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دهیچک  
 74بر  شالق افزون ،تعدد و ضرورت تشدید مجازات عنوان  بهاخیراً با تمسک  ،وان عالی کشورمحاکم کیفري و حتی دی

گاه صدق  یمبناي چنین اقدام .اند د قرار دادهییحتی تا بیش از صد ضربه را با حفظ ماهیت تعزیري مورد تأ و ضربه
حال آنکه - شود یمتوجیه  ،ه رفتار واحدفر بر جرائم متعدد و نیعنوان تعدد بر رفتار مجرمانه و در حقیقت تحمیل ک

حیثیات مختلف بر فعل  تعدد گاهیو  -صراحت جمع مجازات در جرائم تعزیري را منع کرده است گذار به نقانو
و  انجامد یمکمی  لحاظ بهمجازات شالق  ۀاین رویکرد ضمن آنکه به توسع .گردد عنوان میاز جمله نفس تعدد  ،واحد

مبانی فقهی محدودیت مجازات شالق تعزیري است و از  برخالف ،رود یمشالق حدي نیز فراتر در موارد بسیاري از 
هاي اجتماعی سازگاري ندارد. در کاهش مجازات بدنی و تمایل به مجازات گذار قانونبا سیاست عملی  ،سوي دیگر

شالق را قبل  به کیفر حداقلیِضمن آنکه حکم  اًمکرر ،بر دادگستري رویۀ حاکمنگهبان و  يسوابق نظرات فقهی شورا
هر افزونی بر حداکثر  ،دانسته ینما توبیخ روا یاز جمله تذکر و ارشاد  ،هاي غیرکیفرياز اطمینان از بازدارندگی اقدام

هاي سال ۀکرده است. روی ا انفصال و مانند آن منع مییاعم از حبس  ،باشدوجود داشته شالق را حتی اگر کیفر دیگري 
شالق  ،هاي تعزیريبندي مجازاتبا طبقه 1392یطی پیش گرفته شده که قانون مجازات اسالمی در سال اخیر در شرا

جز  ،ضربه 74مجازات بیشتر از  .ضربه معین کرده است 74ششم قرار داده و حداکثر مجازات این طبقه را  ۀرا در طبق
از این جهت نیز انطباق  است. لذا،فر خارج قانونی ندارد و از حدود طبقات کی یتعریف و مصداق ،در موارد منصوص

کیفرهایی فراتر و خارج از قانون در  توان گفت می بندي کیفر ممکن نیست و در حقیقتآن با قانون مجازات و درجه
 تأکیدقانون اساسی بر آن  36بودن کیفر را که اصل  اصل قانونی ،گیري این رویهشکل گرفته است. شکل ۀ قضاییروی

مجازات شالق تعزیري مورد سنجش و  مبانی فقهی و حقوقیِ مزبور با ۀروی ،قض نموده است. در این مقالهکرده نیز ن
 .واکاوي قرار گرفته است
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 مقدمه
 هم ،رو ازاین. باشد قانون بر یمبتن دیبا مجازات دیتشد نوع هر مجازات، بودن یقانون اصل مطابق

 موجبات نیا نیترمهم. اندشده حیتصر قانون در مجازات دیتشد زانیم هم و دیتشد موجبات
ی اسالمي جمهور گذار قانون نظر از دیتشد گر،یدي سو از. است جرم تعدد و تکرار عام، صورت به
 حکم از از نظر موضوعی قصاص و حدود و بوده راتیتعز به منحصر ،یفقهی مبان از تیتبعبه

عبارت  به. استی قاض اریاخت دری کل طور به ،یفقه ۀیاول ةقاعد بنابر هم راتیتعز .دانخارج دیتشد
 آنکه ضمن شارع. دانست فهم و فیتوص قابل ر،یتعز ةقاعد متن در دیبا را فریک نوع نیا ،دیگر

 بدون را فریک نییتع اریاخت ت،اس ساخته ممنوع را آن بر افزون و نموده محدود را ریتعز حداکثر
 کهیی آنجا از. است نموده محولی قاض به حداکثر از شیافزا عدم بر تأکید با و حداقل لحاظ

 نیا با را شالق حداکثر فقها مشهور است، بوده شالق ،یسنت فقه دري ریتعز مجازات غالب مصداق
 74 ،باشد کمتر حدود اقل از دیبا ریتعز و استي) قواد حد( ضربه 75 حدود اقل که استدالل

 تالش 1392 سال در ویژه بهی اسالمي جمهور گذار قانون ،ينظر نیچن رغم هباند.  نموده مقرر ضربه
 ةقاعد ،درواقع و دینمای قانون ضوابط به دیمق را ریتعز مخصوصاً فریک نظام تا نمود مبذولي وافر

 در امر نیا. است کردهی تلق گذار قانون را حاکمي معنا ای نمودهی نف را» الحاکم راهی بما ریالتعز«
ي بندطبقه در گذار قانون. است شده حیتصری اسالم مجازات قانون 18 مادة جمله از چندي موارد

 در و داده قرار 8 و 7 ،6 درجات در را شالق مجازات ،19 مادة دري ریتعزي هامجازات
 نییتع ضربه 99 عفتی مناف جرائم در و ضربه 74 را آن حداکثر 6درجۀ  یعنی حالت نیدتریشد

 تیوضع چنانچهی قانون وی فقهی مبان طبق ایآ که است آن قیتحقی اصل مسئلۀ. است کرده
 حداکثر از واحد جرم در شالق مجازات شیافزا امکان شود، حادث تعدد و تکرار مثلي ا مشدده

 است، کرده ممنوع را هامجازات جمع گذار قانون کهی حال در هم آن ،ضربه 74ی قانون وی شرع
 خارج واحد حالت از را جرم که استي امشدده تیفیکی بررس مقاله نیا هدف یا خیر. است سریم

 خود مورد در اگرچه ؛آوردینم وجود به را تعدد حالت مشدده تیفیک ،عبارت دیگر به .کندینم
 ةقاعد رشیپذ با که است ذکر به الزم. شوندیم ادغام گریکدی در نیعناو نیا رایز .باشد جرم تعدد
 مسلّم آنچه البته. شدي حد تعداد از شیب زانیم به شالق دیتشد به قائل توانیم ها،مجازات جمع
 بر عالوه. است 1392ی اسالم مجازات قانون در گذار قانوني سو از موضع نیا رشیپذ عدم ،است

 زیجا را حد از شیب به آن شیافزا زین هامجازات جمع ةقاعد رشیپذ صورت در فقها ازی برخ ،نیا
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 قراری بررس موردی فقه وی حقوق ۀعرص دو در را سؤال ،همسئل در این قیتحقي برا 1.دانندینم
 .میا داده

 
 یحقوقی بررس. 1
ان قائل به امکان تشدید شالق به میزان بیش از حد هستند و برخی از قضات دان حقوقاي از دهع

قوة  ادارة حقوقیاند و این نظري است که کرده يرأر دادگستري براساس آن مبادرت به صدو
به آن اشاره کرده  19/1/1394-91/94/7 شمارة نظریۀ مشورتیه نیز آن را پذیرفته و در قضایی

قانون  137و  134مواد  دییتأان ناظر بر دان حقوقاست. استدالل اصلی این دسته از قضات و 
ایشان معتقدند مواد مذکور شامل  ،عبارت دیگر به .مجازات اسالمی توسط شوراي نگهبان است

هاي تعزیري اعم از حبس، جزاي نقدي و شالق است و وجهی ندارد شالق را از مجازات همۀ
حکم تشدید به میزان بیش از حداکثر مجازات استثنا کنیم. چنین اعتقادي در عمل موجب صدور 

هاي بدوي به شالق بیش از از دادگاهنحوي که برخی شده است؛ به رویۀ قضاییاحکام متفاوت در 
هاي تجدیدنظر نیز واقع شده دادگاه دییتأ اند که غالباً موردتعداد حدي در مقام تعدد حکم کرده

 1145 ۀشعب جزایی عمومی دادگاه 9/10/1392 مورخ 1000841 شمارة ۀدادنام ،براي مثال .است
 111 و حبس ماه 6 و سال 7 تحمل به سرقت در مشارکت بابت از را متهمان از کیهر ،تهران
 دادگاه 63 ۀشعب توسط قسمت این در يرأ این و است نموده محکوم تعزیري شالق ضربه

 صادره 14/10/92 مورخ 834 شمارة دادنامۀ طبق همچنین،. است شده دییتأ تهران استان تجدیدنظر
 فقره هر بابت و متعدد هايسرقت حیث از متهم تهران، جزایی عمومی دادگاه 1137 شعبۀ از

 39 شعبۀ توسط که است شده محکوم تعزیري شالق ضربه 80 و حبس سال 6 تحمل به سرقت
 . است گشته دییتأ نیز تهران استان تجدیدنظر دادگاه
-347 شمارة دادنامۀدرخصوص  ،دادگاه تجدیدنظر استان تهران 39 شعبۀ مقابل، سوي در

 مشارکت اتهامبه  تجدیدنظرخواه که ري شهر اطفال جزایی دادگاه 102 شعبۀ از صادره 11/10/92
 استناد به تعزیري شالق ضربه 440 و حبس ماه 2 و سال 74 تحمل به ،آزار به مقرون سرقت در

 قانون 134 مادة ذیل رعایت با بود، گردیده محکوم 92 مصوب اسالمی مجازات قانون 134 مادة
 مجازات تشدید عنوان به محکوم ازاتمج حداکثر بر سال پنج ،1392 مصوب اسالمی مجازات

 دادگاه 2 شعبۀ ،دیگري يرأ در. ه استدانست اجرا قابل را شالق ضربه 74 صرفاً و هنمود اضافه
 را سمنان جزایی عمومی دادگاه 103 شعبۀ 9/5/1393-458 شمارة دادنامۀ ،سمنان استان تجدیدنظر

ی ول ،نداردی مانع تیمعص تعدد به ریتعز تعددی کل طور هب: «دیفرمایم نهیزم نیا دری یاستفتا به پاسخ دری گانیگلپای صاف اهللاتیآ .1
 ).126811 ةشمار(استفتاي .» العالم واهللا. باشد الحد دون ما دیبا ریتعز
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 فقره هشت تحمل به ،سرقت فقره رچها در مشارکت اتهام به تجدیدنظرخواهان آن موجب به که
 شده محکوم )دوم ردیف متهم( ضربه 111 شالقِ فقره 6 و )اول ردیف متهم( ضربه 111 شالقِ
 همۀ ،باشد بیشتر حدي مجازات مقدار از نباید تعزیري مجازات میزان که استدالل این با بودند،

 .است داده تقلیل ضربه 74 به ضربه 111 از را شالق هايمجازات
 

 مشدده کیفیات لحاظ با تعزیري کیفر ماهیت قلب عدم .1-1
 ،واقعی تعدد نه و مشدده کیفیت لحاظ با آن بر زائد مقدار افزودن و تعزیري شالق مجازات تشدید
 اسالمی مجازات قانون در آنکه حال. شد خواهد حدي کیفر به تعزیري کیفر ماهیت قلب موجب
 سه تکرار دلیل به تواننمی ،مثال براي. نیست ممکن و هنشد بینیپیش کیفر ماهیت تبدیل 1392
 این به قائل اگر اما ،شد افساد باب از حدي کیفر به تعزیري کیفر تبدیل به قائل تعزیري، جرم فقره
 نیست پذیرفتنی وقت هیچ حال، بااین. است شده عوض موضوع که ایمپذیرفتهدرواقع  باشیم، نظر
 به تبدیل مشدده کیفیت لحاظ با را او مجازات شود، تعزیري تسرق مرتکب فردي مثالً اگر که

 به توسعه و تبدیل قابل که هستند شرعی توقیفی عناوینی، چنین ،عبارت دیگر به .نماییم حدي کیفر
 حکم امکان و دانستمی تعزیري را سال 20 تا حبس سابق، گذار قانون که همچنان. نیستند کدیگری

. بود نکرده بینیپیش را مقدار آن از بیش چراکه نداشت؛ وجود تکبمر براي سال 20 از بیش به
 تعزیري، کیدرجۀ  حبس عنوان به 1392 ا.م.ق در سال 25 از بیش حبس تعیین با که است بدیهی
 اگر و دارد وجود محدودیت شالق کیفر مورد در اما. نیست مواجه محدودیتی با آن افزایش امکان

 تفسیر متهم نفع به قانون باید باشد، داشته وجود تردید آن تشدید کانام عدم ای امکان مورد در هم
 دلیل به را شالق افزایش باید ،درأ ةقاعد اجراي و اقتضاي ايشبهه چنین وجودآمدن به با و گردد
 از برائت اصل و داد تواننمی شبهه حالت در کیفر به حکم ،عبارت دیگر به. کنیم ساقط شبهه وجود
اگر به هر دلیلی امکان افزایش تعداد شالق به  ،به دیگر سخن. دارد را ییاقتضا چنین زنی زائد کیفرِ

ایم که قلب ماهیت صورت گرفته و شالق تعزیري به در عمل پذیرفته ،بیش از حد را بپذیریم
که ما اعدام تعزیري نداریم و با قلب ماهیت آن را اعدام  شالق حدي تبدیل شده است. همچنان

ست که آن را به هر ا مثل آن ،در صورتی که قائل به شالق بیش از حد باشیم .کنیمیحدي تلقی م
متعارض  صورت بهاما  ،پذیریماي که در مورد اعدام آن را نمینتیجه ؛ایمروي به حد تبدیل کرده

 کی عنوان به شالق خود این، بر عالوه م.یبینپذیرش آن را در مورد شالق با اشکالی مواجه نمی
 هايمجازات چراکه کرد؛ حبس با خصوصیت الغاي تواننمی و دارد موضوعیت بدنی اتمجاز
 موضوع مالِ رسیدن نیز سرقت دلیل به حدي عضو قطع در. ندارند الغایی قابل خصوصیت بدنی

 در است نداده اجازه شارع و است مالك) مسکوك طالي نخود چهارونیم( نصاب حد به سرقت
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 چهار و نصاب حد نسبت به بتوان خصوصیت الغاي با و ابنص حد به آن نرسیدن صورت
 هايمجازات عنوان به عضو قطع و شالق بنابراین، .کرد قطع را سارق انگشت دو مثالً انگشت،

 واند  شارع سوي از شده تعیین میزان تابع که هستند اي اختصاصی و انحصاري هايمجازات بدنی،
 را ضربه 99 و 74 حالت، شدیدترین در و اقتضائات همۀ لحاظ با شالق مورد در گذار قانون
 اصوالً و نبوده سازگار نیز عرفی قواعد با بدنی هايمجازات این، بر عالوه. است کرده بینی پیش
 باید ناگزیر . لذا،است پذیرفته را کیفري چنین شرع از تبعیت به نیز گذار قانون و نیستند رغبت مورد

 .کرد اکتفا آن حداقل به
 
 شالق دیتشد بر آن آثار و تعزیر يبنددرجه .2-1

 ریتعزي بنددرجه .است پرداخته راتیتعزي بندطبقه به 1392ی اسالم مجازات قانون در گذار قانون
 و تعدد جمله ازي فریک حقوق عام قواعدی دهسامان در رای مختلف آثاری اسالم مجازات قانون در

ی اسالم مجازات قانون در راتیتعزي بنددرجه ).118: 1396 مند،بهره( است گذاشته جرم تکرار
 جادیاي برا گذار قانون اهتمام ةدهندنشان ها،مجازات و جرائم تناسب اصل تیرعا بر عالوه ،دیجد
 نکهیا بر عالوه ا.م.ق 19 مادة ،عبارت دیگر به .است بوده مجازات نییتعي برا مشخصي مرز و حد
 نیا از خارج مجازات نییتع ةمحدودکنند بوده، قانون در دموجو راتیتعز درجات نییتع مقام در
ي برا ،يریتعزي هامجازات درجات و طبقات انیب مقام در 19 مادة. است بوده زین ارچوبهچ

ی نیبشیپ را گانههشت درجات در آن نییتع امکان و نشده قائلی تیمحدودي نقدي جزا و حبس
. است داده قرار 8 و 7 ، 6 طبقات در صرفاً را آن شالق، فریک طبقات انیب مقام در اما است، نموده
 اگر. ندارد قبولي بندطبقه نیا از خارج را هامجازات گذار قانون دهدیم نشان مذکوري بندطبقه
 دری مصداق نیچن وجود عدم دلیل به ،نکرده ضربه 99 ای 74 از شیب شالق بهي ااشاره گذار قانون
 ادعا توانینم حال، بااین. است بوده موضوع يانتفا به سالبهي امر نیچن ،گرید انیب به و بوده قانون
 طبقات در را آن اما ،داشته قبول ریتعز عنوان به را ضربه 99 ای 74 از شیب شالق گذار قانون که کرد

 به و بوده شرع احکام با رتیمغا دلیل به مصداق نبود گفت توانیم بنابراین،. است نکرده ذکر باالتر
ي بندطبقه در زین راستا نیهم در. است نشده ذکری مصداق نیچن قانوني کجا چیه در ،لیدل نیهم
 .است نشدهی نیبشیپ باالتر طبقات در شالق ،موضوع نیا لحاظ با راتیتعز

ي سو از) 1399ی اصالح( ا.م.ق 137 و 134 موادي برا شده مطرحي هابیآس ازی کی
 شدن ییاجرا و بیتصو با که است ذکر به الزم. است» الحد ندو ریالتعز« ةقاعد نقض ان،دان حقوق
 نشده مرتفع و استی باق رادیا نیا کماکان 1399 مصوبي ریتعز حبس مجازات کاهش قانون
ي جزا حبس،ي هامجازات شامل دیتشد دارد، اطالق آني بندها و 134 مادة که آنجایی از. است
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درجۀ  يریتعز شالق فریکي دارا که جرم سه از شیب ارتکاب صورت در و شودیم شالق وي نقد
 74 از شیب را کیهر حکم تواندیم دادگاه ،هماد نیا پ بند در شده ارائه راهکار براساس باشند، 6

 زین جرم تکرار مورد دری اشکال نیچن. است آشکار حد میزان از تربودن آنشیب که کند نییتع ضربه
 ةقاعد از دیبا ای اندان حقوق از عده نیا نظر به ،لیدل نیهم به). 193 :1395 ،یتوجه( است تحقق قابل
: همان( ساخت مرتفع را موجود اشکال هات،یتوج جاي به ای و دیکش دست» دون الحد ریالتعز«ی فقه

 که است آورده وجود به زین را اشکال نیا) 1399ی اصالح( ا.م.ق 137 و 134 مواد اطالق). 195
 نکهیا به باتوجه م،یباش تکرار و تعدد مقام در حد از شیب زانیم به شالق دیتشد به قائل اگر

ی نیبشیپ آني براي باالتر درجات و است دادهي جا 8 و 7 ،6 درجات در را شالق گذار قانون
 ا.م.ق 19 مادة درجات از کی کدام در شده نییتع مجازات د،یتشد اعمال صورت در است، نکرده

 شده 6درجۀ  شالق فریکي دارا جرمِ فقره چهار مرتکبي فرد دیکن فرض. گرفت خواهد قرار
 نیچني برا د،یتشد اعمال با) 1399ی اصالح( ا.م.ق 134 مادة الف بند مطابقی قاض اگر باشد،

 است ممکن 1؟شد خواهد محسوب چنددرجۀ  یمجازات نیچن د،ینما نییتع شالق ضربه 92ي فرد
 رادیا نیا اما شود،یم محسوب 7درجۀ  یمجازات نیچن ا.م.ق 19 مادة 3 تبصرة به باتوجه شود گفته

 تعداد باي هاشالقی ول باشند، 6درجۀ  ضربه 99 و 74 تا شالق است ممکن چگونه که استی باق
 عدم بري ااماره را اي يبندطبقه نیچن توانیم بنابراین، .شوند محسوب 7درجۀ  زان،یم نیا از باالتر

ی مناف جرائم مورد در جز به ضربه 74 از شیب زانیم به شالق دیتشد بری مبن گذار قانون موافقت
شالق ،3 تبصرة در و خود ۀیاول ۀمصوب متن در گذار قانون که همچنان؛ دانست ریتعز موجب عفت 

 شالق« ،هتبصر نیا متن مطابق. کردیم ابقا را آن بود ستهیشا و بود نموده دیتحد راي ریتعز
 ر،یتعز موجب عفتی مناف جرائم مورد در فقط ضربه نودونه تا هفتادوچهار از شتریبي ریتعز

 امکان عدم بهي گرید موارد در گذار قانون ن،یا بر عالوه). 28: 1392 زاده،یمصطف(» است اعمال قابل
 اصالح قانون 6 مادة مطابق :است کرده حیتصر تکرار مقام در ضربه 74 از شیب به شالق دیتشد

 ،)1389 الحاقات و اصالحات با( 1376 مصوب آن بهي مواد الحاق و مخدر مواد با مبارزه قانون
 .است ضربه 74 حداکثر صورت هر در بعد، به دوم باري برا شالق مجازات

 مورد در) 1399ی اصالح( ا.م.ق 134 مادة طبق گذار قانون رسدیم نظر به نکهیا کالم حاصل
 است، کردهي رویپ اشد جرم از دتریشد مجازات ۀینظر از) ينقدي جزا و حبس( هامجازات ریسا

 پاسخ در. ستین مجازات ۀدرج صیتشخ بهي ازین حکم صدور ۀمرحل در مجازات نییتعي برا اساساًکه  شود اشکال است ممکن. 1
 مقرر قانون در که مییبنمای مجازات به کمح که دهدینم ما به راي ااجازه نیچن هامجازات بودن یقانون اصل ،حال هر به گفت دیبا

ی نقص نیچن کهی زمان تا ،میبدانی قانون نقص را مسئله نیا اگری حت و میندار 5 تا 1 ۀدرج شالق عبارت دیگر، به. است نشده
 .است نشدهی نیبشیپ قانون در که کرد حکمی مجازات به توانینم باشد، نشده اصالح
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 جرم، نیچند ارتکاب صورت در که شد اشد جرم مجازات ۀینظر به قائل شالق، مورد در دیبا اما
 .بود خواهدی قانون مجازات اشد، جرم حداکثر مجازات و شودیم نییتع جرائم از کیهر مجازات

 مجازات باشد، داده انجام القش مجازات مستوجب مختلف جرم فقره چهاري فرد اگر ،مثالي برا
 مجازات ،)ضربه 74( اشد جرم مجازات حداکثر فقط تینها در و شودیم نییتع جرائم از کیهر

 جمع عدم و جرائم جمع نظام« عنوان به نظام نیا از اندان حقوق ازی برخ. بود خواهدی قانون
 ).273: 2 ج ،1367 ،يآبادیعل( اندکرده ادی» هامجازات

 
 نگهباني شورا ویی قضای عالي شورا نظر .3-1

 کرده نظر اظهار نیچننیا 16/6/1363 – ش/ب/36/26 شمارة ۀبخشنام دریی قضای عالي شورا
 تکرار مورد در زین و نباشد مختلف و بوده نوع کی از ریتعز قابل متعددی ارتکاب جرائم هرگاه: «بود

ي حداکثر میبرابرون کی تا را مجازات توانندیم هادادگاهی... قبل جرم همان نوع از ریتعز قابل جرائم
 ،یجرمي ریتعز مجازات کهی صورت در و دینما دیتشد شده، نییتع جرم آني برا قانون در که

 ضربه 74 حداکثر به ،باشد شده محکوم ضربه 74 از کمتر به قبل ۀدفعي برا مجرم و بوده شالق
 ،بداندي ضرور فوق موارد در را ضربه 74 زا شیب مجازات دیتشد دادگاه، چنانچه و گردد محکوم
 زین ،باشدی ارتکاب جرم با مناسب کهی مدتي براي ریتعز حبس تواندیم شالق، ضربه 74 بر عالوه

 دیتشد امکان عدم بر قائل شورا نیا). 308-307: 1ج ه،قوة قضایی قاتیتحق و آموزش معاونت(» دینما نییتع
 متناسب حبس افزودن شالق، دیتشدي برا یحلراه عنوان به و بوده ضربه 74 از شیب زانیم به شالق

 همچنان. است نشده واقع وقت نگهباني شورا موافقت مورد البته که بود داده شنهادیپ را شالق با
 را حهیال نیا 116 و 65 مواد، 1362 راتیتعز ۀحیال دربارة خود نظر اظهار در نگهباني شورا که
 ریتعز اکثرحد بر دیزا حبس، و ابد انفصال و شالق مقدار داکثرح نیب جمع که استدالل نیا با

 است ممکن). 412: 1ج ،1371 مهرپور،( بود شناخته شرع نیمواز خالف را آن و نکرده دییتأ است،
 بوده مشابه و کسانی متعدد جرائم مورد در نگهباني شورا ویی قضای عالي شورا نظر شود اشکال
 متعرضیی قضای عالي شورا ای و نگهباني شورا نکهیا علت رسدیم نظر به. مختلف نه است
 هامجازات جمع ةقاعد وقت گذار قانون که است نیا اند،نشده مختلف متعدد جرائم ارتکاب ۀمسئل

ي امر نیچن هامجازات جمع و مسببات و اسباب جمع لحاظ با زین نگهباني شورا و بود رفتهیپذ را
 جرائم مجازات جمع مورد در نگهباني شورا سابق، قانون زمان رد بنابراین،. بود کرده دییتأ را

 وی قانوني امر هامجازات جمع و بودهی واقعها  آن تعدد چراکه است؛ دهیندی اشکال مختلف
 دست از را خود تیماهی واقع تعدد 134 مادة مطابق 1392 قانون در اما. است شدهی تلقی شرع
. شودیم نییتع مجازات واحد جرمي برا آن لحاظ با که ستا شده مشدده تیفیک به لیتبد و داده
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ي شورا. است کرده دییتأ را 134 مادة و 1392 قانون ،موضوع نیا به التفات با زین نگهباني شورا
 گرفته صورت تیماه رییتغ دلیل به مختلف و کسانی متعدد جرائم ارتکاب فرض دو هر در نگهبان

 اطالق دیبا وگرنه است نبوده ضربه 74 از شیب به شالق اتمجاز دیتشد به قائل تعدد، مورد در
 از تیاولو اسیق با کسانی متعدد جرائم ارتکاب چراکه کرد؛یم اعالم شرع برخالف را 134 مادة

 به شالق شیافزا امکان مذکور مادة اطالق کهی درحال .است حد از کمتری مجازاتي دارا ،حدود
 نیبد. داندیم زیجا مختلف و کسانی متعدد جرائمِ نوع دو هر مورد در را حد از شیب مقدار

 ریالتعز« ةقاعد مشهوربودن و همسئل بودن واضح دلیل به نگهباني شورا که گرفت جهینت دیبا ،بیترت
است دانسته شالق از منصرف را آن و کرده دییتأ را 134 مادة ،19 مادة لحاظ با و» دون الحد .

 رفتهینپذ زاتیتعزي برا 134 مادة در را هامجازات جمع نظام گذار قانون کهیی آنجا از بنابراین،
 .بود هاست،مجازات جمع که آن آثار به ملتزم عمل در ،نظام نیا قبول عدم با توانینم است،

 
 18/6/1399-795 شمارة ۀیرو وحدت يرأ .4-1

 هیئتنهایتاً  پژوهش حاضر، ۀدر رابطه با مسئل اندان حقوقها و  نظر دادگاه اختالف درخصوص
 يرأدر  .را صادر نمود 1399/6/18-795 شمارة ۀوحدت روی يرأعمومی دیوان عالی کشور 

قانون  18 مادةبا عنایت به اینکه مطابق قسمت دوم «مذکور چنین آمده است:  ۀوحدت روی
نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به «با اصالحات بعدي  1392مجازات اسالمی مصوب 

و تشدید مجازات » شود یمقانون تعیین  موجب بهف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر تخفی
همچنین مقررات  و شود شامل انواع تعزیر از جمله شالق نیز می ر،قانون مذکو 137 مادةموضوع 

 ،و لذا 1مجازات استدرجۀ  آن، تنها جهت تعیین 4 تبصرةهمین قانون بنا به صراحت  19 مادة
ستثناي مجازات شالق تعزیري از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و داللتی بر ا

بنا به  ،نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است» التعزیر دون الحد« ةقاعد
مراتب، تشدید مجازات شالق تعزیري با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است و رأي 

دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدي که با این نظر  17 شعبۀ 15/12/1398-3041 شمارة

 از را مدوني ها مجازات تمام گذار قانون .پنداشتند یمي ا عده که استی توهم رد مقام در 19 ةماد 4 ةتبصر که است ذکر به الزم .1
 در آن حداقل و چهار ۀطبق در آن حداکثر کهیی ها مجازات ،مثالي برا. است داده شیافزاي بند طبقه سطح به زین ها حداقل ثیح

 نه مدون نیقوان در ما که است نیا تبصره مقصود حال، بااین. داد ارتقا هارچ ۀطبق به دیبا را حداقل مجازات داشته، قرار شش ۀطبق
 نییتعي برا زیني بعد ةتبصر طبق. میبده شیافزا باالتر طبقات به را ها حداقل نه و میده رییتغ حداقل ۀطبق ةانداز به را حداکثرها

 دري بند طبقه ساختار م،ینکن لحاظي بند طبقه نیا در را 4 ةتبصر اگر ،لذا .است گرفته قرار مجازات حداکثر ،مالك مجازات، طبقات
 .شد خواهد عوض 19 ةماد
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قانون  471 مادة. این رأي طبق شود یمبه اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده  ،انطباق دارد
با اصالحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب دیوان عالی  1392ین دادرسی کیفري مصوب یآ

 .»االتباع است مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزمها و سایر  کشور و دادگاه
 نظریۀ مشورتیهایی است که در  حاضر شبیه استدالل ۀوحدت روی يرأهاي مذکور در  استدالل

 درخصوص صرفاً ه،یرو وحدت يرأ در که تفاوت نیا با است؛ آمده هقوة قضاییی حقوقکل  اداره
 هقوة قضاییی حقوق کل اداره .است شده اظهارنظر تعدد نه و جرم تکرار لحاظ به شالق دیتشد امکان

نظریۀ  در شالق بر ا.م.ق 137 و 134 مواد تیشمول عدم ای تیشمول بری مبنی سوال به پاسخ در
ي ریتعز جرائم مجازات دیتشد: «بود کرده اظهارنظر نیچن 19/1/1394-91/94/7 شمارة 1مشورتی

ی اسالم مجازات قانون 137 و 134 مواد عموضو جرم تکرار مقررات و جرم تعدد شمول لحاظ به
 قانون حکم به شود،یم چقدر مجازات زانیم مقررات نیا اعمال از پس نکهیا از نظر صرف 1392

 سؤال، فرض در ،بنابراین. است نشدهی مستثن زیني ریتعز شالق مجازات و ردیپذیم صورت
 از حکم موردي ریتعز شالق تعداد و شده دیتشد مجازات تکرار، و تعدد مقررات اعمال با چنانچه

 متذکر ضمناً. است اشکال فاقد لذا بوده، قانون به مستند امر نیا چون د،ینما تجاوز هم ضربه 74
 کهي ریتعز جرم مجازات زانیم اصلِ در جرم تکرار و تعدد رینظ مجازات، ةمشدد علل که گرددیم

 است آمده قانون در که است همانی صلا مجازات و دینماینم جادیاي رییتغ است،» حد« از کمتر
 ».شودیم اضافه آن به که است جرمی اصل مجازات ازي جدا وي ثانوي امر مجازات، دیتشد و

 استدالل وجه نیتریاصل گردد یم مالحظه نظریۀ مشورتی و ریاخ ۀیرو وحدت يرأ در مداقه با
 و 134 مواد حکم از را قشال گذار قانون و ردیگیم صورت قانون حکم به دیتشد که است نیا

 محترمي شورا دییتأ به قانون نیا که آنجایی از و نکردهی مستثن) 1399ی اصالح( ا.م.ق 137
 نیا استدالل گرید وجه. بود خواهدی قانون ،يحد تعداد از شیب شالق نییتع است، دهیرس نگهبان

 دیتشد و نشده اتمجاز اصل در رییتغ موجب تکرار و تعدد مقام در مجازات دیتشد که است
ي برا میخواهیمی وقت استدالل نیا طبق. شودیم اضافهی اصل مجازات بري ثانوي امر عنوان به

 حد از کمتري وي ریتعز مجازات دیبا ،میکن نییتع ریتعز است شده مرتکب جرم کی کهی مجرم
 موضوع ،دکنیم تکرار را آن ای گرددیم متعددي ریتعز جرائم مرتکبی مجرمی وقتی ول ،باشد

 به و گذشت کهی انیب با اما ).80 :1392 ،یخاک( شد خواهد متفاوت زین حکم آن تبع به و کرده تفاوت
 مادة در گذار قانون نکهیا نخست .دانست شالق از منصرف را 137 و 134 مادة دیبا مختلف لیدال
 نشدهی حیتصر هئلمس نیا به زینی شرع متون در و نکردهي ااشاره ضربه 99 ای 74 از شیب به 19

 رسمی، دسترسی در:  ، سایت روزنامۀ7/4/1394قضاییه، مورخ کل حقوقی قوة  هاي مشورتی اداره نظریه .1
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5168       
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 لیدل ذکر آن با مخالفتي برا و است حد از شیب زانیم به مجازات حق عدم بر اصل ،لذا .است
 ها مجازات يبندطبقه اهداف ازی کی. ندارد وجود نهیزم نیا دری متقن لیدل که بود خواهدی الزام

 مادة اگر ،گریدي سو از. مدعاست نیا بر اي نهیقر ،ها است آن نییتعي برا مرز و حد جادیا که زین
 شامل 134 مادة اطالق که دارد وجود اشکال نیا ،میندان شالق از منصرف را آن اطالق و 134

 همانی ول ،بود دیتشد به قائل صورت دو هر در توانیم و شودیم مختلف و کسانی متعدد جرائم
ی اطالق نیچنی اساس قانون 167 اصلي اقتضا به و حدود از تیاولو اسیق با ،شد اشاره که طور
 نیچن هیشب توانیم ،بیترت نیبد. شد خواهد مختلف متعدد جرائم شامل صرفاً هماد و رفته کنار

 اصل جمله از مذکور لیدال به باتوجه و کرد قبول زین مختلف متعدد جرائم مورد در رای استدالل
  به .رفتینپذ زین را مختلف متعدد جرائم مورد در آن اطالق ،یشرع وی قانون نص فقدان و عدم

 دیبا میاکرده وضع يدیجد ةقاعد و میاکرده رفع را مسببات و اسباب جمع ةقاعدی وقت ،گرید انیب
 صادق شالق مورد در 134 مادة در مذکور ةقاعد. میباش داشتهی فقه وی قانون ۀپشتوان آني برا

 شیافزا امکان وردم در چون و است شبهه حالت در مجازاتي اجرا عدم بر اصل رایز ست؛ین
 باالتر طبقات در را آن زین 19 مادة که همچنان ؛میریبپذ را آن دیتشد دینبا ،میدار شبهه شالق

 ریتعزی فقه متون در چراکه ندارد؛ وجود زینی فقه ۀپشتوان ه،مسئل نیاي برا. است نکردهی نیب شیپ
 ذکر به الزم. است نشدهی نیبشیپ مشدده اتیفیک لحاظ با واحد جرمي برا ضربه 99 ای 74 از شیب

 نیا در ،بود هامجازات جمع به قائل هامجازات جمع نظام ازي رویپ به گذار قانون اگر که است
 به شالق دیتشد امکان انیم نیا در و شدیم هامجازات تعدد موجبي ریتعز جرائم تعدد صورت

 نیا بر فرض صورت نیا در ،سخن گرید به. داشت وجود تعدد مقام دري حد تعداد از شیب مقدار
 اشاره که طور همان اما. شود عوض زین حکم دیبا آن تبع به و است شده عوض موضوع که بود
 از مختلف و کسانی جرائم نیبی تفاوت سابق نیقوان برخالف و رفتهینپذ را مبنا نیا گذار قانون ،شد
 رییتغ موجب دینبا را مشدده عامل شدن عارض که همچنان. است نشده قائل زین دیتشد ثیح

 به حد از شیب به شالق دیتشد با و صورت نیا ریغ در که میبدان حکم رییتغ آن تبع به و موضوع
 در نکهیا کالم حاصل. میادرآورده حدود شمار در و کرده خارج ریتعز شمار از را آني رو هر

 . شودیم نییتع» دون الحد ریالتعز« ةقاعد براساس که است همان مجازات حداکثر شالق، مورد
 باعث که استی تیخصوص کی عنوان به متهم ۀسابق لحاظ ،افتدیم اتفاق آنچه تکرار و تعدد در

 هامجازات جمع ای شده اعمال دوبارهي و بر سابق مجازات آنکه نه شودیم مجازات دیتشد
 مجازات ثرحداک عنوان به ضربه 74 ،موارد نیا همۀ لحاظ با زین هیاول اتیروا در. ردیگ صورت

ي برا که داردي افراد در ضربه 74 نییتع عدم بر داللتی اتیروا نیچن و است شده نییتعي ریتعز
. دارد شالق مانندي فریک دري ریگسهل بر شارع اهتمام از نشان که شوندیمی جرم مرتکب اول بار
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ي امجرمانه فعل مجازات شودیم گفتهی وقت ،یقانون مجازات حداقل و وارده اتیروا به باتوجه
. ستین حداکثر مجازات نییتعي معنا به نیا ،است ضربه 74 تا ای ضربه 99 تا شالق با همراه
 و گرفته نظر در را مالحظات تمام» الحاکم راهی بما ریالتعز« ةقاعد طبق تواندیمی قاض ،رو ازاین

 انتخاب را حداکثر ضربه، 99 تا ای 74 تا ضربه 1 نیب وراند در است ستهیشا و دینما ریتعز نییتع
 متعدد جرائمي برا تعدد، صورت در ای نموده دیتشد راي بعد مجازات تکرار، صورت در تا دیننما

 از شیب شالق نییتع امکان عدم صورت در شود گفته است ممکن. ردیبگ نظر در را آن حداکثر
. آمد خواهد ودوج به مرتکبي تجر مانندي فاسدی تال تکرار، و تعدد مقام دري حد تعداد
 اگر ،مثالي برا .دیآیم شیپ فاسدی تال زیني حد تعداد از شیب شالق نییتع صورت در حال، بااین
 شرب جرم مرتکبي و گران،ید نظر در ،شود محکوم ضربه 80 مجازات به دیتشد اعمال بای متهم
 مقام در شالق ادیز تعداد نییتع که همچنان. شد خواهد او وهن موجب نیا و است شده خمر
 به دیبا ه،مسئل بهتر نیتببي برا و منظور نیبد. افکند خواهد مخاطره به را فرد جان ،تکرار و تعدد

 دو نیب تزاحم در. کرد اشاره» الحاکم راهی بما ریالتعز« و» دون الحد ریالتعز« ةقاعد دو نیب تزاحم
 تیبدا در آنچه است؟ مهم شارعي برا اهداف از کی کدام د؟یبرگز دیبا را کی کدام مذکور ةقاعد

ی عنی آن حیترج به دیبا ،باشد انیم دری مرجح چنانچه اما است، رییتخ به حکم رسدیم نظر به امر
 شارع، نظر از واجبات ازی کی که است نیا تزاحم باب در مرجحات ازی ک. یگماشت همت اهم،

 نیا ۀجمل از .شودیم زشناختهبا مختلفي ارهایمع با زین تیاولو نیا. باشد داشتن مقدم به سزاوار
 سینوام و دما با مرتبط موارد لیدل نیهم به و است آبرو و جان حفظ به شارع اهتمام ،ارهایمع

 مؤمني آبرو و جان حفظ نیب دائر امر اگر بنابراین، ند.شویم واقع اهتمام مورد امور ریسا از بیشتر
 اصل نکهیا ضمن ).60 :1392 پور،یعل و زادهبیحب( است مقدمی اول باشد، خاص ای عامی بازداندگ و
 وی قانون ،ياریاخت نیچن میدار شک کهیی درجا بنابراین، .استي فریک نیقوان قیمض ریستف بر

 .میکن ریتفس متهم نفع به را قانون دیبا ر،یخ ای استی شرع
 

 یفقهی بررس. 2
بندي در چند گروه دسته این اقوال را .حداکثر شالق تعزیري اقوال فقهی مختلف است درخصوص

 .دهیمنموده و مورد بررسی قرار می
 
 به شالق کمتر از حد قول .1-2

دانند. این نظریه مبتنی بر اقوال فقهایی است که تعیین شالق به میزان حد یا بیش از آن را جائز نمی
عی میان فقها توان آن را اجمامسلّم فقهی است که می ةقاعد عنوان به» دون الحدالتعزیر « ةقاعد
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حداکثر مجازات شالق براي جرائم تعزیري در هر  ،طبق این قاعده). 196: 1388(هاشمی، قلمداد کرد 
، میزان تعزیر در جانب کمینه مشخص نشده است، عبارت دیگر بهصورت کمتر از حد خواهد بود. 

و اینکه کدام حد،  اما در جانب بیشینه تعزیر باید کمتر از حد باشد. اگرچه در تفسیر این قاعده
یک از این  شود، اما هیچمالك براي تعیین تعزیر کمتر از آن است، اختالفاتی در بیان فقها دیده می

 اند.تلقی کرده دون الحدفقها قائل به تشدید شالق به میزان بیش از حد نیستند و همواره تعزیر را 
 بسنده امر نیا به وي خوددار نهیزم نیا در موجود اقوالی بررس از کالم ۀاطال از زیپرهي برا

 فیک و کم با را ریتعز مقدار که استی متفاوت اتیروا ازی ناش حاصل، اختالف که شود یم
. است شالق بودن دون الحد است، مشترك اقوال نیا همۀ در آنچه حال، بااین. اندکرده ذکری مختلف

 باشد؛ قول نیبهتر کند،یم انیبي ریزتع جرم با متناسب حد را اریمع حد کهی قول رسدیم نظر به
 از کمتر ،تعزیر اینکه، کالم حاصل. )202: 1388 ،یهاشم( داردی خوانهم اتیروا ازي اریبس با چراکه

 آن قیدق نییتع به هیقض واحوال اوضاع لحاظ با او و است شرع حاکم نظر به آن مقدار و شرعى حد
 روایت همان طبق که باشد کرده مشخص را آن مقدار خاصى روایت که مواردى در مگر ؛پردازدیم

 همۀ به را موارد نیا در مذکور حکم توانینم البته ).108: 1383 ،يرازیش مکارم( شودمى عمل
 از. اندبوده منصوص راتیتعز انیب مقام در و هستند خاص اتیروا نیا رایز داد؛ي تسر راتیتعز
 وجود زینی بازدارندگ همچوني گرید اهدافي برا گناهان در مجازات دیتشد امکان ،گریدي سو

 ایآ نکند، افاقه حد از کمتر مقدار به ریتعز اگر که سؤال نیا به پاسخ در صدر دمحمدیس .ندارد
 مقدار همان به اکتفا از ریناگز بلکه هرگز،: «دیفرمایم ،یا خیر است زیجا آن بري مقدار افزودن

. ابدییم ادامه طور نیهم و شودیم ریتعز دوباره ،برگشت رمج ارتکاب به دوباره فرد اگر و میهست
 کشته فرد بار، هر در ریتعزي اجرا از بعد و چهارم ای سوم ۀمرتب در گناهان ازی برخ در البته

). 117: 9ج ،ه.ق1420 صدر،(» باشند دهیخوابي واحد لحاف ریز لباس بدون کهي فرد دو مانند شود؛ یم

 براساس تا اندسپرده حاکم وی قاض به را ریتعز مقدار نییتع که قهاف مشهور به اشاره باي و
 نیا به مشروط راي اریاخت نیچن» دون الحد ریالتعز« ةقاعد رب ابتنا با و دنینما اقدام مصلحت

 نشده محسوب ریتعز گرید ،صورت نیا ریغ در که؛ چرانرسدي حد مقدار به آن تعداد که داند یم
 همان زین گناهانی برخ از دیشه منظور). 116: 9ج ق،ه.1420 صدر،( شودیم داخل حدود عداد در و

 از بیشتر ،1تعزیر در را ضربات مقدار تواندنمى حاکم بنابراین، .استی شرع منصوص راتیتعز
 بزند تازیانه متهم بر تواندنمى هم گناه همان حد مقدار به حتى بلکه سازد، جارى حد در ضربات

 ).548: 3ج ،1367 ،يمنتظر(

 

 .است مدنظر رمنصوصیغ ریتعز .1
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 حد از کمتر زانیم به شالق تیمحدود عدم به قول .2-2
ي رازیش مکارم اهللاتیآ وي حائر دکاظمیس اهللاتیآ همچون فقها ازي اعده اقوال ه،ینظر نیا لیذ در

 .هستند حد از شیب زانیم به شالق دیتشد امکان به قائل متعدد، اعتبارات لحاظ با که است مطرح
 
 ریتعز بر هیفق تیوال ۀادل اطالق شمول به قول .1-2-2
 مقام در که ریتعز به مربوط اتیروا ازی برخ اطالق که استدالل نیا باي حائر دکاظمیس اهللاتیآ

 نیا اطالق که هستند نیا به قائل است،ی ثیح اندکرده اشاره آن بودن حد از کمتر به آن، نییتع
ی بازدارندگ همچونی اهدافي برا حد از شیب زانیم به شالق شیافزا امکان عدم بری داللت اتیروا

 تیروا ذکر از بعد شانیا. کرد رجوع هیفق تیوال ۀادل اطالق به توانیمی اهداف نیچني برا و ندارد
 تعزیر که حیث آن از تعزیر که دارد داللت و است حیثى روایت، اطالق: «دیفرمایم1عثمانبنحماد
 .باشد بیشتر تواندنمى دیگر، اهداف براى که ندارد اللتد اما باشد، حدة انداز به نباید ،است

 طبق ).32: 1386 ،يحائر( »کنیممى رجوع فقیه والیت دلیل اطالق به دیگر اهداف مورد در ،بنابراین
 وارد) دون الحد ریالتعز( قاعده نیا بر ر،یتعز دری بازدارندگ همچونی مصالح تیرعا شان،یا نظر

 بودن دون الحدی عنی آن تیمحدود و قاعده نیا ۀادل بهی ربطي نظر وی علم نظر از که گرددیم
 بر عالوه ای و نباشد ممکن جرم ازي ریجلوگ کهي موارد درخصوص« هستند معتقد شانیا. ندارد

 باشد،ی مستقل هدف خود مجرم، بیتأدي سوای جرمي هاانیز از جامعه نجات کهیی درجا نیا
 تعداد ستین زیجا ،مورد دو نیا ریغ در اما. میباش حد از کمتر مقدار به دیمق ر،یتعز در دینبا

 رجوع شانیا شودیم معلوم گذشت کهی انیب با). 33: 1386 ،يحائر(» برسد ضربه هشتاد به ضربات
یم اطیاحت بر را بنا موارد ریسا در و دانندیم زیجا مذکور مورد دو در فقط را تیوال اطالق به

 ضربه 79 از دتریشد عرفاً ،باشد کهی شکل هر به بیتأد که است آن طایاحت بنابراین، گذارند.
 ).33: 1386 ،يحائر( نرسد ضربه 80ی عنی قذف حد به تا نباشد انهیتاز

 ریتعز زانیم که است موضوع نیا بر توقف ،هیاول اصل گفت توانیم نظر نیا با مخالفت در
 تیوال ۀادل اطالقات به منوط شانیا هیتوج. دارد هیتوج به ازین آن بر افزون و باشد حد از کمتر دیبا
 عمل در توانینم کماکان آن قبول و هیتوج نیا صحت فرض در. است ریتعز بر آن شمول و هیفق
 اعمال مقننهقوة  قیطر از را نیتقني برا خود اریاخت هیفقیولیی سو از رایز بود؛ ملتزم نظر نیا به

 منی الوال راهی ما قدری عل: قال ذاك؟ کم و قلت...الحددون فقال ر؟یالتعز کم: له قلت: «است کرده نقل) ع( صادق امام از حماد .1
 اندازه هر به: فرمود اندازه؟ چهی عنی تمگف. حد از کمتر: فرمود است؟ مقدار چه ریتعز: کردم عرض: گفت بدنه؛ قوة و الرجل ذنب

 ج ق،ه.1409 ،یعامل ؛241 :7 ج ق،ه.1407 ،ینیکل(» شخص آن توان مقدار جهت از و گناه مقدار جهت از بداند، مصلحت حاکم که
28: 375.( 
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 براساس و مدعاست نیا با 1392ی اسالم مجازات قانون مخالفت ،میهست آن شاهد آنچه و کندیم
 از. داندیم) 6 ۀدرج( ضربه 99 و 74 را شالق مجازات حداکثراین قانون،  مذکور، قانون 19 مادة
 قضات بلکه ،هیفقیول خود نه کنندیم اعمال اجرا مقام در را تیوال نیا کهي افراد گریدي سو

 است استوار هیپا نیا بر شانیا استدالل گرید وجه. اند شأن نیا فاقد که هستندي وي سو از مأذون
 همچوني گرید اهداف و نبوده جهات تمام انیب مقام در حکم، انیب هنگام) ع( معصوم که

 به نسبت کهیی جا در توانینم بنابراین، .است نکرده لحاظ حکم نیا جعل در رای بازدارندگ
 با. ساختي جار را االطالقاصاله  دارد، وجود شکي گرید اهدافي برا) ع( معصوم کالم اطالق

 کهي مورد در فقها خود رایز شود؛می مسدود فقه در اطالقات از بسیاري باب نظر، نیا رشیپذ
 نسبت باشد، فرموده منعقد حکم آن بیان براي را کالم و بوده حکمی یک بیان مقام در) ع( معصوم

 یک از گاه دیگر، عبارت به. کنندمی جاري را االطالق صالها دارد، وجود شک که دیگر حکم انیب به
 میریبپذ که است این شانیا فرمایش ۀالزم که حالی در ؛شودیم اخذ اطالق چند) ع( معصوم تعبیر
 حکم به نسبت که باشد این بر ییعقال ةسیر که نیست ثابت داشت، اطالق موردي یک در کالم اگر

 با رایز فقهاست؛ نظر برخالفی استنتاج نیچن که داستیپ فتهناگ 1.است بیان مقام در نیز دیگر
 2.کنندمی تمسک هلاد اطالقات به موارد نیا در شانیا که میابییدرم فقها کلمات به مراجعه

 انیب عدم ای انیب مقام در به نسبت شک کهباتوجه به آن همسئل نیا در ،اوالً نکه،یا کالم حاصل
 نبودن انیب مقام در بر دالي انهیقر معصوم کالم در که آنجایی از و دارد وجود معصوم کالم بودن

 اصا م،یندار شارع نبودن انیب مقام در به نیقی چون و میکنیمي جار را انیالب اصا ست،یني و
 امام مذکور، تیروا لیذ در اً،یثان. استی الزام لیدل ذکر آن با مخالفتي برا و پابرجاست االطالق

 مقدار جهت از بداند، مصلحت حاکم که اندازه هر به: «دیفرمایم شالق قیدق مقدار نییتعي برا) ع(
 نیا از .)375: 28 ج ق،ه.1409 ،یعامل ؛241: 7 ج ق،ه.1407 ،ینیکل(» شخص آن توان مقدار جهت از و گناه

 رمقدا همچوني موارد ،شالق فریک قیدق نییتعي برا حاکم است الزم که شودیم استنباط عبارت
 مذکور موارد دری تیخصوص ،نیا بر عالوه. ردیبگ نظر در -دارد اشاره تعدد بهی نوع به که- را گناه

 متهم ۀسابق جمله از الزم اتیمقتض تمام شارع گفت توانیم زین تیخصوصي الغا با و ندارد وجود
 کمتر زیتعز اتمجاز نییتع به حکم و نموده لحاظ -ردیگیدربرم زین را تکرار مانندي موارد که- را

 ، دسترسی در:01/03/1385 ،اصول خارج درس راتیتقر ،)1385( محمدجواد ،یلنکران فاضل. 1
http://fazellankarani.com/persian/lessons/962/  

 .ساختي جار را االطالق اصا توانینم م،یباش داشته نیقی شارع نبودن انیب مقام در به نسبت اگر که دارند قبول نیاصول البته .2
 توسط که استي دیص تیحل انیبي برا مسوق» کمیعل أمسکن مما فکلوا« ۀفیشر ۀیآ اطالق«: دیفرما یی منیینا مرحوم ،مثالي برا

 کار به است گرفته دندان به سگ کهی موضع نجاست ای طهارت انیبي برا» کلوا« ۀکلم اطالق و است شده شکار آموز،دست سگ
 ). 574 :2 ج ،نایینی( است اجمالي دارا جهت نیا از کالم اطالق و رودینم
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 با که استدالل نیا و است مناقشه محل ،شالق اصل بودن بازدارنده امروزه ثالثاً،. است کرده حد از
 محل شوند،یم بازداشته جرم ارتکاب از گرانید ای مرتکب حد، از شیب زانیم به شالق نییتع

 .استي جد دیترد
 

 هامجازات جمع و متعدد اتاعتبار به قول .2-2-2
که در این ایشان از جمله افرادي هستند  برگشت دارد.شیرازي  اهللا مکارمآیت عقیدة به این نظر

به تعدد جرائم  باتوجهمتعدد بوده و تشدید شالق به میزان بیش از حد را  اتموضوع قائل به اعتبار
ها چنین ، ایشان معتقد هستند در صورت جمع مجازاتعبارت دیگر بهدانند. تعزیري جایز می

 ةی که در مورد تعدد جرائم و نسبت آن با قاعدییدي ممکن است. ایشان در پاسخ به استفتاتشد
مراد از این قاعده این است که تعزیر نباید از «فرماید: شده است، چنین می» دون الحدالتعزیر «

شرعی متناسب با آن جرم بیشتر باشد، هرچند ممکن است از مقدار حد جرم دیگري  دمقدار ح
شود و در مواردي مطابق آن عمل می ،ر باشد و در مواردي که روایت تعزیر را مشخص کردهباالت

ها حدود چهل تازیانه است و اگر انواع متعددي از جرم لکه هیچ تناسبی با حدود شرعی ندارد، اق
 يایشان در جواب استفتا 1.»از حدود نیز بیشتر باشدها  آن ممکن است تعداد ،را انجام داده باشد

فرماید: کسان و مختلف، چنین مییدیگري در مورد حداکثر شالق تعزیري، با تفکیک بین جرائم 
 و دح ها مجازات مجموع ولى باشد، جرم آن یکسان دح از کمتر باید جرمى هر تعزیرى مجازات«

 رائمج البته. نیفتد خطر به وى جان که گرفت نظر در را محکوم توان باید اما. ندارد معینى اندازة
 ).174-173: 1383 شیرازي، مکارم(» دارد تعزیر یک ،یکسان

براي بررسی این نظر باید دید آیا تعدد، ارتکاب دو یا چندین جرم واقعی است یا تعدد صرفاً 
 در و شد هامجازات جمع به قائل دیبا ،نخست فرض قبول صورت درکیفیت مشدده است. 

 تعدد، از منظور اگر ،عبارت دیگر به. بود هاازاتمج وحدت به قائل دیبا دوم فرض قبول صورت
 از شیب زانیم به متعدد جرائم ارتکاب دلیل به را جرم مرتکب توانینم است، مشدده حالت صرفاً
 که شودیم عارض واحد جرم بر که استی اتیفیک مشدده حالت رایز نمود؛ محکومي حد تعداد

 تعدد حالتی حت ای و جرم تکرار ازی ناش ای و هممت تیوضع و سابقه لحاظ ازی ناش ای تواندیم
 به مربوط هانیا همۀ چون بنابراین، .میباش کرده عمل هامجازات جمع قاعده به نکهیا بدون ؛باشد
 مکارم اهللاتیآ نظر به باتوجه. دانندیم حد از کمتر را ریتعز که استی اتیروا تابع ،است واحد جرم

 جمع ةقاعد مشمول ،تعدد صورت در را مختلف جرائم مجازات شانیا مذکور،ي فتاو دري رازیش
 وحدت به قائل ،کسانی جرائم در وي ریتعزي هامجازات جمع به قائل و دانسته مسببات و اسباب

 .9707260009ي شمارة استفتا .1
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 صرفاً را مختلف و کسانی از اعمي ریتعز جرائم تعدد دیجد گذار قانون حال، بااین. اند شده مجازات
 موضوع از شانیا نظر بنابراین، .داندیم زیتعز وحدت موجب را نآ و داده قراري امشدده حالت
 به ناظر را تعدد فرض دري ریتعزي هامجازات جمع شانیا چراکه .است خارج حاضر بحث

 اتیفیک لحاظ با واحد جرم مجازات ما بحث محل کهی حال در ؛دانندیم مختلف جرائم ارتکاب
 حالت در اندپنداشتهي اعده که است نیا مذکوري تاوف از غلط استنباط نکهیا حیتوض. است مشدده

 در. دارد وجود حداکثر از شیب زیتعز تیقابل کماکان شود، اجرا واحد مجازات نظام نکهیا ولو تعدد
 مجازات کی از شیب واحد جرمي برا کندیم حیتصر که را گذار قانون هینظر عده، نیا قتیحق
 مانند به بنابراین، .شودینم محسوب تعدد کهی حال در ؛ندکنیمی تلق تعدد ،کرد اعمال توان ینم

 به توانینم زین حالت نیا در کرد، اعمال ریتعز کی از شیب توانینم که کسانی جرائم ارتکاب
 نظام رشیپذ عدم دلیل به ،ا.م.ق 134 مادة مطابق عبارت دیگر به. پرداخت زیتعز کی از شیب اعمال
 آن ةمشدد اتیفیک لحاظ با را جرم کیدرواقع  مختلف، و کسانی جرائم در چه هامجازات جمع
 ریتعز را فرد مجرمانه رفتار تعدد و جمع اعتبار به مورد نیا در ،سخن گرید به. میینمایم زیتعز
 ،نظر نیا رشیپذ با. میینمایم ریتعز را او مشدده اتیفیک لحاظ با واحد جرم دلیل به بلکه م،یکنینم

 واحد جرم ،يعاد حالت در و شودیم لیتبد واحد جرم در مشدده تیفیک به وی منتف تعدد حالت
 که گرفت جهینت نیچن توانیم ،رو ازاین. کرد دیتشد توانینم ضربه 74 از شیب به راي ریتعز
 و اسباب جمع و هامجازات جمع ةقاعد از عدول بری مبتن تعدد مورد در گذار قانون استیس

 منع دلیل به زیتعز نیا دیتشد ،بیترت نیبد. است شده واحد جرم ازاتمج به قائل و بوده مسببات
 .باشد ضربه 74 از شیب تواندینمی شرع وی قانون
 

 رمنصوصیغ راتیتعز به منصوص راتیتعز حکمي تسر به قول .3-2
 حد به لیتبد را آن و کرده دیتشد فعل تکرار مقام در را مرتکب مجازات که دارند وجودی اتیروا

 بای برخ. اندکرده ابراز رای نظرات نیچن خود،ي هابحث انیم در زین فقها ازي اعده اند؛کرده لقت ای
 دانسته ریپذامکان را حد از شیب به شالق دیتشد امکان نظرات، و اتیروا از دسته نیا به استناد

 در» دون الحد ریزالتع« ةقاعد به هیامامي فقهاي بندیپا عدم به قائل ز،ینی برخ و )81: 1392 ،یخاک(
 آن از دتریشد ای حد با برابر که دارد وجودي ریتعزي هامجازات ازي موارد رایز اند؛شده عمل،
 ).213: 1396 فر،یعرفان و نوبهار( است

 مشترك موارد نیا همۀ در آنچه دارد، وجود مذکور اتیروا مورد در کهی یآرا تشتت رغمیعل
 ،عبارت دیگر به .استي ریتعز جرائمي برا تکرار مقام دري حد میزان از شیب شالق نییتع است،

 مجازات ،يریتعز جرم تکرار صورت در که بود نیا به قائل دیبا نظرات و اتیروا نیا براساس
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 مقام در شالق دیتشد بنابراین، .گرددیم قتل ای حد به لیتبد باالتر مراتب دری حت و دتریشدي بعد
 و نموده زیتجو را امر نیا شارع و ستین مواجهی اشکال با حد از شیب زانیم به تکرار و تعدد

 اوالً، رایز بود؛ ملتزمي نظر نیچن به توانینم حال، بااین. است مسئله نیهم بر دال فقها نظرات
 آن نوع و مقدار شارع، جانب از که هستندی شرع منصوص راتیتعز مورد در مذکور، اتیروا
 این از کیهر اً،یثان. دادي تسر رمنصوصیغ راتیتعز به را آن حکم توانینم و شودیم نییتع

 ةقاعد ناقض هاآن از کی چیه .استی بررس قابل خودي جا در که هستندی هاتیتوجي دارا اتیارو 
 غیره، و رأد قاعده اعمال ن،یمسلم دماء در اطیاحت مانندی لیدال به و ستندین» دون الحد ریالتعز«

 نظرات ای اتیروا آن مضمون به ملتزم ،عمل در فقها مشهور . لذا،انندمیمی باق دون الحد همان
 داده چهارم ای سوم ۀمرتب در افراد نیا قتل به حکم اگر ثالثاً،. ستندین) تکرار مقام در قتل ای حد(
ي جار زین ریتعز در شودیم گفته اگرچه که است 1...»الکبائر اصحاب« تیروا باب از شود یم

 حدود در فقط را آن و نکرده عمل آن مضمون به نیمسلم دماء در اطیاحت دلیل هب فقهای ول ،است
 که است) قبر نباش مانند( افساد باب از اتیارو  این ازی برخ در قتل به حکم رابعاً،. اند هرفتیپذ
 نیا ذکر قابل ۀنکت. استي حد فریک به ،يریتعز فریک تیماه قلب و موضوع شدن عوض دلیل به

 در و استي جار ، بیان شده ونوع کی از و کسانی جرائم انجام مورد در اتیروا نیا که است
 مورد در اتیروا نیا که آنجایی از بنابراین، گردد. میني جار مختلف و متعدد جرائم مورد
 کهی صورت در . لذا،بود خواهد حدود مثل ها همآن حکم هستند،ی شرع منصوص راتیتعز

 آن مورد کی فقط حدود، مثل ،باشد گرفته صورت نوع کی از منصوصي ریتعز جرم نیچند
 قتل به حکم توانیم چهارم ۀمرتب در و بود خواهد حدود مثل زین آن تکرار حکم و اجراست قابل

 .شود تکرار بارها هرچند ؛نیست جایز تعزیرى جرائم تکرار صورت در اعدام بنابراین، .داد مرتکب
 مکارم( کرد عمل آن مطابق توانمى که باشد داشته وجود ىمعتبر صخا روایت که مواردى در مگر

 باب در فقها استناد مورد اتیروا کنار در کهی معارض روایات به باتوجه خامساً،). 136: 1383 ،يرازیش
 به حکم مانع» بالشبهات الحدود تدرء«ة قاعد و ودشمى ایجاد شبهه ،دارد وجود منصوص راتیتعز
 بوده موارد گونهاین در قتل اجراى عدم بر نیز مسلمانان ةسیر نکهیا وصاًمخص ؛گرددیم قتل ای حد

 مقدار به مجازاتي اجرا از و خوانده اطیاحت به را ما که دارد وجودی اتیروا سادساً، .هست و
) ص( اکرم پیامبر«: دیفرمایم بارهنیا در) ع( صادق امام .کندیمی نهي رحدیغ موارد دري حد

 متجاوزان از خود ،کند تنبیه حد، مقدار به حد، از غیر مجازاتى ساختن جارى در کس هر: فرمود
 ،یمجلس ؛)37(ح  268: 7 ج ق،ه.1407 ،ینیکل ؛)6(ح  17: 28 ج ،یعامل حر ؛275: 1 ج ق،ه.1371 برقی،( »است

 ح( 19 :28 ج ،حر عاملی» (فی الثالثه قتلوا مرّتین الحد علیهم أقیم إذا کلّها الکبائر صحابأ: «است شده تیروا) ع( کاظم امام از. 1
 ).)3(ح  117) و 1
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ي تضااق: «دیفرمایمی نیچننیا اتیروا اطالق دربارةي سبزوار میحک). )3(ح  102: 76 ج ق،ه.1410
» گردد خارج لیدل با آنچه مگر است؛ مسلمان احترام و حرمت اصالتی اتیروا نیچن اطالق

 راتیتعز مورد در مذکور حکم بتوان کهی متقن لیدل که آنجایی از). 225: 27 ج ق،ه.1413 ،يسبزوار(
 مانندی اصول ساختن يجار با ،ندارد وجود داد،ي تسر رمنصوصیغ راتیتعز به رای شرع منصوص

 همان که اتفاق مورد و هیاول اصل به قائل دیبا ،برائت اصالت و او خون در اطیاحت ،مسلمان احترام
 .کرد اکتفا قنیمت قدر به موارد نیا در و بود، است ریتعز بودن حد از کمتر

 
 يریگجهینت

 و تعدد عنوان  به تمسک با که است شده اتخاذي فریک محاکمي سو ازي اهیرو ریاخي هاسال در
 قرار حکم موردي ریتعز تیماه حفظ با را ضربه 74 بر افزون شالق مجازات د،یتشد ضرورت

 ریتعز تیماه و ستین ممکن حد به ریتعز لیتبد ران،یاي فریک حقوق نظام در آنکه حال. دهند یم
 .شود حدود ةحوز در داخل و شده عوض کالً موضوع نکهیا مگر بالعکس؛ و استي ریتعز شهیهم
 در و مجرمانه رفتار بر تعدد عنوان صدق دلیل بهی گاه اي ییقضا اقدام نیچن گر،یدي سو از

 گذار قانون آنکه حال رد؛یگیم صورت واحد رفتار نه و متعدد جرائم بر فریک لیتحم قتیحق
 شکلی حال دري اهیرو نیچن. است کرده منع راي ریتعز جرائم در هامجازات جمع صراحت به

 را شالق ،يریتعزي هامجازاتي بندطبقه با 1392 سال دری اسالم مجازات نقانو که است گرفته
 ،عبارت دیگر به. است کرده نییتع ضربه 74 را طبقه نیا مجازات حداکثر و داده قرار ششم ۀطبق در

 محدودکننده بوده، قانون در موجود راتیتعز درجات نییتع مقام در نکهیا بر عالوه ا.م.ق 19 مادة
 موارد در جز ضربه 74 از شتریب مجازات ،لذا. است بوده زین چارچوب نیا از خارج زاتمجا نییتع

 خارج مجازات طبقات حدود ازي فریک نیچن به حکم و نداردی قانون یمصداق و فیتعر منصوص
 کهي امر ؛داشت نخواهد انطباق  هامجازاتي بنددرجه و مجازات قانون با زین جهت نیا از و شده
 خدشه مورد ،است کرده تأکید آن برنیز ی اساس قانون 36 اصل که را مجازات بودن یقانون اصل
 .دهدیم قرار

 ۀطبق از را موضوع این میزان، بر  افزون. است شده تعیین ضربه 74 حداکثر در شالق مجازات
 هستند مشخص شرعاً هم حد موجبات نماید.یم حدود ۀطبق در وارد احیاناً و کندیم خارج تعزیر

ي تعزیر جرم دیگر عبارت به ، غیرحدي وآن سبب ای مجازات موجب کهی حال در توانینم و
 را موارد تمام بلکه ،نکرده ذکر مشدده عامل عنوان بهي امر شارع. باشدي حد مجازات است،

 میزان آخرین لحاظ با ضربه 74 را مجازات تینها در و داده قراری قاض اریاخت دري فرد صورت به
 . است کرده تعیین مجازات
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 متعدد نیز مجازات و متعدد جرم آنجا در .بود پذیرفته را مجازات جمع ن،یا از قبل تعدد نظام
 متعدد جرمباید گفت  ،لذا .است کرده دیتشد به تکلیف واحد جرمي برا گذار قانون اکنونی ول ،بود

 تیفیک کی دیدتش و است مترتب آن بر واحد مجازات احکام و است واحد جرم بلکه ،ستین
 اگر. دهد تغییر را آن واحد تیماهو  جرم وحدت آنکه بدون ؛شودیم مترتب جرم بر که است

 آن بر و میبدان جرم نفسهیف را تعدد ای تکرار نفس و میبدان مجرمانه عامل کی را مشدد حالت
 .شودیم لیدتب جرائم به جرمدر این صورت،  و میاکرده متعدد را واحد ماهیت ،کنیم جرم اعتبار

، هر دو را معین جرم به التفات بدون تعدد نفس ،دیگراز سوي  و سرقت سو، از یک مثالي برا
 اصل خالف که بود خواهدو غیرواقعی ی ذهن یتحلیل ،بپذیریم را تیوضع نیا اگر. خواهیم داشت

 که رسدیم نظر به بنابراین،. است جرم بودن یقانون اصل خالف نیز و اطیاحت خالف ،یشرع برائت
 ،لذا .کرد اضافه ضربه 74 از تعدد اعتبار به را واحد جرم شالق مجازات توانینمی لیتحل هیچ با

 ،ادارة حقوقی ویی قضای عالي شورا اینکه کما. است شالق از منصرف تعدد در مذکور دیتشد
 نکهیا ضمن. آیدیبرم جهینت نیا نیز نگهباني شورا نظراتی برخ از و داشتند را نظر نیا سابقاً
 .آیدیم دست به هم آن خالف بلکه و است نکرده ضربه 74 بر افزون شالق به حیتصر جاچیه شورا
 را شالق ضربه 74 ،مجازاتي بندطبقه در گذار قانون که است مهم نکته نیای قانون نظر از

 آن از ترباال که است نیا سؤال. است داده قرار شش ۀطبق در را آن و است شناخته شالق حداکثر
 تعزیراتي بندطبقه دریی مبنا چیه که میشویم مواجهی مجازات با ما گیرد؟یم قرار طبقه کدام در

 35 مجازات ، در آن صورت،کند تعیین سال 30 را مجازات حداکثر گذار قانون کنید فرض. ندارد
 خالف آن به حکم و شودیم خارج هامجازات ۀطبق ازی مجازات نیچن دارد؟ی گاهیجا چه سال
 قانون در مقرري هامجازات سقف در مجازات دیتشد بر این مبنا،.است مجازات بودن یقانون اصل

 . است ممنوعي امر و قانون خالف آن بر  افزون و است سریم
 شالق دیتشد امکان هیفق تیوال ۀادل اطالقات به توسل با کهی کسان ،همسئلی فقه بعد در

 کنند یم عمل» حد از ریتعز کمتربودن« اتیروا اطالق برخالف ،دانندیم زیجا رای بازدارندگ دلیل به
 ارتکاب صورت در نظرات، دوم ۀدست. است خارج موضوع از تخصصاً شانیا نظر لهیوس نیبد که

 نیا در را حد از شیب زانیم به شالق دیتشد امکان و بوده هامجازات جمع به قائل مختلف جرائم
 جمع نظام رشیپذ عدم کند،یم مواجه مشکل با را نظر نیا قبول آنچه. دانندیم زیجا صورت
 نظامِ از گذار قانون 134 مادة طبق است؛ی اسالم مجازات قانون در گذار قانوني سو از هامجازات

 رمنصوصیغ راتیتعز در هامجازات جمع نظام بهي اعتقاد و است کردهي رویپ مجازات اشد
 در شالق دیتشد امکان منصوص راتیتعز ةژیو احکامي سرت با زین نظرات سومِۀ دست. ندارد

 هستندی شرع منصوص راتیتعز مورد در مذکور، اتیروا. دانندیم زیجا را رمنصوصیغ راتیتعز
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 راتیتعز به را هاآن حکم توانینم و شودیم نییتع شارع جانب از هاآن نوع و مقدار که
 ناقض خود خاص هاتیتوج دلیل به ،اتیارو  این از کی چیه نکهیا ضمن. دادي تسر رمنصوصیغ

 أدر قاعده اعمال و نیمسلم دماء در اطیاحت مانندی لیدال به و ستندین» دون الحد ریالتعز« ةقاعد
 .مانندیمی باق دون الحد همان
ی کم لحاظ به شالق مجازات ۀتوسع به آنکه ضمني کردیرو نیچن اتخاذ نکه،یا جهینت

 تیمحدود یِفقهی مبان برخالف رود،یم فراتر زیني حد شالق ازي اریبس موارد در و نجامدا یم
 مجازات کاهش در گذار قانونی عمل استیس با ،گریدي سو از و استي ریتعز شالق مجازات

ي هامجازات عنوان بهی بدني هامجازات. نداردي سازگاری اجتماعي هامجازات به لیتما وی بدن
 توانیم ،لذا .رودیم کنار برائت اصل و عدم اصل با آن بر ضافها که هستند دیمق زیبرانگتیحساس

 زیجا تکرار و تعدد مقام در را ضربه 74 از شیب کهیی هاهیرو و نظرات که گرفت جهینت نیچن
 ممکن ،نشود مهاری ارچوبهچ در دهیپد نیا اگر. دننداری قبول قابل یحقوق وی فقهي مبنا د،ندان می

 گذار قانون موردنظر ،سو کی از که شود صادر فوت و مرگ حد دری نبد شالقي هامجازات است
 است ممکن بنابراین، و ستین مشخص باره نیا در زین شارع تیرضا گریدي سو از و نبوده

 دیمؤ زیني دادگستر بر رویۀ حاکم و نگهباني شورای فقه نظرات سوابق .باشد زین ضمان موجب
ي هااقدامی بازدارندگ از نانیاطم از قبل شالق یِحداقل فریک به حکم ربازید از که است مطلب نیا
 دری حت ،شالق حداکثر بری شیافزا هرگونه و گرفتهینم صورت خیتوب و تذکر جمله ازي فریرکیغ

 .است بوده ممنوع زین آن مانند و انفصال ای حبس قالب
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