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 مقدمه

ها و دعاوی به متونی مراجعهه کنهد کهه صهرفا       صمتوفصل مخا اصل آن است که قاضی برای حل

. حتما  مفاد آن را رعایهت کنهد  ، نه اینکه ملزم نیز باشد، چارچوب را برای وی مشخص کرده است

. پس الزام قاضی به اجرای مفاد یک متن امری خالف قناعت وجدانی و قطع و حجیهت وی اسهت  

، که احکهام صادرشهده نهزدج حجیدهت دارد    با این دفاع ، زیرا قاضی باید نزد محکمة شارع مقدس

 .آید معذور باشد نه اینکه ملتزم بوده است هر چند که نتیجه به نظر یکی می

درستی به قضات اجازة رجوع به منهابع فقیهی را داده    قانون اساسی به 761اصل ، به همین دلیل

نه ملتزم باشهد بهه   وگر، رأی صادر کند، برای وی حجیت دارد آنچهزیرا قاضی باید براساس ، است

رعایت مفادی که قانون او را مکلّف به مجازات مثال  اعهدام کنهد و پهس از چنهد سهالی آن قهانون       

قضات نخواهد  چیزی جز تخریب عدالت قضایی و روحیة، عوض شود یا مجازات آن کاهش یابد

یهافتن آن   علهت حجیدهت   نهه بهه  ، ها نزد شارع مقدس معذور باشهد  بودن آن دلیل ملزم هرچند به، بود

ها که اصهلی واحهد    بودن مجازات و این امر هیچ تعارضی با اصل شرعی و قانونی، موضوع نزدشان

این اسهت   بودن مجازات تفاوت اصل شرعی با قانونی، توان گفت زیرا می، ندارد، شود محسوب می

ز جملهه آمیهزج   ا، اند اند که در قوانین ایران راه نیافته جرائم مستوجب مجازاتی دنیوی، که در شرع

اجازة اعمهال مجهازات   ، ها بودن مجازات و اصل شرعی، استمناء و سایر محرّمات کبیره، با حیوانات

هها ییهر همهین     بهودن جهرائم و مجهازات    یعنهی اصهل شهرعی   ، دههد  مرتکب چنهین عملهی را مهی   

را جهرم  التفهاوت   همهین مابهه  ، هها  بهودن مجهازات   اما اصل قهانونی ، داند ها را جرم نمی التفاوت مابه

برانگیهز اینکهه    کند و جالب اینکه احکام شرعی به مکلفین ابالغ شده است و تعجهب  محسوب نمی

این نکته میهم  . شود اما خالف قانون محسوب می، اعمال مجازات واطی حیوان خالف شرع نیست

مجوز مجازات ، عنوان اصلی عملی در شریعت ها که به بودن جرائم و مجازات است که اصل شرعی

، بلکه قاضی مجهازاتی را کهه مجهازات دنیهوی دارد    ، دهد ای را به قضات نمی نوع اعمال محرّمه هر

ها مانع اعمال مجازات اعمهال مبهاو و اعمهال محرمهة      بودن مجازات یعنی اصل شرعی. کند اجرا می

پس دست قاضی در اعمال مجازات هنگهام رجهوع   . شود صغیره و کبیرة دارای مجازات اخروی می
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الید گذاشتن  باز نیست و این سخن که در صورت امکان ارجاع قاضی و مبسوط، نابع فقییوی به م

کردن حقوق متیم یها صهدور احکهام متفهاوت و متعهارض       وی سبب دخل و تصرف زیاد و پایمال

نیهز  ، عهادل و مخهالف ههوای نفهس    ، فرمایی قاضی عالم وجه است و با اعتقاد به حکم بی، شود می

زیرا وقتی بهرای قاضهی مقهام    . اعتقاد به لزوم قاضی مجتید هم در تعارض است ناسازگار بوده و با

با این . ولو مخالف و متعارض را انتظار نداشت، توان صدور آرا مگر می، اجتیاد در نظر گرفته شود

پهذیرفت و شهاید قضهات     متأسفانه رویه این بوده است که عمال  چنین اقدامی صهورت نمهی  ، حال

 .قض آرایشان میلی به چنین اقدامی نداشتنددلیل ترس از ن به

هها اصهلی واحدنهد و     بودن جرائم و مجهازات  رسد اصل شرعی و قانونی به نظر می، به هر حال

زیهرا قهانون   ، تفاوت نگارشی دو واژة شرع و قانون نباید سبب تفاوت معنایی و مفیومی ایجاد کند

قضهات  ، 761طبه  اصهل   ، بنهابراین . سهت معنای شرع ا معنای اصطالحی نبوده و هم به 66در اصل 

توانستند هم به اعمال مجهازت در تعزیهرات در زمینهة اعمهال محرّمهه دارای مجهازات دنیهوی         می

 . بپردازند و هم به مجازات حدود نظر داشته باشند

در بیان احصای حهدود   7631آید که با وجودی که قانون مجازات اسالمی  این پرسش پیش می

بتهوان عمهل    112آیا مصادی  دیگری نیز وجود دارد که به مفاد مهادة  ، آمده استدر مقام تفصیل بر

گذار برخی جرائمی را که فقیا ذیل برخی جرائم دیگر مطهرو   از این رهگذر از آنجا که قانون. کرد

مانند تفخیذ کهه ذیهل بحهو لهواط مطهرو شهده اسهت و یها         ، طور مستقل حد دانسته به، کردند می

در این مقاله نیز همة جرائمی که در کتب روایی و فقیهی  ، بحو قذف آمده استالنبی که ذیل  سبد

بهودن آنهان اشهاره     صراحت به حدی به ییر از جرائمی که مقنن به، در باب حدود مطرو شده است

 112عنهوان اولهین شهرط مهادة      شوند تا فارغ از احکام تفصیلی هر جرمی به بررسی می، کرده است

پس منظور ما از حدود ییرموضوعه حدودی است که در . ودن آن روشن شودبودن یا نب ا حدی.م.ق

صرفا  قضات را به منابع فقیی ارجاع داده اسهت کهه ایهن     112نشده و مادة   قانون مجازات تصریح

 .معنای وضع اصطالحی نیست به
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 بررسی اسباب حدود در فقه و حقوق موضوعه

تکمیلهی و  )ها را به دو قسم اصلی و ییراصهلی   قانون مجازات اسالمی در بخش دوم خود مجازات

تعزیهرات دانسهته   ، قصاص و دیات، های اصلی را حدود تقسیم کرده است و اقسام مجازات( تبعی

اجازة قانون برای رجوع به منابع فقیی فقط نسبت به مجهازات   112با توجه به مادة ، بنابراین. است

در »: کنهد  مجازات اسالمی در این زمینه بیان می قانون 112مادة . حدود از نوع مجازات اصلی است

قهانون  ( 761) طب  اصل یکصد و شصت و هفهتم ، مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است

 .«شود اساسی جمیوری اسالمی ایران عمل می

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعهوا را  »: قانون مقرر کرده است 761اصل  همچنین

حکهم قضهیه را   ، اسالمی یا فتهاوی معتبهر   یابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبردر قوانین مددونه ب

از رسیدگی بهه  ، سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه ةتواند به بیان صادر نماید و نمی

 .«دعوا و صدور حکم امتناع ورزد

 اسباب حدود در نزد اهل سنت

اسباب حدود مورد اتفاق فقیای اههل سهنت   ، د وجود دارددر میان جرائم متعددی که در باب حدو

البته در زمینهة شهرب   (. 8ص، 5ج، تا بی، الجزیری)سرقت و قذف ، اند از زنا اند که عبارت سه قسم

از نظهر ابوحنیفهه   . اختالف نظر بسیار وجود دارد، عنوان قسم چیارم قرار گیرد خمر اینکه بتواند به

، تها  بهی ، جزیری)اند  راحت در قرآن تصریح شدهص بهداند که  می هایی های مستوجب حد را آن جرم

 : اند از که عبارت (3 و 8ص، 5ج

؛ (66: مائده)الطری   قطاع. 4؛ (32: مائده)شرب خمر . 6؛ (68: مائده)سرقت . 1؛ (1: نور)زنا . 7

 (.3ص، 5ج ،تا بی، جزیری)دانند  فقیای مالکی نیز محاربه را جزء حدود می(. 4: نور)حد قذف . 5

، قهذف ، انهد از زنها   عبدالقادر عوده نیز جرائم مستوجب حد را هفت جرم دانسته است کهه عبهارت  

دان دیگر عبدالرزاق  حقوق و( 13ص، 7ج، تا یب، عوده)ی بغ و، ارتداد، محاربه، سرقت، شرب خمر

ییهرآن   شرب خمر و، سرقت، اند از زنا سنیوری اسباب حدود را پنج جرم دانسته است که عبارت

 .الطری  قذف و قطاع، به شرط سکر
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ارتهداد و سهحر را از   ، النبهی  سهب ، قهذف ، تفخیهذ ، قیادت، مساحقه، فقیای عامه لواط، بنابراین

 .آورند و اما دربارة شرب خمر و محاربه و بغی اختالف نظر دارند شمار نمی اسباب حدود به

 اسباب حدود در نزد امامیه

وسهائل در متون روایی شیعه از جملهه  . یی و فقیی مختلف استجرائم مستوجب حد در متون روا
ابهواب حهد   . 7: اند اسباب حدود را بدین گونه بیان کرده، با اندک تفاوتی االحکام بیتیذو  عهیالش

  ، ابهواب حهد مسهکر   . 5، ابواب حد قذف. 4، ابواب حد سح  و قیادت. 6، ابواب حد لواط. 1، زنا

برخهی دیگهر از جهرائم وجهود     . ابواب حد مرتد. 8و ، حد محاربابواب . 1، ابواب حد سرقت. 6

هها را بهه نظهر از     امها آن ، کننهد  بیان مهی  راتیالتعز و حدودها را در بحو کتاب  دارد که مؤلفان آن

کارگرفتن واژة حد بهر سهر آنهان     بودن آنان تردید دارند زیرا از به داند یا در حدی اسباب حدود نمی

و ، و وطهی أمهوات و اسهتمناء   [ وطی بیائم]ابواب نکاو بیائم . 3اند از  رتکنند و عبا خودداری می

حهر  )کنهد   ابواب بقیه الحدود و التعزیرات که در آن از سحر و جادوگری و جز آن بحهو مهی  . 72

 (.1-741ص، 72ج، 7632، ؛ طوسی621ص، 78ج، تا بی، عاملی

طهور کهه    تلهف اسهت و همهان   در کتب فقیی نظرهای فقیا در زمینة اسباب و تعداد حهدود مخ 

ههای مقهدر در قهرآن را در زمهرة حهدود       این امر به این دلیل است که برخی صرفا  مجازات، گفتیم

اند و گاه منشأ اختالف اسهباب   اند و برخی دیگر همة جرائم مقدر در روایات را بر آن افزوده آورده

وایات است و گهاهی اسهباب حهدود    یا استظیار فقیا از ر، بر سر داللت یک سند یا تقیده و عدم آن

مساحقه و قیهادت  ، مثال  برخی لواط. اما در تعداد با هم تفاوت دارند. میان برخی فقیا یکسان است

. انهد  اند و برخی دیگهر آنهان را اسهباب جداگانهه بهرای مجهازات دانسهته        را تحت یک سبب آورده

ن اتفهاق نظهر در اسهباب حهدود سهبب      ای مطرو کرده که این امر در عی با عنوان جداگانه، بنابراین

 .اختالف در تعداد اسباب شده است

فصهل  ، زنها : فصل اودل. اند های مستوجب حد در چیار فصل بیان کرده برخی فقیای امامیه جرم

شهیید  (. 857-863ص، 1ج، 7684، مقهداد )محاربهه  : فصل چیارم، سرقت: فصل سوم، قذف: دوم

فصل ، فصل یکم در زنا: ها یاد کرده است فصل از آن تحت شش هیالدمشق لمعهاول در کتاب خود 
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فصهل پهنجم در   ، فصل چیارم در شهرب خمهر  ، فصل سوم در قذف، سح  و قیادت، دوم در لواط

آنگاه شیید فصل هفتم را بر آن فصول ششگانه افزوده و آن را به . و فصل ششم در محاربه، سرقت

بهرد کهه    صل از کیفر چند جرم دیگر نام میاختصاص داده است و در این ف« های گوناگون عقوبت»

کیفرهایی که در این فصهل نهام   . کند که کیفر تعزیری است نه حدد ها تصریح می دربارة برخی از آن

، 7686، شیید اول)ارتداد . 4، استمناء. 6، وطی االموات. 1، اتیان بیائم. 7اند از عبارت، اند برده شده

 (.173-155ص، 1ج

بندی به مهوارد زیهر اشهاره     خود بدون تبویب و فصل االنتصار در کتاب( هر)الیدی  مرحوم علم

      ، حکهم االسهتمناء و القیهاده   . 4، حکهم اتیهان البییمهه   . 6، حدد السح . 1، حدد اللواط. 7: کرده است

، 7472، الیهدی  علهم )حد سهارق  . 6، شرب الخمر. 5، (و سایر مسائل آن)حکم الزانی المحصن . 4

 (.572-518ص

فصل یکهم در حهدد   : در کتاب فقیی خود حدود را در شش فصل آورده است( ره)ام خمینی ام

 ،فصهل چیهارم در حهد مسهکر    ، فصل سوم در حد قذف، فصل دوم در لواط و سح  و قیادت، زنا

(. 585-611ص، 1ج، تها  بهی ، خمینهی )و فصل ششم در حهد محهارب   ، فصل پنجم در حد سرقت

   :انهد  ها نهام بهرده   از این جرائم و کیفر آن، مه در سایر عقوباتایشان در بخش دیگری با عنوان خات

ایشان در ضمن وطی بیهائم فرعهی را   . 6، کیفر در آمیختن با چیارپایان و مردگان. 1، کیفر مرتد. 7

 .کند  نیز در خصوص استمنا بیان می

: اند فرمودههای زیر بیان  حدود را شش مورد دانسته است و مباحو آن را با عنوان، شیخ طوسی

، ق ههه 7681، شیخ طوسی)ارتداد . 6و ، شرب خمر. 5، قطاع الطری . 4، سرقت. 6، قذف .1، زنا. 7

 (.11و 17ص، 8ج

را بیهان کهرده اسهت و اقسهام آن را     [ مجهازات ]اقسهام حهدود   ، جای اسباب به( ره)شیخ بیائی 

حهد  . 7: قهرار داد تهوان تحهت شهش فصهل      ها را مهی   چیارده قسم برشمرده است که این مجازات

حد آمهر بهه   . 6و ، حد قذف و حد شرب خمر. 5، حد لواط. 4، حد زنا. 6، حد محارب. 1، سرقت

 (.475-416ص، تا بی، شیخ بیائی)قتل دیگری 
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: اسهت  ریه ز شرو به یتفاوت اندک با و امر شش حد اسباب: آورده است عیشرامحق  حلّی در 

  یه طر قطهع  .6، سهرقت  .5، خمهر  شهرب  .4، قذف .6، (ادتیق و سح ، لواط) زنا توابع. 1، زنا .7

 (.766ص، 4ج، 7428، یحل محق ) داند یم راتیتعز ةزمر در را یبغ و ارتداد و، (محاربه)

 یحلّه  محقه   نظهر  مد حدود بر عالوه یعنی: شمارند یم جرم هفت را حدود اسباب فقیا یبرخ

 ایه  سهیوا   مؤلهف  ادامه در البته(. 151 و 156ص، 7366، هیمغن) شمارند یم حدود از زین را «ارتداد»

کهه  ]تاسهت   طور کهه گذشهت اسهباب حهد شهش      همان»: گوید شود و می این اشتباه می دچار عمدا 

، 7366، هیه مغن)کنهد   و در اینجا ارتداد را در زمرة اسباب حهدود بیهان نمهی   « ... زنا و[: اند از عبارت

 (.186ص

بدین نحو که هر یک از جهرائم  . شمارند رمیبرخی فقیای معاصر اسباب حدود را هشت جرم ب

با این حال ارتداد را مانند . دانند ای برای حد می مساحقه و قیادت را سبب مستقل و جداگانه، لواط

عالمهه  ، همچنهین (. 71ص، 7478، مکارم شهیرازی )دانند  مرحوم محق  حلّی از اسباب حدود نمی

و ، امها وطهی امهوات و بیهائم    . کهرده اسهت  ضمن هشت مقصد از حدود یاد  قواعدحلی در کتاب 

 (. 517-516ص، 6ج، 7476، عالمه حلی)مجازات مرتد را از جرائم مستوجب حد دانسته است 

اند که بهه شهرو    گانه احصا کرده برخی دیگر مانند ابی صالو حلبی اسباب حدود را به موارد نه

شهرب  . 3، سهرقت . 8، قیادت. 1، قهمساح. 6، لواط. 5، زنا. 4، حرب. 6، قتل. 1، کفر. 7: زیر است

، حلبی)اند  نکتة شایان توجه آن است که ایشان قذف را از اسباب حد به شمار نیاورده. خمر و فقاع

در خهالل همهان   ، دهنهد  ای که به بحو قذف اختصاص مهی  ولی در فصل جداگانه(. 424ص، تا بی

الناسهی آن قهذف را حهد     نبهة حه   دلیهل ج  کند که شاید به بحو از واژة حد برای قاذف استفاده می

 .اصطالحی ندانسته است

ایهن اسهباب بهه ایهن شهرو      ، خویی اسباب حد را شانزده جرم دانسته است... آیت ا، در نیایت

 :است

ازدواج با زن ذمی پس از ازدواج با زن مسلمان بهدون اجهازة زن   . 4، تفخیذ. 6، لواط. 1، زنا. 7

       ، قهذف . 8، قهوادی . 1، مسهاحقه . 6، ت توسهط محهرم  بوسیدن پسر بچه از روی شهیو . 5، مسلمان
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فهروج انسهان   . 74، سرقت. 76، شرب خمر. 71، سحر. 77، ادعای نبوت. 72، (ص)النبی  سب. 3

 (.61-55ص، تا بی، خویی)ارتداد . 76و ، محاربه. 75، آزاد

بهه شهرو زیهر    ، انهد  همة جرائمی که فقیا در کتب فقیی خود در باب حدود بیان کرده، بنابراین

 :است

وطهی  ، اسهتمنا ، ارتهداد ، بغهی ، محاربهه ، سهرقت ، شرب خمر، قذف، قیادت، مساحقه، لواط، زنا

، ازدواج با زن ذمی پس از ازدواج بها زن مسهلمان بهدون اجهازة زن مسهلمان     ، اموات و اتیان بیائم

ان و فهروج انسه  ، سهحر ، ادعای نبهوت ، (ص)النبی  سب، بوسیدن پسر بچه با شیوت توسط محرم

 .آزاد

حدود مسلّم و قطعی در منابع فقیی امامیه به موارد زیر ، توان گفت با توجه به آنچه گذشت می

 .محاربه. 5و ، سرقت. 4، شرب خمر. 6، قذف. 1، زنا. 7: شود منحصر می

گذار در قانون مجازات اسالمی جرائم مستوجب حد را نه سهبب دانسهته و بها عنهوان      اما قانون

فصل ، تفخیذ و مساحقه، لواط: فصل دوم، زنا: فصل اول: ست که بدین گونه استفصل بیان کرده ا

: فصهل هفهتم  ، مصرف مسهکر : فصل ششم، النبی سب: فصل پنجم، قذف: قوادی فصل چیارم: سوم

 .االرض و افساد فی 7بغی: و فصل نیم، محاربه: فصل هشتم، سرقت

دی و تجهاوز از جهرائم منصهوص    گذار در وضع جهرائم حه   با توجه به رویکرد تفصیلی قانون

شود که آیا جرائمی تحت شمول مهادة    حدی که محدود و معدودند در ادامه این پرسش بررسی می

 .گیرد یا خیر قانون مجازات قرار می 112

                                                           

مجازات بایی را تعزیری ، بنابراین. دکنن در بحو جیاد بیان می توجه آن است که فقیا جرم بغی را معموال  شایان ةنکت. 7

در همین زمینه دیگر  ةنکت. ندا هجرم بغی را ذیل تعزیرات قرار دادصراحت  بهدیدیم محق  حلی طور که  همان .دانند می

محاربه همان افساد  یعنی، کند می و تفسیر محاربه را تعریف ةواژ ومائده تفسیری است  ةسور 66 ةدر آی« واو»اینکه 

 ترکیب بغی و افساد فی االرض اصال  تعزیری است و دوم اینکه، مجازات بایی نخست، بنابراین. ض استفی االر

 .نیستصحیح 
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 تحلیل حدود غیرموضوعه

حدودی که در قانون مجازات اسهالمی بیهان نشهده و در    ، با توجه به آنچه در مباحو قبل بیان شد

بحهو  »یا با عنهوان  ، طور مستقل خواه آن را به، فقیی و در بحو کتاب حدود بیان شده است کتب

با توجه به آنچه در کالم فقیای امامیه بیهان کهردیم و   . اند آن را بیان کرده« مسائل مختلفه»یا « فرعی

 : اند از عبارت، ممکن است قاضی عمال  با آن مواجه شود

، بوسیدن پسر بچه با شیوت توسهط محهرم  . 4، 7فروج انسان آزاد. 6، استمنا. 1، وطی بیائم. 7

 .ادعای نبوت. 8و ، سحر و جادو. 1، ارتداد. 6، آوردن هووی ذمدی بر سر زن مسلمان. 5

البته این نکته شایان توجه است که برخی اصطالحاتی که در متون روایی و فقیی وجود دارد و 

یعنی کسی که نهبش قبهر و کفهن    ، از جمله نباج، اند وردهشمار آ فقیا آن را از اسباب مستقل حد به

شوند و به جرائم  به نظر سبب خاص محسوب نمی... کند یا مستحل محرّمات و  میت را سرقت می

دلیهل جلهوگیری از اطنهاب از     کننهد کهه بهه    ارتداد و جز آن برگشت مهی ، اصلی خود یعنی سرقت

 .شود پرداختن به آن خودداری می

 (آمیزش با حیوانات)« ائمهب وطی» 2م فقهیبررسی حک( الف

این آیات احکهام عهامی   . توان به آیات پنج تا هفت سورة مؤمنون اشاره کرد در زمینة اتیان بیائم می

داند و از مرتکبین به  دارد که ارضای تمایالت جنسی را ییر از همسران و کنیزان مملوک ممنوع می

. شهود  استمنا و جز آن می، مساحقه وطی بیائم، لواط، زناو متجاوز یاد کرده است و شامل « عادی»

                                                           

( 453ص، 6ج، 7413، ؛ روحانی438ص، 6ج، 7418، ؛ خراسانی56ص، تا بی، خویی)فروج انسان طب  نظر برخی فقیا . 7

، (351و  688-683ص، 62ج، 7681، بروجردی)رند مستوجب حد قطع ید است و روایات نیز بر این مطلب داللت دا

و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  7621داری مصوب  اما از آنجا که فروج انسان با توجه به قانون منع برده

 .نیازی به بررسی این مورد نیست، شود و مجازات تعزیری دارد جرم محسوب می 7687مصوب 

های  جنبه همة بودن است نه ن به موضوع ماهیت مجازات از حیو حدی یا تعزیریالبته منظور از حکم فقیی پرداخت. 1

 .فقیی
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شود و مجازات دنیوی خالف  البته از این آیات صرفا  حرمت تکلیفیه و مجازات اخروی استفاده می

محاربهه و جهز آن   ، اصل است که به تصریح نیاز دارد و در قرآن مجازات خاصی برای آن مانند زنا

 .مشخص نشده است، آن در این دنیا بکند را مأمور به اجرای( ص)که پیامبر 

 نبهر همهی  ، حول محور واطی و موطوء است، در روایات و منابع فقیی احکامی که وجود دارد

تکلیهف  ( الهف : کننهد  فقیا در کتب فقیی در زمینة آمیزج با یک حیوان دو بحو را بیان می، اساس

اگهر  اینکه : قسم دوم است بحو در زمینة چیست؟ (فاعل)تکلیف واطی ( ب خود حیوان چیست؟

در گام اول جدای از ، عبارت دیگربهچیست؟ ( واطی)فاعل تکلیف ، انسانی با حیوانی نزدیکی کرد

 شود یا خیر؟ نظر فقیا بر فاعل حد جاری می

 دیدگاه فقهای اهل سنت

بهه  قهول  ( قول به حهد؛ ج ( قول به تعزیر؛ ب( الف: در میان عامه در این زمینه سه قول وجود دارد

طور حنفیه و حنابله قائل به تعزیر هستند و مالکیه قائل به اجرای حهد اسهت و    همان. مجازات قتل

در میان فقیای شافعیه هر سه قول ، جرم وطی حیوان را مانند حد زنا قیاس کرده است و در نیایت

در این ، براینبنا(. 752و  743ص، 5ج، تا بی، الجزیری)اند  وجود دارد و قول به حد را اظیر دانسته

شود اختالف نظر شدیدی در میهان عامهه بهر سهر تعزیهری یها حهدی         طور که دیده می همان، زمینه

 .دانستن آن وجود دارد

 بررسی روایات امامیه

هها را   تهوان آن  دربارة وطی بیائم و درآمیختن با حیوانات در کتب شیعه روایاتی وجود دارد که مهی 

 .قیا به چیار دسته تقسیم کردطب  نظر مشیور تا نظر اقلیت از ف

قائهل بهر   ، این دسته از روایات که قول مشیور فقیا را به خود اختصاص داده اسهت  :دستة اول

 :اند از این روایات عبارت، بودن مجازات فاعل هستند تعزیری
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النن  ب» : لنن  :بقنن  ،ب نندبل نن بعلننهببعهنندب   نن (:بع)عنندمحمبی نندبع نن  ب،بعنندمحمبعالءبن نندمحمب  نن  ب عنندمحمبن نندمحمب نن   . 7
 (.517ص، 78ج، تا بی، حر عاملی)« وبالکدمحمبتءزعرع ب،بعه  بح  ب

النن  ب» :قن  ،ب ندبل ن بعلننهببعهندبعال    نن (بع)عنندمحمبی ندبع نن  ب،بوبل ءنندب ندمحمبع ن  ،بمن بلوع بعالض ن  ب نندمحمبع ن ل. 1
 (.514ص، 78ج، تا بی، حر عاملی)« وبالکدمحمبُع رببتءزعرع ب،بعه  بح  ب

ب،بعدمحمبی   ،بعدمحمب ءضر،بم بلوع بعحل نیب دمحمبعهوع . 6 ُ ئ بعدمحمبلعکن بعال    ن ،ب(ع)عدمحمبعهد  کنایهه از وطهی   ] یّن 

، 78ج، تها  بهی ، حهر عهاملی  ) «وبالکدمحمبعء َق بعلو ن بمو ءن ،بالل مبعه  بوالح  ب» : ل  [ حیوان است

 (.516ص

، حر عهاملی )« وُ هن وو بعحلن  ب»: فرمایند می هیف نحن ماکه در ، (ع) عن أبی جعفر، سَدیرروایت . 4

 (.517ص، 78ج، تا بی

 :کنند بودن داللت می روایاتی که بر حدی: دستة دوم

 عه  بعحل  ب:بق  ،ب دبل  بیتدب    ب أوجل(بع)ع دب صریبعدمحمبی دبع   ببةلوعع. 7

کنایه از وطی حیوان ] عال    نةبأیتندبوبعالنذی،بابالض حشنةبأیتدبعالذی»(:بع)عدمحمبی دب ءضرب،بم بلوع بی و رو . 1 

 (.514ص، 78ج، تا بی، حر عاملی)« ح   بح بعالزعند، [است

 :داند روایاتی که مجازات فاعل را قتل می: دستة سوم

 .«عُلت » :ق  ،ب   ةب دبل  بیتد(بع)عدمحمبی دبع   ب،بلوععةبمج  ب دمحمبول عج. 7

ب لن  بعلن قبق ا ن بم،بعدمحمبعالر ن بأیتندبعال    ن (بع) أ ب ءضبیصح    بیاببع   ب:ب ه    ب دمحمبهب بق  بةلوعع. 1
 (.514ص، 78ج، تا بی، حر عاملی) هوبذعک:بق  ،بهوبعاللت :ب لهت...بع رببضر ةبابال   ف

                                                           

مثال  شخص محمد بن . کند که اسناد روایات نیز را بررسی کند قاضی را مجاب می، قانون مجازات اسالمی 112مادة . 7

کند  دیگران بیان میضعف وی را از نگاه  الفیرستسنان مختلف فیه است بدین گونه که شیخ طوسی در کتاب 

اما شیخ خود در ، (664ص، 7616، طوسی)به ضعف وی اعتقاد دارد  رجالو در کتاب ( 135ص، 7657، طوسی)

و شیخ مفید هم ( 177ص، تا بی، طوسی)آورد که امام از او به خیر و خوبی یاد کرده است  روایتی را می بتیالغ کتاب

 (.148ص، 1ج، 7611، شیخ مفید)دانسته است ( ع) در کتاب االرشاد او را ثقه و از اصحاب امام
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 .داند ضربه می 15این دسته از روایات مجازات واطی را ربع حد زانی یعنی  :دستة چهارم

وبضرببمخ  بوبعشرعدمحمب..ب.»،ب دبعالر   بأیتدبعال     (بع)عدمحمبی دبإ رعه مب،بم بلوع بإ ح قب دمحمبع  ل -
 (.517ص، 78ج، تا بی، حر عاملی) « وط  ب

تهوان در چیهار قسهم     روایات و احکام در زمینة مجازات آمیزج بها حیوانهات را مهی   ، بنابراین

 .ربع حد و قتل، حد، تعزیر: خالصه کرد

 بررسی اقوال فقهای خاصه

ئهه  بلکه در زمینة کیفیت جمع بین این روایات و در نتیجهه ارا ، فقط روایات حکم واحدی ندارند نه

در میهان فقیهای امامیهه سهه قهول      ، بنهابراین . نظر واحد از سوی فقیا نیز اختالف نظر وجهود دارد 

صهاحب  . وجود داشته باشد، دلیل تمسدک به هر یک از روایات و استظیار دالیل مختلف تواند به می

، 47ج، 7422، نجفهی )دانهد   را مصهداقی از مصهادی  تعزیهر مهی    « ربهع حهد زانهی   »جواهر روایات 

اند از قول به  مانند که با هم تعارض دارند و عبارت سه دسته از روایات باقی می، بنابراین(. 668ص

انهد   در زمینة جمع بین روایات شهیخ طوسهی ایهن گونهه بیهان کهرده      . «قتل»و « حدد زانی»، «تعزیر»

د اند و روایهات حه   به این نحو که ایشان متعرّض روایات قتل نشده(. 61ص، 72ج، 7632، طوسی)

انهد کهه    را بر صورت ایالج و ادخال بر حیوان و روایات دیگر را بر صورت ییرایالج حمل نمهوده 

البته این نظر صحیح نیست هم از این نظر که تکلیف روایات مبتنی بر قتل واطی مشخص نشهده و  

. داردتفصیل و تفکیک روایات وجیی ن، بنابراین. هم از این نظر که اتیان همیشه توأم با ایالج است

دوم اینکه روایات قتل را بر صورت تکرار و پس از دو یا سه بار تعزیر یا حدخوردن حمهل کنهیم   

تهر اینکهه صهاحب     خواهد تا از ظاهر روایات دست برداریم و از این میم که این وجه هم دلیل می

ینکهه  گوید با وجود روایت کسی اساسا  به قتهل نظهر نهداده اسهت و دیگهر ا      کتاب زبده الفقییه می

؛ 476و  471، 426ص، 3ج، 7416، ترحینهی العهاملی  )روایات ییر از تعزیر را بر تقیده حمهل کنهیم   

شیید اول در این زمینه بیان کرده است مجهازات ایهن   (. 431-524ص، 6ج، 7632، فاضل لنکرانی

، هسهتند یا قتل [ تازیانه 722]یا حدد تام ، تازیانه 15شخص تعزیر است و نظر کسانی را که قائل به 

 (.157و  152ص، 1ج، 7686، شیید اول)داند  ضعیف می
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نکهردن   و عمل« قتل»و روایات « حد زانی»دلیل اعراض مشیور از روایات  برخی به، به هر حال

شهیخ  )بهودن اسهت    طور که نظر مشیور فقیا بر تعزیری همان. اند ها قول تعزیر را تقویت کرده به آن

، 6ج، 7632، فاضهل لنکرانهی   ؛676ص، 7366، هیه مغن؛ 478ص، اته  بی، حلبی، 418ص، تا بی، بیائی

البخنب بی ن  ب  ن بنصن  بوب»: فرمایهد  و بلکه باالتر صاحب جواهر می( 763ص، تا بی، ؛ زنجانی524ص
و به نظر با توجه به تردیهدی کهه   ، (668ص، 47ج، 7422، نجفی)«   بمیکندمحمبصصن  بعالمجن عبعه ن ،ب توی ب

قول مشهیور صهحت بیشهتری    ، درستی معین نشده استات واطی بهدر روایات وجود دارد و مجاز

 .دارد

 «استمناء»بررسی حکم فقهی( ب

« خاتمهه »جرم دیگری که فقیای امامیه در کتب فقیی خود و در کتاب حدود و معمهوال  بها عنهوان    

اصطالحی اسهت کهه   ، که نام آوای تنفس است« هخضخص»البته عنوان . استمنا است، کنند بحو می

توان بهه آیهات پهنج تها هفهت سهورة        دربارة حکم استمنا نیز می. رخی روایات بیان شده استدر ب

، تا بی، حر عاملی)اند  در این زمینه به همین آیه استناد کرده( ع)مؤمنون استناد کرد زیرا امام معصوم 

 .را بیان کرده است ءاما این آیات و روایت حرمت تکلیفیه استمنا(. 515ص، 78ج

 قهای اهل سنتدیدگاه ف

داننهد و   زیرا برخی این اقدام را جهایز مهی  ، نظر فقیای عامه ابتدا برای احکام تکلیفیه مختلف است

طور که بر حرمت  همان. برخی دیگر مانند فقیای امامیه قائل به حرمت ارتکاب چنین عملی هستند

ی حنابلهه و حنفیهه   اند و اینکه گفته شده است برخهی فقیها   و مجازات مستمنی ادعای اجماع کرده

شهده را ضهعیف و ییهر قابهل توجهه و اعتمهاد        استمنا را جایز شهمرده ، دلیل ترس از ارتکاب زنا به

به هر حال در زمینة ماهیت مجازات مرتکب قائل به مجازات تعزیری هسهتند و معتقدنهد   . دانند می

 (.751ص، 5ج، تا بی، الجزیری)شود  که به اجماع علما حد بر وی جاری نمی

 بررسی روایات امامیه

روایات بسیاری مانند بحو وطی بیائم وجود ندارد و چند روایت است که برخهی  ، هیف نحن مادر 

از جمله روایت احمد بن محمد که بیان شد و برخی از روایات . کنند بر حرمت این عمل تأکید می
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در  ن اسهت کهه فهردی   کننهد و مضهمون آ   که بر کیفر دنیوی داللت دارند و یک مضمون را بیان می

کهه   طهوری  هحضرت به دسهتش شهالق زد به    ه است واین عمل را انجام داد( ع) منانؤزمان امیر م

برایش زن گرفت و همة فقیایی که در کتب فقیی خود به بیان المال  دستش قرمز شد و بعدا  از بیت

ها منعکس شهده   آنپردازند بدون هیچ اختالفی مضمون این روایات در اقوال  حکم فقیی استمنا می

 .است

 :به شرو ذیل است، روایاتی که در این زمینه وجود دارد

عندمحمبی ندب،بعندمحمبطهحن ب ندمحمب عن ،بعندمحمبنبع ندمحمب ن   ،بعندمحمبیدن ب ندمحمبن،بنب دمحمبعحل دمحمباب ن  و بعندمحمبنب ندمحمب  ند. 7
 عملنن  ب نن بمنندمحمب  ت  ننرببعنن  بحت نندبعدننر  بم ب و ب،بعُتنندب ر نن بع ننهب ننذکر (بع)ی  بیمریعملنننم نیب(:بع)ع نن  ب

 (.514ص، 78ج، تا بی، حر عاملی)

  ننرببعنن  بحت نندبعدننر  ب،بإ  بعه نن  بعُتنندب ر نن بع ننهب ننذکر بحتنندبینننز »:بقنن  (بع)لوععننتب لع بعنندمحمبی نندب ءضننرب. 1
بق  :بق    «وب و   بمدمحمب  تبم  بعمل ه نی:بوبالبیعه  بإال 

وملبع هن ب،بالبأبسب ن :بقن  ،بعء هب   ع بحتندبع نز ب دبخرببثءه  ب دمحمبم  و بوبح نیب دمحمب لعلةب أالت بعدمحمبعالر  . 6
 (.515ص، 78ج، تا بی، حر عاملی)   بذعک

 بررسی اقوال فقهای خاصه

کند و شاید  رسد روایت سوم مجازات دنیوی مستمنی را اثبات نمی به نظر می، دربارة روایات امامیه

یها  ، کنهد  ر نفی حد حمل مهی داند و ب به همین دلیل است که صاحب جواهر این روایت را شاذ می

کند که شاید پرسش دربارة انزال با دست هنگهام مالعبهه بها زوجهه یها       طور تعبیر می روایت را این

یا اینکه بگوییم ظاهر این روایت با ظاهر آیة پنجم سورة مؤمنون که به حرمهت  ، کنیزج بوده است

گویهد از ایهن نظهر بایهد ایهن       یتعارض دارد به همین دلیل صاحب جواهر م، کرد تکلیفیه اشاره می

با توجه به دو روایت دیگهر نظهر   ، بنابراین(. 648ص، 47ج، 7422، نجفی)روایت را کنار گذاشت 

بودن مرتکبین به عمهل اسهتمناء    بسیاری از فقیا در این زمینه تقریبا  یکسان است و قائل به تعزیری

عقوبهات  »یها  « فروعهات »بها عنهوان    طور که بیان شد همة فقیا این بحهو را معمهوال    همان. هستند

 ...و( ره)امهام خمینهی   ، عالمهه حلّهی  ، طور که محق  حلی همان، اند آورده« مسائل دیگر»و « متفرقه
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، استمنا کند[ ییرآن]هرکس با دستش یا . «وبتلن عر بم نوبب   نربعممن ق،بمدمحمبع ت  دب    بعنز رل»: اند بیان کرده

؛ 478ص، تها  بهی ، ؛ حلبهی 418ص، تها  بی، بیائی)امام است  شود و مقدار آن منوط به نظر تعزیر می

، 7422، ؛ نجفی157ص، 1ج، 7686، ؛ شیید اول611ص، 1ج، تا بی، ؛ خمینی621ص، 7366، مغنیه

بین فقیای عامه و خاصه در این زمینه اتفهاق نظهر وجهود دارد کهه     ، به این ترتیب(. 643ص، 47ج

 .تندقائل به مجازات تعزیری بنا به نظر حاکم هس

شدن دست مرتکب کیفری متعیدن نباشد تا حاکم شرعی موظف بهه اعمهال    رسد سرخ به نظر می

بهودن آن   بحهو حهددی  ، مجازات به همین نحوی که در روایت آمده است مکلّف شود و در نتیجهه 

، 7632، فاضهل لنکرانهی  )رسد این نوع کیفر یکی از انواع تعزیهر اسهت    بلکه به نظر می، پیش بیاید

 .طور که سایر فقیا نیز چنین معتقدند همان، (565ص، 6ج

 بوسیدن پسربچه توسط محرم از روی شهوت( ج

رسد این مهورد   به نظر می. آید شمار نمی این مورد نیز در کتب اهل سنت از اسباب خاص حدود به

یهان  ب( ره)خهویی  ... تنیا توسط آیت ا، با توجه به آنچه در ادامه خواهیم گفت، نیز مانند بحو قبل

شده باشد زیرا فقیای امامیه در زمینة بوسیدن پسربچه قائل به تعزیر هستند و فرقی میهان محهرم و   

 .در ادامه روایات و نظرهای فقیا در این زمینه بیان شده است، به هر حال. ییر او قائل نیستند

 بررسی روایات امامیه

 .است که در ذیل بیان شده است (ع)از امام صادق ، تنیا روایتی که در این زمینه وجود دارد

 ق ن بالبمن  ب شن و ابقن  بع نرببم ان ب نوب[بحمنرق]جمنذقب(بع)قهنتبال ندبع ن  ب:بقن  ،بعدمحمبع ح قب دمحمبع ن ل. 7

 (.411ص، 6ج، 7632، فاضل لنکرانی)

 اقوال فقهای خاصه

ان قائل بهه  بدین نحو که اقلیت آن. اند طور که بیان شد در این زمینه فقیای امامیه دو دسته شده همان

؛ 47ص، تها  بهی ، خهویی )دانند  بودن مجازات مرتکب هستند و مجازات وی را صد تازیانه می حدی

اکثهر فقیها   ، ولهی در مقابهل  (. 116ص، 6ج، 7413، ؛ روحانی486ص، 6ج، 7418، خراسانیوحید 

؛ شهیخ  126ص، 7422، شیخ طوسهی )اند  طور مطل  بوسیدن پسر بچه را مستوجب تعزیر دانسته به
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و بها توجهه بهه تردیهدی کهه      ( 162ص، 1ج، 7686، شیید اول ؛578 و 474، 418ص، تا بی، ائیبی

توان از قول ابن ادریس که نظر بینابینی دارد و سعی در جمهع بهین    تر را می نظر صحیح، وجود دارد

قائهل بهه تشهدید    ، ایشان در عین اینکه در نظر اکثر شهرکت دارد . وجو کرد جست، ادله کرده است

 (.467ص، 6ج، 7472، حلی)است  تعزیر

 آوردن هووی ذمّی بر سر زن مسلمان( د

، طور که بیان خواههد شهد   اما همان. اند فقیای اهل سنت این اقدام را در زمرة اسباب حدود نیاورده

بدون اجازة وی با زن ، سپس، برخی فقیای امامیه برای فردی که با زن مسلمانی ازدواج کرده است

انهد و مجهازات وی را حهددی     ازدواج کند قائل به مجازات شده( ی یا مجوسیمسیح، ییودی)ذمی 

ابتهدا بهه   ، باشهد  دانستن هر جرمی بدون استناد به ادلة فقیی متصور نمی از آنجا که حددی. اند دانسته

 .پردازیم اقوال فقیا در این زمینه می، بیان ادله و سپس

 بررسی روایات امامیه

انهد   یی چند روایت وجود دارد که به عدم جواز چنین عملی تصریح کردهدر این زمینه در متون روا

ها یک روایت است که به مجازات مرتکب اشاره کرده است کهه در ذیهل بهه آن     و فقط در میان آن

 .شود اشاره می

دمحمبعضرقب     ن بوبع نربب ن:بق  ،ب دبل  بتزوجبذم  بعهدبم ه  (:بع)لوععتبهش قب دمحمب  ملبعدمحمبی دبع   ب. 7
ک ننفب:بقهننت،بضننربب نندمحمبعحلنن بوبملبعضننرقب     نن ،ب نن  بلضنن تبعمل ننه  ،بحنن بعالزعننندبعث نن بعشننرب ننوط  بوبنصننض  ب

 (.771ص، 74ج، تا بی، حرعاملی) عنخذبعال وببابال صفب   ربب  :بع رببعال صفابق  

 بررسی اقوال فقهای خاصه

طب  برخی روایهات  ، ندبدون اذن همسر مسلمانش با زن ذمدی ازدواج ک، طور که مرد مسلمانی همان

طریقة زدن نصهف تازیانهه طبه     . است( دوازده و نیم تازیانه)هشتم حد زانی  مجازات مرتکب یک

. شهود  گیرد و با نصف دیگر به بهدن مرتکهب زده مهی    روایت آن است که نصف آن را به دست می

، تها  بهی ، یهائی شهیخ ب )انهد   دانسهته ( زدن از نظهر کیفیهت  )برخی دیگر طریقة تنصیف را زدن بینابین 

 اند و در این زمینه نیهز بهه نظهر    شمار نیاورده این مورد را نیز اکثر فقیا از اسباب حدود به(. 411ص
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بار این اقدام را از جرائم مستوجب حد آن هم از اسهباب   خویی برای نخستین اهللتیآ فقط رسد یم

انهد و چنهین فهردی را     یروی کهرده در این زمینه نیز برخی فقیا از نظر ایشان پ. اند مستقل بیان کرده

، 6ج، 7413، ؛ روحهانی 486ص، 6ج، 7418، خراسهانی وحیهد  )داننهد   مستح  مجازات حهدی مهی  

انهد و متعهرض    در این زمینه نیز از آنجا که اکثر فقیا با اینکه در مقام احصای حدود بوده(. 153ص

یم و وجود قاعده در ایهن زمینهه   توان گفت با توجه به اصل تفسیر به نفع مت می، اند این مورد نشده

 .تواند باشد نیز از مصادی  حدود نمی

جهرائم مسهتوجب حهد    ، یک از جرائمی کهه بیهان شهد    هیچ، با توجه به آنچه بیان شد، بنابراین

ای کهه از   گذار نیز با توجه به فلسفه و نظر قانون. توانند قرار بگیرند نمی 112نیستند و مشمول مادة 

امها  . شهمار نیهاورده اسهت    دهد جرائم یادشده را از اسباب حدود به ه نشان میداشت 112وضع مادة 

     : انهد از  عبهارت ، انهد  جرائمی که مدنظر مقنن بوده است و فلسفة وجودی وضع مادة یادشهده بهوده  

حال باید با بررسی ادلة فقیی مشخص شود که آیا واقعا  این . ادعای نبوت. 6و ، سحر. 1، ارتداد. 7

دلیهل   امها بهه  . باشهند یها خیهر    112تواند مشهمول مهادة    ز جرائم مستوجب حد هستند و میموارد ا

اظیهار نظهر در   ، اشتراکی که این سه جرم از حیو مجازات و داللت روایات و نظرهای فقیا دارنهد 

 . ها صورت خواهد گرفت زمینة ماهیت این سه جرم پس از بیان این اشتراک

 بررسی حکم فقهی ارتداد( هـ

طهالق و جهز آن از   ، نکاو، میراث، داد در کتب فقیی در بسیاری ابواب از جمله أطعمه و أشربهارت

اما با توجه به ههدف ایهن مقالهه صهرفا  بهه بحهو مجهازات        . شود جمله باب حدود از او بحو می

تواننهد طبه     قضهات مهی  ، شود که آیا مجازات وی حددی است که در نتیجه شخص مرتد توجه می

یا مجازات وی تعزیری است ، ون مجازات اسالمی به مجازات شخص مرتد اقدام کنندقان 112مادة 

 .کند که قضات را از اجرای مجازات منع می

 دیدگاه فقهای اهل سنت

قائهل  ، و خواه فطری یها ملّهی  ، فقیای عامه بدون هیچ تفصیلی به قتل مطل  مرتد چه مرد و چه زن

. شود شود و در صورت عدم توبه کشته می رتد توبه داده میاکثر آنان قائل هستند که ابتدا م. هستند
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خواه مرد باشد یا زن؛ خواه توبه کند یا نکنهد  ، اما حسن بصری قتل مرتد را مطلقا  بیان داشته است

(. 885ص، 1ج، تها  بهی ، ؛ عهوده 16-87ص، 72ج، 7472، ؛ ابن قدامه416ص، 5ج، تا بی، الجزیری)

اگهر مهرد باشهد کشهته     ، عه را دارد و معتقد است اگر توبه نکهرد رسد ابوحنیفه تفصیل شی نظر می به

 (.765ص، 1ج، 7426، الکاسانی)شود  شود و اگر زن باشد به هیچ وجه کشته نمی می

طور که دیدیم فقیای اهل سنت مجازات اعدام مرتد را بها اینکهه قتهل نهوعی      همان، به هر حال

اند و در نتیجه قتل وی را قتهل تعزیهری    نیاورده شمار های حددی به از مجازات، مجازات مقددر است

 .دانند می

 بررسی روایات امامیه

اما در روایات در زمینة مرتهد و  . کنند صرفا  مجازات اخروی شخص مرتد را بیان می 7بررسی آیات

از جمله مهوارد  ، کند اما روایاتی که صرفا  به مرتد اشاره می. اطراف آن احکام بسیاری مترتب است

 1:استزیر 

     ، (فطهری و ملهی  )روایات نهاظر بهه اقسهام مرتهد     . 1، روایات ناظر به عامل ارتداد و کیفر آن. 7

          ، روایهات نهاظر بهه احکهام مرتهد فطهری و ملهی       . 4، (دادن مرتهد  توبهه ) روایات ناظر به استتابه. 6

روایات ناظر به زنهدی   . 1 ،روایات ناظر به احکام مرتد زن. 6، روایات ناظر به احکام مرتد مرد. 5

 ...و مناف  و آب  و

 . کنیم اشاره می، کنند در اینجا صرفا  به قسم اول از روایات که کیفر و مجازات مرتد را بیان می

مندمحمب ن  ب»(: ص) اهلل رسهول  قهال ، روایت نبوی در همین زمینه وارد شده است که چنین است. 7
 .(766ص، 78ج، تا بی، نوری)« وع  ب  قتهو 

عندمحمببمندمحمب حن ب   ن  بمر نب بن نو بهنوبکذ ن ب  من بم ن رب  نوبکن  ربمرتن (:بع)عدمحمبنب دمحمبم همبعندمحمبی ندب ءضنرب. 1
 .عال بق

                                                           

 .54: ؛ مائده726: ؛ نحل88-86: ؛ آل عمران766: ترتیب رجوع شود به نساء به. 7

 .رجوع شود 544-556ص، ابواب مرتد، عهیالشوسائل برای مشاهدة روایات بیشتر در این زمینه به کتاب. 1
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مدمحمبلال بعدمحمبعال بقبوبکضربمبن بعننز بعهن بنب ءن بع نبقب:ب أالتبعاب ءضربعدمحمبعملرت ب ل  :بعدمحمبنب دمحمبم هم .6
 (.544-545ص، 78ج، تا بی، حر عاملی... )  ببتو  بال بوبق بو  بقته 

 اقوال فقهای خاصه

عالمهه  ؛ 516ص، 6ج، 7476، عالمهه حلهی  )بودن مجازات مرتهد هسهتند    برخی فقیا قائل به حدی

و شهیید ثهانی حهدبودن    ( 72ص، 7471، ؛ تبریزی55ص، تا بی، ؛ خویی783ص، 1ج، 7472، حلی

ی نظر اکثر و مشهیور  و برخ، (611ص، 74ج، 7415، شیید ثانی)داند  ارتداد را معروف بین فقیا می

طور کهه بیهان    همان، در مقابل، (636ص، 8ج، 7416، هاشمی شاهرودی)اند  از فقیا را چنین دانسته

اند و آن را  صرفا  به مجازات مرتد اشاره کرده( ره)شد برخی فقیا از جمله شیید اول و امام خمینی 

، 1ج، 7686، شهیید اول )انهد   اند و بهه حهد تصهریح نکهرده     جزء عقوبات مختلفه و فروعات آورده

چنهین اقهدامی از سهوی صهاحب جهواهر و شهیخ       (. 614ص، 1ج، تا بی، ؛ موسوی خمینی151ص

؛ شهیخ  625ص، 47ج، 7422، نجفهی )انهد   طوسی نیز انجام گرفته است که تصریح بهه حهد نکهرده   

 از جمله ابی صالو حلبی آن را حد ندانسهته اسهت  ، اما برخی دیگر(. 187ص، 1ج، 7681، طوسی

پهذیرد و آن را از اسهباب    بودن ارتداد را نمهی  و محمدجواد مغنیه نیز حدی، (677ص، تا بی، حلبی)

ارتهداد را  ، پیشوای بزرگ فقییان عنوانبه یحلّ محق (. 628ص، 7366، هیمغن) کند یمحدود خارج 

 (.766ص، 4ج، 7428، محق  حلی)صراحت جزء جرائم تعزیری آورده است  به

 «حر و جادوس»بررسی فقهی ( و

یعنی سحر و جادوگری در کتب ، النبی دارد سحر و جادو در کتب فقیی امامیه وضعیتی مشابه سبد

شهود و فقیها بهرای آن     حدود و ذیل فصل قذف و در مبحو فروعات یا مسائل مختلف بحو مهی 

کهه   اند و از آنجا مطرو نکرده... شرب خمر و، قذف، مانند سایر حدود از جمله زنا مبحو مستقلی

گذار این گونه جرائمی را که فقیا به صورت فرعی و استطرادا  ذیهل سهایر حهدود     سابقه دارد قانون

باید ماهیت این جرم نیز ، بنابراین. النبی حد دانسته است مانند تفخیذ و سبد، اند مستقل مطرو کرده

ل سهنت نیهز مفیهد    اما قبل از آن بیان نظر فقیای اهه . بودن آن بررسی کرد از حیو حدی یا تعزیری

 .است
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  دیدگاه فقهای اهل سنت

طور  همان، اما در زمینة مجازات ساحر، از نظر فقیای عامه سحر و جادوگری از گناهان کبیره است

اند و قول مشیور ایهن اسهت کهه سهاحر و      شمار نیاورده که گذشت آن را در زمرة اسباب حدود به

خواه اعتقاد به اباحة سحر داشهته باشهد یها بهه     ، نکندشود خواه توبه کند یا  جادوگر مطلقا  کشته می

بهر قتهل سهاحر بهدون اسهتتابه      ... طور که روایت جندب بن عبدا همان. حرمت آن علم داشته باشد

. «ضهربه بالسهیف  ، حد الساحر»: فرماید کنند که می نقل می( ص)داللت دارد از آنجا که پیامبر اکرم 

شود  گوید ساحر کشته نمی این است که می، مالکیه و حنابله اما قول شافعیه برخالف اقوال حنفیه و

به هر حال فقیای عامه در صرف مجازات . مگر زمانی که به حلّیت و اباحة سحر اعتقاد داشته باشد

، تها بهی ، الجزیهری )آورنهد   شمار می اما آن قتل را تعزیری به، اتفاق نظر دارند، ساحر که اعدام باشد

 (.613ص، 72ج، 7472، ؛ ابن قدامه461ص، 5ج

 بررسی روایات امامیه

 :در زمینة سحر و جادو در متون روایی این چیار حدیو وجود دارد

،ب  حربعمل ه نیبعلت بوب ن حربعالکض ن لبالعلتن (:بص) ببق  بل و :بق  (بع)لوععتب کوندبعدمحمبع دبع   ب. 7
وبال بعال ننحربوب،بعالکضننربیع ننمبمنندمحمبعال ننحربال  ب:بوبملبالبعلتنن ب نن حربعالکض نن لابقنن  (بص) ببایبل ننو :ب ل نن 

 .عالشرکبملروان 

 .عال  حربع رببابال  فبضر  بوعح  بعهدبلی  :بق  (بع)عدمحمبح   ب دمحمبعحل دمحمبعدمحمبی دبع   ب. 1

إذعب ن نبل نب بعن ال ب:ب لن  ،بعندمحمبعال ن حر(بص) بب نئ بل نو :بقن  ،بعندمحمبابابان ،بعندمحمبی  ن ،بعدمحمب ع  دمحمبعهند ب. 6
دو )اگهر بیدنهه   : دربارة ساحر سؤال شهد و فرمودنهد  ( ص)از پیامبر .  ش  عب ذعالکب ل بح  بوم 

 .شود  خونش حالل می، بر ساحربودنش اقامه شد( شاهد عادل

حن   بعاللتن ب...بک  بعلوکبمندمحمبتءه نمبئن ئ بمندمحمبعال  نحر(بع)عدمحمبی   بی  بعه    ب،بعدمحمب ءضر،بعدمحمبع ح قب دمحمبع  ل. 4
 (511و  516ص، همان، حر عاملی) إالبی بعتوب

 قوال فقهای خاصها

عُلتن ب،بمندمحمبع ن بابال نحر»: را آورده و بیان کرده اسهت « مسائل أُخر»محق  حلی در ذیل مباحو قذف 
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ضهمن   لمعهه و شیید اول در کتاب ( 754ص، 7428، محق  حلی)« ع بک  بم ه  بوبعنوببع بک  بک  رع

کنهد و   یهان مهی  حکهم سهاحر را ب  « مسهائل »بها عنهوان   ، پردازد فصل سوم که به بیان حکم قذف می

امهام خمینهی   (. 168ص، 1ج، 7686، شهیید اول )« عال  حربعلت بعذعبک  بم ه  بوبعءنزلبعالکن  ر»: فرماید می

بها  « قول فهی االحکهام  »نیز بحو سحر را در دنبالة احکام قذف پس از ( ره) لهیرالوسیتحردر ( ره)

اسههت در کتههاب عبههارت ایشهان دقیقهها  همهان عبههارت محقه     ، کننهد  بیهان مههی « فروعههات»عنهوان  

 و «کن  رعبکن  بع بنوبعنبوبم نه  بکن  بع بلتن عبابال نحربع ن بمندمحم»: و آن عبارت چنین است، االسالم عیشرا

در «  نببخنب بی ن  ب  ن »فرمایهد   ی که صاحب جواهر میحدد است گونه نیبد هم فقیا ریسا عبارت

، 47ج، 7422، نجفهی ؛ 45ص، تا بی، ؛ خوی621ص، 1ج، تا بی، موسوی خمینی)آن اختالفی نیافتم 

 (.616ص، 3ج، 7416، ؛ ترحینی العاملی132ص، 7366، هیمغن ؛441ص

 (ص)ادعای نبّوت و تشکیک در صدق نبی خاتم  (ز

اما در قوانین موضوعه بدان تصریح نشده اسهت بحهو   ، جرم دیگری که در منابع فقیی وجود دارد

 .اند رة آن اظیار نظر کردهادعای نبودت است که هم فقیای عامه و هم فقیای امامیه دربا

 دیدگاه فقهای اهل سنت

داننهد   بلکه وی را مرتد می، اند انگاری نکرده عنوان سبب مستقل جرم فقیای عامه مدعی نبوت را به

کنند و از آنجا که مرتد را از اسباب حهدود خهارج    و از این نظر مجازات مرتد را بر وی جاری می

، ابهن قدامهه  )بلکه قتل وی قتلی تعزیری اسهت  ، باشد ی نمیدانند مجازات مدعی نبوت نیز حد می

 (.771ص، 72ج، 7472

  بررسی روایات امامیه

 :اند به شرو زیرند روایاتی که به مجازات مدعی نبوت اشاره کرده

ب:بق  ،بعدمحمبی دبعءضول. 7 ب ل  (بع)قهتبأل دبع  عّلل   ...إ بمسءت بعلو بذالکب  قته :بإ  ب زعء  بعزعمبین  بن د 

ب ءن یبوبال ن  ةب ءن ب ن  تد(بص)قن  بعال  ندب:بقن  ب ندبحن عه،ب(ع)عدمحمبی ندب ءضنرب... . 1 ،بیع ن بعال ن سبإن ن بالبن ند 
ب...ب  قتهو ب...  دمحمبعو عدبذالکب

ن ب:ب ندبحن عهبقن  (بع)عدمحمبن دمحمبیدن  دمحمب نء  بعندمحمبعالرضن ب. 6 والب،بالت  ن بإالندبعنوقبعالل  منة(بص)وبئنرعء بحم  



  222                                               1315، پاییز و زمستان 2 شمارة، 1دورة ، حقوق جزا و سیاست جنایی 

 

ب ء  بإالدبعوقبعالل  مة ، 78ج، تها  بهی ، حهر عهاملی  )   م بم  ربالک  بمدمحمبمسهببم ن ...بدمحمبعو عدبن    ب  ،بن د 

 (.555ص

ین ند ب،بمن بیولی...بوع:ب لن  (بص)النوبی  بل نببیتندبعال  ندب(:بع...ب)قهنتبأل ندبع ن ع:بعدمحمبح لثب دمحمبمغری بقن  . 4
، حهر عهاملی  )عبإنن بالنوبق ن بذالنکبمن بی نهمبم ن   بی ن ،بالکندمحمبکن  بعلتهن ،بال:بک  بعل  بم  ابق  ،ببینتبیقبال

 (.557ص، 78ج، تا بی

 اقوال فقها خاصه

بها ههم اخهتالف نظهر     ، باشهد  فقیا از این نظر که مدعی نبوت سببی جداگانه است و تابع مرتد نمی

نظر اقلیت فقیای امامیه با اکثر فقیای عامه مواف  است و قائل هستند که مدعی نبوت مرتهد  . دارند

؛ ترحینهی  456ص، 74ج، 7415، شهیید ثهانی  )جهاری اسهت   مجازات مرتد بر وی ، بنابراین. است

دلیهل اطهالق روایهات مهدعی نبهوت بهر        اما برخی دیگر بهه (. 616و  611ص، 3ج، 7416، العاملی

دو سهبب مسهتقل   ، مجازات و عدم اطالق و تفصیل روایات مرتد قائل بر این هسهتند کهه ایهن دو   

ال اختالف نظر فقیا از این منظر در اما به هر ح(. 441ص، 47ج، 7422، نجفی)شوند  محسوب می

 .گذارد مجازات وی تأثیری نمی

را که برای هر ( ص) راکثر فقیای امامیه بحو ادعای پیامبری و تشکیک در نبوت و صدق پیامب

عنوان یکی از فروعات در کتاب حدود ذیل بحو قهذف بیهان    به، اند یک حکم واحد در نظر گرفته

، 1ج، 7686، شهیید اول )داننهد   جازات مدعی نبوت را قتل و اعهدام مهی  م، اما دربارة کیفر. اند کرده

(. 411ص، 1ج، تها  بهی ، موسهوی خمینهی  ؛ 45ص، تها  بهی ، ؛ خهویی 132ص، 7366، ؛ مغنیه161ص

، نجفهی )در وجوب قتل مددعی نبهودت مخهالفی نیهافتم    : فرماید می( ره)طوری که صاحب جواهر  به

فقهط  ، انهد  بودن آن تصهریح نداشهته   از فقیا به حدیهیچ یک ، با وجود این(. 442ص، 47ج، 7422

، تها  بهی ، خهویی )اند  عنوان سببی مستقل از اسباب حدود دانسته عدة کمی از فقیا ادعای نبوت را به

آنان ، و با وجود این، (522ص، 6ج، 7418، خراسانیوحید ؛ 153ص، 6ج، 7413، ؛ روحانی45ص

رتی که صاحب جواهر در زمینة شک در نبهوت  در صو، اند سخنی از مجازات شک در نبوت نگفته

 (.447ص، 47ج، 7422، نجفی)هم نفی خالف کرده است 
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 اطالق تعزیر منصوص شرعی بر جرائم ثالث و تفکیک آن از منصوصات حدی

، انهد  گانة یادشده از جهرائم منصهوص تعزیهری    برای رسیدن به نتیجه و اثبات این امر که جرائم سه

شود که شخصی امهری را کهه از    البته مشکل زمانی بیشتر می. عزیر هستیمناگزیر از تعریف حد و ت

، انهد  اند و براساس آن بهه ارائهة نظهر پرداختهه     ابتدا به انحراف رفته است و بسیاری بر آن دامن زده

 .بدییی بداند و دست رد بر نظریة خالف یا نگاه نو بزند

شهود   رج این نظریه زمانی سیل و آسان میظاهر بدییی و پذی اثبات اشتباه و انحراف این امر به

از سوی فقیهه یها   « حدود و تعزیرات»توجه به اینکه در عالم واقع تعریفی از  نظر بی که یک صاحب

بهار بهه    خود را در مقابل روایات قرار دهد و بخواهد بهرای اولهین  ، دانی صورت گرفته است حقوق

 .وایات بپردازدها از دل آیات و ر  تبویب و تفکیک جرائم و مجازات

 تفکیک جرائم منصوص حدی از جرائم منصوص تعزیری

حهال آنکهه بها تفحهص در     ، اند را وجه تمایز حد و تعزیر دانسته« مجازات مقدر»فقیا در این مقام 

امها خهود آن مصهادی  را در    ، شویم که وصف یادشده را دارنهد  منابع روایی به مصادیقی مواجه می

صهرفا   « مجهازات مقهددر  »به نظر . اند لیلی نیز برای این نظریه مطرو نکردهاند و د زمرة حدود نیاورده

های حد و تعزیر نیست و استدالل در این زمینه ناتمام است زیرا تعریف حد بهه   وجه تمایز تعریف

. گیهرد  مجازات مقدر بسیار جامع و مانع اییار نیست و تعزیرات منصهوص شهرعی را نیهز دربرمهی    

اضافه شود تا در این زمینهه  « مجازات مقدر»نیز باید به وصف « بودن و مصرو معین»وجه ، بنابراین

مجازات حدی یا در آیهات تصهریح   ، بنابراین. تعزیرات منصوص شرعی از تعریف حد خارج شود

و در تعریهف تعزیهر   ، انهد  معنای لغوی معین شده حتی به، یا در روایات با وصف حدبودن، اند شده

طور که برخهی فقیها در تعریهف     همان. را افزود« یالب»رمقدر نیز باید قید عنوان یک مجازات یی به

تعزیر عقوبت یا تهأدیبی اسهت کهه یالبها  میهزان آن معهین       »: اند تعزیر این نظر را دارند و بیان کرده

، 7471، جیرمهی ، 756ص، 76ج، 7476، ؛ مقدس اردبیلی416ص، 1ج، 7415، شیید ثانی)« نیست

 (.12ص، 7ج
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 (جرائم ثالث)ص تعزیری جرائم منصو

ههای اصهطالحی    ای که آثار بسیاری در پی دارد در مقام تعریهف  اساسا  قانون در مقام وضع هر واژه

هها   در حالی که تعریف، کند هر چند در این مقام نیز گاه کوتاهی می. های لغوی نه تعریف، آید برمی

گهذار در مهادة    قهانون .   داردمساعدت بزرگی در رفع ابیامات و تشخیص و ورود و خروج مصادی

: کند بیان می 75داند و در مقام تعریف در مادة  را یک مجازات می« حد»قانون مجازات اسالمی  74

 .«تعیین شده است، و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، میزان، نوع، حد مجازاتی است که موجب»

زیهرا وقتهی   ، ص شهرعی توان گفت این سه دسته جرم اخیر نیهز از جهرائم تعزیهری منصهو     می

بایهد از اسهتظیار خهود و    ، بودن این جرائم را مشخص نکرده باشد صراحت حدی روایات و ادله به

نظر فقیا این است که از آنجا که حدود بر مجازات مقهدر داللهت   . کالم سایر فقیا مساعدت گرفت

تهوان   ین سه جرم را میا، در نتیجه، آید شمار می دارند و قتل و اعدام هم خود یک مجازات مقدر به

زیهرا عهالوه بهر اینکهه     ، اما کالم فقیا در این زمینهه ناتمهام اسهت   ، از جرائم مستوجب حد دانست

کهالم فقیها نیهز دربهارة مقهدربودن      ، شهود  صرفا  مالکی برای حد محسوب نمی، مقدربودن مجازات

ههایی وجهود    مجازاتزیرا در شرع ، اطالق خود را از دست داده است، عنوان یک معیار مجازات به

ها را شیید  اند و برخی از آن دارد که با وجود مقدربودن در زمرة جرائم مستوجب تعزیر قرار گرفته

برای مثال شخصی که با همسر خود در روز ماه مبهارک رمضهان همبسهتر    . برشمرده است( ره)ثانی

اسهباب  ، بنهابراین . اند دهشود و دیگران بعد از وی نیز آن را نفی نکر شالق به وی زده می 15، شود

صراحت معین کرده است و آنچه در آن تردید وجهود   ها را به اند که شارع مقدس آن حدود جرائمی

های مقدر در شرع وجود دارد کهه برخهی    وقتی مجازات، بنابراین. باید خارج از آن قرار گیرد، دارد

باید آن را در زمهرة حهدود قهرار     زمانی، در زمرة تعزیرات و برخی دیگر در زمرة حدود قرار دارند

وگرنهه ایهن   .. شرب خمر و ، مثل روایات باب زنا. بودن آن جرم تصریح شده باشد داد که بر حدی

دلیل در زمرة حدود آورد و وقتی صراحتی در این زمینه وجهود   ترجیح بالمرجح است که آن را بی

تر اینکه در شرع هر قتل و اعدامی  میم، هبلکه در این زمین. باید آن را در زمرة تعزیرات آورد، ندارد

از . بهودن متبهادر کنهد    لزوما  در جرائم مستوجب حد قرار نگرفته است تا ذهن را به سهمت حهدی  
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جمله قتل در فراج که مجازات مقددری است که شارع اجرای آن را در اختیار زوج قرار داده است 

ازات را اجرا کند و خود تقاص کند تا اگهر  شخصا  مج، دلیل اینکه خود شاهد قضیه بوده است و به

گذار ایران هم به این امر کامال  اشهراف   تشفی خاطر مدنظر است به نحو بیتری انجام گیرد و قانون

داشته و آن را در زمرة تعزیرات قرار داده است و فقیای شورای نگیبهان ههم بهه ایهن امهر واقهف       

فقیای اهل سنت نیز متعرض قتل در فهراج  . اند نشده گذار درستی مانع این عمل قانون اند و به بوده

تواند به قتل و اعدام او در آن حالت اقدام  می، کند اینکه اگر ببیند مردی با همسرج زنا می، اند شده

بها اینکهه عامهه در    ، بنابراین. دانند و آن را مجازات تعزیری می( 421ص، 5ج، تا بی، الجزیری)کند 

ییهر از قتهل در   . داننهد  هر مجازات مقدری را حد نمهی ، اند ا پذیرفتهتعریف حد مالک مقدربودن ر

با وجودی که اعدام است آن را در  -با شرایطش –برخی فقیا جرائم دیگری که مجازات آن، فراج

صراحت در زمرة تعزیرات قهرار   زمرة تعزیرات قرار داده است از جمله محق  حلی که ارتداد را به

و ، انهد  آن را از اسباب حدود خارج دانسته، ندارند یحیتصراینکه چنین  داده است و برخی دیگر با

که شاید این امر . اند بودن آنان تصریح کرده دربارة سحر و ادعای نبوت نیز فقط عده قلیلی بر حدی

تعریهف حهد اطهالق خهود را از     ، بنابراین. در این زمینه با جرائم منصوص شرعی مشتبه شده باشد

، بنابراین. با توجه به آنچه گذشت در شمول حد بر این جرائم تردید وجود دارددست داده است و 

تها ذههن را   ، توان این جرائم را حدی دانست و هیچ مرجحی نیز در ایهن زمینهه وجهود نهدارد     نمی

مگهر اینکهه در روایهات بهه     ، متبادر به این قضیه بکند که ایهن سهه جهرم را از نهوع حهددی بهدانیم      

تصریح شهده باشهد و   ، آمده است... طور که در روایات باب زنا و شرب خمر و بودن آنان آن حدی

گانه از جرائم تعزیری منصوص شرعی هستند و مجازات آنان اعدام تعزیهری   به نظر این جرائم سه

 .است

 نتیجه 

مشخص شد اسباب حدود در منابع فقیی با همة اختالف نظری که میهان  ، با توجه به آنچه بیان شد

در ایهن تحقیه  سهعی بهر ایهن بهود همهة        . محدود و معدودند، سر شمارج آن وجود دارد فقیا بر

بررسهی شهود تها مصهادی  و اسهباب      ، های فقیی در باب حهدود وجهود دارد   جرائمی که در کتاب
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ایهن  ، بنهابراین . روشهن شهود  ، قانون مجازات اسالمی به آن ارجهاع داده بهود   112حدودی که مادة 

 .عنوان اولین شرط مراجعه به منابع فقیی بررسی کردیم ماهیت مجازات به جرائم را صرفا  از نظر

عبهارت   بهه . مانهد  به نظر ما دیگر موجبی برای رجوع به منابع فقیی در بحو حدود بهاقی نمهی  

قانون مجازات در منابع فقیی وجود ندارد و حتی مصادیقی هم کهه   112مصداقی برای مادة ، دیگر

بودنشان جای بحو و تردید دارنهد   خود در حدی، بیان شده است 7631در قانون مجازات اسالمی 

کهس از فقیها بهه     شود و هیچ از جمله بحو بغی که در کتب فقیی معموال  در بحو جیاد مطرو می

 .بودن آن نباید تردید کرد بودن آن نظر نداده است و در تعزیری حدی

قهانون   112سه جرم از میان جرائمی که در این تحقی  بررسی شد و فلسفة وجودی وضع مادة 

شاید بها وجهود اظیهار    . سحر و ادعای نبوت، اند از ارتداد عبارت، گردد به آن برمی 7631مجازات 

باز هم جای بحو و اظیار نظر داشته باشد بهه ههر حهال ایهن     ، ها انجام گرفت نظری که دربارة آن

، باشهند  از جرائم تعزیری منصوص شرعی مهی ، گذار نیز بوده است م که در ابتدا مد نظر قانونجرائ

بودن وجه تمایز آن با جرائم منصوص تعزیری است که  زیرا حد مجازات مقدر معین است و معین

جرائم منصوص حدی یا در آیات بهه نهوع جهرم و    ، عبارت دیگر به. مجازات مقدر ییرمعین هستند

یا در روایات به حدی بودن آن اشاره شده است و در مواردی از جملهه  ، ات تصریح شدهقدر مجاز

ها تصریح نشده است و در آیهات نیهز    بودن آن اما به حدی، جرائم یادشده که مجازات مقدر هستند

، بنهابراین ، صرفا  مجازات اخروی برای برخی از جرائم از جمله ارتداد در نظر گرفتهه شهده اسهت   

قانون مجازات  112مصداقی که مشمول مادة ، با وجود این. مشمول عنوان حد قرار گیرد تواند نمی

وجود ندارد مگر آنکه محاکم بر استظیار خود و نظر مشیور فقیا نظر داشته باشند و ، اسالمی باشد

. این موارد را همچنان مشمول عنوان حد بدانند و از طرف دیگر اینکه مادة یادشهده مفیهوم نهدارد   

قانون یادشده در مقام منع محاکم در رجوع بهه فقهه در جهرائم تعزیهری      112مادة ، عبارت دیگر به

قهانون اساسهی در جهرائم تعزیهری بهه فقهه        761توانند به استناد مادة  نیست و همچنان محاکم می

 .مراجعه کنند
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