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 چکیده

ائا  كارده   ی معای  و ناامعی  ار  هاا مجازاتنظام كیفری حقوق اسالمی از ابتدای پیدایش تاكنون یکسری 

دانای  تکییا    یما ی شاود  همانووریکا    ریكارگب ضمانت اجرائی باید در حکومت اسالمی  نعنواب است ك  

نظاام   روش  و مشخص است، ولای در نقوا  مقابان آن در    عمالًحدود با توج  ب  اینک  در كتاب آمده است 

 جاا  داده راب  نظر حاك  اساالمی جهات اداره جامعا      در اسالمك    یرسیمكیفرهای نامعی  ب  مفهوم تعزیر 

واقا  باعا    بپاردازد كا  ایا  در براای از م     هاا آنبا توج  ب  مقتضیات زمان و مکان با    تواندیماست وی 

  فقهای و حتای   مجازات دستخوش تغییرات فراوانی شود و نظریات متعددی در منااب  عنوانب ، تعزیر شودیم

هش ، پاوو جارم شناسای اساالمی    ضاو  مو تیّا با توجّ  ب  ماه حقوقی در ای  باب و كیفیت آن شاهد باشی  

 وق جازا و ین  حقعیمی در زم موالع  مناب  معتبر قیو از طر یاطالعات ب  روش اسناد یحاضر از نظرگردآور

 نیا و تحی  یمورد تجز یییتحی -یفیانجام شده و اطالعات ب  دست آمده ب  صورت توص جرم شناسی اسالمی

 راتیعزت ش یمتناسب در اصوص فیسف  و ر یپاسخ افت یال ب  دنبدر ای  رویکرد پووهشی قرار گرفت  است 

ووهش نسابت با    پی ك  ای  ازیامت یاسالم یشناسجرم یهاآن از منظر آموزه یو كاركردها یدر حقوق اسالم

 کیالسا آثاار ك  گار یاسات كا  او:ًه همانناد د     یا دارد ك  با  نظار ا   (كارشده است زین اری)بساودآثار سی  

وی  نا ی پووهشای  ب  عنوان یافت  هاا  هاًیموضوع  نداشت  است  ثان  یاربرد تعزیر در قوانب  ك ینگاه یدانشگاه

  است الحاق شدهك  بدان  یاسالم یشناسحوزه جرم یکردهایرو یبرا حدوداً
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 مقدمه

 عباارت  ب   شودیم دهینام ریتعز « ینامع یفرهاینظام ك»در اصوالح، ها و حقوق اسالمیدر نظام مجازات

« عادم مقادر باودن   »فرهاا یك  یا ا ینشده است، لذا ركا  اصای    یاست ك  مقدار آن در شر  مع یعقوبت گرید

كمتار از   یعنا ی« دون الحاد »ه  دارد كا  آن  یگریمالک د ریاجما  شده است  تعز یامر ادعا  یهاست  براآن

 شاود، یما  زیاعدام ن یحت گر،ید یهاشامن مجازات ایانحصار در زدن دارد  ریتعز نک یاست  در ا نحد بودن آ

و  اتیها روامالک آن شود،یزدن انجام م ی یوس تنها ب  ریباورند ك  تعز  یبر ا یتوافق نظر وجود ندارد  بعض

ااتصاص ب   ریاكثر فقها معتقدند، تعز ر،رفت  است  در براب ركا ب « دون الحد»ریكیمات فقها بوده ك  در آن تعب

آن  شاتر یب ریتاثث  نیا با  دل  ایالوصول بودن آن سهن نیو كیمات فقها ب  دل اتیزدن ندارد و عنوان زدن در روا

 زیا مراتاب باشاد  در فقا  عاما  ن     یدارا تواندیبرحسب مراتب گناه و مرتکب آن م ریتعز  یبوده است  بنابرا

ك  از اهادا  عماده نظاام     ییندارد  از آنجا یتیمحدود ریاز نظر انتخاب نو  تعز یشده ك  حاك  اسالم دیتثك

 ،یتیحماا  ،ینیاقادامات تاثم   تاوان یما   یاست، بنابرا یو باز دارندگ یریشگیاسالم پ ییجنا استیو س یفریك

  یتار و كوچاک   یتار از سابک  ریا لحاظ كارد  تعز  ریو بازدارنده را تحت عنوان تعز یمراقبت ،یدرمان ،یتیترب

  یترگسترده راتیاعدام  پس تعز ایزدن تا زندان  ان یه از تازشودیم ات  فرهایك  یتر یآغاز و ب  سنگ فرهایك

هاایی را كا    یگر مجازات ها پیش از ای  مجازاتاسالم است  تفاوت تعزیر با د ییدر نظام جزا یفریواكنش ك

ری اسالمی، در رابو  با مرتکبان جرای  اعمال می شاود، با  چهاار قسا      در نظام قضایی اسالم و نظام جمهو

هاای فقهای، معماو:ً    ص، دیاات و تعزیارات  فقهاا در كتااب    تقسی  كردی  ك  عبارت بودند ازه حدود، قصاا 

تعزیرات را همراه یا در ادام  حدود می آورند  كمتر دیده شده است فقیهی برای هر یک از حدود و تعزیرات 

آورند  عیت ای  امر شاید ای  باشد ك  را با ه  و مقابن قصاص و دیات میها تقیی قرار دهد، بیک  آنباب مس

قصاص و دیات جنب  شخصی و اصوصی دارند و بیشتر برای جبران صدم  و زیان وارد شده ب  مجنی عییا ،  

مومی و ساالمت جامعا    نظ  عهای حدی و تعزیری، بیشتر در راستای عمال می شوند؛ در حالی ك  مجازاتا

اثیت با جرم ارتکابی اند و جنب  عمومی دارند  ازای  رو، در هیچ مورد مجازات حدی و تعزیری مموض  شده

تواند از سنخ جرم باشد؛ هر چند رعایت تناسب میان جرم و مجازات، ب  ویوه در تعزیرات ماورد  ندارد و نمی

هاایی  ن مجازات حدی و تعزیری نیاز تفااوت  وت است میاتوج  و تثكید است، رعایت تناسب با مماثیت متفا

تری  تفاوت حادود و تعزیارات را در تقادیر و    اند  شاید بتوان مه هست ك  بعضی از فقها تا ده مورد شمرده

عدم تقدیر دانست  اولی از نظر كمیت و كیفیت معی  و مقادر اسات، باراال  دومای كا  ناو  مجاازات و        

ای  مقال  پووهشی ب  دنبال  ی  نیست و ب  ااتیار حاك  قرار داده شده است درهمچنی  كمیت و كیفیت آن مع
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یافت  پاسخی متناسب در اصوص فیسف  و ریشا  تعزیارات در حقاوق اساالمی و كاركردهاای آن از منظار       

امتیااز از   عناوان با  ی كا  اینجاا   انکتا  ی اسالمی با رویکردی توصیفی و تحیییی هساتی   شناسجرمی هاآموزه

ه همانند دیگار آثاار   او:ًاست ای  است ك   كارشدهوهش نسبت ب  آثار سی  اود دارد ك  ب  نظر بسیار نیز پو

ی رویکردهاای حاوزه   براا  هاًیثانكالسیک دانشگاهی نگاهی ب  كاربرد تعزیر در قوانی  موضوع  نداشت  است  

 تواناد یما   دید ب  قضی  نگااه كناد   است ك  باید مخاطب از ای  زاوی شده اضاف ی اسالمی ك  بدان شناسجرم

در  ك  یآنجائآن نسبت ب  آثار كالسیک دانشگاهی و حوزوی باشد البت  از  فرد ب  منحصر كامالًجنب  نوآوری 

است ب  ای  كییات از ابتادا تااكنون در قیمارو نظاام اساالمی        شده پرداات ای  مقال  با فیسف  و كییت تعزیر 

ماروری   بعضاًپووهشی و  كامالًاتی ك  بر آن گذشت  است را گاها با دیدی تیفیقی سیر توور مضافاً  یپردازیم

   یدهیمو بررسی قرار  موردبح 

 

 اسالمی شناسیممفهوم تعزیرات در فقه و حقوق جزا و جر -

تعزیار در    (5۶4ق،  1412 ی؛و ادب كردن اسات)راغب اصافهان   دادنیاریتعزیر در لغت ب  معنای من ، 

( احتاارام نهااادن، بزرگداشات و تثدیاب     351، ق1410فراهیدی؛ )رسااندن یاریا ناای نصاارت و   لغت ب  مع

ه 13۷4 یرازیگویند)مکارم شا شود نیز تعزیر میمیگناه  ك  مان  از انجام یب  مجازات (۷44 ،ق1410جوهری؛ )

 ،یثاان  دیشاه )هدر ادبیات فقهی منظور از تعزیر مجازاتی است ك  در شر  بارای آن مقاداری تعیای  نشد    (42

اصایی تعزیار در    گااه یجا .یا قاضی واگذارشده اسات  حاك  شر   و تعیی  مقدار و نو  آن ب  (325ق، 1413

معارو    ب  نیز مرتبط است  براال  امر نکرو نهی از م معرو  ب  امر همچنی  تعزیر با است فق  حدود  باب

بار   تعزیار  تیا فیمقادار و ك   یای ( اما تع25 ه1381 ی؛نوعی عقوبت است و ااتصاص ب  حاك  شر  دارد)طائ

 تیكار مجرم معص تعزیر تاب  مفاسد است اگر چ   (شود شتریاز حد ب دی)البت  تعزیر نباعهده حاك  شر  است

( اما حد مجازات گناه است  فیساف  تعزیار ادب كاردن و    دهندیكودک انجام م ای وان یك  د ی)مانند كارنباشد

     است اصالح مجرم است اما فیسف  حد را دفا  از مصالح جامع

 

 شناسی اسالمیی جرمهاآموزهاز منظر  -

در تحقاق آن بکوشاد و    دیا از اهدا  بیندى است ك  دولات اساالمى با   کىیها انسان تیاعتالى شخص

نکند، بیک  دور كردن  نیهد  را تسه  یمشقت و مجازات مجرمان، در مواردى ا نیک  است تحمهرچند مم

فاراه  كناد، و    اوى ر شتریفرد از جامع  و روان  كردن او ب  زندان، روح او را آزرده ساات  موجبات سقوط ب

اى موارد ب  سابب  ك  :زم  اجراى هر مجازاتى است، در بر ىیآبرواگرچ  ممک  است هتک حرمت و بى زین
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تاوان مجاازات را فاقاد ارزش    هرحاال نماى  نکند، اما با   دایو اصالحى پ تىیجنب  ترب ط،یوجود بعضى از شرا

وَال َّاذيی    » یا از مفساران از مفهاوم آ   یبراا  ( 3 ه1380نیاا؛   قربان با دان و تصر ه)دانست تىیاصالحى و ترب

اناد   تعزیر را استفاده كرده تیمشروع 1«مَا اكْت سَبُوا ف ق دي احْت مَیُوا بُهْت انًا وَإِثْمًا مَُّبِینًا رِیُؤْذُون  الْمُؤْمينيی   وَالْمُؤْمين اتي بِغ یْ

بار    ،ی  آنان معتقدند مفهوم آآزارندیم یجرم مك  مسیمانان را بدون انجا كندیرا مذمت م یكسان  یآ  یا رایز

انجام داده باشند، مجااز   یجرم ك یدرصورت ،حد و تعزیر یمانند اجرا گران،یكردن د تید:لت دارد ك  اذ  یا

  (423، 1۷ج مکارم شیرازی، پیشی ، )است

  (38۷، 1ج  ،تاا یبا  مقدس اردبییای؛ )انددانست  را تعزیر  یآ  یدر ا « ٌیا لعَذابٌ»منظور از هانیاز فق یبرا

 یرا مصاداق تعزیار ماال    یافکنادن آن توساط حضارت موسا     ایا با  در  و سوزاندن گوساال   هانیاز فق یبرا

مساجد ضارار با  دساتور      بیمانند تخر یخیتار یهانمون   یهمچن (333، 2ق، ج  1409 ی؛)منتظرانددانست 

با    ساازان ع یمنافقاان و شاا   دیآنان، تهد یهانخیستان بیاود و تخر  یاز سرزم رینضیراندن بن رونیب امبریپ

 هانیفق یبرا یب  ادعا  یهمچن  اند)ص( عنوان كردهامبریدر زمان پ یاز تعزیر مال ییهارا نمون  ن یاز مد دیتبع

آن  یك  بارا  دادیرا انجام م یحرام ای كردیرا ترک م یك  واجب یبود هركس  ی) ( بر ایو امام عی امبریپ رهیس

گناهاان   یعناوان مجاازات براا   تعزیر ب  ع ،یش اتی( در روا30۶منتظری، پیشی ، )كردندینبود، تعزیر م یحد

ق، ج  140۷ ی؛نا یكیشایخ  مختی  آن مانند شالق زدن ) یهاوهی( و ب  ش334، ص  یشی، پی)منتظرشدهیمعرف

اینک  آیا  درشده است   اشاره (59، 3ق، ج  1413 ؛صدوق خی)شگرداندنن و در اجتما  كرد ی، زندان(240، ۷

، 2ج  منتظری، پیشای ، )ی  بدنی ااتصاص دارد، ااتال  استگیرد یا ب  تنبمجازاتی را در برمی هرگون تعزیر 

، در  حسا  المکاا   صایح  یحس  المداراة  صیح یم  ل  »هدیفرمایم) ( یعیحضرت است  نقن( 318-319

دادن او را اصاالح اواهاد    فار یاصاالح نکناد ااوب ك    را او یرفتاار ااوش كا    یكسا  ترجم  آمده اساته 

 دن،یا آگاهان یدر لغت ب  معناا  2 ،یتنب در اصوص اصن تنبی  تصریح دارده  (۶40، 2ج بی تا، )غررالحک ، كرد

از  ،یتا یترب یهانظام ی  برا  براال3كردن آمده است اریو آگاه و هوش یزیب  چ دنیكردن، واق  گردان داریب

از  یکا یمناساب ااود :زم اسات      یمویق محکوم نبوده، بیکا  در جاا   طورب   ینظر اسالم و قرآن، اصن تنب

 یاست ك  ب  عیَّت سركشا  یافراد ایاقوام، مین،  یهاقرآن، بازگو كردن داستان دربازدارنده اداوند  یهاروش

براای از  اناد  هرچناد   سخت مبتال گشت  یهاها و عقوبتب  عذاب یهدر برابر اوامر ال  یو عدم تسی انیو طغ
                                                           

  58  یسوره احزاب، آ   نگاه كنید ب ه1

 رییجبران، تغ م ،یجر ،یسازسرزنش، تمسخر، محروم ر،یتحق د،یتهد ،ییاعتنایك  عبارتست از تغافن، ب ردیگیرا در بر م یعیوس  یط  ،یتنب  2

 گریو ب  عبارت د یسازمحروم ییاعتنا یبشامن تغافن،  گرید  یااص تنب یدوم معنا ی  اما بر طبق معنایبدن  یبرگرداندن و تنب یچهره، رو

  شودیمثبت نم تیحذ  تقو

   یماده تنب نینام  دهخدا، ذلغت اكبر،یدهخدا، عی ب ه نک  3



 
آموزه های جرم  فلسفه عقوبت تعزیر از منظر

 شناسی اسالمی

152تا  281صفحات   

 

 
 

 

 حقوق تطبیقی های فصلنامه پژوهش
1400 پاییز، چهارده ، شماره چهارسال       

 

132 

 

 رو  یا ا ازشود ك  مجارم را از تکارار جارم بااز دارد      فقیهان شیع  معتقدند تعزیر شامن هر نو  مجازاتی می

 ی؛رازیگیرد)مکاارم شا  می هایی همچون زندان، جزای نقدی، توقی  مال، توبیخ عینی و تبعید را دربراتمجاز

آیاد كا  تعزیار با  تنبیا  بادنی       شناسان ب  دست میاند از كیمات بیشتر فقها و لغتبرای گفت  (32، ق 1425

 ی) ( گفت  گااه صادقامام  ب  دیگویمب  عمار  اسحاق( 318، 2، ج ق 1409  یشیپ ی؛ااتصاص دارد)منتظر

 بساا چا  گفات    ؟یزنا یمچقدر او را  دیزن ، امام پرسمی شودیمك  مرتکب  یم  غالم اود را ب  ااطر االف

از  ؟یزنا یما كرد سپس فرموده حد زناا را   تکرار باررا دو   یزن  امام فرموده صدتا! صد تا! و اصدتا او را می

گفت  ب  ادا قس  اگار او   ،یکیاست بزن ؟ امام فرمود  زیس چقدر جاپ قربانت ب گفت  جان   وادا بترس ب  ا

باشد   ی  امام فرموده پس دو تا بزن، گفت  اگر چنبردیم  یرا از ب زیچهم زن  او را نمی یکیاز  شیبداند ك  ب

و  ناراحات شاد   ساپس شاد    یراضا  تاپنجبا امام چان  زدم تا او ب   بازه  دیگویمهالک اواه  شد، اسحاق 

تعریفای   اصاوص  در  1آن را اقام  ك  و از حدود ادا تجاوز نک  یدان یاسحاق اگر حد جرم رام یفرموده ا

مقادس   در شار  ك   شودیمك  در تعزیرات منصوص آمده است تعزیرات منصوص شرعی ب  تعزیراتی گفت  

روایاات و یاا    موجبب  مواردی ك   یبنابرااست،  شدهمشخصكیفر  و مقداراسالم برای یک عمن معی ، نو  

اسات ولای ناو  و مقادار آن معای        مقررشاده برای عمیای تعزیار    و مویقی طوركیب هر دلین شرعی دیگر، 

   2گرددینممنصوص شرعی محسوب  تعزیر نگردیده است،

 

 شناسی اسالمیی دینی و جرمهاآموزهرابطه تعزیر و نظم عمومی از منظر  -

كنناده ایا  اسات كا      اطالق ادلَّ  اثباات ای  شوند  مت انتخابی توجی  میمبانی تعزیر با اطالق ادلَّ  حکو

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

جام  شرایط منصوب آن حضرت ب  عهده دارد، بر پا كردن عدل و قساط در جامعا ، اصاالح اماور جامعا ،      

 البت  باید گفت ب  ادبیات دیگاره های فساد و منکر است  و نیز قو  ریش  ظی  و ست  و انحرافات جیوگیری از

گان  انسانی هماهنگ است، همانا دو چیاز  س  یهاهدفی ك  حکومت اسالمی ب  همراه دارد و با نظام  یترمه 

سایوک آن را فاراه  كاردن، دوم     ها را ب  قسمت اییفة اهلل شدن راهنمایی و مقدمات سیر واسته اوّل انسان

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  و نیاز سایره معصاومان و         

                                                           
  اول تی، روا339، ص هیجده  یدج عة،ینک ب ه وسائن الش  1

از وقو   یریشگیوپ ی، معاونت اجتماع9213مصوب  یدر اصوص قانون مجازات اسالم  یقوه قضائ یمجموع  نظرات اداره حقوق ب ه نک  2

 44 ، ص1392/5/28-۷/92/9۷1شماره  یمشورت  ی، نظر1393تابستان  ،یجرم دادگستر
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هاا هماناا دو   موزنده زیادی است، لیک  عصاره هما  آن پیشوایان الهی، گرچ  حاوی معار  فراوان و نکات آ

، لیک  اصاالت از آنِ روح  سازدیك  نظام داایی انسان را روح و جس  او م یطوراست و همان شده ادیرك  

است و بدن پیرو روح بوده، سالمت و رعایت اصول طبی وی برای تثمی  سالمت روح از گزند عقاید سوء و 

 ییهاا ، تثمی  مدین  فاضی  نیز بارای پارورش انساان   باشدیفظ از زیان رفتار ناپسند مآسیب ااالقی ناروا و ح

همانا از آنِ االفات   ادشدهیو اصالت در بی  دو رك   دارندیقرار گرفت  گام برم اهللف یاست ك  در جهت ای

ان زناده و پایناده   ، ولای روح همچنا  پوسدیو م ردیمیالهی است؛ زیرا بدن هرچند سال  باشد، بعد از مدّتی م

، لایک  اییفاة   گاردد یاست  همچنی  مدین  فاضی  هرچند از تمدّن وا: براوردار باشد، بعد از مدّتی ویران م

منزل  بدن است و  اهلل ك  همان انسان كامن است، از گزند هرگون  زوال مصون است؛ بنابرای ، مدین  فاضی  ب 

، بنا بار اصاالت   سازدیك  بر اساس اصالت روح، بدن را روح سال  م یطورمثاب  روح آن و همان اییفة اهلل ب 

امامات محقاق    ی یوسب از منظر شیع  ای  امر  د ینمایاییفة اهلل، مدین  فاضی  را انسان كامن تثسیس و تثمی  م

سابب   وجود امامت و رهبری :زم اسات تاا  »فرمایدهمی باره  یا در السالم یعی  یرالمؤمنیحضرت ام؛ گرددیم

و صااحبان حاق با  حقاوق ااود       شود امور جامع  اسالمی سامان یابند و در سایة آن از ظی  جیوگیری شود

 داریا پا یدر قالاب نظما   ینو  انسان اتینظر ب  لزوم استمرار ح توج  داشته دی(  با۶83ه1380دشتی، )«برسند

حفاظ نظا  و انضاباط     یب  معنا "نظامحفظ "ب  مسئی   ربازیاز د هانیكنند، فق تیدر آن احساس امن انیك  آدم

از قواعاد مسای     یبراا  ادیا بن یو حتا  یاز احکاام فقها   یتاوجه قابن شمار مستنداند  بها داده اریبس یاجتماع

كا    یاست معتبر نباشد و مردم باا اماوال   تیك  اماره میک «دی»نمون  اگر قاعده  یاست  برا "نظام حفظ"،یفقه

شود  حفاظ نظاام و   ااتالل نظام می ایومرج نکنند، جامع  دچار هرج تیکدر تصر  دارند، معامی  می گرانید

(  انجاام ایا  اماور جاز باا وضا  قاوانی         32۷ ه1391، 1)اویی، ج ف  ظی  :زم و از واجباات مها  اسات   ر

باعا    تیپذیر نیست و بدیهی است ك  چنانچ  متخیَّفان از مقررات و قوانی  مجازات نشوند، ای  وضعامکان

رو، ای  قوانی  باید ضمانت اجرایای داشات     ای  پذیرد  ازشود و هیچ عقن سییمی ای  را نمیمرج می و هرج

حتَّی چنانچ  حکاومتی    اندباشند  در ای  زمین  فقها ب  روایات متعدّد و سیرة متشرَّع  و دلین عقن استناد كرده

ند و بارای ایجااد نظا ، رعایات مصاالح و      مرج، فتن  و فساد جیوگیری ك و انتخابی باشد وظیف  دارد از هرج

ای از آن باا  گسترش عدالت اجتماعی تالش كند؛ اجرای ای  امور جز در سایة قادرت حکومات كا  مرحیا     

هاا  حکومت گریبا د یحکومت اسالم یپذیر نیست  تفاوت اصیگیرد امکاناجرای تعزیرات حکومتی شکن می

 الیا آراء و ام ایا فارد و   نیا و م یاست نا  ر   یقانون اله ،یالمدانند ك  قانون حاك  در حکومت اسمی  یرا ا

و  یمویاوب تبعا   راكند  احکام می  یتوص یعنوان حکومتي قانون الهرا ب  یاز مردم  حکومت اسالم یگروه
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دهاد كا  حکومات    عقن تشاخیص مای   حال  كندمی یحکومت و بسط عدالت معرف یاجرا یبرا یامور ابزار

نیاز جامع  وظیف  دارد در جهت ارائ  صحیح نظام و حفاظ مصاالح اجتمااعی با       اسالمی در هر زمان حسب

وض  قوانی  و مقررات ااص اقدام كند و متخیَّفان را تنبی  كند  شار  مقدس در ماورد گناهاانی كا  مفساده     

امعا  را  ای ك  نظا  ج نسبت ب  سایر جرائ  عمومی یاول قیطر دهد؛ وانگهی، ب كمتری دارند مجوّز تعزیر می

ای بر تحاری  در نصاوص   كنند ساكت نیست  بدیهی است ك  در ای  موارد ضرورتی ندارد ك  سابق مختن می

وجود داشت  باشد  انجام امور اال  مصالح عمومی موجب تعزیر اواهد بود و تعزیرات بازدارنده بر اسااس  

ك  بارای اداره   )تعزیری(گاه اسالم، قانونیاز دید اصوص استد:ل مرتبط باید گفته اند  درشدهای  مبنا وض 

و نظام ااالقی دارد، مشاتمن بار حقاوق و تکاالیفی      ااالق باشود عالوه بر ارتباط وثیقی ك  جامع  وض  می

، توج  ب  مصالح فارد و  هاانسانه لزوم توج  ب  رشد مادی و معنوی ازجمی است  ییهایوگیواست ك  دارای 

یعت، توج  ب  رشد ااتیاری انسان و حاكمیت قسط و عدل، توج  با  مقتضایات   جامع ، توابق با فورت و طب

آن اسات كا     توجا  قابان و حاكمیت قانون در اسالم اهمیت بسیار با:یی دارد، ولی نکت   قانون .زمان و مکان

یی  و وسا  داناد یما دارد  یعنی اسالم آن را آلت و وسایی  تحقاق عادالت در جامعا      « الی»اسالم ب  قانون نظر 

بارای اجارا و    )حوزه تعزیارات الخصاوص(    بنابرای  قاانون آوردیماصالح اعتقادی و تهذیب انسان ب  شمار 

در اساالم، قاانون در    گار ید عبارت ب پرورش انسان مهذب است   منظورب نظ  اجتماعی عاد:ن   شدن برقرار

اد مفسده و رفتار اال  مصالح عماومی  واق ، ای  نو  تعزیر ایج دررد  دمت تربیت انسان و جامع  قرار داا

شود، اگرچا  فعان   ای است ك  پیدا میتعزیر تاب  مفسده»گویدهمی باره  یا را نشان  گرفت  است  شهید اوّل در

هاا كا  با  ایا  جهات      نباشد، مانند تعزیر كودكان و بهاای  و دیوانگاان و اصاالح حاال آن     تیارتکابی معص

اطفاال ممیّاز و مجاانی      همچنی ، صاحب ریاض در توجیا  جاواز تعزیار   (  143 ه1413، 2عامیی، ج )«تاس

های آن اسات و اصان   جواز تعزیر نسبت ب  صبی و مجنون ب  ااطر جیوگیری از فساد و قو  ریش »گویدهمی

 مثاال  عناوان  (  ب 118 ق،1412، 10طباطبایی، ج )«ات همی  مالک)قو  فساد( استدر تشری  حدود و تعزیر

باا عناوان    هااسالمی قسمی دیگر از مجازات یهابازنگری قانون مجازات ی انقالب اسالمی و درپس از پیروز

ب  چهار قس  حدود، قصاص، دیات و تعزیرات اضاف  شد  ای  مجازات با ای  عنوان « های بازدارندهمجازات»

ازات بازدارنده نظرهاای  در فق  و حقوق ما ندارد؛ در مورد ماهیت مج یابراال  چهار قس  قبیی، هیچ سابق 

رسد مجازات بازدارنده همان تعزیار اسات و از مصاادیق ماالک دوم تعزیار كا        شده ب  نظر می مختیفی ارائ 

  لاذا مجاازات   باشاد یو مغایر با مقاررات و نظاماات حکاومتی، ما     زیآم عبارت است از ارتکاب رفتار مفسده

  بناابرای  بای    شاود یاحکاام تعزیارات بار آن باار ما     و تحت عنوان كیی تعزیراست و  رمجموع یبازدارنده ز
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وجود دارد  در اینجا تعزیرات عام اسات و  « عموم و اصوص مویق»رابو  « مجازات بازدارنده»و « تعزیرات»

و مجاازات بازدارناده    شاود یب  دو بخش تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی برحسب مالكات آن تقسی  م

  عیمای اهن سنت از ماالک دوم  باشدییرات عنی تعزیرات حکومتی مااص است، جزء همان بخش دوم تعز

دهد فقهاای عاما    كنند و ای  نشان میمی« التعزیر لمصیحة العام »تعبیر ب  زیآمتعزیر عنی ارتکاب رفتار مفسده

 كا   یصاورت  ای  است ك  در  یای  نظر ج ینت( 11ه1389امینی و دیگران، دانند)تعزیرات حکومتی را جایز می

موارد مرتکب فعیای   گون  یتواند در اراهی برای جیوگیری از مفسده جز تعزیر وجود نداشت  باشد، حاك  می

شود تعزیر كند  حفظ نظام اسالمی و جیوگیری از آلودگی و فساد از واجباات بازر    را ك  موجب مفسده می

مرتکب چنی  افعالی را تعزیر كرد؛ حک  عقن است ك  باید براوردار است و ای  ب  یااص تیاست و از اهم

در تحقاق آن بکوشاد    دیاز اهدا  بیندى است ك  دولت اسالمى با کىیها انسان تیاعتالى شخصهرچند ك  

نکناد بیکا  دور    نیهاد  را تساه    یا مشقت و مجازات مجرمان در ماواردى ا  نیو هرچند ممک  است تحم

فاراه    اوى ر شاتر یاو را آزرده ساات ، موجبات ساقوط ب كردن فرد از جامع  و روان  كردن او ب  زندان، روح 

ك  :زم  اجراى هر مجازاتى است، در برااى ماوارد    ىیآبرواگرچ  ممک  است هتک حرمت و بى زیآورد و ن

تاوان مجاازات را   هرحال نماى  اما ب  رد،یب  اود نگ تىیجنب  اصالحى و ترب ط،یاى از شراب  سبب وجود پاره

اسالمى مساتند با     یهااى ك  مجازاتاساسى ش یاند ایدانست  مبناى مجازات  تىیو تربفاقد ارزش اصالحى 

و  ىیباشد چ  آنک  فق  جزااسالمى بر آن مبتنى مى عتیاست ك  مجمو  شر ىیآن است، عبارت از همان مبنا

همااهنگى   الح  یع داراى جوانب و ابعاد گسترده و در عتیاسالمى بوده و شر عتیجزئى از شر فریك دهیپد

هاد  گاام    کیا در راستاى تحقق  قتیدر حق عتیو تضاد وجود ندارد و تمامى شر ریها تغاآن  یب  است ك

قرباان  )افتیآن مبناى واحد را در دیضرورى است ك  از مبناى واحدى براوردار باشد و با  ی، بنابراداردیبرم

) ( راجا  با    ی  دلین عقیی روایتی از امام رضاا د امؤیّای  نکت   دییتثب  شر  برگردی  در  ( اگر2۷ ه1380نیا، 

(، یعنی اداوند امام را قایّ   252 ه1385صدوق، )«عن عییه  قیما یمنعه  م  الفسادفج»د:ین نصب امام استه 

ها را از انجام فساد بازدارد و احکام الهی را ب  اجارا درآورد  ایا  روایات اماام و حااك  را      مردم قرارداد تا آن

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

ب  روایاتی ك  نااظر با  پیشاگیری از وقاو  مفاساد هساتند اشااره كارد؛ بارای نمونا ، در روایتای حضارت             

، 3صادوق، ج  )«م  ا:طباءم  العیماء و الجهال یجب عیی ا:مام ان تحبس الفساق »فرمایده) ( می یرالمؤمنیام

(، یعنی بر امام و حاك  واجب است عیمای فاساق و اطبّاای جاهان و    319ق، 1413، 5؛ طوسی، ج 31ه 13۶3

كنناد زنادانی كنناد  یکای از فقهاای معاصار       كسانی را ك  در پرداات بدهی و حقوق دیگاران مساامح  مای   
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تاوان از آن  مای  تیند، بیک  با الغاای اصوصا  ندار یتیعناوی  ذكرشده در روایت اصوص»گویدهمی باره یدرا

از عمن او جامعا    ك یطورنداشت  باشد، ب  تیاستفاده كرد ك  هر كس متصدّی كاری شود و نسبت ب  آن اهی

متضرَّر شود، واجب است او را از انجام چنی  عمیی بازداشت، اگرچ  با زندانی شدن او ای  مقصاود حاصان   

نجام اموری ك  اال  مصالح اجتماعی است مرتکب را تعزیر كناد  انجاام ایا     تواند در اشود و نیز حاك  می

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

هاا نیازمناد   گذاری اجناس یا من  از صادرات اجناس ب  اارج، در زمانی كا  ماردم با  آن   جهت است  قیمت

 ( 30۶ ق،1409، 2منتظری، ج )«ند و سایر موارد ب  ای  جهت استهست

 

 المیات در حقوق جزای اسقواعد اولیه و دلیل توسعه تعزیر -

است؛ یعنی تا نوعی از تعزیر ثابت نشود كااری  « عدم جواز» مسیماًموارد  گون  یاقاعده یا اصن اولی  در 

و لزوم احتیااط در ایا    « ییردوران امر بی  تعیی  و تخ»اطرد و اصن بر حرمت است  ن  ب  اتوان انجام دانمی

اند(؛ زیرا مسئی  دوران امر بی  تعیی  و تخییر مخصوص مواردی است ك  بعضی گمان كرده چنانک  آن)مسئی 

در مسئی  حدود و تعزیرات، اصن اولای عادم جاواز اسات؛      ك یدرحالاصن اولی در آن جواز و برائت باشد، 

جایز نیست، مگر آن مقدار ك  دلین، بر جواز آن د:لات كناد، و    كسچیهست ك  اذیت و آزار زیرا اصن ای  ا

شک كنی  ك  آیا فالن حاد شارعی هشاتاد یاا صاد       مثالًشود، « اقن و اكثر»میان ریدالذا حتی اگر در اینجا امر 

 كا   اكنونار متیقی  انجام داد  توان بیش از مقدتازیان  است باید ب  مقدار اقن اكتفا كرده و احتیاط نمود و نمی

روش  شد تعمی  تعزیر نسبت ب  غیر تازیان  احتیاج ب  دلین دارد و در هر موردی دلین كافی اقام  نشود اصن، 

 تیا فیاز نظار ك  «تعزیر»ةدربار .توان اقام  نمودروی  ك  برای توسع  آن میمی ییید:عدم جواز است ب  سراغ 

آن دو در لغات عارب، و    یاصای  یهاا ش یر حیو توض «تعزیر»و« حد» یا تعرگذشت  ب یهادر بح  تیو كم

در مفهوم تعزیر « از منکر ینه»و« تثدیب»داالت عنصر زیدر اسالم و ن اتو شرح فیسف  تعزیر هاآن قیفرق دق

را بادون شاک    ینهاائ  یباوده باشاد، بررسا    یك  مادون آن كااف  یارددر مو« ضرب»عدم توسن ب   یو همچن

 انا  یضرب باا تاز  قی( از طرنشدهینیبشیپآن  یبرا یاسالم  یدر قوان ینیك  حد مع ی)مجازات گناهان؛«تعزیر»

زندان  ایاست ك  آ  یسخ  در ا امامجاز است؛ « مجرم»جرم، و وض  حال «تیفیك»و «تیّكم»با در نظر گرفت 

 ایا فراتار آ   یا یار اسات؟ و از ا  از اناوا  تعز  زیا بادون آن ن  ایبا اعمال شاق  و  ییا انفراد یجمعدست و حبس 

 ایا و   یا سرزنش و مالمت اف المثنیفعنوان وارد است؟   یتحت ا زین گرید یو روح یجسم یهامجازات

از تکارار گنااه باشاد     یریشاگ یپ یجرم او در آنجا ك  ماؤثر بارا   ومجرم ب  اجتما  و اعالم نام  یمعرف د،یشد

كا  مرتکاب    یكسا  وكار كسباز  یری)مثالً جیوگیتماعاج یایاز مزا یمحروم نمودن موقت از بعض  یهمچن
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كا    یو هر ماورد  یماننده تخیفات رانندگ یدر موارد مختیف یمال م یموقت( و جر طور ب شده،  یفروش گران

 «دیا تبع»و« حابس »تنهاا سا  عناوان    واقا   در     گار ید یهاا مجاازات و  دید نباشد، و تبعیمف ایضرب، ممک  

 اریمورح بوده ك  انوا  آن بس شدهحسابمعقول و  یهامجازاتبیک  هم  انوا   ،ستیمورح ن «یمال م یجر»و

  یچنا  ی، تا آنجا ك  بعضا اندكرده  یتک« ضرب»مسئی  یما در غالب كیمات اود رو یشک فقها بدونت  اس

 ایا باوده؟   انحصاار  هاا آنمنظاور   یراستب  ایآ یول "ان یتاز ی یوسب زدن "است با  یاند ك  تعزیر مساوپنداشت 

در اساالم بایاد    هاا مجاازات هرچناد در كییات    شاود؟ یروش  تعزیر محسوب م یهامصداقاز  یکیضرب، 

 اوضا   در اسالم، مجازات گاهی حد است و گاهی تعزیر  بزهکاران با توج  ب  شرایط جرم و تصریح داشته

  زنادان  مجاازات  ماثالً  شاوند یما  مجاازات  است حد از تر ییپا ك  تعزیر صورت ب  گاهی اجتماعی احوال و

 توج  با بیک  نیست؛ حد ن باید اجرا شود  بنابرای  مجازات هم  مجرمانآ شروط شدن جم  با حد ه  گاهی

 اثار  اواسات   اساالم  حقیقات،  در  شودمی اجرا مجرمان از اندكی تعداد بر حد شد اواهد بیان ك  شرایوی ب 

  شاار  هاد    شوند هامجازات ای  مشمول زیادی افراد ك  ای  بدون كند؛ حفظ را كیفری قانون ای  تهدیدی

تر جیوگیری از اشاع  فحشا و عینی شدن بزهکاری در جامع  بوده است  البت  پس از جم  شدن شرایط، بیش

 ب  باید حتمیت و قاطعیت با هامجازات و كند پیدا ظهور و بروز باید مجرمان با براورد در گذارقانونجدیت 

ا از مجازات در امان نبیند تا ب  فکر ارتکاب ر اود مجرم و كنند حفظ را اود بازدارندگی جنب  تا آید در اجرا

 و عماوم  مصایحت  جهات  با   حدود اجرای است، شده انیبفیسف  تشری  حدود اسالمی  در .مجدد آن باشد

، ج نجفای ؛ 422 ق،2،1413 جت)اویی، اسا  شده تشری  مردم سركشی و هایزشت انتشار و فساد از جیوگیری

، بزهکاری ك  نظ  عماومی و  گرید انیب ب  شناسی اسالمی نیز ب  قضی  بنگری ه( از دید جرم ۶93ق،1404، 12

انساانی، حیثیتای،    ارزش باا كند، مستوجب انتقاام اجتمااعی باا كیفاری متناساب      تعادل اجتماعی را مختن می

تار و قابح رفتاار    ارزش نقض شده مه  اندازه هررای ، عقیدتی، مالی یا امنیتی نقض شده در جامع  است  بناب

بزهکار از نظر اجتماعی زیادتر باشد، واكنش اجتماعی شدیدتر است  ب  همی  دلیان، واكانش كیفاری در هار     

هاا بارای   ، وضا  مجاازات  رو  یا ا ازهای ااالقای آن جامعا  اسات     ها و ویوگینظامی معیار سنجش ارزش

 هاا دیگری ك  در مورد مجازات نکت د  اندازنو حکومت اسالمی را ب  اور میك  اساس دی   یارتکاب اعمال

هاا  از ایا  مجاازات   کیا  چیها ب  آن توج  كرد، ای  است ك  بر اساس تاریخ و نقن مورااان   بایددر اسالم، 

د از ای  كیفرها را ابدا  نکرده است، بیک  همگای پایش از اساالم وجاو     کیچیهتثسیسی نیستند؛ یعنی اسالم 

رایاج آن روزگاار تعادین و     مجاازات در نظام كیفری اسالم صاورت گرفتا ، ایا  اسات كا        آنچ اند  داشت 

بازگشت ب  ادام  بح   در  ها تثكید فراوان شده استمند شده و بر مراعات اصول انسانی در اجرای آنضابو 
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اهان سانت    یفقهاا  انیا د و در مانضرب قرار داده  یمسئی  حبس را در رد حاًیصرما  یاز فقها یبعضتعزیر 

 ریدر ماورد تفسا   غالبااً  نکا  یبااماا   یهستند  فقهاا  یشتریب تیاند جمعكرده حیموضو  تصر  یك  ب  ا یكسان

اند ك  تعزیر منحصر ب  كرده حیدر كیماتشان تصر هاآناز  یاما افراد بزرگ كنند،یمسئی  ضرب را ذكر م ،تعزیر

در آن زمان، تثدیاب    یاند ب  ااطر آن نبوده ك  فرد شاها ذكر كردهآن ك  غالب یریتفس  یا ای  آستیضرب ن

و التعزیار لغاة   »هدیا گویم« مسالک»در اول كتاب الحدود یثان دیمثاله مرحوم شه طورب ضرب بوده؟  قیاز طر

 نا  یزم  یدر هما  «اضیا صااحب ر »ایا و «  غالبااً عقوبة او اهانة : تقادیر لهاا باصان الشار       شرعاًو  بیالتثد

وجاود   ایا   آهاا آن ریغ  یو همچن«  و یمک  تعمی  التعزیر لما دون الضرب ایضا م  مراتب ا:نکار»هدیفرمایم

 تیا ماان  از عموم  تواناد یما  اماده یدرن دیجد ینیب  شکن وض  تع ك یمادامو استعمال لفظ در آن،   یفرد شا

ااود را كا  منا  و تثدیاب اسات       یم اصیكیم  مفهوم عا  یك  ا  یقبول كن نیآن باشد؟ ب  چ  دل یلغو یمعن

اادمت   یفرماندار مدینا  رساول  « زیاد اب  عبیداهلل»ست؟ین یاز اصول عقالئ« عدم نقن»؟ مگر اصندادهازدست

دشانام با     اند ك  فالن مرد جسارت كارده و دهالسالم( فرستاد و عرض كرد شهود، شهادت دا)عیی صادقامام 

، نظر دادند ك  مجاازات او  داهللیعبب   ادیحاضر در مجیس ز یداده است! فقهاوال (   یعی اهللیصی)اسالم امبریپ

است ك  ب   یمجازات كس  یا»اسالم( فرموده  ی)عیامامو لک  « و یضرب و یعزر و یحبس ؤدبی»است ك   یا

و  دیا ( نماوالا    یا اهلل عی)صییامبریپب  شخص   یك  توه یكند اما كس یوال ( بدگوئ  یاهلل عی)صییامبریپ ارانی

اساالم،   مکتاب  شناسی اسالمی بدی  قضی  نگاه كنی هاز دید رویکردهای جرم  1«دشنام دهد حدّش اعدام است

جامع  اسالمی و انسانی را مانند یک طبیب ماهر موالع  و در صورت تشخیصِ امکان بهبودی یک مارض آن  

ر ایا  صاورت او را از جامعا  جادا و پیکار      گرداند؛ در غیا می ب  وض  طبیعی بر جیتدر ب كند و را مداوا می

دهاد تاا باا چااقوی تیاز دسات       ، اگر دستور مای رو  یا ازكند  اجتما  را از آلودگی اشخاص آلوده حفظ می

پزشک در صورت تشخیص احتمال  ك چنانگذارد؛ سارقی  را قو  كنید، در حقیقت بر پیکر اجتما  مره  می

 د شاو اع  تضمی  ساالمت جسا  انساان مای    كند، ولی با قو  آن بسرایت بیماری یک عضو، آن را قو  می

شاود  ایمان ب  مبد  و معاد، تسیی  مویق در برابر فرمان او است  ایمان ب  اداوند عال  و حکی  سبب می نشان 

شاود  دلین تشری  نشده است و ایمان ب  معاد سبب مای ك  انسان بداند هر حکمی فیسف  و حکمتی دارد و بی

در  (359 ق،14،1425تفسایر نمونا ، ج   مکارم پیشای ،  ها احسااس مسائولیت كناد)   ان در برابر تخیَّ ك  انس

سیاست جزایی اسالم، نخستی  مرحی  مبارزه با جرم توسن ب  اشونت و كیفر نیست، بیک  نظام كیفری اسالم 

بهتاری   »كا  ردی و اجتمااعی اسات  توضایح ایا     های حدی آاری  مرحی  پاسداری از مصالح فا و مجازات

                                                           
  2  ی، حد25، ابواب حد القذ ، باب 18وسائن الشیعة، ج   1
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( 24۷ه13۷5 ؛جاوادی آمیای  )«گذاری اساالم مشااهده كارد   ر قانونتوان در سااتاضمانتي اجرایی قوانی  را می

ضمانت اجرای هر قانون بر دو امر استوار است؛ یکی هراس از شرمندگی نزد دیگران و دیگری بای  از كیفار    

ك  هیچ جیوت و ایوتی از نظر او پنهاان   شدهمورحگذاری اسالم شرمندگی نزد اداوند متعال در قانون آنگاه

ب  كاوی   اود یاود ب ها كنار اواهد رفت، آشکار اواهد شد و پرده زیچهم نیست و از سوی دیگر روزی 

جنبا  بازدارنادگی بارای     طار   کی از(  اسالم )پیشی نخواهد گروید و نوبت ب  ترس از كیفر نخواهد رسید

 قبان  جرم مرتکب توب  و اصالحی نقش طرفی از ودهد قرار می مدنظررا  نددار جرمافرادی ك  قصد ارتکاب 

 ساقوط  اساباب  از را آن و كندیماز اثبات جرم نزد قاضی و اقدامات او در جهت جبران كار اویش را مورح 

 رایاجا  موالبا   و كناد یم بیان را جرم از دهید انیز یا دیده بزه حقوق ایفای طرفی از و داندیم حدود اجرای

ر اجرای حدود پس از اثباات جارم و   د و داندیم حدّ اجرای شرایط از سرقت حد اجرای در را او توسط حد

 جامعا   در حادود  یجاد  اجارای  و مجرم با قاط  براورد اواستار وداند جم  شدن شرایط تعین را روا نمی

در اجرای كیفار از راه دیگار    نظر مورداز دیدگاه اسالم، اجرای مجازات موضوعیت ندارد و اگر اهدا   است 

پذیر بودن عادالت كیفاری از   تحقق پیدا كند، اصراری بر اجرای مجازات نیست  ای  ویوگی د:لت بر انعوا 

مصاالح و منااف  فارد و     كنناده   یتثمای  واقعیت است ك  مجازات باید  دهنده نشاندیدگاه اسالم نیز دارد و 

آید یا مصالحی ك  با عادم اجارای   ا  با عدم اجرای مجازات ب  دست می، اگر ای  اهدرو  یا ازجامع  باشد  

شود، بر نتایج اجرای مجازات ترجیح داشت  باشد، اجرای مجازات منتفی اسات  در اساالم،   مجازات تثمی  می

 احاوال  و اوضاا  مجازات گاهی حد است و گاهی تعزیر  مجرمی  با توج  ب  شرایط سرقت و میازان ماال و   

ازات زندان كا  میازان   مج مثالً شوندیماز حد قو  است مجازات  تر ییپاتعزیر ك   صورتب گاهی  اجتماعی

ها  باا    گااهی كمتر از مجازات حاد باشاد     حتماً  البت  مجازات تعزیر باید 1است واگذارشدهآن ب  نظر قاضی 

اران حاد نیسات بیکا  باا     جم  شدن شروط، باید حدّ قو  بر بزهکار اجرا شود  بنابرای  مجازات هم  بزهکا 

رجاو  با  بحا  ماقبان رویکارد       در  شودیمتوج  ب  شرایوی ك  هست حد بر تعداد اندكی از سارقان اجرا 

(  )اماام مدین  است نا  عباارت    یفقها عبارت هرچندعبارت   یك  در ا دیكنیمالحظ  مشناسی اسالمی جرم

  یحاد  در .شاده اسات   ریتفسا  یمعنا  کیو ب   قرارگرفت در كنار ه  « حبس»و« تعزیر»و« ضرب»و« تثدیب»

                                                           
 یتخیفات شرع یبرا یریحبس تعز   ب  زبان ساده ترردیگ یقرار م یك  در برابر حبس ابد شودیگفت  م یب  حبس یریحبس تعز قتیدر حق  1

نشده است  ب  عالوه،   ییتع یقیآنها در شر  مجازات دق یاست ك  برا یمیآن دست  از جرا یو اعمال حرام در نظر گرفت  شده است و برا

قابن  یریبس تعزك  ح كنندیتصور م یحال، برا  یمته  اجرا اواهد شد، با ا یاست ك  قابن اجرا اواهد بود و برا یحبس یریحبس تعز

نو    یا گر،ید ینمود  از سو نیتبد ینقد یرا ب  جزا یریحبس تعز توانیصحت ندارد  اما م یزیچ  یك  چن یفروش است، در صورت

 حال، :زم  یحاك  قرار گرفت  است  با ا اریدر اات رانیا یقانون مجازات اسالمدر بر طبق شر   شود،یمحسوب م بیتاد یمجازات ك  ب  نوع

 آن حک  نخواهد بود  یاجرا  مته  محکوم ب تیو در نها ردیگیقرار م یقیدر برابر حبس تعی یریمواق  حبس تعز یب  ذكر است در برا
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 نجاا یا در  1«آكينُ ا لرِّبَا بَعْدَ ا لْبَیِّن ةِ یُؤ دَّبُ ف إِنْ عَادَ  ُدِّبَ ف إِنْ عَاادَ قُتيان   »آمده استه  یچن« ربااوار»در مورد یگرید

، و ذكرشاده یاب  تثد زیا و در مرحیا  دوم ن  تثدیبدر مرحی  اول  كند،یم یربااوارك  آگاهان   یدر مورد كس

 صادقباب از امام   یدر هم یگرید  یدر حد باز .همان تعزیر است نجایك  منظور از تثدیب در ا تمسی  اس

و ااون و   تيیا مك  گوشت  یكس)«ف إِنْ عَادَ  ُدِّبَآكينُ ا لْمَیْت ةِ وَ ا لدَّمِ وَ ل حْ ِ ا لْخينْزِیرِ عَی یْهِ ْ   دَبٌ » ( آمده استه)

اسات  « اسحاق با  عماار  »ك  یاوتثدیب گردد(  ر دیبا زیادب شود، در مرتب  دوم ن دیبا گوشت اوک بخورد

  2«یُؤ دَّبُ وَ ل یْسَ عَی یْ ي حَدٌّ ]ل یْسَ عَی یْا ي ق تْان    »هدیفرمایامام م شود؟یتکرار كند تثدیب م بازه ه اگر كندیسؤال م

«  تثدیب شود دیعمن را انجام دهد با  یهر بار ا»هدیفرمایم یكس  یحک  اعدام از چن یامام ضم  نف نجایدر ا

آن را  تاوان یدارد و نم یاگستردهو   یتثدیب مفهوم وس  یدانیتعزیر است و م یبجا« تثدیب» یروش  است ا

شناسای  ی جارم کردهایروی ارتباط معنایی با نوع ب ی هد  از تثدیب در مناب  حتدانست  « ضرب»منحصر ب 

 رشیپاذ  مورد تیو ترب  یابزار بازدارنده در عرص  تعی کی عنوان ب   ،یانوا  تنب یدر مناب  اسالم اسالمی دارد

عاالوه بار مجاازات حادود و       یا الساالم، تنب  معصومان عیایه   اتیو روا  یقرآن كر اتیدرآاست   قرارگرفت 

از تثدیاب الهای، تشاویق     است  پاس ماراد   شده رفت یپذروش تثدیب و اصالح رفتار  کی عنوان ب  ات،تعزیر

های باطنی و امیال درونی و امور فوری و هماهنگی رفتار با اعتقاادات درونای و   ها در توج  ب  اواست انسان

در یک كیم  تعدین شخصیت انسانی است، ك  اگر شخصیت او تعادین گاردد اعماالش هماراه و همگاام باا       

ب  آداب الهی و دینای، در مسایر اعاتالی انساانی      و با متص  شدن قرارگرفت اعتقادش در صراط مستقی  حق 

دارد  و ممک  نیست ك  كسی بدون رعایت آداب دینی و مؤدب شادن با  آداب الهای، با  اهادا       گام برمی

ی كا  داعیا    كاس آنباشد دست یاباد  و هار   انسانی ك  همان كمال و سعادت دو سرا و مقام قرب الی اهلل می

ی در عمن اال  آداب دینی رفتار نماید، در ادّعای اود كاذب اسات و حتای   چنی  مقامی را داشت  باشد، ول

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     

گردد؛ بنابرای  شرط قارب الهای،   ت  باشد و چنی  اعمالی موجب قرب و نزدیکی ب  اداوند میسازگاری داش

انجام فرایض دینی است و عمن ب  تعالی  اسالمی، بارزتری  مصداق تثدیاب الهای و ادب دینای اسات  پاس      

كا  ماؤدب نباشاد هرگاز مقارب       كاس آنكسی ك  مقیّد ب  واجبات و ترک محرمات نباشد ماؤدب نیسات و   

 شاود یما  دهید یگرید یهامجازات یاسالم اتحدود و تعزیر اتیدر روا نک یا گرینخواهد بود  نکت  جالب د

 رمؤمناان یاز ام یثیدر حاد  ازجمی دارد   یاگسترده ی، معن«تعزیر»ك  دهدیو نشان م ستین« ضرب»ك  مصداق
                                                           

  2  ی، حد۷وسائن الشیعة، كتاب الحدود ابواب بقیة الحدود، باب  ب ه نک  1

  3  ی، حد۷وسائن الشیعة، كتاب الحدود، ابواب بقیة الحدود، باب  ب ه نک  2
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بِر جُنٍ وُجِدَ ت حْتَ فير اشِ رَجُنٍ ف ث مَر  بِ ي   ميیارُ ا لْمُاؤْمينيی   عَی یْا ي     مُ ُتيیَ   ميیرُ ا لْمُؤْمينيی   عَی یْ ي ا لسَّال » ( آمده استه)یعی

ضارب   ی، بجاا را آنك  مقدمات لواط را انجام داده ن  اود  یدر مورد كس نجایدر ا 1« ا لسَّال مُ ف یُوِّث  فيی مَخْرُ  ةٍ

ناو    کیو بدن او را آلوده كنند، تا بداند عمن او  ندبرب یاآلودهك  مجرم را در محن  شدهدادهدستور  ان یبا تاز

كا    یدارد  و در مورد كسا  یعیك  تعزیر مفهوم وس شودیروش  م نجایاست  و از ا یو روح یجسم یآلودگ

 یمَا ْ   ت اى ايمْر   ت ا ُ فيا    »ه یاوانیم  ی) ( چنصادقكرده، از امام  یکینزد یدر حال عادت ماهان  همسرش با و

 جَیْادَةً، وَ إِنْ   ت اهَاا   فيی   وَّلِ   یَّامِ حَیْضيهَا، ف عَی یْ ي   نْ یَت صَدَّق  بِديین ارٍ وَ عَی یْ ي رُبُ ُ حَدِّ ا لزَّانيی ا مْسٌ وَ عيشْرُون ا لْف رْجِ 

 نجاا یدر ا 2« ]نيصْافاً   نصا  ة  جَیْدَةً وَ عَشْر  ايثْن ت یْ، وَ یُضْر بَ ناریدفيی آايرِ   یَّامِ حَیْضيهَا، ف عَی یْ ي   نْ یَت صَدَّق  بِنيصْ ي 

كا  با     یاست در ماورد كسا   یریتر تعبروش  ای  است  از قرارگرفت در كنار ضرب  زین یمال م یكفاره و جر

در  كا  یدرحال ذكرشدهدر راه ادا  یزیمجازات آن صدق  دادن چ  یداده؛ در حد یناموس ریدشنام غ یگرید

  ی( چنا  )یعیا از   یحاد   یا آماده  در ا  انا  یب  ضارب باا تاز   ریتعب یحت ایو  ب  تعزیر ریتعب گرید  یاحاد

حابس   دهدیوجود دارد ك  نشان م یقرائن  3مَ ْ ق ال  ليصَاحيبِ ي :    بَ ل کَ وَ :   ُمَّ ل کَ ف یْیَت صَدَّقْ بِش یْءٍ»ه یاوانیم

ها  مسائی     ،كا  در ماورد تعزیار    شده دهید زین  یاز احاد یاست  در بعض «تعزیر»نو  کی زیموارد ن  یدر ا

 ییهاا آن( در مورد  )یعی رمؤمنانی(، از ام )صادقك  از امام  یثیحدمانند  ده،یضرب و ه  حبس مورح گرد

  نَّ   ميیر  ا لْمُؤْمينيی   عَی یْ ي ا لسَّاال مُ  »هشده وارد شود،ینم یها جار؛ )قو  ید( بر آن«حد»و كنندیم یك  آشکارا دزد

(  ) یعیا را اادمت   یمارد )«ی ن ةُ ف ض ار بَ ُ وَ حَبَسَا ُ  ق ال  هَذيهي ا لدَّغ ارَةُ ا لْمُعْ رِیَةٍیَ بِر جُنٍ اياْت ی سَ دُرَّةً مي ْ  ُذُنِ جَا ُتي

قوا  یاد نادارد      حد و]آشکار است یدزد  یربوده بود  فرموده ا یرا از گوش داترك یاگوشوارهآوردند ك  

 با  جزء تعزیر نبوده، بیک   نجایدر ا كردن  ممک  است گفت  شود حبس 4بس نمودسپس حضرت او را زد و ح

در  رایا اسات؛ ز  تیا ظااهر روا  باراال  احتمال كاامالً    یا یعدم پرداات مال مسروق  بوده است، ول ااطر

 یااوب ب  اتیروا  یاست  از مجمو  ا امدهین انیاز پرداات  و نپرداات  گوشواره مسروق  ب  م یسخن ت،یروا

 گرید یو روح یعاد:ن  جسم یهامجازاتو عقوبات و  ستیضرب ن ب منحصر  اتك  تعزیر شودیاستفاده م

 یااال  یاز نظر سند معتبر و بعض یفوق بعض  یاحاد انیكرد ك  در م توانی)البت  انکار نمشودیشامن م زیرا ن

 ها است( د، مجمو  آنبیک  مستن باشدیها نمآن تکتکو منظور ما استناد ب   ستیاز ضع  ن

 اسالمی شناسیجتماعی تعزیرات در حقوق جزا و جرماغایت و ضرورت فردی و  -

                                                           
  1  ی، حد۶، كتاب الحدود، ابواب حد الیواط، باب 18ج  عة،یوسائن الش ب ه نک  1

  ۶، حدی  28باب  ض،ی، كتاب الوهارة، ابواب الح2ج  عة،یوسائن الش ب ه نک  2

  ۷  ی، حد19، ابواب حد القذ ، باب 18وسائن الشیعة، ج  ب ه نک  3

  4  ی، حد12رقة، باب ، ابواب حد الس18ج  عة،یوسائن الش ب ه نک  4
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محدود كنند( مثالً هرگااه   اناًیاح ای)و مفهوم حک  را وسعت بخشند توانندیحک  م اتیعین و غا ش یهم

حرام است چا    یسکرآور هر ماده" شودی، از آن استفاده م"شودیم یمست  یما رایشراب مخور ز"گفت  شود 

منصوصا  اسات؛    اتیا و غا یان ع یدارا ینیز بعض« تعزیر»اتی  در مورد روا"شراب ریغ اینام آن شراب باشد 

اسات كا      یك  هد  ا دهدینشان م 1«سَنُوجِعُ ُ ض رْباً وَجِیعاً حَتَّى :  یُؤْذيیَ ا لْمُسْیيميی  »هدیگویك  م یتیمثالً روا

(  ) یكا  بااز در كاالم عیا     یگار ید ریتعب ایشود  و  یریب  مردم و آزار آنان جیوگ یوئگناه بدگ  یاز تکرار ا

از تکارار   یریتعزیار جیاوگ    یك  هد  از ا رساندیم یروشنب  2« ل کينِّی  ُؤ دِّبُ ُ ليئ الَّ یَعُودَ یُؤْذيی ا لْمُسْیيميی  »همدهآ

را  یثغاور  و حاك ، حدود یهامصالح و ارزش  یترنیبا اعالم كردن و نشان دادن اص یینظام جزا .جرم است

مجاازات،   نیتحم قیو از طر دینمایم  یمجازات بزهکاران در نظر دارد، ترس یبرا یقدرت عموم ایك  جامع  

 با   یاسالم، اماور  وهیو ب  یاله امبرانیپ عت،یدر شر د ینمایوادار م ییجزا  یقوان تیافراد را ب  احترام و رعا

نفس،   ،ید»هنیها :زم است از قبااص براوردار بوده و حفظ آن تیجامع  از اهم دهندهنیتشکعنوان اركان 

حفظ قداست اانواده و توان  ،یو مال یجان تیامن ح،یصح یو باورها  یدر اسالم د یعنی، «مال، نسب و عقن

  یادیا مصاالح بن   یا ارا ك  ممک  اسات با     یقرارگرفت ، لذا تجاوزات اورناك تیافراد جامع  موردعنا یعقی

گذشات  مناسابت حکا  و      یا نموده اسات  از ا  انیو تحت عنوان حدود احکام آن را ب ییصدم  بزند، شناسا

تاثثیر   المثان یف نی یهرگاه ما بب  یاز تکرار گناه است؛ بنابرا یریك  هد  از تعزیر جیوگ دهدیموضو  نشان م

اصاوص   اواهد داشت ب  تیها اولومجازات  یت، ااس شتریمراتب از ضرب ب ب  گرید یهام یجر ایحبس 

از منکر كا    یاز نه یااند؛ البت  آن شاا آورده« از منکر ینه»نواناز فقها مسئی  تعزیر را تحت ع یاریبس نک یا

ساابق   یهاا در بح  ن یزم  یاز كیمات بزرگان فق  را در ا یااست و نمون   یو فق یحکومت اسالم اریدر اات

  یا پاس از نقان ا   یرحوم مجیسا م  دهدیم وندیاز منکر پ یبا صراحت مسئی  تعزیر را ب  مسئی  نهك    یآورد

هاا و  از حکمات  یحکمتا  نیا نکرده مگر ب  دل  یرا تشر یاداوند حکم یعنی»هسدینویآن م  ییدر تب ت،یروا

قابح آن حارام    نیا را حرام نکرده مگر ب  دل یحرام چیرا حالل نکرده مگر ب  سبب حس  آن و ه یحالل چیه

ها هرگون  غرض و حکمت آن رایآن اعتقاد دارند( ز  است ك  اشاعره ب یزیامر برعکس آن چ  ی)اكرده است

  (110ق،1405ی؛ مجیس)«ندینمایرا انکار م یحس  و قبح عقی  یاحکام و همچن  یرا از تشر

مالحظا    باا  یمشاروع  ی یبیک  هر وس ستیمورح ن یااص ی یاز منکر وس یمعیوم است ك  در مسئی  نه

گذشات    نهاا ی  از هم  اباشدیبر گسترش مسئی  تعزیر م یگرید نیاود دل  یمجاز است و ا« ا:سهن فا:سهن»

در  ایا نادارد؛ آ  ریاگر امکان داشت  باشد تثث ایو  ستین ریپذحد تعزیر در شکن ضرب امکان یاجرا شودیگاه م
                                                           

  1  ی، حد24ابواب حد القذ ، باب  رات،یوسائن الشیعة، كتاب الحدود و التعز ب ه نک  1

  2  ی، حد24وسائن الشیعة، كتاب الحدود و التعزیرات، ابواب حد القذ ، باب    نک ب ه2
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از صاورت ضارب    ریا غ یگار یصورت دب  ایشود؟!  نیتعواود  یهاتعزیر در تمام شکن دیبا یموارد  یچن

قابان عمان    وجا   چیها  ب  یكار  یچن داندیهر كس م  گردد  یك  هد  منصوص در تعزیر از آن تثم دیدرآ

تعزیر آن توسن ب  حبس  یك  برا ستین یتخیفات در سرحد  یا  یو پندار، همچن الیمگر در عال  ا ستین

تعزیر از متخیفان برداشت  شاود   یكی اگر ب  ینخواهد بود  از طرف یعمی زین یكار  یو زندان جست  شود و چن

نداشت  باشد وجود و عدمش  یك  ضمانت اجرائ یآسان اواهد بود و اصو:ً قانون اریمقررات بس  یشکست  ا

آن،  یكا  بارا    ینا یبینم  یجز ا یاك  چاره نجاستیا شود،یموعظ  محسوب نم کیاز  شیاست و ب یمساو

 ال،وگرن  ااتالل نظاام و اتاال  نفاوس و اماو      یریدر نظر بگ یعاد:ن  مال م یاز تعزیر مانند جر یگرینو  د

 نیاساالم، تشاک   یفار ینظاام ك   یفیسف  تشر شناسی اسالمی تصریح داردهی جرمهاآموزهاز نظر  .است یحتم

  یبا  وظاا   ییآشانا  یا بشر در پاز جرائ  است، ت یریشگیو پ یزندگ طیمح یسازسال  یجامع  سال  بر مبنا

راهکارهاا،    یا ا ریورزد و در صاورت عادم تاثث    ی، از انجام هرگون  انحرافات ااوددار اشیو اجتماع یفرد

جامعا     یادیا حادود، مصاالح بن   ییشده اسات؛ تاا باا برپاا     گرفت  ر( در نظات)حدود و تعزیریویمجازات دن

گفتار آنچا  موماح نظار اسات،       یو اصالح شوند، در ابزهکاران تثدیب  اتتعزیر یشود و با اجرا یپاسدار

هستند كا  زماان و    یمنصوص شرع یفرهای  حدود، كباشدیم اتنقش زمان و مکان در قیمرو حدود و تعزیر

 ینیآفرآن بر عهده حاك  شر  است، نقش یو اجرا  ییك  تع اتآن نقش دارند، اما تعزیر یمکان تنها در اجرا

تعزیر ك  كمتر بودن آن نسابت با  حاد     یدر مالک اصی ك یطورمحسوس بوده، ب  رشتیزمان و مکان در آن ب

 سانگ هم یو مجاازات  ااورد یااص ب  چش  ما  یییب  د: یعدول از آن در موارد ات،یاست، برحسب مقتض

نباشاد و تعزیار در    دیمف یمال م یباشد ك  جر ی( ممک  است موارد2۶ه1398 سییمی؛)نموده است دایحدود پ

 یبارا  یماال  ما  یفروش باشند كا  جر بسا متخیفان ربااوار و افراد محتکر و ك دان اثر كند؛ فرضاً چ شکن زن

 قاانون   یا موارد ا گون  یدر ا دیبا اینباشد آ سوریم زیضرب ن قیتعزیر از طر یییمه  نباشد و ب  د: چیها هآن

ها مقارر داشات  ممکا  اسات     آن یبرااز تعزیر مانند حبس و زندان  یگرینو  د ایشکنان را رها ساات؟ و 

اسات و با  فارض     ریپاذ تصور كنند ك  تعزیر با ضرب درباره هم  امکان  یو چن نندیبنش یادر گوش  یكسان

شاوند و   یمصدر حکومت شهر زرو کیها اگر ساقط گردد؛ اما همان یكیتعزیر ب  دینبود، با ریپذامکان نک یا

تنهاا در شاکن ضارب و     ،تعزیار  سات یبول اواهند فرمود ك  ممکا  ن ها در حنا باشد قاصوالح دست آن ب 

 نیا د: نکا  یاصاوص ا  با   ردیا ب  كاار گ  عشیحاك  شر  آن را در مفهوم وس دیمنحصر ب  آن باشد، بیک  با

 رایا ز باشاد، یتعزیر ممک  م یعدول از مالک اصی  ی  بنابرا یتوسع  مفهوم تعزیر در دست دار یبرا یمتعدد

آن را  یاگونا  با   تواندیاست، لذا حاك  شر  م یمن  مجرم از ارتکاب مجدد جرم تعزیر ،یرتعز یفیسف  اصی
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  یا با  ا  دنیك  رس ییهااز راه یکیباشد،  دیشد اریگردد، هرچند مجازات بس  یهد  تثم  یك  ا دیاعمال نما

ن و مکاان اااص در   زماا  نااً یقیاسات كا     « یدف  افسااد در زما  »بهره بردن از اصن د،ینمایم  یهد  را تثم

 كناد یفساد ما  جادیرا ك  در جامع  ا یمعاصر تمام جرائم هانیاز فق یکیدارد   كننده ییموارد نقش تع گون  یا

با  اعتقااد    داناد ینامحادود ما   امجازات آن جرائ  ر ج ینت دانست ، در بیتعققابن ا:رضیاز باب دف  افساد ف

 ه13۶1محمادی گیالنای،   )دیمجازات مر  را صادر نما تواندیم یحاك  شر ، اگر مصیحت بداند، حت شان،یا

در جامعا     یهستند، اماا فسااد عظا    یظاهر از جرائ  تعزیررا ك  ب  یاند، مواردنموده یسع جهت ی( بد28۶

 ناد، ینمایم  یباب توج  یآن را از ا زاتقرار دهند و شدت مجا ا:رضیتحت عنوان افساد ف ند،ینمایم جادیا

عناوان تعزیار اعماال    عنوان حد، نا  با   ب  یمجازات  یصورت چن  یاز فقها قائن هستند ك  در ا یضاگرچ  بع

اسات،   یاعمال حک  ثاانو  ،یتوسع  قیمرو مجازات تعزیر یهااز راه یک( ی1۶4ه138۷ شمس ناتری،)شودیم

ا از تکرار عمن مجرمانا   نباشد و نتواند بزهکار ر یجرم ارتکاب یبرا یمجازات مناسب ،تعزیر ك یصورت در رایز

مکاان   ایا نداشت  مجازات مناسب، در زمان  نیباز دارد؛ باع  گسترش فساد گشت  و ممک  است جامع  ب  دل

كا  هماان    یتعیق حک  ثاانو  یبرا یمسئی  موجب عنوان ثانو  یزا گردد، لذا همب  جامع  جرم نیااص تبد

  شودیم ،است رت یآن ب  مجازات سنگ نیو تبد یمجازات تعزیر دیتشد

 

 تطبیقی در شمول تعزیر در فقه اسالمی -

 نکتا   ا یا باا  ا  تاوان یما  باشاد  داشات   د:لات  حارام  عمان  هربر تعزیر  تواندیك  م یابا تثمن در ادلَّ 

وجاوب   ایا  جاواز  وجود نادارد كا  بتاوان از آن حکاا   یروشن یفقاهت ای هادیاجت نیدل هیچك   افتیدست

را استنباط كرد  اسالم و شاریعت مقدس نسبت ب  حفظ نظاام اماور ماادی و     حرامی نعم هرتعزیر نسبت ب  

 اهتماام معنوی و عی  ب  احکامی ك  در ای  ساااتار، تشاری  نموده و نیز اجرای آن احکام در مجااری ااود   

باشاد   ك  حاك  ااتیار داشت  شودیت  اسات، و طبیعای اسات كا  چنی  چیزی فقط زمانی محقق مداش وافری

شرعی اولی یا و:یت از طر  حکومات مخالفات ورزیاده و موجااب فساااد و       احکاام باا كا  را كاس هر

صاادی، سیاسای، و اقت قبیان از معیشاتی یهان یجامع  گردد و ب  امور ااود و جامعا  در زم در مرج و هرج

در ردّ  برساند تا جامعا  اصااالح گاردد  اجتماعی و نیز عبادی ااالل وارد كند او را تعزیر كرده و ب  مجازات 

 زیا ن یگار ید یمنظاور ساازوكارها    یا با  ا  دنیرسا  باارای  هگفاته او:ً توانیم قهیف ا یاستد:ل از زاو  یا

ماؤثر   تواناد یما  یادیا از منکر، ك  در ماوارد ز  نهیمعرو  و  ب  استفاده از عنصر امر ریاست نظ شدهینیبشیپ

افاراد و جامعا  از    انتیاست ك  موجب ص یضیفرا  یتراز منکر از مه  نهی  و معرو ب  باشد؛ در اسالم امر

 یعناوان موجاود   انسان ب  اشاره داشته توانیم، گرددیم ااالقی یهاسقوط در پرتگاه و نیرذا و هایآلودگ
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اسات    دهایا و نبا دهایا با  ،یقاوان  تیا جامع ، میزم ب  رعا ییایو پو یحفظ قوام اجتما  انسان یبرا ،یاجتماع

 یرا بارا  یو معضاالت فراوانا   گرددیاجتما  م یها، سبب ااتالل نظام و فروپاشو ارزش  یب  قوان ییاعتنایب

هما    یجامعا  اساالم   انیا از ك انتیصا  یكناد بارا  رو عقن حکا  مای   ای    ازآوردیفرد و جامع  ب  همراه م

با  انجاام    زیا را ن گاران ید اًیمنکرات باشند و ثانكننده از  یها و دوراود عامن ب  معرو  دیشهروندان او:ً با

 زاز منکر ا یمعرو  و نه ب  امر  یباز دارند  بنابرا هایواداشت ، از ارتکاب منکرات و بد هایها و اوبمعرو 

رفتاار   وهیاصان، شا    یا دارد  ا ینقش مؤثر یاسیو س یاست ك  در سااتار اجتماع یاسالم  یادیبن یهاآموزه

 یاسا یو س یاو در مناسبات اجتمااع  یطرفیب یو بر نف سازدیانسان مسیمان را مشخص م یاسیو س یاجتماع

از  یکا یعناوان   از منکار، با    ینه ومعرو   ب  امر یاله یض ی، فرشده انی  با توج  ب  مسائن بورزدیم دیتثك

بشار با  شامار     با  یط اتیا ح بیدر تهاذ  یكااربرد  یی یاسالم، ابزار مؤثر اصالح اجتما  و وس  یواجبات د

حاك  و درحاوزة   اراتیاز اات دیاز منکر اصوصاً در مرحی   یمعرو  و نه ب  امر (13ه 1395 امیری،)رودیم

از ارتکااب منکارات    یریدر جیوگ یبودن حاك  اسالم دیالاست و :زمة آن، مبسوط یحکومت اسالم  یوظا

 هاات یتنبها و مجازات دیحاك  با ف ،یوظ  یانجام ا یراها ب  انجام واجبات است  بتوسط افراد جامع  و امر آن

و هاد  فاوق را بارآورده     ردیا مختی  آن را ب  كاار گ   یداشت  باشد تا متناسب با مجرم اریرا در اات یمتنوّع

 انا  یاست، محادود در تاز  ض یفر  یاعمال ا یابزار حاك  برا  یترو متنو   یترسازد  حال اگر تعزیر ك  عمده

اكارم)ص(   ینب رهیاز منکر عمن شده است  س ینهمعرو  و  ب  اال  اطالقات موجود در بح  امرگردد، بر

معنوی جامع  و ارشااد ااالقای امات، زمامادار و      هدایتك  عالوه بر  هبرانیراعنوان  ) ( ب و حضرت عیای

جامعا    حفاظ  رایباا  و داشاتند  تاام  اهتماام شرعی  ض فریبودند حاكی از آن است ك   زینمسایمانان  فا یای

امار    یا برای ا ای پردااتندیمتخیفاان م ا یبا  ارشااد و تنب 1محتساب اکیعنوان ب  شخصاً ،هایاسالمی از كو

                                                           
دوران  نی  برآمدن منصب محتسب در اواگرفتی  قرار مبود ك  در ر س نهاد حسب یاسالم یهادر سااتار دولت یمُحت سيب مقام ب ه نک  1

شده بود  سیتثس  یامور حسب یاجرا یبود  نهاد حسب  در صدر اسالم برا یاسالم یرشد شهرها در سراسر امپراتور ج ینت یادیتا حد ز یاسالم

تمام امور  باًیو تقر افت یگسترش  جیآن ب  تدر یهاتیدامن  فعال یو عباس یاما در دوره امو شدیبازار م  یب  تنظ محدودو ابتدا كار آن فقط 

و بر معامالت نظارت داشت ،  اندگشت یدر دست م ان یاز منکر را دربر گرفت  بود  محتسبان در كوچ  و بازار تاز یمربوط ب  امر ب  معرو  و نه

از منکر ك   یاند  محتسب عالوه بر امر ب  معرو  و نهناقص، تقیب در معامالت و نپرداات  قرض بوده ریمان  ب  كار بردن اوزان و مقاد

مقامات شهر مانند   یشامن با:تر یبود بر كار اصنا  و مشاغن مختی  ه  نظارت داشت  اصنا  مورد نظارت محتسب حت یو یاصی ف یوظ

مشاهدات  یوامبر  با: بود یو اجتماع یاسیدارا بودن پشتوان  س زیبا احکام شر  و ن ییسمت آشنا  یدارا شدن ا طی  از شراشدیم زین یقاض

-ابانیچندرشت  در دست گرفت ، ا یدارد)نگهبان مذهب( ك  شالق سینفر رئ کیشهر  هر استهشرح داده  یاز محتسبان بخارا را چن اشینیع

نماز، مردم  دنیه  موق  فرارس گاهی د   كنیم یسؤا:ت یاسالم دستورهای و از عابران در باره كندیم یشهر را سركش یعموم یهادانیو م ها

 ان،ینوراواج  فتحعییترجم   ؛ یدروغ یشیدرو احتیس (؛13۷4)وسینیآرم وامبری، شود ب ه رجو   فرستدیرا ب  ضرب شالق ب  مساجد م

 یسب  ب  عنوان بخاشاما نهاد ح رسدیب  صدر اسالم م شیاحتساب كماب ةنیشیپ تعری  دیگری چنی  آمده استه در ی و فرهنگ یانتشارات عیم

از منکر و پاسداشات  یمحتسب، امر ب  معرو  و نه  یادیبن  یاز وظا یکیاست   افت ی تیرسم در روزگااران بعاد ییاز دساتگاه قاضا
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و حتی شامن مسائیی چاون اااتالل    نداشت ااصای گناهانامر ااتصاص ب    ای اجرای ،گرفتندیم نائب ه 

  است شدهیبازار م

 مارج  و هرجمنظور حفظ مصیحت عمومی و جیوگیری از فساد و می ب اسال حاك  ك  ییهاعقوبت هاًیثان

صای یعناای   از نو  عقوبت تعزیری نیست، زیرا تعزیر عقوبتی است ك  در ماورد عا  كندیم تعیای  جامعا  در

زیار  مجاارای تع  گار ید عباارت  ؛ با  شودیكسای ك  نسبت ب  احکام شر  عصیان و تمرَّد كرده است جاری م

گیری از احکام شرعی است، اما در مورد عقوبتی ك  ب  ااطر حفاظ مصایحت جامعا  و جیاو   منحصراً تخی 

 و چا   :زم نیسات عصایانی نسابت با  احکام شر  صورت گیارد  شودیاز مفاسد فردی و اجتماعی اعمال م

ورد كا  در ما   تبسا بتوان چنی  عقوبتی را مجازات بازدارنده یا تعزیر حکومتی نامید، زیرا تعزیر عقاوبتی اسا  

 گار ید عباارت  ؛ با  شاود یعاصی، یعنی كسی ك  نسبت ب  احکام شر  عصیان و تمرد كرده اسات جااری ما   

معا  و  مجارای تعزیر منحصاراً تخیا  از احکاام شرعی است، اما در عقوبتی ك  ب  ااطر حفظ مصایحت جا 

اورت بت ب  احکاام شاار  صا  :زم نیست عصیانی نس شودیجیوگیری از مفاساد فاردی و اجتماعی اعمال م

 باار  كاا   كاارد  اساتد:ل  چنای   تاوان یما  نیز حقوقی منظر از بگذری  ی فقهی ك هااستد:ل از هگیارد  ثالثااً

باشد  كیفاری ی قاوان در مقرر اصول بر مبتنی باید صرفاً مجازاتاعمال  ،هابودن مجازات اصن قانونی اسااس

از  كا  ید تاا وقتا  باشا  اورناااک  و یرااالقیغ و زشات كا  هرچندسان ك  طبق ای  اصن، رفتار ان یاگون ب 

عنوان جرم تیقی نشده و برای آن كیفار قاانونی تعیای  نشده باشد جرم و قابان مجاازات   گذار ب جانب قانون

  (95 ه1392، ب  نقن از مسجد سرایی)است شدهینیبشیقانون اساسی نیز ای  مبنا پ 3۶نیست چنانک  در اصن 

 

 در قلمرو زمان و مکان عقوبت تعزیر -

محیط زنادگی و پیشاگیری از    یسازاسالم، تشکین جامع  سال  بر مبنای سال  یفریفیسف  تشری  نظام ك

 ، از انجاام هرگونا  انحرافاات ااودداری    اشیتا بشر در پی آشنایی ب  وظای  فردی و اجتمااع  جرائ  است،

شده است؛ تا باا  گرفت  )حدود و تعزیرات( در نظرمجازات دنیویثثیر ای  راهکارها، ورزد و در صورت عدم ت

تعزیرات بزهکاران تثدیب و اصالح شاوند، در   برپایی حدود، مصالح بنیادی  جامع  پاسداری شود و با اجرای

در لغات زماان با     د  باشا یای  گفتار آنچ  مومح نظر است، نقش زمان و مکان در قیمرو حدود و تعزیرات م

و مکان ب  معنای موضو  و محن است  ك  برحسب عر  ب  مجموع  شرایط و تحو:ت زنادگی  معنای وقت 

                                                                                                                                                                          
مانند شحن ،  یعوامن حکومت گریاز د شیستر  و گستردة او ف یبوده است  نهاد حسب  در انجام وظ ینید شعائرو یهنجارهاای ااالقا

عمیکرد محتسب و بازتاب آن  (؛138۷نج ) ،جوكار بفرمایید منب  اصیی ارجاعی را ب  آدرسه مشاهده  جست  است یعسس بهره م و اروغ د

  23، ، بهار5۷ه شماره یپووهشانام  عیوم انسان ی؛از متون ادب فارس یدر برا
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شود، زمان و مکان برحسب ای  معناا شاامن تماام    افتد، اطالق مییعنی حوادثی ك  در زمان و مکان اتفاق می

 یاوهیا برد وشود  ای  معنا در هر یاک از عیاوم مختیا  كاار    وقای  اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مانند آن می

مختیا  و   یهاا هاا در زماان و مکاان   دارد، البت  در فق  ب  جهت تمدن جدید بشری، نیازهای گوناگون انسان

منظاور از    یبناابرا د  شورا شامن می مجموع  تحو:ت حاك  بر زندگی بشر و با:اره مقتضیات زمان و مکان

)ره( اماام  توج  بزرگان، از جمیا  حضارت   وردزمان و مکان، همان مقتضیات زمان و مکان است  معنایی ك  م

زمان و مکاان دو  »است  چنانک  تثكید فرمودنده رگذاریبوده و بر موضوعات، احکام و استنباط مسائن فقهی تثث

یاسای، هماان   س و اجتمااعی  اقتصاادی،  رواباط  دقیق شناات با ك  معنا بداند    در اجتهادن كننده ییعنصر تع

هر با قدی  فرقی نکرده است، واقعاً موضاو  جدیادی شاده اسات كا  قهاراً حکا         موضو  اول ك  از نظر ظا

( 98 ه13۶9 ،21ج ی؛نا یامالموساوی  ، مجتهد باید ب  مسائن زمان اود احاطا  داشات  باشد)  طیبدیجدیدی م

تواناد مجاازات تعزیاری مساتوجب اعادام را در جایگااه حکا         مصیحت بداند، می ك یحاك  شر  درصورت

عنوان احکام اولی  موارح باوده و    های ناشی از احکام حکومتی ب و اجرا نماید  زیرا مجازاتحکومتی، وض  

مزبور كا  در راساتای توساع      نید: (۷0 ه13۶9، 20ج  ؛الموسوی امینیباشد)می یِمقدم بر تمام احکام فرع

باشند  بدی  معناا كا    می ریپذ یقیمرو مجازات تعزیری ارائ  گردیده است، بر مبنای مصالح فرد و جامع  توج

  ایا  مسائی  در كنفارانس اجارای     1باشاد  تار یاعمال گردد ك  جنب  بازدارندگی آن قو یاگون مجازات باید ب 

باود   شاده نیدر عربساتان ساعودی تشاک    1355حقوق كیفری اسالمی و اثر آن در مبارزه با جرائ  ك  در سال 

جرائ  تعزیاری كا  نااظر با  اغیاب جارائ  اسات        »  شدهت  در آنجا تعزیر چنی  تعریتوج  قرار گرف مورد

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،    

لذا باید گفت ك  تعزیار، مجاازاتی اسات    ( ۶0 ه13۷2 ؛1ج آورد)گرجی، تواند در آن تعدییی ب  عمنحاك  می

تواناد قاوانی  كیفاری    ، مگر آنجا ك  ناظر ب  امنیت عمومی باشد  در ای  فرض، حاك  اسالمی میریپذانعوا 

ی وض  و اجرا نمایاد  عادول از   العاده شدیدی را برای جیوگیری از بحران امنیت عمومی و فساد اجتماعفوق

از باب دف  افساد در زمای ، قاعاده ثاانوی یاا احکاام حکاومتی قابان توجیا          « كمتر از حد بودن تعزیر»اصن

كا  تعیای  و اجارای نظاام تعزیارات در صاالحیت حااك  شار  قارار دارد، ایا  توساع              وهیا و باشد  ب می

 كارده، اماروزه ماورد    ینا یبشیآن را پا  ب  همی  دلین نظام كیفرهای نامعی  ك  اسالم .نمایدتر میالوصولسهن

های جااودانگی آن اسات، چاون    توج  اكثر حقوقدانان است  ارائ  چنی  نظامی از افتخارات اسالم و از نشان 

                                                           
  45، 23، سیسی  ینابی  الفقهی ، ج ۷22ا  ۷21النهای ، ص  ب ه نک  1
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و در  ینا یبشیطیباد، و اساالم آنارا پا    ای مای ها راهکار ویاوه ها و مکاناصالح، تثدیب و من  بزهکار در زمان

 صالحیت حاك  شر  قرار داده است 
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 یریگ جهینت

است ك  مقادار آن در   یعقوبت گریب  عبارت د شود،یم دهینام ریتعز « ینامع یفرهاینظام ك»در اصوالح، 

اجماا  شاده    یامار ادعاا    یا آنهاست  بر« عدم مقدر بودن»فرهایك  یا ینشده است، لذا رك  اصی  یشر  مع

ادب  ریا اسات  فیساف  تعز   نكمتر از حاد باودن آ   یعنی« دون الحد»ه  دارد ك  آن یگریمالک د ریاست  تعز

 یشناسا جارم  یهاا كردن و اصالح مجرم است اما فیسف  حد را دفا  از مصالح جامع  اسات  از منظار آماوزه   

در تحقاق آن بکوشاد و    دیاز اهدا  بیندى است ك  دولت اسالمى با کىیها انسان تیاعتالى شخص ؛یاسالم

نکند، بیک  دور كردن  نیهد  را تسه  یا دىجازات مجرمان، در موارمشقت و م نیهرچند ممک  است تحم

وى را فاراه  كناد، و    شتریفرد از جامع  و روان  كردن او ب  زندان، روح او را آزرده ساات  موجبات سقوط ب

ك  :زم  اجراى هر مجازاتى است، در براى موارد ب  سابب   ىیآبرواگرچ  ممک  است هتک حرمت و بى زین

تاوان مجاازات را فاقاد ارزش    هرحاال نماى   نکند، اما ب  دایو اصالحى پ تىیربجنب  ت ط،یبعضى از شراوجود 

منصاوص   راتیا منصاوص آماده اسات تعز    راتیا ك  در تعز یفیدانست  در اصوص تعر تىیاصالحى و ترب

 فار یناو  و مقادار ك    ،یعمان معا   کیا  یكا  در شار  مقادس اساالم بارا      شودیگفت  م یراتیب  تعز یشرع

 یو مویق برا یطوركی ب  گر،ید یشرع نیهر دل ایو  اتیموجب رواك  ب  یموارد  یشده است، بنابرامشخص

محساوب   یمنصاوص شارع   ریا اسات، تعز  دهیا نگرد  ینو  و مقدار آن معا  یمقررشده است ول ریتعز یعمی

 یمباان  ،یساالم ا یشناسا و جارم  ینا ید یهاا از منظر آموزه یو نظ  عموم ری  در اصوص رابو  تعزگرددینم

اسات كا  هاد  از      یا كنناده ا اطالق ادلَّا  اثباات    ی  اشوندیم  یتوج یادلَّ  حکومت انتخاب طالقبا ا ریتعز

 طیجام  شرا  یفق السالمه یامام معصوم عی بتیآن را در زمان غ یك  رهبر ،یدولت و حکومت اسالم سیتثس

از ظیا    یریجیوگ ع ،ر جامع ، اصالح امور جاممنصوب آن حضرت ب  عهده دارد، بر پا كردن عدل و قسط د

 یهادف   یتار ه مها  گرید اتیگفت ب  ادب دیفساد و منکر است  البت  با یهاش یقو  ر زیو ن و ست  و انحرافات

اساته اوّل   زیا هماهناگ اسات، هماناا دو چ    یگان  انساان س  یهاب  همراه دارد و با نظام یك  حکومت اسالم

و سایوک آن را فاراه  كاردن، دوم كشاور      ریمقادمات سا   و ییاهلل شدن راهنماا  فةییها را ب  قسمت اانسان

 یو اارج ینمودن و اصول حاك  بر روابط داای ایرا مه  یتمدن راست یفاضی  ساات ، مباد ن یرا مد یاسالم

 ،یالها  انیشوایمعصومان و پ رهیس زیو ن  یقرآن و متون احاد اتیاع  از آ ینیكردن است  نصوص د  ییرا تب

 ادشاده یهاا هماناا دو ركا     عصاره هما  آن  ک یاست، ل یادیو نکات آموزنده ز راوانمعار  ف یگرچ  حاو

 یاولا  قیا طر با   ،یوانگها  دهد؛یم ریدارند مجوّز تعز یك  مفسده كمتر یاست  شار  مقدس در مورد گناهان

ماوارد    یا است ك  در ا یهی  بدستینساكت  كنندیك  نظ  جامع  را مختن م یایجرائ  عموم رینسبت ب  سا
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 یدر نصوص وجود داشات  باشاد  انجاام اماور ااال  مصاالح عماوم         یبر تحر یاندارد ك  سابق  یضرورت

 یفار یاناد  فیساف  تشاری  نظاام ك    شده مبنا وض   یبازدارنده بر اساس ا راتیاواهد بود و تعز ریموجب تعز

اسات، تاا بشار در پای      جارائ  محیط زندگی و پیشاگیری از   یسازاسالم، تشکین جامع  سال  بر مبنای سال 

ثثیر از انجام هرگون  انحرافات اودداری ورزد و در صاورت عادم تا    اش،یآشنایی ب  وظای  فردی و اجتماع

شده است؛ تا با برپایی حدود، مصالح بنیاادی   )حدود و تعزیرات( در نظر گرفت ای  راهکارها، مجازات دنیوی

تثدیب و اصالح شوند، در ای  گفتاار آنچا  موماح نظار      کارانود و با اجرای تعزیرات بزهجامع  پاسداری ش

 یوقت و مکان ب  معنا ی  در لغت زمان ب  معناباشدیاست، نقش زمان و مکان در قیمرو حدود و تعزیرات م

هاای  ان ارائا  چنای  نظاامی از افتخاارات اساالم و از نشا      ه بعنوان راهکار بایاد گفات  موضو  و محن است  

 زهکاار چون اصالح، تثدیب و من  ببا در نظر گرفت  رویکردهای جرم شناسی اسالمی همجاودانگی آن است، 

و در صاالحیت حااك  شار  قارار داده      ینا یبشیطیبد، و اسالم آنرا پای میها راهکار ویوهها و مکاندر زمان

  است
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 عبااس قوچاانی،   ققمح ؛االسالم الکالم فی شرح شرائع جواهر بی تا(؛)حس  محمد نجفی جواهری، -

 دار احیاءالتراث العربی، بیروت  ناشر دوازده ، ج

 بیروت الدارالشامی   دارالقی  ؛فی الفاظ القرآن المفردات ق(؛ 1412)راغب اصفهانی، حسی  ب  محمد-


