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چکیده
نظام كیفری حقوق اسالمی از ابتدای پیدایش تاكنون یکسری مجازاتهاای معای و ناامعی ارائا كارده
است ك ب عنوان ضمانت اجرائی باید در حکومت اسالمی ب كارگیری شاود همانووریکا مایدانای تکییا
حدود با توج ب اینک در كتاب آمده است عمالً روش و مشخص است ،ولای در نقوا مقابان آن در نظاام
كیفرهای نامعی ب مفهوم تعزیر میرسی ك در اسالم ب نظر حاك اساالمی جهات اداره جامعا ارجاا داده
است وی میتواند با توج ب مقتضیات زمان و مکان با آنهاا بپاردازد كا ایا در براای از مواقا باعا
میشود ،تعزیر ب عنوان مجازات دستخوش تغییرات فراوانی شود و نظریات متعددی در منااب فقهای و حتای
حقوقی در ای باب و كیفیت آن شاهد باشی با توجّ ب ماهیّات موضاو جارم شناسای اساالمی ،پاووهش
حاضر از نظرگردآوری اطالعات ب روش اسنادی و از طریق موالع مناب معتبر عیمی در زمین حقوق جازا و
جرم شناسی اسالمی انجام شده و اطالعات ب دست آمده ب صورت توصیفی -تحیییی مورد تجزی و تحییان
قرار گرفت است در ای رویکرد پووهشی ب دنبال یافت پاسخی متناسب در اصوص فیسف و ریش تعزیرات
در حقوق اسالمی و كاركردهای آن از منظر آموزههای جرمشناسی اسالمی امتیازی ك ای پووهش نسابت با
آثار سی

اود(بسیار نیز كارشده است) دارد ك با نظار ایا اسات كا اوً:ه همانناد دیگار آثاار كالسایک

دانشگاهی نگاهی ب كاربرد تعزیر در قوانی موضوع نداشت است ثانیاًه ب عنوان یافت هاای پووهشای ناوی
حدوداً برای رویکردهای حوزه جرمشناسی اسالمی ك بدان الحاق شده است
واژگان کلیدیه حقوق اسالمی ،تعزیرات ،حاك نظام اسالمی ،فق اسالمی ،جرمشناسی اسالمی
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مقدمه
در نظام مجازاتها و حقوق اسالمی ،در اصوالح«نظام كیفرهای نامعی » تعزیر نامیده میشود ب عباارت
دیگر عقوبتی است ك مقدار آن در شر معی نشده است ،لذا ركا اصایی ایا كیفرهاا«عادم مقادر باودن»
آنهاست برای امر ادعای اجما شده است تعزیر مالک دیگری ه دارد كا آن«دون الحاد» یعنای كمتار از
حد بودن آن است در اینک تعزیر انحصار در زدن دارد یا شامن مجازاتهای دیگر ،حتی اعدام نیز مایشاود،
توافق نظر وجود ندارد بعضی بر ای باورند ك تعزیر تنها ب وسیی زدن انجام میشود ،مالک آنها روایات و
كیمات فقها بوده ك در آن تعبیر«دون الحد» ب كار رفت است در برابر ،اكثر فقها معتقدند ،تعزیر ااتصاص ب
زدن ندارد و عنوان زدن در روایات و كیمات فقها ب دلین سهنالوصول بودن آن یا با دلیان تاثثیر بیشاتر آن
بوده است بنابرای تعزیر برحسب مراتب گناه و مرتکب آن میتواند دارای مراتاب باشاد در فقا عاما نیاز
تثكید شده ك حاك اسالمی از نظر انتخاب نو تعزیر محدودیتی ندارد از آنجایی ك از اهادا

عماده نظاام

كیفری و سیاست جنایی اسالم پیشگیری و باز دارندگی است ،بنابرای مایتاوان اقادامات تاثمینی ،حماایتی،
تربیتی ،درمانی ،مراقبتی و بازدارنده را تحت عنوان تعزیر لحاظ كارد تعزیار از سابکتاری و كوچاکتاری
كیفرها آغاز و ب سنگی تری كیفرها ات میشوده از تازیان زدن تا زندان یا اعدام پس تعزیرات گستردهتری
واكنش كیفری در نظام جزایی اسالم است تفاوت تعزیر با دیگر مجازات ها پیش از ای مجازاتهاایی را كا
در نظام قضایی اسالم و نظام جمهوری اسالمی ،در رابو با مرتکبان جرای اعمال می شاود ،با چهاار قسا
تقسی كردی ك عبارت بودند ازه حدود ،قصااص ،دیاات و تعزیارات فقهاا در كتاابهاای فقهای ،معماوً:
تعزیرات را همراه یا در ادام حدود می آورند كمتر دیده شده است فقیهی برای هر یک از حدود و تعزیرات
باب مستقیی قرار دهد ،بیک آنها را با ه و مقابن قصاص و دیات میآورند عیت ای امر شاید ای باشد ك
قصاص و دیات جنب شخصی و اصوصی دارند و بیشتر برای جبران صدم و زیان وارد شده ب مجنی عییا ،
اعمال می شوند؛ در حالی ك مجازاتهای حدی و تعزیری ،بیشتر در راستای نظ عمومی و ساالمت جامعا
وض شدهاند و جنب عمومی دارند ازای رو ،در هیچ مورد مجازات حدی و تعزیری مماثیت با جرم ارتکابی
ندارد و نمی تواند از سنخ جرم باشد؛ هر چند رعایت تناسب میان جرم و مجازات ،ب ویوه در تعزیرات ماورد
توج و تثكید است ،رعایت تناسب با مماثیت متفاوت است میان مجازات حدی و تعزیری نیاز تفااوتهاایی
هست ك بعضی از فقها تا ده مورد شمردهاند شاید بتوان مه تری تفاوت حادود و تعزیارات را در تقادیر و
عدم تقدیر دانست اولی از نظر كمیت و كیفیت معی و مقادر اسات ،باراال

دومای كا ناو مجاازات و

همچنی كمیت و كیفیت آن معی نیست و ب ااتیار حاك قرار داده شده است در ای مقال پووهشی ب دنبال
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یافت پاسخی متناسب در اصوص فیسف و ریشا تعزیارات در حقاوق اساالمی و كاركردهاای آن از منظار
آموزههای جرمشناسی اسالمی با رویکردی توصیفی و تحیییی هساتی نکتا ای كا اینجاا با عناوان امتیااز از
پووهش نسبت ب آثار سی

اود دارد ك ب نظر بسیار نیز كارشده است ای است ك اوً:ه همانند دیگار آثاار

كالسیک دانشگاهی نگاهی ب كاربرد تعزیر در قوانی موضوع نداشت است ثانیاًه براای رویکردهاای حاوزه
جرمشناسی اسالمی ك بدان اضاف شده است ك باید مخاطب از ای زاوی دید ب قضی نگااه كناد مایتواناد
جنب نوآوری كامالً منحصر ب فرد آن نسبت ب آثار كالسیک دانشگاهی و حوزوی باشد البت از آنجائی ك در
ای مقال با فیسف و كییت تعزیر پرداات شده است ب ای كییات از ابتادا تااكنون در قیمارو نظاام اساالمی
میپردازی مضافاً سیر تووراتی ك بر آن گذشت است را گاها با دیدی تیفیقی كامالً پووهشی و بعضاً ماروری
موردبح

و بررسی قرار میدهی

 مفهوم تعزیرات در فقه و حقوق جزا و جرمشناسی اسالمیتعزیر در لغت ب معنای من  ،یاریدادن و ادب كردن اسات(راغب اصافهانی؛  1412ق )5۶4 ،تعزیار در
لغت ب معناای نصاارت و یااریرسااندن(فراهیدی؛ 1410ق )351 ،احتاارام نهااادن ،بزرگداشات و تثدیاب
(جوهری؛ 1410ق )۷44 ،ب مجازاتی ك مان از انجام گناه میشود نیز تعزیر میگویند(مکارم شایرازی 13۷4ه
 )42در ادبیات فقهی منظور از تعزیر مجازاتی است ك در شر بارای آن مقاداری تعیای نشده(شاهید ثاانی،
1413ق )325 ،و تعیی مقدار و نو آن ب حاك شر یا قاضی واگذارشده اسات .جایگااه اصایی تعزیار در
باب حدود فق است همچنی تعزیر با امر ب معرو

و نهی از منکر نیز مرتبط است براال

امر ب معارو

نوعی عقوبت است و ااتصاص ب حاك شر دارد(طائی؛ 1381ه  )25اما تعیای مقادار و كیفیات تعزیار بار
عهده حاك شر است(البت تعزیر نباید از حد بیشتر شود) تعزیر تاب مفاسد است اگر چ كار مجرم معصیت
نباشد(مانند كاری ك دیوان یا كودک انجام میدهند) اما حد مجازات گناه است فیساف تعزیار ادب كاردن و
اصالح مجرم است اما فیسف حد را دفا از مصالح جامع است
 از منظر آموزههای جرمشناسی اسالمیاعتالى شخصیت انسانها یکى از اهدا

بیندى است ك دولات اساالمى بایاد در تحقاق آن بکوشاد و

هرچند ممک است تحمین مشقت و مجازات مجرمان ،در مواردى ای هد

را تسهین نکند ،بیک دور كردن

فرد از جامع و روان كردن او ب زندان ،روح او را آزرده ساات موجبات سقوط بیشتر وى را فاراه كناد ،و
نیز اگرچ ممک است هتک حرمت و بىآبرویى ك :زم اجراى هر مجازاتى است ،در براى موارد ب سابب
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وجود بعضى از شرایط ،جنب تربیتى و اصالحى پیدا نکند ،اما با هرحاال نماىتاوان مجاازات را فاقاد ارزش
اصالحى و تربیتى دانست(با دان و تصر ه قربان نیاا؛ 1380ه  )3براای از مفساران از مفهاوم آیا «وَالَّاذيی
یُؤْذُون الْمُؤْمينيی وَالْمُؤْميناتي بِغیْرِ مَا اكْتسَبُوا فقدي احْتمَیُوا بُهْتانًا وَإِثْمًا مَُّبِینًا»1مشروعیت تعزیر را استفاده كردهاناد
زیرا ای آی كسانی را مذمت میكند ك مسیمانان را بدون انجام جرمی میآزارند آنان معتقدند مفهوم آی  ،بار
ای د:لت دارد ك اذیت كردن دیگران ،مانند اجرای حد و تعزیر ،درصورتیك جرمی انجام داده باشند ،مجااز
است(مکارم شیرازی ،پیشی  ،ج )423 ،1۷
برای از فقیهان منظور از«عَذابٌالی ٌ» در ای آی را تعزیر دانست اند(مقدس اردبییای؛ بایتاا ،ج )38۷ ،1
برای از فقیهان سوزاندن گوساال و با دریاا افکنادن آن توساط حضارت موسای را مصاداق تعزیار ماالی
دانست اند(منتظری؛  1409ق ،ج  )333 ،2همچنی نمون های تاریخی مانند تخریب مساجد ضارار با دساتور
پیامبر بیرون راندن بنینضیر از سرزمی اود و تخریب نخیستانهای آنان ،تهدید منافقاان و شاایع ساازان با
تبعید از مدین را نمون هایی از تعزیر مالی در زمان پیامبر(ص) عنوان كردهاند همچنی ب ادعای برای فقیهان
سیره پیامبر و امام عیی( ) بر ای بود هركسی ك واجبی را ترک میكرد یا حرامی را انجام میداد ك بارای آن
حدی نبود ،تعزیر میكردند(منتظری ،پیشی  )30۶ ،در روایات شیع  ،تعزیر ب عناوان مجاازات براای گناهاان
معرفیشده(منتظری ،پیشی  ،ص  )334و ب شیوههای مختی

آن مانند شالق زدن (شایخ كیینای؛  140۷ق ،ج

 ،)240 ،۷زندانی كردن و در اجتما گرداندن(شیخ صدوق؛  1413ق ،ج  )59 ،3اشاره شده است در اینک آیا
تعزیر هرگون مجازاتی را در برمیگیرد یا ب تنبی بدنی ااتصاص دارد ،ااتال

است(منتظری ،پیشای  ،ج ،2

 )318-319نقن است حضرت عیی( ) میفرمایده«م ل یصیح حس المداراة یصایح حسا المکاا  ،در
ترجم آمده اساته كسای كا ااوشرفتااری او را اصاالح نکناد ااوب كیفار دادن او را اصاالح اواهاد
كرد(غررالحک  ،بی تا ،ج  )۶40 ،2در اصوص اصن تنبی تصریح دارده تنبی 2،در لغت ب معناای آگاهانیادن،
بیدار كردن ،واق

گردانیدن ب چیزی و آگاه و هوشیار كردن آمده است 3براال

برای نظامهای تربیتای ،از

نظر اسالم و قرآن ،اصن تنبی ب طور مویق محکوم نبوده ،بیکا در جاای مناساب ااود :زم اسات یکای از
روشهای بازدارنده اداوند در قرآن ،بازگو كردن داستانهای اقوام ،مین ،یا افرادی است ك ب عیَّت سركشای
و طغیان و عدم تسیی در برابر اوامر الهی ب عذابها و عقوبتهای سخت مبتال گشت اناد هرچناد براای از
1
2

نگاه كنید ب ه سوره احزاب ،آی 58
تنبی  ،طی

وسیعی را در بر میگیرد ك عبارتست از تغافن ،بیاعتنایی ،تهدید ،تحقیر ،سرزنش ،تمسخر ،محرومسازی ،جریم  ،جبران ،تغییر

چهره ،روی برگرداندن و تنبی بدنی اما بر طبق معنای دوم معنای ااص تنبی دیگر شامن تغافن ،بی اعتنایی محرومسازی و ب عبارت دیگر
حذ
3

تقویت مثبت نمیشود

نک ب ه دهخدا ،عییاكبر ،لغتنام دهخدا ،ذین ماده تنبی
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فقیهان شیع معتقدند تعزیر شامن هر نو مجازاتی می شود ك مجارم را از تکارار جارم بااز دارد از ایا رو
مجازات هایی همچون زندان ،جزای نقدی ،توقی

مال ،توبیخ عینی و تبعید را دربر میگیرد(مکاارم شایرازی؛

 1425ق )32 ،برای گفت اند از كیمات بیشتر فقها و لغتشناسان ب دست میآیاد كا تعزیار با تنبیا بادنی
ااتصاص دارد(منتظری؛ پیشی  1409ق ،ج  )318 ،2اسحاق ب عمار میگوید ب امام صادق( ) گفت گااهی
م غالم اود را ب ااطر االفی ك مرتکب میشود میزن  ،امام پرسید چقدر او را میزنای؟ گفات چا بساا
صدتا او را می زن امام فرموده صدتا! صد تا! و ای را دو بار تکرار كرد سپس فرموده حد زناا را مایزنای؟ از
ادا بترس ب او گفت جان ب قربانت پس چقدر جایز است بزن ؟ امام فرمود یکی ،گفت ب ادا قس اگار او
بداند ك بیش از یکی او را نمیزن هم چیز را از بی میبرد امام فرموده پس دو تا بزن ،گفت اگر چنی باشد
هالک اواه شد ،اسحاق میگوید بازه با امام چان زدم تا او ب پنجتا راضای شاد ساپس ناراحات شاد و
فرموده ای اسحاق اگر حد جرم رامی دانی آن را اقام ك و از حدود ادا تجاوز نک  1در اصاوص تعریفای
ك در تعزیرات منصوص آمده است تعزیرات منصوص شرعی ب تعزیراتی گفت میشود ك در شار مقادس
اسالم برای یک عمن معی  ،نو و مقدار كیفر مشخصشده است ،بنابرای مواردی ك ب موجب روایاات و یاا
هر دلین شرعی دیگر ،ب طوركیی و مویق برای عمیای تعزیار مقررشاده اسات ولای ناو و مقادار آن معای
نگردیده است ،تعزیر منصوص شرعی محسوب نمیگردد

2

 رابطه تعزیر و نظم عمومی از منظر آموزههای دینی و جرمشناسی اسالمیمبانی تعزیر با اطالق ادلَّ حکومت انتخابی توجی میشوند ای اطالق ادلَّ اثبااتكنناده ایا اسات كا
هد

از تثسیس دولت و حکومت اسالمی ،ك رهبری آن را در زمان غیبت امام معصاوم عیایه الساالم فقیا

جام شرایط منصوب آن حضرت ب عهده دارد ،بر پا كردن عدل و قساط در جامعا  ،اصاالح اماور جامعا ،
جیوگیری از ظی و ست و انحرافات و نیز قو ریش های فساد و منکر است البت باید گفت ب ادبیات دیگاره
مه تری هدفی ك حکومت اسالمی ب همراه دارد و با نظامهای س گان انسانی هماهنگ است ،همانا دو چیاز
استه اوّل انسان ها را ب قسمت اییفة اهلل شدن راهنمایی و مقدمات سیر و سایوک آن را فاراه كاردن ،دوم
كشور اسالمی را مدین فاضی ساات  ،مبادی تمدن راستی را مهیا نمودن و اصول حاك بر رواباط داایای و
اارجی را تبیی كردن است نصوص دینی اعا از آیاات قارآن و متاون احادیا
1
2

و نیاز سایره معصاومان و

نک ب ه وسائن الشیعة ،جید هیجده  ،ص  ،339روایت اول
نک ب ه مجموع نظرات اداره حقوقی قوه قضائی در اصوص قانون مجازات اسالمی مصوب  ،1392معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقو

جرم دادگستری ،تابستان  ،1393نظری مشورتی شماره  ،28/5/1392-9۷1/92/۷ص 44
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فراوان و نکات آموزنده زیادی است ،لیک عصاره هما آنهاا هماناا دو

رك یاد شده است و همانطوری ك نظام داایی انسان را روح و جس او میسازد ،لیک اصاالت از آنِ روح
است و بدن پیرو روح بوده ،سالمت و رعایت اصول طبی وی برای تثمی سالمت روح از گزند عقاید سوء و
آسیب ااالقی ناروا و حفظ از زیان رفتار ناپسند میباشد ،تثمی مدین فاضی نیز بارای پارورش انساانهاایی
است ك در جهت اییف اهلل قرار گرفت گام برمیدارند و اصالت در بی دو رك یادشده همانا از آنِ االفات
الهی است؛ زیرا بدن هرچند سال باشد ،بعد از مدّتی میمیرد و میپوسد ،ولای روح همچناان زناده و پایناده
است همچنی مدین فاضی هرچند از تمدّن وا :براوردار باشد ،بعد از مدّتی ویران میگاردد ،لایک اییفاة
اهلل ك همان انسان كامن است ،از گزند هرگون زوال مصون است؛ بنابرای  ،مدین فاضی ب منزل بدن است و
اییفة اهلل ب مثاب روح آن و همانطوری ك بر اساس اصالت روح ،بدن را روح سال میسازد ،بنا بار اصاالت
اییفة اهلل ،مدین فاضی را انسان كامن تثسیس و تثمی مینماید از منظر شیع ای امر ب وسیی امامات محقاق
میگردد؛ حضرت امیرالمؤمنی عیی السالم در ای باره میفرمایده«وجود امامت و رهبری :زم اسات تاا سابب
شود امور جامع اسالمی سامان یابند و در سایة آن از ظی جیوگیری شود و صااحبان حاق با حقاوق ااود
برسند»(دشتی1380 ،ه )۶83باید توج داشته نظر ب لزوم استمرار حیات نو انسانی در قالاب نظمای پایادار
ك آدمیان در آن احساس امنیت كنند ،فقیهان از دیرباز ب مسئی "حفظ نظام" ب معنای حفاظ نظا و انضاباط
اجتماعی بسیار بها دادهاند مستند شمار قابنتاوجهی از احکاام فقهای و حتای بنیااد براای از قواعاد مسای
فقهی"،حفظ نظام" است برای نمون اگر قاعده «ید» ك اماره میکیت است معتبر نباشد و مردم باا اماوالی كا
دیگران در تصر

دارند ،معامی میکیت نکنند ،جامع دچار هرجومرج یا ااتالل نظام میشود حفاظ نظاام و

رف ظی :زم و از واجباات مها اسات(اویی ،ج 1391 ،1ه  ) 32۷انجاام ایا اماور جاز باا وضا قاوانی
امکان پذیر نیست و بدیهی است ك چنانچ متخیَّفان از مقررات و قوانی مجازات نشوند ،ای وضعیت باعا
هرج و مرج می شود و هیچ عقن سییمی ای را نمیپذیرد از ای رو ،ای قوانی باید ضمانت اجرایای داشات
باشند در ای زمین فقها ب روایات متعدّد و سیرة متشرَّع و دلین عقن استناد كردهاند حتَّی چنانچ حکاومتی
انتخابی باشد وظیف دارد از هرج و مرج ،فتن و فساد جیوگیری كند و بارای ایجااد نظا  ،رعایات مصاالح و
گسترش عدالت اجتماعی تالش كند؛ اجرای ای امور جز در سایة قادرت حکومات كا مرحیا ای از آن باا
اجرای تعزیرات حکومتی شکن میگیرد امکانپذیر نیست تفاوت اصیی حکومت اسالمی با دیگر حکومتهاا
را ای میدانند ك قانون حاك در حکومت اسالمی ،قانون الهی است نا ر ی و میان فارد و یاا آراء و امیاال
گروهی از مردم حکومت اسالمی را ب عنوان حکومتي قانون الهی توصی
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امور ابزاری برای اجرای حکومت و بسط عدالت معرفی میكند حال عقن تشاخیص مایدهاد كا حکومات
اسالمی در هر زمان حسب نیاز جامع وظیف دارد در جهت ارائ صحیح نظام و حفاظ مصاالح اجتمااعی با
وض قوانی و مقررات ااص اقدام كند و متخیَّفان را تنبی كند شار مقدس در ماورد گناهاانی كا مفساده
كمتری دارند مجوّز تعزیر میدهد؛ وانگهی ،ب طریق اولی نسبت ب سایر جرائ عمومیای ك نظا جامعا را
مختن می كنند ساكت نیست بدیهی است ك در ای موارد ضرورتی ندارد ك سابق ای بر تحاری در نصاوص
وجود داشت باشد انجام امور اال

مصالح عمومی موجب تعزیر اواهد بود و تعزیرات بازدارنده بر اسااس

ای مبنا وض شدهاند در اصوص استد:ل مرتبط باید گفته از دیدگاه اسالم ،قانونی(تعزیری) ك بارای اداره
جامع وض میشود عالوه بر ارتباط وثیقی ك با ااالق و نظام ااالقی دارد ،مشاتمن بار حقاوق و تکاالیفی
است ك دارای ویوگیهایی است ازجمی ه لزوم توج ب رشد مادی و معنوی انسانها ،توج ب مصالح فارد و
جامع  ،توابق با فورت و طبیعت ،توج ب رشد ااتیاری انسان و حاكمیت قسط و عدل ،توج با مقتضایات
زمان و مکان .قانون و حاكمیت قانون در اسالم اهمیت بسیار با:یی دارد ،ولی نکت قابانتوجا آن اسات كا
اسالم ب قانون نظر «الی» دارد یعنی اسالم آن را آلت و وسایی تحقاق عادالت در جامعا مایداناد و وسایی
اصالح اعتقادی و تهذیب انسان ب شمار میآورد بنابرای قاانون(حوزه تعزیارات الخصاوص) بارای اجارا و
برقرار شدن نظ اجتماعی عاد:ن ب منظور پرورش انسان مهذب است ب عبارت دیگار در اساالم ،قاانون در
ادمت تربیت انسان و جامع قرار دارد در واق  ،ای نو تعزیر ایجاد مفسده و رفتار اال

مصالح عماومی

را نشان گرفت است شهید اوّل در ای باره میگویده«تعزیر تاب مفسدهای است ك پیدا میشود ،اگرچا فعان
ارتکابی معصیت نباشد ،مانند تعزیر كودكان و بهاای و دیوانگاان و اصاالح حاال آنهاا كا با ایا جهات
است»(عامیی ،ج 1413 ،2ه  )143همچنی  ،صاحب ریاض در توجیا جاواز تعزیار اطفاال ممیّاز و مجاانی
میگویده«جواز تعزیر نسبت ب صبی و مجنون ب ااطر جیوگیری از فساد و قو ریش های آن اسات و اصان
در تشری حدود و تعزیرات همی مالک(قو فساد) است»(طباطبایی ،ج 1412 ،10ق )118 ،ب عناوان مثاال
پس از پیروزی انقالب اسالمی و در بازنگری قانون مجازاتهای اسالمی قسمی دیگر از مجازاتها باا عناوان
«مجازاتهای بازدارنده» ب چهار قس حدود ،قصاص ،دیات و تعزیرات اضاف شد ای مجازات با ای عنوان
براال

چهار قس قبیی ،هیچ سابق ای در فق و حقوق ما ندارد؛ در مورد ماهیت مجازات بازدارنده نظرهاای

مختیفی ارائ شده ب نظر میرسد مجازات بازدارنده همان تعزیار اسات و از مصاادیق ماالک دوم تعزیار كا
عبارت است از ارتکاب رفتار مفسده آمیز و مغایر با مقاررات و نظاماات حکاومتی ،مایباشاد لاذا مجاازات
بازدارنده زیرمجموع و تحت عنوان كیی تعزیراست و احکاام تعزیارات بار آن باار مایشاود بناابرای بای
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«تعزیرات» و «مجازات بازدارنده» رابو «عموم و اصوص مویق» وجود دارد در اینجا تعزیرات عام اسات و
ب دو بخش تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی برحسب مالكات آن تقسی میشاود و مجاازات بازدارناده
ااص است ،جزء همان بخش دوم تعزیرات عنی تعزیرات حکومتی میباشد عیمای اهن سنت از ماالک دوم
تعزیر عنی ارتکاب رفتار مفسدهآمیز تعبیر ب «التعزیر لمصیحة العام » میكنند و ای نشان میدهد فقهاای عاما
تعزیرات حکومتی را جایز میدانند(امینی و دیگران1389 ،ه )11نتیج ای نظری ای است ك در صاورتی كا
راهی برای جیوگیری از مفسده جز تعزیر وجود نداشت باشد ،حاك میتواند در ای گون موارد مرتکب فعیای
را ك موجب مفسده می شود تعزیر كند حفظ نظام اسالمی و جیوگیری از آلودگی و فساد از واجباات بازر
است و از اهمیت ااصی براوردار است و ای ب حک عقن است ك باید مرتکب چنی افعالی را تعزیر كرد؛
هرچند ك اعتالى شخصیت انسانها یکى از اهدا

بیندى است ك دولت اسالمى باید در تحقاق آن بکوشاد

و هرچند ممک است تحمین مشقت و مجازات مجرمان در ماواردى ایا هاد

را تساهین نکناد بیکا دور

كردن فرد از جامع و روان كردن او ب زندان ،روح او را آزرده ساات  ،موجبات ساقوط بیشاتر وى را فاراه
آورد و نیز اگرچ ممک است هتک حرمت و بىآبرویى ك :زم اجراى هر مجازاتى است ،در برااى ماوارد
ب سبب وجود پارهاى از شرایط ،جنب اصالحى و تربیتى ب اود نگیرد ،اما ب هرحال نماىتاوان مجاازات را
فاقد ارزش اصالحى و تربیتى دانست مبناى مجازات یا اندیش اساسىاى ك مجازاتهای اسالمى مساتند با
آن است ،عبارت از همان مبنایى است ك مجمو شریعت اسالمى بر آن مبتنى مىباشد چ آنک فق جزایى و
پدیده كیفر جزئى از شریعت اسالمى بوده و شریعت داراى جوانب و ابعاد گسترده و در عی حال همااهنگى
است ك بی آنها تغایر و تضاد وجود ندارد و تمامى شریعت در حقیقت در راستاى تحقق یاک هاد

گاام

برمیدارد ،بنابرای ضرورى است ك از مبناى واحدى براوردار باشد و باید آن مبناى واحد را دریافت(قرباان
نیا1380 ،ه  )2۷اگر ب شر برگردی در تثیید ای نکت مؤیّد ای دلین عقیی روایتی از امام رضاا( ) راجا با
د:ین نصب امام استه «فجعن عییه قیما یمنعه م الفساد»(صدوق1385 ،ه  ،)252یعنی اداوند امام را قایّ
مردم قرارداد تا آنها را از انجام فساد بازدارد و احکام الهی را ب اجارا درآورد ایا روایات اماام و حااك را
موظَّ

كر ده است ك برای جیوگیری از فساد ،چنانچ راه دیگری نباشد ،تعزیر كنند افزون بر ای  ،مایتاوان

ب روایاتی ك نااظر با پیشاگیری از وقاو مفاساد هساتند اشااره كارد؛ بارای نمونا  ،در روایتای حضارت
امیرالمؤمنی ( ) میفرمایده«یجب عیی ا:مام ان تحبس الفساق م العیماء و الجهال م ا:طباء»(صادوق ،ج ،3
13۶3ه 31؛ طوسی ،ج 1413 ،5ق ،)319 ،یعنی بر امام و حاك واجب است عیمای فاساق و اطبّاای جاهان و
كسانی را ك در پرداات بدهی و حقوق دیگاران مساامح مایكنناد زنادانی كنناد یکای از فقهاای معاصار
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درای باره میگویده«عناوی ذكرشده در روایت اصوصیتی ندارند ،بیک با الغاای اصوصایت مایتاوان از آن
استفاده كرد ك هر كس متصدّی كاری شود و نسبت ب آن اهییت نداشت باشد ،ب طوریك از عمن او جامعا
متضرَّر شود ،واجب است او را از انجام چنی عمیی بازداشت ،اگرچ با زندانی شدن او ای مقصاود حاصان
شود و نیز حاك میتواند در انجام اموری ك اال
اال

مصالح اجتماعی است مرتکب را تعزیر كناد انجاام ایا

مصالح اجتماعی تالزمی با معصیت و حرام ندارد و یکی از جهات وجوب انجام امور حسبیّ ب همی

جهت است قیمت گذاری اجناس یا من از صادرات اجناس ب اارج ،در زمانی كا ماردم با آنهاا نیازمناد
هستند و سایر موارد ب ای جهت است»(منتظری ،ج 1409 ،2ق)30۶ ،
 قواعد اولیه و دلیل توسعه تعزیرات در حقوق جزای اسالمیقاعده یا اصن اولی در ای گون موارد مسیماً «عدم جواز» است؛ یعنی تا نوعی از تعزیر ثابت نشود كااری
نمیتوان انجام داد و اصن بر حرمت است ن ب ااطر«دوران امر بی تعیی و تخییر» و لزوم احتیااط در ایا
مسئی (آن چنانک بعضی گمان كرده اند)؛ زیرا مسئی دوران امر بی تعیی و تخییر مخصوص مواردی است ك
اصن اولی در آن جواز و برائت باشد ،درحالیك در مسئی حدود و تعزیرات ،اصن اولای عادم جاواز اسات؛
زیرا اصن ای است ك اذیت و آزار هیچكس جایز نیست ،مگر آن مقدار ك دلین ،بر جواز آن د:لات كناد ،و
لذا حتی اگر در اینجا امر دایر میان«اقن و اكثر» شود ،مثالً شک كنی ك آیا فالن حاد شارعی هشاتاد یاا صاد
تازیان است باید ب مقدار اقن اكتفا كرده و احتیاط نمود و نمیتوان بیش از مقدار متیقی انجام داد اكنون كا
روش شد تعمی تعزیر نسبت ب غیر تازیان احتیاج ب دلین دارد و در هر موردی دلین كافی اقام نشود اصن،
عدم جواز است ب سراغ د:ییی میروی ك برای توسع آن میتوان اقام نمود .دربارة«تعزیر» از نظار كیفیات
و كمیت در بح های گذشت با تعری «حد» و«تعزیر» و توضیح ریش هاای اصایی آن دو در لغات عارب ،و
فرق دقیق آنها و شرح فیسف تعزیرات در اسالم و نیز داالت عنصر«تثدیب» و«نهی از منکر» در مفهوم تعزیر
و همچنی عدم توسن ب «ضرب» در مواردی ك مادون آن كاافی باوده باشاد ،بررسای نهاائی را بادون شاک
«تعزیر»؛(مجازات گناهانی ك حد معینی در قوانی اسالمی برای آن پیشبینینشده) از طریق ضرب باا تازیانا
با در نظر گرفت «كمیّت» و«كیفیت» جرم ،و وض حال«مجرم» مجاز است؛ اما سخ در ای است ك آیا زندان
و حبس دست جمعی یا انفرادی با اعمال شاق و یا بادون آن نیاز از اناوا تعزیار اسات؟ و از ایا فراتار آیاا
مجازاتهای جسمی و روحی دیگر نیز تحت ای عنوان وارد است؟ فیالمثن سرزنش و مالمت افیا

و یاا

شدید ،معرفی مجرم ب اجتما و اعالم نام و جرم او در آنجا ك ماؤثر بارای پیشاگیری از تکارار گنااه باشاد
همچنی محروم نمودن موقت از بعضی از مزایای اجتماعی(مثالً جیوگیری از كسب وكار كسای كا مرتکاب
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گران فروشی شده ،ب طور موقت) و جریم مالی در موارد مختیفی ماننده تخیفات رانندگی و هر ماوردی كا
ضرب ،ممک یا مفید نباشد ،و تبعید و مجاازاتهاای دیگار

در واقا تنهاا سا عناوان«حابس» و«تبعیاد»

و«جریم مالی» مورح نیست ،بیک هم انوا مجازاتهای معقول و حسابشده مورح بوده ك انوا آن بسیار
است بدون شک فقهای ما در غالب كیمات اود روی مسئی «ضرب» تکی كردهاند ،تا آنجا ك بعضای چنای
پنداشت اند ك تعزیر مساوی است با "زدن ب وسیی تازیان " ولی آیا ب راستی منظاور آنهاا انحصاار باوده؟ یاا
ضرب ،یکی از مصداقهای روش تعزیر محسوب میشاود؟ هرچناد در كییات مجاازاتهاا در اساالم بایاد
تصریح داشته در اسالم ،مجازات گاهی حد است و گاهی تعزیر بزهکاران با توج ب شرایط جرم و اوضا
و احوال اجتماعی گاهی ب صورت تعزیر ك پایی تر از حد است مجاازات مایشاوند ماثالً مجاازات زنادان
گاهی ه حد با جم شدن شروط آن باید اجرا شود بنابرای مجازات هم مجرمان حد نیست؛ بیک با توج
ب شرایوی ك بیان اواهد شد حد بر تعداد اندكی از مجرمان اجرا میشود در حقیقات ،اساالم اواسات اثار
تهدیدی ای قانون كیفری را حفظ كند؛ بدون ای ك افراد زیادی مشمول ای مجازاتها شوند هاد

شاار

بیش تر جیوگیری از اشاع فحشا و عینی شدن بزهکاری در جامع بوده است البت پس از جم شدن شرایط،
جدیت قانونگذار در براورد با مجرمان باید بروز و ظهور پیدا كند و مجازاتها با قاطعیت و حتمیت باید ب
اجرا در آید تا جنب بازدارندگی اود را حفظ كنند و مجرم اود را از مجازات در امان نبیند تا ب فکر ارتکاب
مجدد آن باشد .در فیسف تشری حدود اسالمی بیان شده است ،اجرای حدود با جهات مصایحت عماوم و
جیوگیری از فساد و انتشار زشتیها و سركشی مردم تشری شده اسات(اویی ،ج 1413،2ق422 ،؛ نجفای ،ج
1404 ،12ق ) ۶93،از دید جرمشناسی اسالمی نیز ب قضی بنگری ه ب بیان دیگر ،بزهکاری ك نظ عماومی و
تعادل اجتماعی را مختن میكند ،مستوجب انتقاام اجتمااعی باا كیفاری متناساب باا ارزش انساانی ،حیثیتای،
عقیدتی ،مالی یا امنیتی نقض شده در جامع است بنابرای  ،هر اندازه ارزش نقض شده مه تار و قابح رفتاار
بزهکار از نظر اجتماعی زیادتر باشد ،واكنش اجتماعی شدیدتر است ب همی دلیان ،واكانش كیفاری در هار
نظامی معیار سنجش ارزشها و ویوگیهای ااالقای آن جامعا اسات از ایا رو ،وضا مجاازاتهاا بارای
ارتکاب اعمالی ك اساس دی و حکومت اسالمی را ب اور میاندازند نکت دیگری ك در مورد مجازاتهاا
در اسالم ،باید ب آن توج كرد ،ای است ك بر اساس تاریخ و نقن مورااان هایچ یاک از ایا مجاازاتهاا
تثسیسی نیستند؛ یعنی اسالم هیچیک از ای كیفرها را ابدا نکرده است ،بیک همگای پایش از اساالم وجاود
داشت اند آنچ در نظام كیفری اسالم صاورت گرفتا  ،ایا اسات كا مجاازات رایاج آن روزگاار تعادین و
ضابو مند شده و بر مراعات اصول انسانی در اجرای آنها تثكید فراوان شده است در بازگشت ب ادام بح
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تعزیر بعضی از فقهای ما صریحاً مسئی حبس را در ردی

ضرب قرار دادهاند و در میاان فقهاای اهان سانت

كسانی ك ب ای موضو تصریح كردهاند جمعیت بیشتری هستند فقهاای ماا بااینکا غالبااً در ماورد تفسایر
تعزیر ،مسئی ضرب را ذكر میكنند ،اما افراد بزرگی از آنها در كیماتشان تصریح كردهاند ك تعزیر منحصر ب
ضرب نیست آیا ای تفسیری ك غالب آنها ذكر كردهاند ب ااطر آن نبوده ك فرد شای در آن زمان ،تثدیاب
از طریق ضرب بوده؟ ب طور مثاله مرحوم شهید ثانی در اول كتاب الحدود«مسالک» میگویاده«و التعزیار لغاة
التثدیب و شرعاً عقوبة او اهانة  :تقادیر لهاا باصان الشار غالبااً» و یاا«صااحب ریااض» در همای زمینا
میفرمایده«و یمک تعمی التعزیر لما دون الضرب ایضا م مراتب ا:نکار» و همچنی غیر آنهاا آیاا وجاود
فرد شای و استعمال لفظ در آن ،مادامیك ب شکن وض تعینی جدید درنیاماده مایتواناد ماان از عمومیات
معنی لغوی آن باشد؟ ب چ دلین قبول كنی ك ای كیم مفهوم عام اصیی ااود را كا منا و تثدیاب اسات
ازدستداده؟ مگر اصن«عدم نقن» از اصول عقالئی نیست؟«زیاد اب عبیداهلل» فرماندار مدینا رساولی اادمت
امام صادق(عیی السالم) فرستاد و عرض كرد شهود ،شهادت دادهاند ك فالن مرد جسارت كارده و دشانام با
پیامبر اسالم(صییاهلل عیی وال ) داده است! فقهای حاضر در مجیس زیاد ب عبیداهلل ،نظر دادند ك مجاازات او
ای است ك «یؤدب و یضرب و یعزر و یحبس» و لک امام(عیی اسالم) فرموده«ای مجازات كسی است ك ب
یاران پیامبر(صییاهلل عیی وال ) بدگوئی كند اما كسی ك توهی ب شخص پیامبر(صییاهلل عییا والا ) نمایاد و
دشنام دهد حدّش اعدام است» 1از دید رویکردهای جرمشناسی اسالمی بدی قضی نگاه كنی ه مکتاب اساالم،
جامع اسالمی و انسانی را مانند یک طبیب ماهر موالع و در صورت تشخیصِ امکان بهبودی یک مارض آن
را مداوا میكند و ب تدریج ب وض طبیعی بر میگرداند؛ در غیار ایا صاورت او را از جامعا جادا و پیکار
اجتما را از آلودگی اشخاص آلوده حفظ میكند از ای رو ،اگر دستور مایدهاد تاا باا چااقوی تیاز دسات
سارقی را قو كنید ،در حقیقت بر پیکر اجتما مره میگذارد؛ چنانك پزشک در صورت تشخیص احتمال
سرایت بیماری یک عضو ،آن را قو میكند ،ولی با قو آن باع

تضمی ساالمت جسا انساان مایشاود

نشان ایمان ب مبد و معاد ،تسیی مویق در برابر فرمان او است ایمان ب اداوند عال و حکی سبب میشاود
ك انسان بداند هر حکمی فیسف و حکمتی دارد و بیدلین تشری نشده است و ایمان ب معاد سبب مایشاود
ك انسان در برابر تخیَّ ها احسااس مسائولیت كناد(مکارم پیشای  ،تفسایر نمونا  ،ج 1425،14ق )359 ،در
سیاست جزایی اسالم ،نخستی مرحی مبارزه با جرم توسن ب اشونت و كیفر نیست ،بیک نظام كیفری اسالم
و مجازاتهای حدی آاری مرحی پاسداری از مصالح فاردی و اجتمااعی اسات توضایح ایا كا «بهتاری

1

وسائن الشیعة ،ج  ،18ابواب حد القذ  ،باب  ،25حدی

2
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ضمانتي اجرایی قوانی را میتوان در سااتار قانونگذاری اساالم مشااهده كارد»(جاوادی آمیای؛ 13۷5ه)24۷
ضمانت اجرای هر قانون بر دو امر استوار است؛ یکی هراس از شرمندگی نزد دیگران و دیگری بای از كیفار
آنگاه در قانونگذاری اسالم شرمندگی نزد اداوند متعال مورحشده ك هیچ جیوت و ایوتی از نظر او پنهاان
نیست و از سوی دیگر روزی هم چیز آشکار اواهد شد و پردهها كنار اواهد رفت ،ب اودی اود ب كاوی
نخواهد گروید و نوبت ب ترس از كیفر نخواهد رسید(پیشی ) اسالم از یک طار

جنبا بازدارنادگی بارای

افرادی ك قصد ارتکاب جرم دارند را مدنظر قرار میدهد و از طرفی نقش اصالحی و توب مرتکب جرم قبان
از اثبات جرم نزد قاضی و اقدامات او در جهت جبران كار اویش را مورح میكند و آن را از اساباب ساقوط
اجرای حدود میداند و از طرفی ایفای حقوق بزه دیده یا زیان دیده از جرم را بیان میكناد و موالبا اجارای
حد توسط او را در اجرای حد سرقت از شرایط اجرای حدّ میداند و در اجرای حدود پس از اثباات جارم و
جم شدن شرایط تعین را روا نمیداند و اواستار براورد قاط با مجرم و اجارای جادی حادود در جامعا
است از دیدگاه اسالم ،اجرای مجازات موضوعیت ندارد و اگر اهدا

مورد نظر در اجرای كیفار از راه دیگار

تحقق پیدا كند ،اصراری بر اجرای مجازات نیست ای ویوگی د:لت بر انعوا پذیر بودن عادالت كیفاری از
دیدگاه اسالم نیز دارد و نشان دهنده ای واقعیت است ك مجازات باید تثمی كنناده مصاالح و منااف فارد و
جامع باشد از ای رو ،اگر ای اهدا

با عدم اجرای مجازات ب دست میآید یا مصالحی ك با عادم اجارای

مجازات تثمی میشود ،بر نتایج اجرای مجازات ترجیح داشت باشد ،اجرای مجازات منتفی اسات در اساالم،
مجازات گاهی حد است و گاهی تعزیر مجرمی با توج ب شرایط سرقت و میازان ماال و اوضاا و احاوال
اجتماعی گاهی ب صورت تعزیر ك پایی تر از حد قو است مجازات میشوند مثالً مجازات زندان كا میازان
آن ب نظر قاضی واگذارشده است 1البت مجازات تعزیر باید حتماً كمتر از مجازات حاد باشاد گااهی ها باا
جم شدن شروط ،باید حدّ قو بر بزهکار اجرا شود بنابرای مجازات هم بزهکااران حاد نیسات بیکا باا
توج ب شرایوی ك هست حد بر تعداد اندكی از سارقان اجرا میشود در رجاو با بحا

ماقبان رویکارد

جرمشناسی اسالمی مالحظ میكنید ك در ای عبارت هرچند عبارت فقهای مدین است نا عباارت اماام( )
«تثدیب» و«ضرب» و«تعزیر» و«حبس» در كنار ه قرارگرفت و ب یک معنای تفسایر شاده اسات .در حادی
1

در حقیقت حبس تعزیری ب حبسی گفت میشود ك در برابر حبس ابدی قرار می گیرد ب زبان ساده تر حبس تعزیری برای تخیفات شرعی
و اعمال حرام در نظر گرفت شده است و برای آن دست از جرایمی است ك برای آنها در شر مجازات دقیقی تعیی نشده است ب عالوه،

حبس تعزیری حبسی است ك قابن اجرا اواهد بود و برای مته اجرا اواهد شد ،با ای حال ،برای تصور میكنند ك حبس تعزیری قابن
فروش است ،در صورتی ك چنی چیزی صحت ندارد اما میتوان حبس تعزیری را ب جزای نقدی تبدین نمود از سوی دیگر ،ای نو
مجازات ك ب نوعی تادیب محسوب میشود ،بر طبق شر در قانون مجازات اسالمی ایران در ااتیار حاك قرار گرفت است با ای حال: ،زم
ب ذكر است در برای مواق حبس تعزیری در برابر حبس تعییقی قرار میگیرد و در نهایت مته محکوم ب اجرای آن حک نخواهد بود
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دیگری در مورد«ربااوار» چنی آمده استه«آكينُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنةِ یُؤدَّبُ فإِنْ عَادَ ُدِّبَ فإِنْ عَاادَ قُتيان» 1در اینجاا
در مورد كسی ك آگاهان ربااواری میكند ،در مرحی اول تثدیب و در مرحیا دوم نیاز تثدیاب ذكرشاده ،و
مسی است ك منظور از تثدیب در اینجا همان تعزیر است .باز در حدی

دیگری در همی باب از امام صادق

( ) آمده استه«آكينُ الْمَیْتةِ وَ الدَّمِ وَ لحْ ِ الْخينْزِیرِ عَییْهِ ْ دَبٌ فإِنْ عَادَ ُدِّبَ»(كسی ك گوشت میاتي و ااون و
گوشت اوک بخورد باید ادب شود ،در مرتب دوم نیز باید تثدیب گردد) راوی ك «اسحاق با عماار» اسات
سؤال میكنده اگر بازه تکرار كند تثدیب میشود؟ امام میفرمایده«یُؤدَّبُ وَ لیْسَ عَییْ ي حَدٌّ [لیْسَ عَییْا ي قتْان »

2

در اینجا امام ضم نفی حک اعدام از چنی كسی میفرمایده«هر بار ای عمن را انجام دهد باید تثدیب شود»
روش است ای «تثدیب» بجای تعزیر است و میدانی تثدیب مفهوم وسی و گستردهای دارد و نمیتاوان آن را
منحصر ب «ضرب» دانست حتی هد

از تثدیب در مناب ب نوعی ارتباط معنایی با رویکردهای جارمشناسای

اسالمی دارد در مناب اسالمی انوا تنبی  ،ب عنوان یک ابزار بازدارنده در عرص تعیی و تربیت مورد پاذیرش
قرارگرفت است درآیات قرآن كری و روایات معصومان عیایه الساالم ،تنبیا عاالوه بار مجاازات حادود و
تعزیرات ،ب عنوان یک روش تثدیب و اصالح رفتار پذیرفت شده است پاس ماراد از تثدیاب الهای ،تشاویق
انسانها در توج ب اواست های باطنی و امیال درونی و امور فوری و هماهنگی رفتار با اعتقاادات درونای و
در یک كیم تعدین شخصیت انسانی است ،ك اگر شخصیت او تعادین گاردد اعماالش هماراه و همگاام باا
شدن ب آداب الهی و دینای ،در مسایر اعاتالی انساانی

اعتقادش در صراط مستقی حق قرارگرفت و با متص

گام برمی دارد و ممک نیست ك كسی بدون رعایت آداب دینی و مؤدب شادن با آداب الهای ،با اهادا
انسانی ك همان كمال و سعادت دو سرا و مقام قرب الی اهلل میباشد دست یاباد و هار آنكاس كا داعیا ی
چنی مقامی را داشت باشد ،ول ی در عمن اال

آداب دینی رفتار نماید ،در ادّعای اود كاذب اسات و حتای

در برای روایات آمده است ك چنی فردی منافق است پس ادب دینی و الهای ،هماان حركاات و ساکنات
انسانی است ك در راستای هد

ایقت او باشد؛ یعنی رفتاری ك با منوق و عقان ناو انساانی همااهنگی و

سازگاری داشت باشد و چنی اعمالی موجب قرب و نزدیکی ب اداوند میگردد؛ بنابرای شرط قارب الهای،
انجام فرایض دینی است و عمن ب تعالی اسالمی ،بارزتری مصداق تثدیاب الهای و ادب دینای اسات پاس
كسی ك مقیّد ب واجبات و ترک محرمات نباشد ماؤدب نیسات و آنكاس كا ماؤدب نباشاد هرگاز مقارب
نخواهد بود نکت جالب دیگر اینک در روایات حدود و تعزیرات اسالمی مجازاتهای دیگری دیده مایشاود
ك مصداق«ضرب» نیست و نشان میدهد ك «تعزیر» ،معنی گستردهای دارد ازجمی در حادیثی از امیرمؤمناان
1
2

نک ب ه وسائن الشیعة ،كتاب الحدود ابواب بقیة الحدود ،باب  ،۷حدی

2

نک ب ه وسائن الشیعة ،كتاب الحدود ،ابواب بقیة الحدود ،باب  ،۷حدی

3
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عیی( ) آمده استه« ُتيیَ ميیرُ الْمُؤْمينيی عَییْ ي السَّالمُ بِرجُنٍ وُجِدَ تحْتَ فيراشِ رَجُنٍ فثمَر بِ ي ميیارُ الْمُاؤْمينيی عَییْا ي
السَّالمُ فیُوِّث فيی مَخْرُ ةٍ» 1در اینجا در مورد كسی ك مقدمات لواط را انجام داده ن اود آن را ،بجاای ضارب
با تازیان دستور دادهشده ك مجرم را در محن آلودهای ببرند و بدن او را آلوده كنند ،تا بداند عمن او یک ناو
آلودگی جسمی و روحی است و از اینجا روش میشود ك تعزیر مفهوم وسیعی دارد و در مورد كسای كا
در حال عادت ماهان همسرش با وی نزدیکی كرده ،از امام صادق( ) چنی میاوانی ه«مَا ْ تاى ايمْر تا ُ فيای
الْفرْجِ فيی وَّلِ یَّامِ حَیْضيهَا ،فعَییْ ي نْ یَتصَدَّق بِديینارٍ وَ عَییْ ي رُبُ ُ حَدِّ الزَّانيی امْسٌ وَ عيشْرُون جَیْادَةً ،وَ إِنْ تاهَاا
فيی آايرِ یَّامِ حَیْضيهَا ،فعَییْ ي نْ یَتصَدَّق بِنيصْ ي دینار ،وَ یُضْربَ ايثْنتیْ عَشْرة جَیْدَةً وَ نصا

[نيصْافاً » 2در اینجاا

كفاره و جریم مالی نیز در كنار ضرب قرارگرفت است از ای روش تر تعبیری است در ماورد كسای كا با
دیگری دشنام غیر ناموسی داده؛ در حدی
احادی

مجازات آن صدق دادن چیزی در راه ادا ذكرشده درحالیكا در

دیگر تعبیر ب تعزیر و یا حتی تعبیر ب ضارب باا تازیانا آماده در ایا حادی

از عیای( ) چنای

میاوانی ه«مَ ْ قال ليصَاحيبِ ي  :بَ لکَ وَ ُ :مَّ لکَ فیْیَتصَدَّقْ بِشیْءٍ 3قرائنی وجود دارد ك نشان میدهد حابس
نیز دیده شده كا در ماورد تعزیار ،ها مسائی

در ای موارد نیز یک نو «تعزیر» است در بعضی از احادی

ضرب و ه حبس مورح گردیده ،مانند حدیثی ك از امام صادق( ) ،از امیرمؤمنان عیی( ) در مورد آنهاایی
ك آشکارا دزدی میكنند و«حد»؛ (قو ید) بر آنها جاری نمیشود ،وارد شدهه« نَّ ميیر الْمُؤْمينيی عَییْ ي السَّاالمُ
ُتيیَ بِرجُنٍ اياْتیسَ دُرَّةً مي ْ ُذُنِ جَارِیَةٍ قال هَذيهي الدَّغارَةُ الْمُعْینةُ فضاربَ ُ وَ حَبَسَا ُ»(ماردی را اادمت عیای ( )
آوردند ك گوشوارهای را از گوش داتركی ربوده بود فرموده ای دزدی آشکار است[و حد قوا یاد نادارد
سپس حضرت او را زد و حبس نمود 4ممک است گفت شود حبس كردن در اینجا جزء تعزیر نبوده ،بیک با
ااطر عدم پرداات مال مسروق بوده است ،ولی ای احتمال كاامالً باراال

ظااهر روایات اسات؛ زیارا در

روایت ،سخنی از پرداات و نپرداات گوشواره مسروق ب میان نیامده است از مجمو ای روایات ب ااوبی
استفاده میشود ك تعزیرات منحصر ب ضرب نیست و عقوبات و مجازاتهای عاد:ن جسمی و روحی دیگر
را نیز شامن میشود(البت انکار نمیتوان كرد ك در میان احادی
از ضع

فوق بعضی از نظر سند معتبر و بعضی ااالی

نیست و منظور ما استناد ب تکتک آنها نمیباشد بیک مستند ،مجمو آنها است)

 غایت و ضرورت فردی و اجتماعی تعزیرات در حقوق جزا و جرمشناسی اسالمی1
2

نک ب ه وسائن الشیعة ،ج  ،18كتاب الحدود ،ابواب حد الیواط ،باب  ،۶حدی
نک ب ه وسائن الشیعة ،ج  ،2كتاب الوهارة ،ابواب الحیض ،باب  ،28حدی

3

نک ب ه وسائن الشیعة ،ج  ،18ابواب حد القذ  ،باب  ،19حدی

۷

4

نک ب ه وسائن الشیعة ،ج  ،18ابواب حد السرقة ،باب  ،12حدی

4
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همیش عین و غایات حک میتوانند مفهوم حک را وسعت بخشند(و یا احیاناً محدود كنند) مثالً هرگااه
گفت شود "شراب مخور زیرا مای مستی میشود" ،از آن استفاده میشود "هر ماده سکرآوری حرام است چا
نام آن شراب باشد یا غیر شراب" در مورد روایات«تعزیر» نیز بعضی دارای عیان و غایاات منصوصا اسات؛
مثالً روایتی ك میگویده«سَنُوجِعُ ُ ضرْباً وَجِیعاً حَتَّى  :یُؤْذيیَ الْمُسْیيميی »1نشان میدهد ك هد

ای اسات كا

از تکرار ای گناه بدگوئی ب مردم و آزار آنان جیوگیری شود و یا تعبیر دیگاری كا بااز در كاالم عیای ( )
آمدهه«لکينِّی ُؤدِّبُ ُ ليئالَّ یَعُودَ یُؤْذيی الْمُسْیيميی » 2ب روشنی میرساند ك هد

از ای تعزیار جیاوگیری از تکارار

جرم است .نظام جزایی با اعالم كردن و نشان دادن اصینتری مصالح و ارزشهای حاك  ،حدود و ثغاوری را
ك جامع یا قدرت عمومی برای مجازات بزهکاران در نظر دارد ،ترسی مینماید و از طریق تحمین مجاازات،
افراد را ب احترام و رعایت قوانی جزایی وادار مینماید در شریعت ،پیامبران الهی ب ویوه اسالم ،اماوری با
عنوان اركان تشکیندهنده جامع از اهمیت ااص براوردار بوده و حفظ آنها :زم است از قبینه«دی  ،نفس،
مال ،نسب و عقن» ،یعنی در اسالم دی و باورهای صحیح ،امنیت جانی و مالی ،حفظ قداست اانواده و توان
عقیی افراد جامع موردعنایت قرارگرفت  ،لذا تجاوزات اورناكی را ك ممک اسات با ایا مصاالح بنیاادی
صدم بزند ،شناسایی و تحت عنوان حدود احکام آن را بیان نموده اسات از ایا گذشات مناسابت حکا و
موضو نشان میدهد ك هد

از تعزیر جیوگیری از تکرار گناه است؛ بنابرای هرگاه ما ببینی فیالمثان تاثثیر

حبس یا جریم های دیگر ب مراتب از ضرب بیشتر است ،ای مجازاتها اولویت اواهد داشت ب اصاوص
اینک بسیاری از فقها مسئی تعزیر را تحت عنوان«نهی از منکر» آوردهاند؛ البت آن شاا ای از نهی از منکر كا
در ااتیار حکومت اسالمی و فقی است و نمون ای از كیمات بزرگان فق را در ای زمین در بح هاای ساابق
آوردی ك با صراحت مسئی تعزیر را ب مسئی نهی از منکر پیوند میدهد مرحوم مجیسای پاس از نقان ایا
روایت ،در تبیی آن مینویسده«یعنی اداوند حکمی را تشری نکرده مگر ب دلیان حکمتای از حکماتهاا و
هیچ حاللی را حالل نکرده مگر ب سبب حس آن و هیچ حرامی را حرام نکرده مگر ب دلیان قابح آن حارام
كرده است(ای امر برعکس آن چیزی است ك اشاعره ب آن اعتقاد دارند) زیرا آنها هرگون غرض و حکمت
را از تشری احکام و همچنی حس و قبح عقیی را انکار مینمایند»(مجیسی؛ 1405ق)110،
معیوم است ك در مسئی نهی از منکر وسیی ااصی مورح نیست بیک هر وسیی مشاروعی باا مالحظا
«ا:سهن فا:سهن» مجاز است و ای اود دلین دیگری بر گسترش مسئی تعزیر میباشد از هم اینهاا گذشات
گاه میشود اجرای حد تعزیر در شکن ضرب امکانپذیر نیست و یا اگر امکان داشت باشد تثثیر نادارد؛ آیاا در
1
2

نک ب ه وسائن الشیعة ،كتاب الحدود و التعزیرات ،ابواب حد القذ  ،باب  ،24حدی

1

نک ب ه وسائن الشیعة ،كتاب الحدود و التعزیرات ،ابواب حد القذ  ،باب  ،24حدی

2
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چنی مواردی باید تعزیر در تمام شکنهای اود تعوین شود؟! یا ب صورت دیگاری غیار از صاورت ضارب
درآید ك هد

منصوص در تعزیر از آن تثمی گردد هر كس میداند چنی كاری ب هایچ وجا قابان عمان

نیست مگر در عال ایال و پندار ،همچنی ای تخیفات در سرحدی نیست ك برای تعزیر آن توسن ب حبس
و زندان جست شود و چنی كاری نیز عمیی نخواهد بود از طرفی اگر ب كیی تعزیر از متخیفان برداشت شاود
شکست ای مقررات بسیار آسان اواهد بود و اصو ً:قانونی ك ضمانت اجرائی نداشت باشد وجود و عدمش
مساوی است و بیش از یک موعظ محسوب نمیشود ،اینجاست ك چارهای جز ای نمیبینای كا بارای آن،
نو دیگری از تعزیر مانند جریم عاد:ن مالی در نظر بگیری وگرن ااتالل نظاام و اتاال

نفاوس و اماوال،

حتمی است .از نظر آموزههای جرمشناسی اسالمی تصریح دارده فیسف تشری نظاام كیفاری اساالم ،تشاکین
جامع سال بر مبنای سال سازی محیط زندگی و پیشگیری از جرائ است ،تا بشر در پی آشانایی با وظاای
فردی و اجتماعیاش ،از انجام هرگون انحرافات ااودداری ورزد و در صاورت عادم تاثثیر ایا راهکارهاا،
مجازات دنیوی(حدود و تعزیرات) در نظر گرفت شده اسات؛ تاا باا برپاایی حادود ،مصاالح بنیاادی جامعا
پاسداری شود و با اجرای تعزیرات بزهکاران تثدیب و اصالح شوند ،در ای گفتار آنچا موماح نظار اسات،
نقش زمان و مکان در قیمرو حدود و تعزیرات میباشد حدود ،كیفرهای منصوص شرعی هستند كا زماان و
مکان تنها در اجرای آن نقش دارند ،اما تعزیرات ك تعیی و اجرای آن بر عهده حاك شر است ،نقشآفرینی
زمان و مکان در آن بیشتر محسوس بوده ،ب طوریك در مالک اصیی تعزیر ك كمتر بودن آن نسابت با حاد
است ،برحسب مقتضیات ،عدول از آن در مواردی ب د:ییی ااص ب چش مایااورد و مجاازاتی همسانگ
حدود پیدا نموده است(سییمی؛ 1398ه )2۶ممک است مواردی باشد ك جریم مالی مفید نباشاد و تعزیار در
شکن زندان اثر كند؛ فرضاً چ بسا متخیفان ربااوار و افراد محتکر و ك فروش باشند كا جریما ماالی بارای
آنها هیچ مه نباشد و ب د:ییی تعزیر از طریق ضرب نیز میسور نباشد آیا باید در ای گون موارد ایا قاانون
شکنان را رها ساات؟ و یا نو دیگری از تعزیر مانند حبس و زندان برای آنها مقارر داشات ممکا اسات
كسانی در گوش ای بنشینند و چنی تصور كنند ك تعزیر با ضرب درباره هم امکانپاذیر اسات و با فارض
اینک امکانپذیر نبود ،باید تعزیر ب كیی ساقط گردد؛ اما همانها اگر یک روز مصدر حکومت شهری شاوند و
ب اصوالح دست آنها در حنا باشد قبول اواهند فرمود ك ممکا نیسات تعزیار ،تنهاا در شاکن ضارب و
منحصر ب آن باشد ،بیک باید حاك شر آن را در مفهوم وسیعش ب كاار گیارد با اصاوص اینکا د:یان
متعددی برای توسع مفهوم تعزیر در دست داری بنابرای عدول از مالک اصیی تعزیر ممک میباشاد ،زیارا
فیسف اصیی تعزیر ،من مجرم از ارتکاب مجدد جرم تعزیری است ،لذا حاك شر میتواند با گونا ای آن را
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تثمی گردد ،هرچند مجازات بسیار شدید باشد ،یکی از راههایی ك رسیدن با ایا

را تثمی مینماید ،بهره بردن از اصن«دف افسااد در زمای » اسات كا یقینااً زماان و مکاان اااص در

ای گون موارد نقش تعیی كننده دارد یکی از فقیهان معاصر تمام جرائمی را ك در جامع ایجاد فساد مایكناد
از باب دف افساد فیا:رض قابنتعقیب دانست  ،در نتیج مجازات آن جرائ را نامحادود مایداناد با اعتقااد
ایشان ،حاك شر  ،اگر مصیحت بداند ،حتی میتواند مجازات مر

را صادر نماید(محمادی گیالنای13۶1 ،ه

 )28۶بدی جهت سعی نمودهاند ،مواردی را ك ب ظاهر از جرائ تعزیری هستند ،اماا فسااد عظای در جامعا
ایجاد مینمایند ،تحت عنوان افساد فیا:رض قرار دهند و شدت مجازات آن را از ای باب توجی مینمایناد،
اگرچ بعضی از فقها قائن هستند ك در ای صورت چنی مجازاتی ب عنوان حد ،نا با عناوان تعزیار اعماال
میشود(شمس ناتری138۷ ،ه )1۶4یکی از راههای توسع قیمرو مجازات تعزیری ،اعمال حک ثاانوی اسات،
زیرا در صورتیك تعزیر ،مجازات مناسبی برای جرم ارتکابی نباشد و نتواند بزهکار را از تکرار عمن مجرمانا
باز دارد؛ باع

گسترش فساد گشت و ممک است جامع ب دلین نداشت مجازات مناسب ،در زمان یاا مکاان

ااص تبدین ب جامع جرمزا گردد ،لذا همی مسئی موجب عنوان ثانوی برای تعیق حک ثاانوی كا هماان
تشدید مجازات تعزیری و تبدین آن ب مجازات سنگی تر است ،میشود
 تطبیقی در شمول تعزیر در فقه اسالمیبا تثمن در ادلَّ ای ك میتواند بر تعزیر هر عمان حارام د:لات داشات باشاد مایتاوان باا ایاا

نکتا

دستیافت ك هیچ دلین اجتهادی یا فقاهتی روشنی وجود نادارد كا بتاوان از آن حکاا جاواز یاا وجاوب
تعزیر نسبت ب هر عمن حرامی را استنباط كرد اسالم و شاریعت مقدس نسبت ب حفظ نظاام اماور ماادی و
معنوی و عی ب احکامی ك در ای ساااتار ،تشاری نموده و نیز اجرای آن احکام در مجااری ااود اهتماام
وافری داشت اسات ،و طبیعای اسات كا چنی چیزی فقط زمانی محقق میشود ك حاك ااتیار داشت باشاد
حکومات مخالفات ورزیاده و موجااب فساااد و

هر كاس را كا باا احکاام شرعی اولی یا و:یت از طر

هرج و مرج در جامع گردد و ب امور ااود و جامعا در زمین های معیشاتی از قبیان اقتصاادی ،سیاسای ،و
اجتماعی و نیز عبادی ااالل وارد كند او را تعزیر كرده و ب مجازات برساند تا جامعا اصااالح گاردد در ردّ
ای استد:ل از زاویا فقهی میتوان گفاته اوً:ه باارای رسایدن با ایا منظاور ساازوكارهای دیگاری نیاز
پیشبینیشده است نظیر استفاده از عنصر امر ب معرو
باشد؛ در اسالم امر ب معرو

و نهی از منکر ،ك در ماوارد زیاادی مایتواناد ماؤثر

و نهی از منکر از مه تری فرایضی است ك موجب صیانت افاراد و جامعا از

آلودگیها و رذاین و سقوط در پرتگاههای ااالقی میگردد ،میتوان اشاره داشته انسان ب عناوان موجاودی
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اجتماعی ،برای حفظ قوام اجتما انسانی و پویایی جامع  ،میزم ب رعایات قاوانی  ،بایادها و نبایادها اسات
بیاعتنایی ب قوانی و ارزشها ،سبب ااتالل نظام و فروپاشی اجتما میگردد و معضاالت فراوانای را بارای
فرد و جامع ب همراه میآورد از ای رو عقن حکا مایكناد بارای صایانت از كیاان جامعا اساالمی هما
شهروندان او ً:باید اود عامن ب معرو ها و دوری كننده از منکرات باشند و ثانیاً دیگاران را نیاز با انجاام
و نهی از منکر از

معرو ها و اوبیها واداشت  ،از ارتکاب منکرات و بدیها باز دارند بنابرای امر ب معرو

آموزههای بنیادی اسالمی است ك در سااتار اجتماعی و سیاسی نقش مؤثری دارد ایا اصان ،شایوه رفتاار
اجتماعی و سیاسی انسان مسیمان را مشخص میسازد و بر نفی بیطرفی او در مناسبات اجتمااعی و سیاسای
تثكید میورزد با توج ب مسائن بیان شده ،فریض ی الهی امر ب معرو

و نهی از منکار ،با عناوان یکای از

واجبات دی اسالم ،ابزار مؤثر اصالح اجتما و وسیی ی كااربردی در تهاذیب حیاات طیبا بشار با شامار
میرود(امیری1395 ،ه  )13امر ب معرو
وظای

و نهی از منکر اصوصاً در مرحی ید از ااتیارات حاك و درحاوزة

حکومت اسالمی است و :زمة آن ،مبسوطالید بودن حاك اسالمی در جیوگیری از ارتکااب منکارات

توسط افراد جامع و امر آنها ب انجام واجبات است برای انجام ای وظیف  ،حاك باید مجازاتها و تنبیهاات
متنوّعی را در ااتیار داشت باشد تا متناسب با مجرمی مختی

آن را ب كاار گیارد و هاد

فاوق را بارآورده

سازد حال اگر تعزیر ك عمدهتری و متنو تری ابزار حاك برای اعمال ای فریض است ،محادود در تازیانا
گردد ،براال

اطالقات موجود در بح

امر ب معرو

و نهی از منکر عمن شده است سیره نبی اكارم(ص)

و حضرت عیای( ) ب عنوان راهبرانی ك عالوه بر هدایت معنوی جامع و ارشااد ااالقای امات ،زمامادار و
اییفا مسایمانان نیز بودند حاكی از آن است ك فریض شرعی اهتماام تاام داشاتند و باارای حفاظ جامعا
اسالمی از كویها ،شخصاً ب عنوان یاک محتساب1با ارشااد و تنبیا متخیفاان میپردااتند یا برای ایا امار
1

نک ب ه مُحتسيب مقامی در سااتار دولتهای اسالمی بود ك در ر س نهاد حسب قرار میگرفت برآمدن منصب محتسب در اواین دوران

اسالمی تا حد زیادی نتیج رشد شهرها در سراسر امپراتوری اسالمی بود نهاد حسب در صدر اسالم برای اجرای امور حسبی تثسیس شده بود
و ابتدا كار آن فقط محدود ب تنظی بازار میشد اما در دوره اموی و عباسی دامن فعالیتهای آن ب تدریج گسترش یافت و تقریباً تمام امور
مربوط ب امر ب معرو

و نهی از منکر را دربر گرفت بود محتسبان در كوچ و بازار تازیان در دست میگشت اند و بر معامالت نظارت داشت ،

مان ب كار بردن اوزان و مقادیر ناقص ،تقیب در معامالت و نپرداات قرض بودهاند محتسب عالوه بر امر ب معرو
وظیف اصیی وی بود بر كار اصنا

و مشاغن مختی

ه نظارت داشت اصنا

و نهی از منکر ك

مورد نظارت محتسب حتی شامن با:تری مقامات شهر مانند

قاضی نیز میشد از شرایط دارا شدن ای سمت آشنایی با احکام شر و نیز دارا بودن پشتوان سیاسی و اجتماعی با :بود وامبری مشاهدات
عینیاش از محتسبان بخارا را چنی شرح دادهاسته هر شهر یک نفر رئیس دارد(نگهبان مذهب) ك شالقی چندرشت در دست گرفت  ،ایابان-
ها و میدانهای عمومی شهر را سركشی میكند و از عابران در باره دستورهای اسالمی سؤا:تی میكند گاهی ه موق فرارسیدن نماز ،مردم
را ب ضرب شالق ب مساجد میفرستد رجو شود ب ه وامبری ،آرمینیوس()13۷4؛ سیاحت درویشی دروغی ؛ ترجم فتحعیی اواج نوریان،
انتشارات عیمی و فرهنگی در تعری

دیگری چنی آمده استه پیشینة احتساب كمابیش ب صدر اسالم میرسد اما نهاد حسب ب عنوان بخاشی

از دساتگاه قاضایی در روزگااران بعاد رسمیت یافت است یکی از وظای
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ه نائب میگرفتند ،اجرای ای امر ااتصاص ب گناهان ااصای نداشت و حتی شامن مسائیی چاون اااتالل
بازار میشده است
ثانیاًه عقوبتهایی ك حاك اسالمی ب منظور حفظ مصیحت عمومی و جیوگیری از فساد و هرج و مارج
در جامعا تعیای میكند از نو عقوبت تعزیری نیست ،زیرا تعزیر عقوبتی است ك در ماورد عاصای یعناای
كسای ك نسبت ب احکام شر عصیان و تمرَّد كرده است جاری میشود؛ با عباارت دیگار مجاارای تعزیار
منحصراً تخی

از احکام شرعی است ،اما در مورد عقوبتی ك ب ااطر حفاظ مصایحت جامعا و جیاوگیری

از مفاسد فردی و اجتماعی اعمال میشود :زم نیسات عصایانی نسابت با احکام شر صورت گیارد و چا
بسا بتوان چنی عقوبتی را مجازات بازدارنده یا تعزیر حکومتی نامید ،زیرا تعزیر عقاوبتی اسات كا در ماورد
عاصی ،یعنی كسی ك نسبت ب احکام شر عصیان و تمرد كرده اسات جااری مایشاود؛ با عباارت دیگار
مجارای تعزیر منحصاراً تخیا

از احکاام شرعی است ،اما در عقوبتی ك ب ااطر حفظ مصایحت جامعا و

جیوگیری از مفاساد فاردی و اجتماعی اعمال میشود :زم نیست عصیانی نسبت ب احکاام شاار صااورت
گیارد ثالثااًه از استد:لهای فقهی ك بگذری از منظر حقوقی نیز مایتاوان چنای اساتد:ل كاارد كاا باار
اسااس اصن قانونی بودن مجازاتها ،اعمال مجازات صرفاً باید مبتنی بر اصول مقرر در قاوانی كیفاری باشد
ب گون ای ك طبق ای اصن ،رفتار انسان هرچند كا زشات و غیرااالقی و اورناااک باشاد تاا وقتایكا از
جانب قانونگذار ب عنوان جرم تیقی نشده و برای آن كیفار قاانونی تعیای نشده باشد جرم و قابان مجاازات
نیست چنانک در اصن  3۶قانون اساسی نیز ای مبنا پیشبینیشده است(ب نقن از مسجد سرایی1392 ،ه )95
 عقوبت تعزیر در قلمرو زمان و مکانفیسف تشری نظام كیفری اسالم ،تشکین جامع سال بر مبنای سال سازی محیط زنادگی و پیشاگیری از
جرائ است ،تا بشر در پی آشنایی ب وظای

فردی و اجتمااعیاش ،از انجاام هرگونا انحرافاات ااودداری

ورزد و در صورت عدم تثثیر ای راهکارها ،مجازات دنیوی(حدود و تعزیرات) در نظر گرفت شده است؛ تا باا
برپایی حدود ،مصالح بنیادی جامع پاسداری شود و با اجرای تعزیرات بزهکاران تثدیب و اصالح شاوند ،در
ای گفتار آنچ مومح نظر است ،نقش زمان و مکان در قیمرو حدود و تعزیرات میباشاد در لغات زماان با
معنای وقت و مکان ب معنای موضو و محن است ك برحسب عر
هنجارهاای ااالقای وشعائر دینی بوده است نهاد حسب در انجام وظیف ستر

ب مجموع شرایط و تحو:ت زنادگی

و گستردة اویش از دیگر عوامن حکومتی مانند شحن ،

داروغ و عسس بهره می جست است مشاهده بفرمایید منب اصیی ارجاعی را ب آدرسه جوكار ،نج ()138۷؛ عمیکرد محتسب و بازتاب آن
در برای از متون ادب فارسی؛ پووهشانام عیوم انسانیه شماره  ،5۷بهار23 ،
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یعنی حوادثی ك در زمان و مکان اتفاق میافتد ،اطالق میشود ،زمان و مکان برحسب ای معناا شاامن تماام
وقای اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و مانند آن میشود ای معنا در هر یاک از عیاوم مختیا

كااربرد ویاوهای

دارد ،البت در فق ب جهت تمدن جدید بشری ،نیازهای گوناگون انسانهاا در زماان و مکاانهاای مختیا

و

مجموع تحو:ت حاك بر زندگی بشر و با:اره مقتضیات زمان و مکان را شامن میشود بناابرای منظاور از
زمان و مکان ،همان مقتضیات زمان و مکان است معنایی ك مورد توج بزرگان ،از جمیا حضارت اماام(ره)
بوده و بر موضوعات ،احکام و استنباط مسائن فقهی تثثیرگذار است چنانک تثكید فرمودنده«زمان و مکاان دو
عنصر تعیی كننده در اجتهادند بدان معنا ك با شناات دقیق رواباط اقتصاادی ،اجتمااعی و سیاسای ،هماان
موضو اول ك از نظر ظا هر با قدی فرقی نکرده است ،واقع ًا موضاو جدیادی شاده اسات كا قهار ًا حکا
جدیدی میطیبد ،مجتهد باید ب مسائن زمان اود احاطا داشات باشد(الموساوی امینای؛ج 13۶9 ،21ه )98
حاك شر درصورتیك مصیحت بداند ،می تواناد مجاازات تعزیاری مساتوجب اعادام را در جایگااه حکا
حکومتی ،وض و اجرا نماید زیرا مجازاتهای ناشی از احکام حکومتی ب عنوان احکام اولی موارح باوده و
مقدم بر تمام احکام فرعیِ میباشد(الموسوی امینی؛ ج 13۶9 ،20ه  )۷0د:ین مزبور كا در راساتای توساع
قیمرو مجازات تعزیری ارائ گردیده است ،بر مبنای مصالح فرد و جامع توجی پذیر میباشند بدی معناا كا
مجازات باید ب گون ای اعمال گردد ك جنب بازدارندگی آن قویتار باشاد 1ایا مسائی در كنفارانس اجارای
حقوق كیفری اسالمی و اثر آن در مبارزه با جرائ ك در سال  1355در عربساتان ساعودی تشاکینشاده باود
مورد توج قرار گرفت در آنجا تعزیر چنی تعری

شده« جرائ تعزیاری كا نااظر با اغیاب جارائ اسات

برعکس جرائ حدی ب سیو حاك مستند است و در كیفر آن باید شرایط اااص ،مصاالح زماان و مکاان و
حا:ت مختی

رعایت گردد ،و جز در موارد استثنایی ك ب امنیت عمومی یا مصیحت جاانی مرباوط اسات،

حاك میتواند در آن تعدییی ب عمن آورد(گرجی ،ج1؛ 13۷2ه  )۶0لذا باید گفت ك تعزیار ،مجاازاتی اسات
انعوا پذیر  ،مگر آنجا ك ناظر ب امنیت عمومی باشد در ای فرض ،حاك اسالمی میتواناد قاوانی كیفاری
فوق العاده شدیدی را برای جیوگیری از بحران امنیت عمومی و فساد اجتماعی وض و اجرا نمایاد عادول از
اصن«كمتر از حد بودن تعزیر» از باب دف افساد در زمای  ،قاعاده ثاانوی یاا احکاام حکاومتی قابان توجیا
میباشد ب ویاوه كا تعیای و اجارای نظاام تعزیارات در صاالحیت حااك شار قارار دارد ،ایا توساع
سهنالوصولتر مینماید .ب همی دلین نظام كیفرهای نامعی ك اسالم آن را پایشبینای كارده ،اماروزه ماورد
توج اكثر حقوقدانان است ارائ چنی نظامی از افتخارات اسالم و از نشان های جااودانگی آن اسات ،چاون

1

نک ب ه النهای  ،ص  ۷21ا  ،۷22سیسی ینابی الفقهی  ،ج 45 ،23
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اصالح ،تثدیب و من بزهکار در زمانها و مکانها راهکار ویاوهای مایطیباد ،و اساالم آنارا پایشبینای و در
صالحیت حاك شر قرار داده است
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نتیجه گیری
در اصوالح« ،نظام كیفرهای نامعی » تعزیر نامیده میشود ،ب عبارت دیگر عقوبتی است ك مقادار آن در
شر معی نشده است ،لذا رك اصیی ای كیفرها«عدم مقدر بودن» آنهاست بر ای امار ادعاای اجماا شاده
است تعزیر مالک دیگری ه دارد ك آن«دون الحد» یعنی كمتر از حاد باودن آن اسات فیساف تعزیار ادب
كردن و اصالح مجرم است اما فیسف حد را دفا از مصالح جامع اسات از منظار آماوزههاای جارمشناسای
اسالمی؛ اعتالى شخصیت انسانها یکى از اهدا

بیندى است ك دولت اسالمى باید در تحقاق آن بکوشاد و

هرچند ممک است تحمین مشقت و مجازات مجرمان ،در مواردى ای هد

را تسهین نکند ،بیک دور كردن

فرد از جامع و روان كردن او ب زندان ،روح او را آزرده ساات موجبات سقوط بیشتر وى را فاراه كناد ،و
نیز اگرچ ممک است هتک حرمت و بىآبرویى ك :زم اجراى هر مجازاتى است ،در براى موارد ب سابب
وجود بعضى از شرایط ،جنب تربیتى و اصالحى پیدا نکند ،اما ب هرحاال نماىتاوان مجاازات را فاقاد ارزش
اصالحى و تربیتى دانست در اصوص تعریفی ك در تعزیارات منصاوص آماده اسات تعزیارات منصاوص
شرعی ب تعزیراتی گفت میشود كا در شار مقادس اساالم بارای یاک عمان معای  ،ناو و مقادار كیفار
مشخصشده است ،بنابرای مواردی ك ب موجب روایات و یا هر دلین شرعی دیگر ،ب طوركیی و مویق برای
عمیی تعزیر مقررشده است ولی نو و مقدار آن معای نگردیاده اسات ،تعزیار منصاوص شارعی محساوب
نمیگردد در اصوص رابو تعزیر و نظ عمومی از منظر آموزههاای دینای و جارمشناسای اساالمی ،مباانی
تعزیر با اطالق ادلَّ حکومت انتخابی توجی میشوند ای اطالق ادلَّا اثبااتكنناده ایا اسات كا هاد

از

تثسیس دولت و حکومت اسالمی ،ك رهبری آن را در زمان غیبت امام معصوم عییه السالم فقی جام شرایط
منصوب آن حضرت ب عهده دارد ،بر پا كردن عدل و قسط در جامع  ،اصالح امور جامع  ،جیوگیری از ظیا
و ست و انحرافات و نیز قو ریش های فساد و منکر است البت باید گفت ب ادبیات دیگره مها تاری هادفی
ك حکومت اسالمی ب همراه دارد و با نظامهای س گان انساانی هماهناگ اسات ،هماناا دو چیاز اساته اوّل
انسانها را ب قسمت اییفة اهلل شدن راهنماایی و مقادمات سایر و سایوک آن را فاراه كاردن ،دوم كشاور
اسالمی را مدین فاضی ساات  ،مبادی تمدن راستی را مهیا نمودن و اصول حاك بر روابط داایی و اارجی
را تبیی كردن است نصوص دینی اع از آیات قرآن و متون احادی
گرچ حاوی معار

و نیز سیره معصومان و پیشوایان الهای،

فراوان و نکات آموزنده زیادی است ،لیک عصاره هما آنهاا هماناا دو ركا یادشاده

است شار مقدس در مورد گناهانی ك مفسده كمتری دارند مجوّز تعزیر میدهد؛ وانگهای ،با طریاق اولای
نسبت ب سایر جرائ عمومیای ك نظ جامع را مختن میكنند ساكت نیست بدیهی است ك در ایا ماوارد
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ضرورتی ندارد ك سابق ای بر تحری در نصوص وجود داشات باشاد انجاام اماور ااال

مصاالح عماومی

موجب تعزیر اواهد بود و تعزیرات بازدارنده بر اساس ای مبنا وض شدهاناد فیساف تشاری نظاام كیفاری
اسالم ،تشکین جامع سال بر مبنای سال سازی محیط زندگی و پیشاگیری از جارائ اسات ،تاا بشار در پای
آشنایی ب وظای

فردی و اجتماعیاش ،از انجام هرگون انحرافات اودداری ورزد و در صاورت عادم تاثثیر

ای راهکارها ،مجازات دنیوی(حدود و تعزیرات) در نظر گرفت شده است؛ تا با برپایی حدود ،مصالح بنیاادی
جامع پاسداری شود و با اجرای تعزیرات بزهکاران تثدیب و اصالح شوند ،در ای گفتاار آنچا موماح نظار
است ،نقش زمان و مکان در قیمرو حدود و تعزیرات میباشد در لغت زمان ب معنای وقت و مکان ب معنای
موضو و محن است بعنوان راهکار بایاد گفاته ارائا چنای نظاامی از افتخاارات اساالم و از نشاان هاای
جاودانگی آن است ،با در نظر گرفت رویکردهای جرم شناسی اسالمی همچون اصالح ،تثدیب و من بزهکاار
در زمانها و مکانها راهکار ویوهای میطیبد ،و اسالم آنرا پیشبینای و در صاالحیت حااك شار قارار داده
است
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 اوئی ،سید ابوالقاس ()1391؛ مبانی تکمله المنهاج؛ جید اوّل ،چاپ سوّم ،تهران ،ارسندی شمس ناتری ،محمدابراهی ()13۷8؛ «بررسی تطبیقی مجازات اعدام»؛ نشر دفتر تبییغات اسالمی ،ق گرجی ،ابوالقاس ()13۷2؛ مقاالت حقوقی؛ چاپ اول ،جید دوم ،نشر انتشارات دانشگاه تهران ،تهران گیالنی ،محمد محمدی()13۶1؛ «حقوق کیفری در اسالم؛ چاپ اول ،انتشارات نشر المهدی ،تهران مکارم شیرازی ،ناصر ()13۷4؛ تفسیر نمونه؛ چاپ اول ،جید بیست و دوم ،ناشر ا:مام عیای با ابایطالب (عیی السالم) ،ق
 مکارم شیرازی ،ناصر()1383؛ تعزیر و گستره آن؛ گرد آورندهه ابوالقاس عییان نوادی ،چاپ اول ،ناشرمدرس ا:مام عیی ب ابی طالب (عیی السالم) ،ق
 وامبری ،آرمینیوس()13۷4؛ سیاحت درویشی دروغین؛ ترجم فتحعیی اواج نوریان ،نشر انتشااراتعیمی و فرهنگی ،تهران
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 سییمی ،عبدالحکی ()1380؛ تأمل در حد و تعزیر جرائم با تکیه بر زموان و مکوان؛ فصاینام عیمایپووهشی موالعات راهبردی زنان ،شماره هفده
151

فلسفه عقوبت تعزیر از منظر آموزه های جرم

فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی

شناسی اسالمی

سال چهار ،شماره چهارده  ،پاییز 1400

صفحات  128تا 152

 قربان نیا ،ناصر()13۷۷؛ فلسفه مجازات؛ مجی نقد و نظر عیمی پووهشی حوزوی ،شماره سوم قربان نیا ،ناصر()1380؛ فلسفه مجازاتها در فقه کیفرى اسالم؛ مجی رواق اندیشا  ،حاوزه تخصصایعیوم اسالمی(فق و اصول) ،شماره سوم
 مسجد سرایی ،حمید()1392؛ واکاوی در ادلّه شمول تعزیر؛ فصینام موالعات اسالمیه فق و اصاول،سال چهن و پنج  ،شماره پیاپی ،زمستان
منابع عربی
 ا:ردبییی ،احمد ب محمد(المقدس ا:ردبییی)(بی تا)؛ زبده البیان فی احکوام القورآن؛ ناشار المکتباالمرتضوی :حیاءا:ثار الجعفری  ،تهران
 الموسوی اوئی ،ابوالقاس (بی تا)؛ مبانی تکمله المنهاج؛ جید دوم ،نشر بابن بغداد مجیسی ،محمدباقر( 1405ها ق)؛ «بحاراالنوار» ،چاپ دوم ،انشتارات المکتبة ا:سالمیة ،تهران تمیمی آمدی ،عبدالواحد(بی تا)؛ غورور الحکوم درالکلوم؛ مجموعا ساخنان گارد آوری شاده امیارالمومنی ( )؛ جید دوم ،ناشر دارالکتاب ا:سالمی ،ق (مناب الکترونیک)
 شیخ صدوق؛ محمد ب عیی ب بابوی ( 1413ه ق)؛ ترجمه من ال یحضره الفقیه؛ تر جم صدر بالغیهجید سوم ،دار الکتب ا:سالمی
 -صدوق ،محمد ب بابوی ( 1385ه ق)19۶۶ ،؛ علل الشرایع؛ نج

اشر  ،انتشارات مکتب حیدری

 طباطبایی ،سید عیی( 1412ه ق 1992/م)؛ ریاض المسائل؛ بیروت ،دارالهادی طوسی ،محمد ب حس ( 1413ه ق)؛ استبصار؛ بیروت ،دارا:ضواء عامیی ،زی الدی «شهید ثانی»( 1413ه ق )؛ مسال -فراهیدی ،ایین ب

االفهام؛ ق  ،موسس معار

اسالمی

حماد( 1410ه ق)؛ کتاب العین؛ جیاد اول ،چااپ دوم ،قا ه مؤسسا دارالهجره

 كیینی ،ثق ا:سالم()13۷4؛ اصول کافی؛ ترجم محمدباقر كماره ای ،ناشار دفتار موالعاات تااریخ ومعار

ا:سالمی ،تهران( ،مناب الکترونیک)

 منتظری ،حسینعیی( 1409ه ق)؛ دراسات فی والیه الفقیه؛ ق  ،مركز العالمی لیدراسات ا:سالمی نجفی جواهری ،محمد حس (بی تا)؛ جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم؛ محقق عبااس قوچاانی،ج دوازده  ،ناشر دار احیاءالتراث العربی ،بیروت
راغب اصفهانی ،حسی ب محمد( 1412ق)؛ المفردات فی الفاظ القرآن؛ دارالقی بیروت الدارالشامی152

