالمنعقه در النّاسح   و اهللح  تفکیک اصرن هایمؤلفه از  عوق  ا شکال وصف

ی مربوط به حقدود، نقوع، میقزان و هامجازاتمدیای اصرن این مقاله آن است که با وصف آنکه  

الرّدن بودن تمام ایقن جقرایم الً تعیین شده است. اما این امر به معنای ح کیفیت آن در شرع اجما

هقا و  یشقینه روایقن هقر یقک، نیست و با دقت نرر در احکام مربوط به حدود و اصول حاکم بر آن

النّاسقن دارنقد و از دایقره معنقاین توان استدالل کرد که برخن از این رعتارهقا کقامالً جنبقه ح من

باشند ولن در رویکرد قضاین به حدود همه را غیقر از بر حدود خارج منسخت حاکم مقررات صرب و

بینند. بخشن از این اشکال مربوط به این است که عقدا احکقامن الرّدن منهای ح قذف واجد جنبه

م اند. برای عدالرّدن و ح  النّاسن آن قائل نشدههای ح اند و تفکیکن بین جنبهرا بر حدود بار کرده

بایست بسیاری از اصطالحات رای  در عقه اسالمن را متناسقب بقا اصقول کرقن و روح این مسأله من

گقذار در مقوارد کیفری و در سیاق آن شناساین توضیح و به کارگرعقت. قانونحاکم بر آیین دادرسن

در عققه بسیاری خود از این شیوه  یروی کرده است، کما اینکه، یبارت عرعع االمر الن ال اکم« کقه 

قانون مجازات اسالمن بقه   268شد، اکنون در بند )ذ( ماده  اسالمن از آن به شروع شکایت تعبیر من

اثبات سرقت ت ویل شده است. که منرور از اثبات، نیز اثبات در حکم قطعن است. بقا ایقن توضقیح 

ه اسقت کقه االمر آمقددر توضیح رعقع 1370قانون مجازات اسالمن   200ماده    3و    2که در بندهای  

طور مال را ع قیش از شقکایت« بقه صاحب مال ع یش از شکایت« سارق را نبخشیده باشد و همین

سارق نبخشیده باشد. اما در بندهای عذ، ر، ز« آمده است صاحب مال قبل از عاثبات سرقت« سقارق 

ققرار را نبخشد یا مال مسروق به مرکیت سارق در نیاید یا قبل از عاثبات سرقت« ت قت یقد مالقک  

 نگیرد.
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 . حق به اعتبار دارنده آن2

گذار ما در چند نوبت های شایع که در قوانین جزاین  س از انقالب توسط قانونبندییکن از تقسیم

بندی قوانین کیفری براساس دارنده ح  بوده اسقت. براسقاس مورد  ذیرش قرارگرعته است، تقسیم

 -3النّاسقن جرایم ح  -2الرّدن جرایم ح  -1: شوندبندی جرایم به سه دسته تقسیم مناین صورت

کنند. امقا ای از جرایم تداخل  یدا منبندی در ارهجرایم دارای جنبه یمومن. هرچند که این صورت

 باشد.  مبین شناساین سه ذی ح  یعنن خدا، انسان و حکومت من

توحیقد و یبقادات  اهلل(، مقراد از آنشقود )حق گفته شده وقتن کرمه ح  به خداوند اضقاعه من

حضرت ح  است. این معنا را ممکن است از عرمایش رسول گرامن اسالم به معاذ استفاده کقرد کقه 

یشرک بقه شقیئاً.«)معاونت آمقوزش ققوه قضقاییه، اهلل یرن العباد ان یعبدوا اهلل و العرمود: ععان ح 

هقای کیفقری  تعریفمباحقف  ةویژه در حقوز( امقا در ادبیقات حققوقن ،بقه47:  11، ب، جرد  1387

اهلل هو مقا تعرّق  اند: عالمراد ب  اهلل ارایه شده است. و در بیان آن نوشتهگوناگونن و متعددی از ح 

اهلل آن چیزی است کقه به نفع العامه و ما یندعع به ضرر یام من النّاس من غیر اختیاف با حد؛ ح 

 (47عرّ  داشته باشد.«)همان:  نفع یموم به آن تعرّ  گیرد؛ بدون این که به عرد خاصن ت

اهلل سرطنت خداوند بر بازخواست بندگان بر انجام یا ترک یمرقن کقه مطاب  تعریف دیگری: ح 

چنین گفته شده است: هر آن چه کقه اوّالً در مورد آن امر و ندن شارع متوجّه مکرّف شده است. هم

اهلل و هرچه کقه بقر یکقس آن عراد باشد، ح و بالعر  تجاوز به حقوق ا و ثانیاً اهلل  تو بالذّات معیی

 (47النّاس است.)همان:باشد، ح 
گقردد، زیقرا در برابقر آن اهلل معروم منالنّاس معنن ح به یالوه گفته شده با ارائه تعریفن از ح 

گذار برای عرد یا اعراد خاصن معقین و النّاس حقن است که آن را قانونقرار دارد. از این دیدگاه، ح 

 (    48یابد.)همان:قرر داشته تا در  رتو آن ح  به مناعع منرور دستم

الناس را معقادل حققوق خیوصقن اهلل را مطاب  با حقوق یمومن جامعه و ح برخن از عقدا ح 

اهلل در النّاس، ح  مربوط به عرد یا اعراد خاصن اسقت و حق اند. به تعبیر ایشان: عمراد از ح دانسته

توانقد بقر اهلل نمنارد  س باید مراد از آن ح  یمومن جامعه باشد به ویژه اینکقه حق برابر آن قرار د

نیاز است و از هقی  بابقت نفعقن م دود و بنمعنای حقیقن خود حمل گردد زیرا که خدای تعالن نا

برای او قابل تیور نیست.  س حقن که قانونگذار اسالمن در رابطه بقا کقل جامعقه اسقالمن و امقت 

 (48: 1373شود.«)عیض،  اهلل نامیده منگذاری کرده است اصطالحاْ ح قانوناسالمن  

اهلل و ح  یمومن بین عقدا و حقوقدانان اند و گفته شده تفکیک بین ح برگفته عوق ایراد گرعته

به درستن انجام نگرعته است و در خیوف جداسازی آندا مسام ه صورت گرعته است و مطابققت و 

یمومن« در حقوق اسالم ص یح نیست زیرا نسبت حققوق اهلل« با عح ن عح برابری تأسیس حقوق
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اهلل با حقوق یمومن در عقه اسالمن عیموم و خیوف من وجه« است یعنن در بعضن موارد این دو 

گقردد. اهلل از حققوق یمقومن جقدا مندسته ح  با یکدیگر جمع من شوند و در برخقن مقوارد حق 

 (47شود.)معاونت آموزش قوه قضاییه، ب:  ن از حقوق اهلل جدا منهمچنین در مواردی حقوق یموم

باشقد و در اهلل و حقوق یمومن اسقت درسقت مننرر عوق که مبتنن بر یدم تساوی نسبت ح 

اهلل و حقوق یمومن عیموم و خیوف من وجه« است اما ایرادی که بر قائرین نرر نتیجه نسبت ح 

اهلل و حققوق یمقومن در مب قف حققوق ی و تفکیک حق عوق وارد است آن است که برای جداساز

کنند و از ارائه شاهد و مًالن از حقوق کیفری یا عقه الجزا مربوط استفاده منکیفری از میادی  غیر

اهلل نمایند، گوین، آندا در حقوق کیفری یا عقه جزاین نیز معتقد به تساوی مفدوم حق خودداری من

با قدری تأمل در نوع رعتارهای مجرمانه و نوع و میزان مجقازات که  درحالنو حقوق یمومن هستند  

انقد و برخقن از جقرایم  الرّدن م ضتوان کامالً دریاعت نمقود کقه برخقن از جقرایم حق تقنینن من

ای از جرایم صرعاً مربقوط بقه اند و  ارهها با هم آمیخته شدهالرّدن و حقوق یمومن آنهای ح جنبه

های ذهنن ما سازگاری نقدارد مگقر عر اهلل با  یشها به ح تباط دادن آنحقوق یمومن است و ار

 .یمینما آنکه بخواهیم این ارتباط نبوده را بر احساس ذهنن خود ت میل 

گذار ما نیز رویه یکسانن را برای بیان منرور خود در  قیش نگرعتقه و حقداقل در دو مقاده قانون

هقای قانون آیین دادرسقن دادگاه 2را بیان نموده است. ماده قانونن دو تقریر متفاوت از یک واقعیت  

اشعار من داشقت: عکریقه جقرایم دارای جنبقه 28/6/1378یمومن و انقالب در امور کیفری میوب  

گردد. اول؛ جرایمن که مجازات آن در شرع معین شقده ماننقد الرّدن است و به شرح ذیل تقسیم من

ایمن که تعدی به حقوق جامعقه و یقا مخقل نرقم همگقانن موارد حدود و تعزیرات شرین. دوم؛ جر

مقاده   .باشد. سوم؛ جرایمن که تعدی به حقوق شخ  یا اشخاف معین حقیقن یا حقوقن است«من

دارد: عم کومیت به کیفقر عققط ناشقن از ارتکقاب نیز بیان من1392قانون آیین دادرسن کیفری    8

اند دو حیًیت داشته باشد الف: حیًیقت یمقومن توجرم است و جرم که دارای جنبه الرّدن است من

از جدت تجاوز به حدود و مقررات الرّدن یا تعدی بقه حققوق جامعقه و اخقالل در نرقم یمقومن ب: 

حیًیت خیوصن از جدت تعدی به حقوق شخ  یقا اشقخاف معقین.« البتقه معرقوم نیسقت عقرق 

نانچقه بقین حیًیقت و جنبقه عجنبه« و عحیًیت« در این دو ماده از نرر کاربردی در چیست؟ و چ

 گرداند.  تفاوت بگذاریم واژه حیًیت ما را به چه وضعیت و مفدوم حقوقن نزدیک من

گذار به آن اشقاره نمقوده اسقت یبقارت یقا صورت مشترک قانونآنچه در دو ماده قانونن عوق به

در ظقاهر و   وصف عجنبه الرّدن« کریه جرایم است. این واژه که در ترکیقب خقود بقه کرمقه الرّدقن،

بایست معنای م یل و روشنن را ارائه دهقد امقا، بقا کمقن درنق  و االصول منمتبادر به ذهن یرن

رسقد کقه ای را برای خواننده یا کاربر زمان معین نماید. بقه نرقر منتواند خیوصیت ویژهتأمل نمن
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نمودن کرمه دیگری اسقت تواند رسا و قابل عدم و خالن از ابدام نماید، اضاعه  آنچه این ترکیب را من

که در اینجا همان عح « است که باز در صورت اضاعه شدن یعنن ترکیب این سه کرمقه عجنبقه«، 

گانه های سهسازد با توضی اتن که در بندالرّدن جرایم را منعح «، عالرّدن« که روی هم جنبه ح 

گقردد. عات در این مواد عراهم منقانونگذار آورده است مقادیری حشو و  اضا  8گانه ماده  و دو  2ماده  

الرّدن جرایم درایقن دو مققرره بیشقتر از آنچقه توان گرعت آنکه؛ تأکید بر جنبه ح ای که مننتیجه

گرا در تالش برای بقروز و ظدقور برای توصیف ساختار جرایم بوده باشد ناشن از اقتدار گفتمان شرع

همیت ندارد، آنچقه کقه بایقد در اینجقا بقه ن قو خود در قوانین بوده است، این ظدور چندان اینجا ا

گذار در واقع در این دو مقاده چقه چیقزی را بقه مقا الققاء تری بیان گردد، آن است که، قانونشفاف

هقا هاین  شتیبانن نموده است؟ مبنقای ایقن ح کند، به یبارت دیگر؛ در این دو ماده از چه ح من

رسقند و از دو سقو یقا چنقد سقو بقر یقک رعتقار من  هاین بدمچیست؟ و این مبانن در چه موقعیت

 شوند؟مجرمانه غالب من

همچنان که  یشتر گفتیم، با نگاهن به مجمقوع مقواد ققانون مجقازات اسقالمن و دیگقر ققوانین 

بینن شقده اسقت: توان گفت سه نوع ح  در قوانین کیفری ایران  یشنگر منکیفری و با نگاهن کل

اند و وصن. این سه نوع ح  از یک مبنا و منشأ واحقد متأخقذ نشقدهالّره، ح  یمومن و ح  خیح 

الرّدن صرف را باید مرتبط با جرایمقن اهلل یا ح هر یک مبنای مستقل و مربوط به خود را دارند. ح 

دانست که در آن نه  ای حکومت در میان باشد نه  قای اعقراد. هقر اتفقاقن کقه اعتقاده اسقت صقرعاً 

رّدن نقض گردیده و مرتکب را مست   و مستوجب کیفر گردانیده اسقت و  قای قوانینن از قوانین ال

توان مواردی را هی  شاکن خیوصن نیز در میان نیست. در قانون مجازات اسالمن و منابع عقدن من

برشمرد که در آن صرعاً در رابطه بین عرد و خداوند رعتاری اتفاق اعتاده است که این رعتار شایسقته 

 است.   مجازات بوده

 نحق  خیوصق  االنّاس یقرار گرعته ح   رشیمورد  ذ  نکه در قانون مجازات اسالم  یگریح  د

از  یریجرقوگ یضرر اسقت و قانونگقذار بقرا اصل یفریک  تیمورد حما  نحقوق خیوص  یاست. مبنا

ح  سومن کقه در ققوانین  نموده است. یفریک  تیاعراد جامعه حما  ناز حقوق خیوص  ریاضرار به غ 

انگقاری بقر  ایقه ران مورد حمایت قرار گرعته است ح  یمومن اسقت کقه از دیقدگاه جرمکیفری ای

گوینقد در ایقن ( مبنای آن را میر ت یمومن نیقز من91:  1393میالح یمومن)م مودی جانکن،  

انگاری مبنای حمایت قانونگذار از ح  یمومن یا میقر ت یمقومن، نرقم یمقومن اسقت و نوع جرم

انگاری نموده است. حمایت از نرم یمومن موجود در جامعه اسقت. از دار به جرمآنچه قانونگذار را وا

ها را در بعضقن های ترکیبن دیگری شکل گرعته که ظدور و بروز آنها، ح ترکیب و  یوند این ح 

توان دید. شناخت این جرایم به ینوان جرایم واجقد حققوق ترکیبقن دارای نتقای  و آثقار جرایم من
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موثری بوده و در مباحف مربوط بقه شناسقاین شقاکن و گذشقت وی وتنقزل و سققوط بسیار مدم و  

طربقد. از واجد اهمیت است، به یالوه آنکقه؛ هقر حققن تفسقیر متناسقب بقه خقود را من  هامجازات

الرّدن صرف را باید روادارانه تفسیر کرد، برخن دیگر را بایقد ای جرایم مانند جرایم ح رو؛  ارههمین

 تر یا بر اساس مبانن دیگری تفسیر کرد.  تر، ودسته دیگر را یادالنه یا منیفانهموشکاعانهتر و  دقی 

 

 اللّهی  . حق در جرایم حق1.  2

توانند هم در جرایم مناعیات یفت، هم در جرایم یریه اشخاف و هم جقرایم این  دسته از جرایم من

ای وجود دارد که های خاصهو ویژگن  یریه مذهب قابل ت ق  باشند در هر یک از این جرایم اوصاف

ای کقه بایقد اینجقا متقذکر گردیقد آن اسقت کقه وقتقن بایست به درستن شناخته شوند. نکتقهمن

اهلل الرّدن صرف، منرور این نیست که دیگر، جرایمن نیست که واجد وصف ح گوییم جرایم ح من

دن موضوییت دارند و  قای حققوق باشد برکه منرور آن است که این جرایم عقط از حیف حقوق الرّ

 هاین دارند؟  شخ  دیگری در میان نیست. اما این جرایم کدامند و چه ویژگن

شود آن است که در ایقن ینوان عمعیار شناساین« نام برده مناولین ویژگن که در اینجا از آن به

نقاه مقورد توجقه اهلل« یقا گجرایم بیش از آنکه جرم به معنای میطرح امروزی مطرح باشد عمعییت

آنچقه واققع   .است چه اینکه در این دسته از رعتارها، موضوع تعر  به حقوق دیگری مطرح نیسقت

شده است، رعتاری بوده که در آن یکن از نوامیس الرّدن مورد تعر  قرار گرعته، براساس این معیار 

شرب خمقر سقبّ در حدود عقط زنای و لواط بدون شرایط، مساحقه بدون شرایط، ینف و احیان و  

الرّدن صرف خارج شوند و سایر حدود از قرمرو جرایم ح الرّدن م ض م سوب مننبن و ارتداد ح 

گردند در نتیجه سایر حدود شرایط عوق را ندارند هرچند ممکن است یالوه بر وصف عوق واجقد من

است در زمان تعیین ها اثرگذار بوده و ضروری  های دیگری نیز باشند که در مجازات قانونن آنجنبه

 ها توجه شود.مجازات به همه جنبه

کننقده در تکقوین این جرایم در م دود نرام ادله احیاین است: یعنن اینکه ادلقه نققش تعیین

قانون مجازات اسالمن نیاب اقرار در جرایم زنا و لواط، تفخیذ، مسقاحقه را   172مجازات دارد. ماده  

رایم شقرب خمقر و موجقب حقد را دوبقار ایقالم نمقوده اسقت. چدار بار دانسته و نیاب اقرار در جق

طور نیاب شدادت در جرایم لواط، تفخیذ و مساحقه را چدار شاهد و همین  199طور در ماده  همین

نیاب شدادت برای اثبات زنای موجب حد جرد تراشیدن و تبعید دو مرد یقادل و چدقار شقاهد زن 

الرّدن صرف همین دو مورد است و یرم قاضقن اینجقا م ح دانسته است و اتفاقاً باید گفت ادله جرای

الرّدن م ض وجود نقدارد. مدخریت ندارد. در ادامه خواهیم گفت چرا امکان ایجاد یرم در جرایم ح 

اما آیا این نیاب در همه موارد زنا یا لواط الزم است ریایت شود؟ و آیا در مواردی که زنا و یا لقواط 
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راه با جرایم دیگری بوده است ایقن نیقاب بایقد ریایقت شقود؟ ایقن جقرایم با ینف و تددید و یا هم

النّقاس النّقاس باشقند و از آن حیقف کقه ح اهلل و ح توانند در مواردی واجد هر دو جنبه حق من

الّردن صقرف بقه حقدی ها متفاوت خواهد بود. تأثیر ادله اثبات در جقرایم حق هستند، نرام ادله آن

توان گفت تقریباً در تمام مراحل بعدی مجازات ایم از اجرا، یفو و توبقه ه منروشن و  ررن  است ک

شقوند برکقه ایقن ادلقه رو است که باید گفت، این جرایم نه تندا با ادله اثبات منمؤثر است از همین

ت ییل جرم  ةالرّدن م ض، ادلسازد، در نتیجه باید گفت؛ در جرایم ح ها را متعین مناست که آن

 اند. معین و توصیف شدهکامال

 

 جرایم فاقد شاکی خصوصی . 1. 1.  2
سازی اعراد و رسقاندن آندقا بقه حیقات طیبقه با توجه به رسالتن که دین اسالم در جدت سعادتمند

نا قذیر عردی و چقه در حقوزه اجتمقاین اجتناب  ةاخالقیات چه در حوز  ةبریدده دارد. ورود در حوز

سوی اعراد جامعه که به نوین بایف خروج آنان از مسیر سعادت گقردد باشد. لذا هرگونه رعتار از  من

حققوقن کننقده ایقم از حققوقن و غیرآید که تقدابیر منعو مقابره با آن رسالت ترقن شده و الزم من

گقذار ( جرایم یفاعن از جمره جرایمقن اسقت کقه قانون264:  1399ات اد گردد.)م مودی و باباین،  

سازی جامعه وارد نرام کیفری نموده است اما سازوکار این جقرایم بقا القناسالمن با همین هدف اخ

 دیگر جرایم متفاوت است.   

در این دسته از جرایم حتن اگر ذواالثنین باشد و با حضور و مشارکت و مساهمت متقابل انجقام 

نقای دو عقرد متأهل یقا زتوان لواط دو عرد بالغ غیرشده باشد باز شاکن خیوصن ندارد. از جمره من

متأهل با رضایت با همین شرایط مساحقه، رابطه نامشروع دون زنا و جقرایم دیگقری کقه در بالغ غیر

قرمرو مناعیات یفت بوده و خارج از مرئن و منرر اعراد بقوده و هقی  گونقه زور و تددیقدی در بقین 

نتفن است چقرا کقه؛ نبوده و هر دو عرد بالغ باشند با این شرایط عر  وجود شاکن در این جرایم م

الرّدن صقرف تقوان حق شود و به همین دلیقل ایقن جقرایم را مناساساً حقن برای کسن ایجاد نمن

تقوان اضقاعه دانست به موارد باال استعمال مشروبات الکرن در خفا و دور از مرئن و منرقر را نیقز من

 کرد.

 

 .  تسامح قاضی در اثبات جرم2. 1.  2

توان جرایمن دانست که صرعاً در حقوزه مربقوط الرّدن صرف را منم ح براساس این دو ویژگن جرای

النبن و ارتداد قابل ت ق  بوده و نرقام ادلقه آن احیقاین اسقت و به مناعیات یفت، شرب خمر، سبّ

ای در این جرایم دارند و بدون اسقتفاده از زور و تددیقد و آزار توسقط ادله اثباتن نقش تعیین کننده
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 میجقرا نی. امیاهلل سروکار دارما عقط، با ح  میدسته از جرا نیدر اگیرد. ه انجام مناعراد غیر م ین

جزئقن از احکقام ،  البته مسام ه قاضقن در اثبقات  .نهم دارند از جمره مسام ه قاض  یگریاوصاف د

سان باید گفت در اثبات، توصیه به  وشیدگن و  رهیز از اقرار است. بدین  مربوط به این جرایم است.

شرب خمر در خفا و زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه دو عرد بالغ غیر متأهل بدون ینف و اکراه جرایمقن 

 الرّدن صرف هستند.هستند که دارای وصف ح 

در صورت ارتکاب زنا از سوی هقر یقک از زوجقین آیقا دیگقری  حال  رسش اصرن اینجاست که

خیقر؟ در نقارواین اخالققن مطرق  تواند شاکن خیوصن م سوب شده و طرح شکایت نماید یقا  من

خیانت در روابط زناشوین سه استدالل مطرح نموده اند. استدالل اول، آنکه عرد متأهرن که بیرون از 

کند در واقع  یمانن را کقه در حقین ازدواج بقا همسقر خقود حریم زناشوین روابط جنسن برقرار من

راین آن مقرد یقا زن، مرتکقب کقار اخالققاً بسته است نقض کرده و نقض  یمان اخالقاً ناروا است بناب

شود و آن اینکه نققض  یمقان موجقب ای گرعته مننارواین گردیده است. از این استدالل نیز نتیجه

شود. استدالل دوم، آنکه عقرد متقأهرن کقه بیقرون از حقریم زناشقوین درد و رن  ناروا به دیگری من

عریبکاری بزنقد و عریبکقاری نیقز اخالققاً نقاروا،   کند ناگزیر است که دست بهجنسن برقرار منروابط

بنابراین یمل عرد اخالقاً ناروا است. استدالل سوم، بر  ایه حفظ انترام جامعقه اسقت. بقر  ایقه ایقن 

ای اخالققاً های هسقتهاستدالل حیر مناسبات جنسن در حریم زناشوین برای حفظ و ارتقاء خانواده

ن به حریم زناشوین اخالقاً واجب است و اقدام در خارج از واجب است بنابراین حیر مناسبات جنس

 (170: 1394این قرمرو اخالقاً ناروا است.)نراقن،  

توان نتیجه گرعت که هقر بر استدالل عوق ایرادی وارد شده است اما، آیا از این سه استدالل من

کقه  رسش  رد این  یک از زوجین ح  طرح شکایت از دیگری را دارند یا خیر؟ در کتب عقدن در مو

زن ح  طرح شکایت دارد یا خیر ب ًن مطرح نشقده و آنچقه کقه ویژه  بهآیا اساساً زن و یا شوهر و  

مسجّل شده است آن است که مرد نیز مانند سایر اعراد جایگاه شقاهد را دارد و نقه شقاکن. تندقا در 

و عرد زانن را به قتل   ینوان صاحب ح  همسر خودتواند بهیک مورد آن هم قتل در عراش، مرد، من

برساند در سایر موارد جایگاه او شاهد است و بنا به قولن اگر خودش یکن از چدار شقاهد باشقد بقاز 

توانقد از حقاکم اسقالمن تقاضقای احضقار ( و یرن االصول نمن90:  1390شود)خوین،  حد ثابت نمن

ود در دادگاه به یدده خقود شدود و اخذ شدادت برای اثبات زنای همسر خود را بنماید و تدارک شد

اوست و چنانچه بخواهد از دست زن خطاکار خالصن یابد چاره ای جزء توسقل بقه تشقریفات لعقان 

 ندارد.

در استفتاین که از تعدادی از عقدقای معاصقر حضقرات آیقات م مقد تققن بدجقت، سقید یرقن 

اند که زوج یالم نمودهسیستانن، صاعن گرپایگانن و مکارم شیرازی انجام شده همه عقدا به صراحت ا
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ها استدالل نموده عیقد نکاح موجب ح  خیوصن حقن در طرح شکایت کیفری ندارد و یکن از آن

 (8شود نیست.«)معاونت آموزش قوه قضاییه، الف: مانند دیگر حقوق خیوصن که ح  شکایت من

ه بقه براساس عتاوی عوق زوجین نه تندا ح  شکایت کیفقری در خیقوف حقدود را نقدارد برکق

طری  اولن در مورد سایر جرایم مناعن یفت نیز ح  طرح شکایت نقدارد. در مقورد منشقأ اسقتدالل 

الرّدن م ض بودن « حدود بازگشقت. در این عتاوی باید به همان معیار شناخته شده عقدا یعنن عح 

اسقت کقه  مقابل عتاوی  عوق عتواین نیز از سوی آیت اله سید یبدالکریم موسوی اردبیرن صادر شده

قابل توجه است و بیان عرموده: عمرد ح  دارد نسبت به جرم زنای زن به خقاطر جدقات ناموسقن و 

یرعن و حیًیتن خاف شکایت کند و مدین خیوصن باشد و بعید نیست که زن هم از جدت یرعن 

 و حیًیتن خاف زوجیت، چنین حقن را داشته باشد.«

و خانواده را برای زن یا مرد  متأهقل، عقارا از احکقام توان روابط زناشوین خارج از قرمرباری، من

شرین آن یمرن اخالقاً ناروا و برای هریک از زوجین ح  طرح شکایت به جدقت عحق  بقر مطالبقه 

شود آن است که چنانچه ح  بقر طقرح شقکایت و که اینجا مطرح من رسشن   یمان« قائل شد. اما  

بقه تقالش   موظقفدت احقاق ح  شاکن خیوصن،  تعقیب برای زوجین قائل باشیم، آیا قاضن در ج

تقوان بقه برای اثبات زنای م ینه است؟ یا خیر. با مراجعه به متون عقدن و مداقه در اقوال عقدا من

اند مجقازات ین که عقدا بیشترین احتیاط را در آن ایمال نمودههامجازاتروشنن دریاعت که یکن از 

اند. امقا آیقا قاضقن نیقز در مققام م به یدم ثبوت زنا دادهای حکرجم است و تقریباً با کمترین شبده

بایست همین شیوه م تاطانه را در  یش بگیرد و مًالً تکریف حاضر نمودن شدود را به رسیدگن من

شاکن واگذار نموده و از احضار شدود به جدات احتیاط خودداری کند. اگر چنین است حق  شقاکن 

 ر است.                                                      ذیخیوصن در احقاق ح  چگونه امکان

با مدارای عقدا و اینکه قول مشدور تو م  با توجه به سنگینن مجازات رجم و سیاست م تاطانه و  

بایست از همان ابتدا ادله خقود را در عقه نداشتن ح  طرح شکایت از سوی زوجین است، قاضن من

جب رجم و برکه به سمت زنای موجب جرد و یا رابطه نامشروع دون زنا نه در جدت  احراز بزه مستو

ترتیب داده تا نه از دایره شرع خارج شده باشد و نه ح  متضرر از جقرم را انکقار کقرده باشقد. ایقن 

شیوه که شبیه سازوکارعجن ه سازی« در نرام کیفری قبل از انقالب اسقت مسقتردر بقه نرریقات 

گیری در خارج از این چارچوب و نپذیرعتن عح  حال تیمیمای( یرن17باشد.)همان:  عقدن نیز من

های ناموسن بقاز ها و قتلبر احقاق ح « در این مورد خاف راه را برای دادگستری خیوصن و نزاع

 گذارد.من
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 النّاسی. حق در جرایم حق2.  2

کیفری   عرایندمخیوصاً در  های مجرمانه است که  ای از رعتارالنّاس، در اینجا آن حیًیت و جنبهح 

مورد نرر است و ناظر به صدمات، خسارات و ضرر و زیانن است که در نتیجقه رعتقار مجرمانقه یقک 

ضرر و دهد که این ضرر و زیان را مطالبه کند.  شود و به او این ح  را منعرد یریه دیگری ایجاد من

تواند به صورت درخواست ایمال مجقازات بقرای ارضقاء حق  تشقفن و یقا بقه زیان مورد مطالبه، من

گیرد. طیف وسقیعن از جقرایم منقدرج در کتقاب ققانون از صورت  رداخت مال به زیان دیده انجام  

تقوان ضقرب و جقرح سقاده، تخریقب، تقوهین سقاده، النّاسن م ض هستند، از جمره منجنس ح 

النّاسقن م قض دانسقت، توان صقراحتاً ح اعترا را نام برد. در حدود تندا جرمن را که من  ع اشن و

بقزه  ققذف، تعقیقب و اجقرای  ةقانون مجازات اسالمن با اشقاره بقه ایقن جنبق  255قذف است، ماده  

 مجازات آن را منوط به مطالبه مقذوف نموده است.  

دلیل ققرار گقرعتن آندقا در همقان ابتقدا بقه  در قانون مجازات اسالمن جرایمن وجود دارد که از

ها نگریسقته شقده اسقت. در ایقن جقرایم بقین الرّدن صرف به آنجرایم مربوط به حد با نگاهن ح 

اهلل تفکیکن صورت نگرعته یکن از دالیل آن همین اسقت کقه یمومقاً بقرای هقر دو النّاس و ح ح 

ن امر شده است که این جرایم را از هقر دو جنبه این جرایم یک مجازات تعیین شده است و مانع ای

النّقاس ایقن جقرایم مقن توانقد تقأثیر اهلل و ح های حق سازی جنبهجنبه نگاه کنیم. تفکیک و جدا

 بسزاین در میزان مجازات قانونن این جرایم داشته باشد.

بقه   یکن از مواردی که در جرایمن مًل زنا، لواط موجب تشدید مجازات و تبدیل مجازات شالق 

ینف و در صورتن که توسط اعقراد گردد یامریت زور و ینف است. این جرایم در حالت غیرایدام من

م ین انجام گیرد مجازات قانونن آن صد تازیانه اسقت. حقال اگقر بقا زور و اکقراه انجقام گیقرد غیر

بعضن از منابع   قابل توجه در این باره این است که، در  ةشود. نکتمجازات قانونن تبدیل به ایدام من

مندی بین یک عرد بالغ و نابالغ را نیز قابل تیور دانسته و برخالف تیور امروزی عقدن عر  رضایت

 (236ق: 1415اند.)مکن یامرن،  این نوع زنا را مر   به ینف و یدوان ندانسته

 باری، آنچه در خیوف جرایم زنا و لواط به ینف در اینجقا در میقان اسقت و توصقیف واقعقه را

یریه است. مقیود آن است که اگر  س از ارتکقاب رضایت مجنندهد، مسأله رضایت و یدمتغییر من

یریه ح  مجازات قانونن یا عح  بقر توان گفت؛ که مجننیریه ایالم رضایت نماید آیا نمنبزه مجنن

ن از مجازات نمودن« را که متعر  به خود او بوده است، اسقاط نموده است  قس و در نتیجقه بخشق

مجازات که متعر  به خود وی بوده است از بین رعته و در نتیجه مجقازات ققانونن عقرد بزهکقار بقه 

 همان یکید تازیانه بازگشت شده است. 
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توان دالیرن آورد اما الزمه یک نرام حقوقن منطققن آن اسقت در مخالفت شرین با این نرر من

ی در یک مقوله را داشقته باشقد آن را بقدون که چنانچه یک استدالل منطقن امکان نفوذ و اثرگذار

 مالحره کاری بپذیریم.  

تر ای آن از وجه امقری آن نمایقاندر این ارتباط اولین دستور ناهیانه قرآن کریم که وجه توصیه

عرماید: عوالتَقرَبُوا ال زّنن ا نَّهُ کان عاحشهً و ساء سوره مبارکه اسراء است که من  32است مربوط به آیه  

سوره نساء در مورد زنا احکام دیگری صادر گردیده است. عوالرّاتن یقأتین   16و    15«. در آیات  سبیالً

الفاحشه من نَّسائکمُ عاستشددوا یریدنَّ اربعه مقنکم عقن ن شقددوا عَأمسقکو هقن عقن البیقوت حتّقن 

بقا و  صقر ا یتوعیدن الموت  و یجعل اهلل لدنّ سقبیالً  « و عالرقذان یأتیاندقا مقنکم عُذوهُمقا عقنن تا

هقا در خانقه تقا عأیرضوا یندما إنا اهلل کان توّاباً رّحیماً«. در این دو آیه حکم زنان عاحشه حقبس آن

شقود زمان مرگ و یا تا زمانن که خداوند راه دیگری برای آنان باز کند. و در مورد مقردان گفتقه من

 یرند. ذکه توبه کنند و اصالحکه آنان را آزار و اذیت کنید تا زمانن

آیه دیگری که متعاقب دو آیه عوق در قرآن آمده است که معروف به عآیه جرد« شده است آیقه 

عرماید: عالزانیه و الزانن عاجرقدو کقل واحقد مندمقا مأ تقه جَرقدَ و ال سوره مبارکه نور است که من  2

دما طائفقةُ مقن تؤمنون بقاهلل والیقوم ارخقر ولیشقدد یقذابتاخذوکم بدما ر عةٌ عن دین اهلل ان کنتم  

سقوره   16و    15در اختالف بین احکام آیات عوق برخن از مفسرین معتقد به نسخ آیات    .المؤمنین«

الجزا اکنقون بیند. آنچه در عقهسوره نور است و برخن نیز بین این دو آیه تعارضن نمن  2نساء با آیه  

طرح است این است که جاری و ساری است حکم صد ضربه شالق سوره نور است. اما موضوین که م

که آیا همه انواع زنا مشمول آیه عوق است یا آنکه احکام دیگری دارند. آنچه مسقرم اسقت آن اسقت 

که در قرآن در مورد رجم زناکار و نیز مجازات ایدام در عرد زناکقار حکمقن نیامقده اسقت و احکقام 

مسقتوجب قتقل در همقه باشد. در مورد حقد زنقای  مربوط به رجم و قتل همه برگرعته از سنت من

اند . در مورد مجازات رجم موارد ادیای اجماع شده است و عقدا روایات متعددی برای آن بیان کرده

 (94اند و ادیای یدم خالف شده است.)خوین، همان:  نیز روایات متعددی را ذکر کرده

رد زناکقار همقان توان گفت حکم اصرن و اولیه در مورد عسوره مبارکه نور من  2با تدقی  در آیه  

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 م کم دارد و از طرعقن مسقترزم در نرقر گقرعتن تمقام 

س بایقد گفقت در هقر بر این اسقا .شرایط و با ریایت اصل احتیاط و قایده درء حدود به شبده است

کجا که حکم اصرن و اولیه زنا به ل اظ وجود شرایطن تشدید گردیقده در صقورت زوال آن شقرایط 

 باید حکم به بازداشت حکم زنا به مجازات اصرن و قرآنن آن یعنن همان یکید تازیانه داد.
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سقت و مربقوط در عقه ما دست کم در چند مورد با استناد به روایات از این شیوه استفاده شده ا

به موردی است که کاعر ذمن با مسرمان زنقا کنقد و  قس از آن طویقاً مسقرمان شقود. کقه در ایقن 

اند چنانچه مسرمان شدن او طویاً بوده باشد حکم وی از قتل به یکید خیوف برخن عقدا نرر داده

 د.( همچنین است در ارتدا26تازیانه تقریل من یابد.)معاونت آموزش قوه قضاییه،همان:  

توان مطرح کرد مربوط به حد سرقت است ععقدقای های عوق مورد روشنن که مندر کنار مًال

اند. شیعه باالنفاق، شرط اجرای مجازات حدی برای سرقت را شکایت مالباختقه نقزد حقاکم دانسقته

شکایت مالباخته تالشن برای رسیدن به مال خویش است کوششن است که به تنداین از یدقده آن 

آمده است. در این عر  مالباخته نخواسته است جنبه یمومن سرقت را آشکار کند؛ برکقه بقا بر نمن

آمده است وجود جنبه خیوصن داشتن سرقت چون منفرداً از یدده باز س گرعتن اموال خود برنمن

ینوان سقارق به کمک قوای یمومن نیازمند است. در این عر  قطعاً مالباخته از رباینده مال نقه بقه

مشققروع داشققته اسققت شققکایت ینوان عققردی کققه نسققبت بققه امققوال وی تیققاحب غیرکققه بققهبر

االمر الن االمام یقا ( عقدا در مورد اثر یفو آن را مربوط به رعع41:  1399کند.«)میبدی و غالمن،  من

اند که منرور همان ایالم شکایت اولیه مالباخته است. امقا قانونگقذار در بنقد )ذ( مقاده حاکم دانسته

آن را مقید به اثبات جرم کرده است، قبل از قطعیت حکم هی  امری در م قاکم اثبقات شقده   268

ین را بقرای هامجازاتگذار  س از سقوط حد به دلیل حفظ حقوق یمومن  شود، قانونم سوب نمن

ماننقد  زیقنکته را اضاعه نمود که سقرقت ن  نیا  دیبا  زیدر مورد سرقت ن  بینن نموده است.سارق  یش

در   دیقگانقه را باود  یهقامجازاتاست و    نالناّسو ح   نالرّددو جنبه ح   یبه ینف دارا  یط و زنالوا

و  یسقرقت حقد طیدر صورت جمقع شقرا  ،اساس  نیا  کرد. بر  ریندفته در آن تفس  یهام دوده ح 

شقد امقا در صقورت ایقالم گذشقت   یت ق  سقرقت حقد  بهمعتقد  بایست  منمالباخته    تیرضایدم

 ناز مجقازات ترقق نکننده بخشقگذشت را زائل نیا  دیاالمر یند ال اکم با س از رعع  نباخته حتمال

 .معتقد به سقوط حد گردد  نمود و

یالوه؛ در مواردی نیز در عقه دیده شده چنانچه اجرای حد مشدده با حققوق شقخ  دیگقری هب

یابقد در مندر تزاحم باشد به جدت حفظ حقوق صاحب ح  مجازات مشدده به حالقت اول تقریقل  

باشد برکه موردی اسقت کقه عقرد زناکقار بقرده بقوده در اینجا مقیود ما به هی  وجه زن حامره نمن

 یابد.جدت حفظ حقوق صاحب برده مجازات از رجم به جرد تقریل من

توان دریاعت کرد آن است که؛ در صورت تغییر یک  دیده حققوقن ای که از ب ف عوق مننتیجه

ر در صورت حذف آن یامل باید آن واقعه را به موقعیت اول خود بازگردانقد کقه بر اثر یک یامل دیگ

با توجه به اینکه حکم اصرن و اولیه در قرآن حد جرد است چنانچه زنقای بقه ینقف صقورت گرعتقه 

باشد و مجنن یریه نسبت به زانن ایالم گذشت نماید با قرار دادن منط  حقاکم بقر حکقم مسقرمان 
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تقوان های عوق، در مورد زناکار به ینقف نیقز منریل مجازات وی و دیگر مًالشدن ذمن زناکار و تق

قائل به کاسته شدن مجازات زانن از قتل به جرد شد. به یبارت دیگر باید گفت مجقازات قتقل زانقن 

یریه است و چنانچه در هر مرحرقه از رسقیدگن در این مورد خاف مشروط و مقید به مطالبه مجنن

 ماند.  ماید دلیرن بر ثبوت مجازات قتل زانن باقن نمنح  خود را گذشت ن

توان به اصل درء حدود به شبده و اصقل احتیقاط متوسقل شقد و برای کمک به مدیای عوق من

گذاشت. ضمن آنکه اساسقاً در عققه اهلل را کنارترس خروج از دایره شرع و صدور حکم به غیر ما انزل

شاید اگر مسأله به ن وی که مورد  رسش قرارگرعته اسقت   این مسأله با این شرایط طرح نگردیده و

تواند در مورد لواط بقه ینقف دادند. استدالل عوق منطرح من شد عقدا نرر مواع  استدالل عوق من

 هم ناظر باشد و در آن مورد هم از آن استفاده نمود.

گذشت به وی حائز شناسن نیز مداخره شاکن در تعقیب مجرم و ایطای ح  دیدهنرر بزهاز نقطه

کرن، در جرایم حدی غیر از ققذف طورگرعته است. بهاهمیت است. چیزی که تقریباً مورد غفرت قرار

دیده دیده ح  طرح شکایت کیفری دارد، جایگاه دیگری برای بزهو زنا و لواط به ینف و اکراه که بزه

ای حققوقن ظدقور یقدالت هقبینن نشده است. آنچه مسرم است آن اسقت کقه امقروزه در نرام یش

ینوان رکنقن از ارکقان یقدالت کیفقری خقود را نشقان داده اسقت. در ایقن رویکقرد بقا ترمیمن بقه

کیفری سعن در التیام بخشن به جراحات حاصقره از بقزه از طریق    عراینددیده در  دادن بزهمشارکت

به ینف هم اگقر   (در زنا و لواط598:  1395جبران خسارت و سازوکارهای دیگر شده است.)شکری،  

رود دیده و جبران خسقارات وی از بقین مقنتأثیر بدانیم یمالً امکان توجه به بزهگذشت شاکن را بن

 شناسن همسوین ندارد. های این مکتب جرمکه این امر با آموزه

 

 . حق در جرایم مرتبط با حقوق عمومی3.  2

نکه در نیوف دینن برای خداونقد حققن الرّدن وجود دارند که یالوه بر آدسته دیگری از جرایم ح 

بینن نمقوده اسقت از آن حیقف کقه موجقب تعقر  بقه حققوق برای مجازات کردن مرتکبین  یش

گردد برای متضررین مسقتقیم از ایقن جقرایم از مستقیم اعراد و نرم یمومن و میالح جامعه نیز من

تقوان م اربقه و اعسقاد ه؛ مناز این جمرق .سو و برای جامعه از سوی دیگر ایجاد ح  نموده استیک

ها منوط به تشکیل حکومت اسالمن اسقت و بقا عقر  االر  را نام برد. این جرایم که هستن آنعن

هقا صقیانت از نرقم یمقومن جامعقه و شقوند، عرسقفه وضقع آنتشکیل حکومت اسالمن معنادار من

است. در واققع صقاحب گونه جرایم حقن درجه دوم  النّاس در اینحکومت اسالمن بوده است، و ح 

اصرن ح  حاکم اسالمن است و باید این ح  را به حاکم اسالمن داد که در مواردی بتواند مجقرم را 

 یفو نماید.



گاهی متفاوت رد فقه، اقنون و قضاحق اس رد حدود؛ جای
ّ

 45 (25)پیاپی ،    1401  تان س بهار و اتب     ، اول   ،شماره سیزدهم   امه حقوق کیفری / سال  ژپوهشن       الن

 

 

عرماید: عانَّماء جَزاء الذَّینَ یُ اربونَ اهللَ و رسقوله و یَسقعَونَ عقن االر  خداوند در قرآن کریم من

قَطّعَ ایدیدم و  رجردم من خالف او یُنفَوا من االر  ذلک لدم خزی عن عساداً ا ن یُقتَّروُ او یُیرّبَوُا او تُ

 1الدنیا و لدم عن االخره یذاب یریم«

ای اسقت کقه سقیاق یبقارات و الفقاظ منقدرج و مترتقب در آن بقه نقوین آیه م اربه تندقا آیقه

تقوان از ققع، مننمایقد، در وائه داده و سه نوع ح  را در ذهن القاء مناها اربندی کرن از ح صورت

اهلل و ح  حاکم اسالمن که امروزه از آن به حقوق یمومن تعبیر الفاظ مبارکه عاهلل« و عرسول«، ح 

 النّاس را دریاعت نمود.شود و نیز از کرمه عار «، ح من

انقد لسان عقدا نیز هرچند قطعیت و جزمیت ندارد اما به طور کرن این تفکیک را در نرقر گرعته

المنداج گفته شده چنانچه عرد م ارب عقط سالح خود را به منرقور ونه در مبانن تکمرهبه ینوان نم

شود و اگر همراه با تشدیر سالح زخمقن هقم بزنقد ابتقدا از بقاب برد مناخاعه تشدیر کند صرعاً نفن

شود و سپس به جدت حفظ حقوق یمقومن ناشقن از تشقدیر ایفای ح  مدین خیوصن قیاف من

گردد. و اگر همراه با تشدیر سالح مالن هم ببرد مجقازات قطقع بقر او برد منس نفنسالح و اخاعه نا

االصول مجازات قطع مربوط به سرقت است هرچند کقه شود، در نرر داشته باشیم که یرنجاری من

شود با قطع سرقت متفاوت است لکن در اینجا چون مالن برده شده است قطعن که اینجا ایمال من

اند. در مواردی که م ارب هم مرتکب تشدیر شده و هم اخذ مال نموده و جاری ساخته  قطع را بر او

 هم صدمه و زخمن زده ولن کسن را نکشته باز حاکم مختار در قتل و صرب و قطع و نفن است.

ی چدارگانه است اما، هامجازاتی م ارب یکن از  هامجازاتدر لمعه و شرح لمعه گفته شده که  

ای از عقدا از جمره شیخ طوسن یقیده به یدم تخییر دارد و مجقازات م قارب یدهتیریح نموده که  

 داند.  را بسته به شرایط و کاری که انجام داده متغیر من

در ت ریرالوسیره  س از آن که نرر اقوا را تخییر دانسته گفته شده که قول به مالحره جنایقت 

 (482: 1390خمینن،  انجام شده در تعیین مجازات نیز بعید نیست.)موسوی

توان عدمیقد آن کقه سقه نقوع حق  در مجقازات به هر روی آنچه که از سیاق یبارات عقدن من

بایست متناسب با این سه نوع ح  تعیین م ارب ممکن است ظدور  یدا کند و مجازات تعیینن من

مرتکقب شقده ای زده و نقه قترقن گردد به طوری که اگر عرد م ارب نه مالن برده باشد و نه صقدمه

 برد شود.     باشد صرعاً از باب حفظ نرم یمومن باید نفن

توان گفت آن اسقت کقه الفقاظ و یبقارات آنچه با مداقه در متن قوانین مربوط به این جرایم من

توان وجقود سقه نقوع حق  را در ایقن گذار به ن وی تقریر و تنسی  گردیده که به روشنن منقانون

گرایانه است به ایقن معنقا کقه چنانچقه گذار به این جرایم نتیجهرد قانونجرایم مشاهده نمود. رویک
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رعتار مرتکبین منجر به ناامنن در جامعه گردد یعنن منجر به نقض ح  جامعه گردد. جرم را م ق  

دلیل اینکقه حققن از جامعقه زایقل نگردیقده اسقت آن را هدانسته و چنانچه منجر به ناامنن نگردد ب

توانست جرم م اربه را تجزیه نماید و براساس حققوق یرعقن گذار ما منت. قانونم ق  ندانسته اس

 های متعرقه تعیین نماید.سه جرم جداگانه و براساس ح 

 

 . اختیار قضایی در تمییز حق در جرایم حدی3

اکنون نوبت به ب ف  یرامون کنش قاضن در مواجده با جرایم حدی رسقیده اسقت. بقه یقاد داشقته 

دادن گرایانه رعتار کند. مقیود ت ییل دلیل نیست برکه ترتیقبقاضن باید در اینجا کنشباشیم که  

 النّاس بینجامد.  اهلل و یدم مدارا در ح  وشن در ح ادله به ن وی که به جمع سیاست  رده

النّاسققن در الرّدن و ح های حقق در ینققاوین  یشققین نشققان دادیققم کققه امکققان تفکیققک جنبققه

وجب حد وجود دارد و گفتیم که یکن از آثار این تفکیقک در حقد زنقا و لقواط بقه ی مستهامجازات

ینف  س از ایالم گذشت شاکن سقوط مجازات اشد از ایدام به تازیانه است. به نتقای  دیگقری هقم 

گقردد کقه آیقا مطقرح من   رسقش  گذاری ععریت نیاعته و این  اشاره کردیم اما این تفکیک در قانون

های حاصقل از آن وجقود دارد یقا خیقر؟ قاضقن کردن این تفکیک و اخقذ نتیجقهراهن برای ل اظ  

هقای تواند با کنشگری در مقام تفسیر، ادله ت ییرن را در جدت مجازات قانونن متناسب بقا ح من

 -1مترتب بر این جرایم کارسازی نماید. برای رسیدن به این تفکیک باید مسأله را در دو سطح دید. 

مراحل رسیدگن. این دو سطح غیر مقرتبط بقا هقم نیسقتند و در هقر مرحرقه از  سطح-2سطح ادله 

 گردد.حد باشد ادله متفاوت منتواند حد یا غیررسیدگن بسته به نوع جرم که من

( قانون مجازات اسالمن تیریح کرده است، آن اسقت 199و    172از حیف ادله آنچه که مواد )  

شدادت و یرم قاضن و از حیف مراحل رسیدگن نیز سه مرحره که، ادله حدود م دود است به اقرار،  

مرحره قطعیقت -3مرحره ت قی  و رسیدگن قبل از قطعیت حکم  -2مرحره شکایت   -1وجود دارد:  

 حکم.  

  ردازیم.سازی هریک از جرایم حدی با ادله مربوطه منحال به  یونددهن و متناظر

 

 اللّهی محض. ادله در حدود حق1. 3

م ین و شرب خمر بقدور از مرئقن و مشتمل است بر زنا و لواط بدون ینف و اکراه و غیر  این حدود

منرر. در اینجا چون شاکن خیوصن وجود ندارد امکان شروع به تعقیب برای قاضن وجود ندارد. در 

طور ح  نتیجه امکان احضار متدمین و احضار شدود و در نتیجه تدارک ادله نیز وجود ندارد. همین

شود کقه ایقن جقرایم بقه گردد. نتیجه این منل امارات برای ایجاد یرم هم برای او عراهم نمنت یی
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هی  وجه قابل اثبات نیستند و هرگونه اقدامن جدت ت ییل دلیل یا احضار شدود یا کسب اققرار از 

 1و تبیقره  4آوری قرائن و امارت برخالف سیاست کیفری شارع و ناقض صقریح مقاده متدم و جمع

 باشد.من 4/12/1392قانون آیین دادرسن کیفری میوب  102ده  ما

 

 النّاسی محض)قذف(.  ادله در حد حق2. 3

النّاس م ض که در حدود من یر است به قذف وضعیت آن روشقن اسقت و بقا شقکایت جرایم ح 

گقردد. در اینجقا شقاکن مقذوف تعقیب شروع و با گذشت وی در هر مرحره از رسیدگن مختومه من

تواند خود تدارک ادله کند یا ادله خود را به دادگاه ایالم کند و از دادگقاه بخواهقد شقدود وی را من

 احضار نماید و دادگاه موظف به احضار شدود است.

گردد که ادله شرین که موضوییت دارد وجقود داشقته باشقد در البته قذف در صورتن م رز من

 جرایم توهین و اعترا رسیدگن نماید. تواند در قرمروصورت یدم وجود ادله قاضن من

 

 . ادله در حدود ترکیبی  3. 3

توانقد احضقار زنا و لواط به ینف، اگر شکایت شاکن دائر بر زنا و لواط به ینقف باشقد قاضقن مندر  

براساس اقرار و یا شدادت درندایت  شاهد کند و ت ییل قرائن و امارات برای ایجاد یرم نیز بنماید و  

حکم به مجازات قتل صادر نماید. اما اگر  س از طرح شکایت ایالم گذشقت نمقود در و یا یرم خود  

اینجا قاضن ح  ندارد ت قیقات را ادامه دهد بنابر همقان دلیرقن کقه گفتقیم ینقف و اکقراه جنبقه 

دهند و قطعاً باید از احضار شاهد یا ت قی  جدت ت ییل قرائن و النّاسن به این گونه جرایم منح 

وج د یرم برای احراز حد قتل خودداری کند و به هی  وجه وارد اثبات شرین زنای به ینقف امارات مَ

آمده و اکنون در رویه قضاین یقالوه بقر   638نگردد. این امر نباید ما را از مقرره دیگری که در ماده  

ه شود غاعل نماید. مقیقود آن اسقت کقاهداف شرین بنابر مالحرات حفظ جامعه از آن استفاده من

در مواردی که رعتار مجرمانه متدم به ن وی اجماالً برای قاضن روشن گردیده و در جامعه هم یرنن 

توانقد طقور مننشده قاضن نتواند هی  مجازاتن برای عرد زانن به ینف یا اکراه در نرر بگیقرد. همین

رار ت یقیل چنانچه در جریان رسیدگن و تا قبل از ایالم گذشت شاکن ادله از طری  شقدود یقا اقق

کردن به شکایت اولیه زانیه یا مروط در خیقوف ینقف و تواند با شبدهشده باشد در اینجا قاضن من

کردن نیقز اکراه عقط همان مجازات قرآنن صد تازیانه را برای متدم تعیین کند. هر چند بدون شبده

دهد و با گذشقت من  النّاسن است که وصف مشدده به حد جردو با یقیده به اینکه ینف و اکراه ح 

 گردد.دیده مجازات به حالت اول خود باز منبزه
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راه دیگر برای اجتناب از صدور حکم قتل ترتیب دادن ادله و استدالالت خود با توسل به تفسقیردر  

جدت انتقال مجازات از قتل به حد تازیانه است. در مورد اینکقه آیقا ایقن روش موجقه و ققانونن اسقت  

 وشن اسقت بایقد آن را قابقل  گذار مبتنن بر ستر گناه و  رده اعن که سیاست قانون حداقل در جرایم یف 

دعاع دانست. در استفتائن که در سرسه نرریات عقدن مشورتن معاونت آموزش و ت قیقات آمده اسقت  

 ( 9: 3نیز همین نرر تأیید شده است.)معاونت آموزش قوه قضاییه، الف، جرد 

دیده ایالم گذشت نماید در اینجا بنا به استداللن که قبالً بیقان  زه حال اگر  س از قطعیت دادنامه ب 

 شود.  شد باید گفت مجازات زانن به همان مجازات یکید تازیانه برگشت داده من 

توانند یریقه دیگقری شقکایت  در زنای م ینه و رابطه نا مشروع عرد متأهل، هر یک از زوجین من 

 ینه موجب رجم را به ما هوحقه ندارند چرا کقه مجقازات  کیفری نمایند اما ح  طرح شکایت زنای م 

رجم ح  اهلل م ض است و بنا به ر ی غالب عقدا هی  یک از زوجین از این حیف حقن ندارند و قاضن  

تواند بنا به درخواست شاکن ادله موجد رجم را عراهم نمایقد امقا قاضقن موظقف اسقت در جدقت  نمن 

قانون مجازات اسالمن طرف دیگر را مجازات نماید. بقه نرقر   638احقاق ح  شاکن و با توسل به ماده 

بقر حققوق  رسد این ح  را نه براساس حقوق شرین برکه براساس اقتضائات دنیقای جدیقد و مبتنن من 

 یرعن باید شناساین نمود. 

النّاسقن کقردن  هاست که م اکم ما به سمت سازوکارهای حقوق یرعن و ح  در مورد سرقت، سال 

تقوان دیقد کقه در آن عقطقع یقد« صقادر شقده باشقد.  اند و کمتر حکمن را من ت نموده این جرم حرک 

الوصف هیچگاه ایتراضن از سوی متشریین نسبت به این رویه نشده است. مدیران قوه قضقاییه نیقز  مع 

د  گذار نیز برخالف نرر مشدور در عقه و با تغییقر رویکقر اند. قانون با سکوت خود یمالً آن را تأیید نموده 

داشت عصاحب مقال  قیش  که ایالم من   1370قانون مجازات اسالمن میوب    200ماده    2خود در بند  

ققانون    268از شکایت سارق را نبخشیده باشد.« یبارت عقدن عرعع االمر الن ال اکم« در بند )ذ( مقاده  

یفو و گذشت شاکن را تقا زمقان اثبقات سقرقت مقؤثر در سققوط حقد    1392مجازات اسالمن میوب  

گردد این اقدام قانونگذار قطعقاً گقامن بقه جرقو در  انسته است. زمان اثبات با قطعیت حکم تعیین من د 

اهلل را  قر  النّاسن کردن این جرم است. در واقع در این جرم حقوق یمومن جای مفدقوم حق  جدت ح  

 کرده است. 

هقم زدن نرقم یمقومن  النّاس باید از ح  دیگری که ناشقن از بقر  اهلل و ح  در م اربه در کنار ح  

شود صاحب آن مجمویه حاکمیقت  است نیز، سراا گرعت. این ح  که از آن به ح  یمومن نیز یاد من 

توان دریاعت نمود آن است کقه، عقدقا  به نمایندگن از کرّیت جامعه است. آنچه که از اقوال عقدا نیز من 

اند و متناسقب  تکابن متدم نرر داشته های چدارگانه مربوط به حدود به نتای  رعتار ار در تعیین مجازات 
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اند. ایقن آراء  با این که این رعتار منجر به قتل یا جرح یا بردن مال شده باشد مجازاتن را  یشنداد نموده 

 گانه در جرم م اربه دارد. های سه نیز داللت بر وجود ح  

بایسقت صقرعاً از  ن بر  ایه تفکیک و تمییز انجام شده در حدود در جرم م اربه نیقز ادلقه شقرین م 

های این جرم از جمره احراز قتقل یقا  الّردن این جرم ت ییل شود. در مورد سایر جنبه حیف جنبه ح  

 رسد قاضن باید حتن به امارات ایجاد کننده یرم نیز توجه کند.  نرر من ضرب و جرح یا سرقت به 

دارای اهمیت اسقت آن  نکتة دیگری که از حیف مدیریت قضاین  رونده و سیاست جناین قضاین    

تر است. از طرعقن،  است که جرم م اربه در قانون مبدم است و رسیدگن و تعیین مجازات آن نیز مبدم 

بینن شده اسقت کقه  برای هر یک از اععال عرد م ارب جرایم متناسب و متناظر در قانون مجازات  یش 

تقوان  ی آوردن به ینوان م اربه من تری آمده است. به جای رو تقریباً اوصاف و شرایط آن به ن و روشن 

از جرایم مشابه مًل قتل ضرب و جرح و سرقت و اخالل در نرم یمومن با ریایت قواید تعدد اسقتفاده  

 کرد. یناوینن که حتن بدتر از م اربه تضمین کننده حقوق عرد و جامعه است.       

 

 گیری نتیجه 

انقد.  گرا رقیبانقه در کنقار هقم ققرار گرعته و شرع گرا  با تشکیل حکومت قانون در ایران دو گفتمان یرف 

ها مربوط به مفدوم ح  بقوده اسقت ایقن اخقتالف عقراز و  های مورد اختالف آن ترین حوزه یکن از مدم 

هاین داشته است. اما رویکرد ععرن تالش هر دو گفتمان برای نزدیکن مفدومن و برقراری تناسقب  عرود 

 و تالئم بوده است. 

های  ت قت ینوانعحقدود«  دانان آن است که تمامن مجازات ان عقدا و حتن حقوق باور غالب در می 

الّردن صرف نیستند. ینوان  الّردن هستند. اما مقاله نشان داد که همه حدود ح  غیر از حد عقذف« ح  

ها در شقرع معقین شقده حقیققت شقرییه  هاین که موجب، نوع و میزان آن عحدود« به معنن مجازات 

در حقیقت متشریه است، به بیان امروزی این تعریف برساخت جامعه عقدا اسقت. و یقک  ندارد و داخل  

النّاس باشد این امتقزاج در مقالقه دیقده شقده اسقت و  اهلل و هم ح  تواند در شرایطن هم ح  رعتار من 

گقذار آن اسقت  سنجن شده است. تالش قانون سنجن و  یامد ها اثر تأثیر آن در تعیین و تًبیت مجازات 

دلیل تا متجانس بقودن حقدود  که این سیاست به ه برای حدود مقررات مشترک تدوین نماید درحالن ک 

رو مقن نمایقد کقه نتقوانیم در مرحرقه قضقا  بقه اشتباه است و ما را در مواردی با مشکالت جقدی ای رو 

گفقت  تیمیمن اتخاذ نماییم که خود باور به شرین بودن قطعن آن داشته باشیم. به همین جدت باید 

توان اصول مشقترکن در همقه مقوارد تقدوین کقرد و مقدین عیقینقاً  از دل مقررات  راکنده حدود نمن 

 شرین بودن« آندا نیز شد. 
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عر  خود را در مورد حدود تغییر دهیم و بپقذیریم کقه هقی  رعتقاری   یشنداد آن است که  یش 

ثباتن خاف عراهم گردد تا ععرقن  ای از شرایط ثبوتن و ا بالذات وصف حدی بودن ندارد. و باید مجمویه 

مستوجب حد گردد. اساساً حدی بودن وصف مجازات است نه وصف ععل ارتکقابن. مفدقومن مجقازات  

ها اثرگقذار  در عراینقد رسقیدگن قضقاین اسقت کقه ایقن مؤلفقه  . های چندی اسقت حد، مؤلَّف از مؤلفه 

دهنقد. عراینقد قضقاین متقأثر از  ر من های ارتکابن را داخل یا خارج از قرمرو حقد ققرا گردند و  رعتار من 

شکایت صاحب ح  و انتخاب و گزینش سیاست جناین مقرتبط و متناسقب بقا حق  ادیقاین از سقوی  

 قاضن و ادله اثباتن مرتبط است. براساس آنچه گذشت این مقاله واجد دو نتیجه بسیار مدم است. 

وزی از جقرم مطابققت نقدارد و  شناسقیم بقا تعریقف امقر ینوان جقرم من ای از آنچه که به یکم،  اره 

باشقد و بقا مفدقوم گنقاه یقا عمعیقیت اهلل« انطبقاق  متضمن تجاوز به حقوق هی  عرد یقا اعقرادی نمن 

الّردن م ض هستند. دسته دیگری از جرایم مستوجب  بیشتری دارد. این دسته از جرایم یا گناهان ح  

ب تعقر  بقه حققوق عقرد و جامعقه  ای اسقت کقه موجقهای بزهکارانه معمولن در هر جامعه حد رعتار 

شوند و طبعاً باید حقن برای متضررین این جرایم در نرر گرعت. ح  اعقراد از آن حیقف کقه رعتقار  من 

بزهکارانه منجر به ضرر مالن یا آسیب و صدمه جسمانن و معنوی شده است، ح  جامعقه از آن حیقف  

هقا منفعالنقه نیسقت و  گان ایقن ح  که نرم آن مختل شده است. براساس نتای  مقاله رویکقرد دارنقد 

ها در تقریل و تخفیف جرایم حدی یا تبدیل آن به مجازات از نوع دیگری یقا تعزیقری مقؤثر  گذشت آن 

 گذار باشد.  است و باید اثر 

ها در مرحرقه  های حدی  یروی هر یک از ح  ها در مجازات دوم، از دیگر نتای   ذیرش و تمیز ح  

هقای حقدی مقورد نرقر  بایست در تمقام مجازات این قایده من  .به خود است اثبات از نرام ادله مربوط 

ای یکسان برای همه رعتارهای بالقوه حقدی  قاضن باشد و او را از قرار گرعتن در مسیر یکنواخت و رویه 

ای که امکقان و خاصقیت حقدی شقدن را  بایست در هر یک از رعتارهای بزهکارانه قاضن من  .دور نماید 

سقان بقه  بدین   .یمومن را مورد توجه ققرار دهقد النّاسن و ح  الّردن، ح  یا حیًیت ح   دارند سه جنبه 

جای اثبات کرن رعتارهای مجرمانه؛ براساس نوع شکایت و متناسب با جنبه یا حق  مترتبقه بقه آن در  

اً   ن اثبات برآید به یبارت دیگر آنجا که مانند شرب خمر، زنا و لواط و مساحقه بدون شرایط کقه تمامق

النّاس یا حق  یمقومن  اهلل و ح  الّردن م ض هستند از نرام ادله شرین  یروی کند و آنجا که ح  ح  

الّردن را براسقاس ادلقه شقرییه  ترکیب شده اند ابتدا صاحب ح  را شناساین نماید سپس جنبقه حق  

ته از حق   های دیگر را براساس سیستم ادله معنوی رسیدگن نماید و در احقاق این دس احیاین و ح  

 .از امارات موجد یرم نیز استفاده نماید 

ویژه در  از دید قضاین راهکار اصرن در قبال جرایم مستوجب حد که بزه دیده نقش م وری دارد به 

زنای به ینف و لواط به ینف، تأثیر بخشن به گذشت شاکن است به ایقن صقورت کقه بقا گذشقت وی،  
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گردد که ینقف و اکقراه یقا  د و جرم حدی به موقعیتن بر من امکان نادیده گرعتن ینف و اکراه وجود دار 

تواند بر این اساس مبادرت به تعیین مجقازات  همان موقعیت بزه دیده در آن دخیل نیست و قاضن من 

تواند با ل اظ چدره ترکیبن ح  الّردن و ح  النّاسن بودن برخن حدود که جایگاه  کند. این رویکرد من 

 ت، به کارآمدی و اثربخشن بیشتر حدود در رویه قضاین بیانجامد. بزه دیده دارای اهمیت اس 
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