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تاریخ دریافت ،1395/11/18 :تاریخ پذیرش1396/7/3 :

چکیده
تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد ،قصاص ،دیه و کفاره نباشد .به استناد ادله قرآنی ،روایی و عقلی،
در اینکه آیا تعزیر ،تعیّن در ضرب دارد یا حاکم بین ضرب و سایر عقوبات از قبیل حبس و تبعید به عنوان
مجازات تعزیری مخیر است ،میان فقهای امامیه اختالف نظر وجود دارد که در صورت اخیر ،بیشتر عقوبات
شــرعی از مصادیق تعزیر محسوب خواهد شــد .در مقاله حاضر ،پس از تحلیل اقوال و بررسی مستندات
قائلین به انحصار و تعمیم مجازات تعزیری ،در نهایت چنین نتیجه میگیریم که ضرب با تازیانه ،مصداق بارز
و شــایع تعزیر است؛ نه مصداق واحد و یگانه آن .همچنان که معنای تعزیر در لغت ،اصطالح فقها و روایات
و مصادیق آن در آیات و اخبار گواهی بر این ادعا اســت .از این رو ،مجازاتهای جسمانی (اعم از ضرب و
جرح) ،روحی ـ روانی ،مجازات سالب آزادی و کیفر مالی نیز از مصادیق تعزیر به شمار میآید.
کلیدواژهها :تعزیر ،انحصار تعزیر ،ضرب تعزیری ،مجازاتهای جسمانی ،کیفر مالی.

تعزیر در لغت

آنچه از معانی مختلف تعزیر روشــن میشــود این
اســت که برخی از این معانی در معنای مثبت (تعظیم
و نصــرت) و برخی نیز در معانــی منفی (تأدیب ،رد
و منع ،مالمت و ســرزنش) بــه کار رفتهاند و به نظر
میرسد که معنای «ر ّد و منع» به عنوان معنای اصلی
و مقبول ،قابل دفاعتر باشد؛ چرا که «مقصود از تعزیر
در اینجا معانی منفی آن است و کلمه مذکور نزد فقها
10
میرود نه معانی مثبت»؛
در معانــی منفی آن به کار


تصریح بســیاری از اهل لغت هم تأییدی بر این
ادعاست؛ 11گذشــته از اینها ،جامعیت معنای رد
و منع و بازگشــت بســیاری از معانی به این معنا
هم گواهــی دیگر بر اثبات این ادعاســت؛ برای
نمونه «تأدیب» شخص را از تکرار عملِ ارتکابی
بازمــیدارد؛ «ازدواج» ،مانــع از ارتکاب اعمال
منافی عفت زن و شــوهر میشود و «سرزنش»،
از بازگشــت به قبیح منع میکند .بایســتی توجه
داشت که در صورتی که معنای اصلی واژه تعزیر
را «رد و منع» بدانیم ،شامل هر عملی خواهد شد
که مجــرم را از ارتکاب جرم بازدارد ،پس تعزیر
منحصر در ضرب و تازیانه نخواهد بود.

لغویون ،معانی مختلفی برای واژه تعزیر آوردهاند:
َرد و منــع؛ 1تأدیب نمودن ،تعظیم و بزرگداشــت
و احترام( 2که ضد تأدیب یا ادب کردن اســت)؛
سرزنش کردن و مالمت؛ 3نکاح و ازدواج ،توقیف
و بازداشــت؛ 4زدن کمتر از حد؛ 5اجبار بر انجام
یک فعل؛ 6ضرب و یا ضرب شــدید؛ 7نصرت و

تعزیر در اصطالح فقها ،عقوبتی اســت برای انجام
رفتار مفسدهانگیز ،خالف مصالح عموم و ارتکاب
معصیت 12.به بیان دقیقتر ،تعزیر عبارت است از

 .1النهایه فی غریب الحدیث و األثر ،ج  ،3ص .228
 .2الصحاح ،ذیل مدخل.
 .3تاج العروس ،ذیل مدخل؛ لسان العرب ،ذیل مدخل.
 .4لسان العرب ،ذیل مدخل.
 .5معجم مقایيس اللغه ،ذیل مدخل.
 .6المحيط في اللغه ،ذیل مدخل.
 .7مجمع البحرين ،ذیل مدخل.

 .8كتاب العين ،ذیل مدخل.
 .9المفردات ،ص .564
 .10تعزیر و گستره آن ،ص .23
 .11لسان العرب ،ذیل مدخل؛ النهایه فی غریب الحدیث و األثر ،ج ،3
ص 401؛ مجمع البحرين ،ذیل مدخل.
 .12المبسوط ،ج  ،8ص 69؛ أسس الحدود و التعزیرات ،ص .7

تعزیر در اصطالح فقها
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مقدمه
تعزیرات از مجازاتهای بازدارنده در جامعه بوده است.
همواره بسیاری از مجازاتها از مصادیق تعزیر به شمار
میآید که اجــرای آن در کاهش جرایم و منع مجرم
از تکرار عمل مجرمانه نقش بســزایی دارد .با توجه
به اختالف انســانها در حاالت روحی ـ روانی ،رشد
عقلی ،میزان ســن ،ویژگیها و خصوصیات متمایز و
اختــاف مجازاتهای تعزیری و آثــار متفاوتی که به
دنبال دارند ،تعزیر نیز به عنوان یک مجازات بازدارنده،
بایستی متناســب با نوع جرم ،اوضاع و احوال حاکم
بــر آن و مصالح مجرم و جامعه باشــد؛ از این رو با
در نظر گرفتن این اختالفات اساسیِ انسانها ،انحصار
تعزیر در ضرب نمیتواند پاســخگوی تمام نیازهای
یک جامعه و مجازاتی مناســب برای بازداشتن تمام
مجرمین از تکرار عمل مجرمانه باشد .بدین سبب قبل
از هر چیزی ،شناختن قلمرو تعزیر و اقسام مجازات
تعزیری ،ضروری اســت .تحقیق حاضر ،ضمن طرح
آرای فقیهان و ادله آنها ،ســعی در بازبینی این مسئله
دارد تــا با نقد دالیل و با عنایت به جوانب موضوع و
بر پایه منابع فقهی و روش استنباطی ،دیدگاه صحیح
اسالمی را نسبت به این امر ارائه نماید.

یاری نمودن؛ 8راغب اصفهانی چنین آورده است:
«تعزیر ،نصرت همراه با تعظیم است و آن را از این
جهت تعزیر گویند که تأدیب میباشــد و تأدیب،
9
یاری کردن مجرم است».
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هر فعل قبیح و حرام یــا ترک هر واجبی اعم از
واجب عقلی مثل ر ّد امانات و واجب شرعی مثل
قضای دین ،که در شــرع برای غالب مصادیق آن
حد و اندازه خاصی تعیین نشــده 13یا حد شرعی
دارد ولی شــرایط آن جمع نیست 14،مثل کمتر از
چهــار بار اقرار به زنا .تعزیر به لحاظ مقدار کمتر
از حد شــرعی بوده 15و تعییــن آن (با توجه به
مقتضیات زمان ،نوع جرم و شــخصیت مجرمان)
از اختیارات حاکم است 16تا طبق مصلحت عمل
نماید 17.آوردن قید «انجام رفتار مفســدهانگیز و
خالف مصالح عموم» در این تعریف ،تعزیر اطفال
و مجانین را هم شامل میشود.
ابنقدامه حنبلی ،تعزیر را به «عقوبت شــرعی بر
جنایتی که حد ،قصــاص و دیه ندارد» 18تعریف
کرده است .شــربینی شــافعی در تعریف تعزیر
مینویسد« :تعزیر عبارت است از تأدیب در برابر
ارتــکاب گناهی که دارای حد یــا کفاره نبوده و
19
جزء حقوقاهلل یا حقوقالناس باشد».
قانونگذار ایــران نیز در ماده  18قانون مجازات
اسالمی (مصوب  ،)92تعزیر را بدینگونه تعریف
مینماید« :تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان
حد ،قصاص یا دیه نیســت و به موجب قانون در
موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات
حکومتی تعیین و اعمال میگردد» .با اینکه قانون
مجازات مصر به پیروی از حقوق فرانسه ،مجازاتها
را بر اساس جرمی که به آن میانجامد به مجازات
جنایی ،جنحهای و خالفی تقســیم میکند نه به
شیوه سنّتی و اسالمی (حدود ،تعزیرات ،قصاص
 .13شرائع االسالم ،ج  ،4ص 136؛ مسالک األفهام ،ج  ،14ص 325؛
کتاب الحدود ،ص .3
 .14غنیة النزوع ،ج  ،1ص .435
 .15قواعد االحکام ،ج  ،3ص .549
 .16تحریر الوسیله ،ج  ،2ص .477
 .17الدرالمنضود ،ج  ،1ص .20
 .18المغنی ،ج  ،10ص .324
 .19مغني المحتاج ،ج  ،5ص .522

و دیات) ،نمیتوان تعریــف اصطالحی تعزیر را
از آن انتظار داشــت؛ اما حقوقدانان مصری در
تعریف تعزیرآوردهانــد« :مجازات مترتب بر آن
دســته از جرایمی است که شــریعت اسالم برای
آن کیفر خاصی معیّن نکرده اســت» 20.برخی از
حقوقدانان مصری معتقدند که سه مجازات سنّتی
حدود ،قصاص و دیات همگی در زمره مجازات
جنایــی ،قــرار دارند و تعزیرات نیز بر حســب
درجاتش در ذیل هر ســه نوع مجازات جنایی،
21
جنحهای و خالفی میگنجد.
تعزیر در روایات

به طور کلی اخبار وارد شــده دربــاره تعزیر را
میتوان به شش دسته تقسیم نمود:
 -1روایاتی که تعزیر را به صورت مطلق و بدون
بیان نوع مجازات تعزیری به کار برده است .از قبیل
روایات ذیل« :عن عبدالرحمن بن أبیعبداهلل(ع)
ال بغیر ٍ
فی رجل سب رج ً
قذف عرض به هل علیه
تعزیر» 22.عبدالرحمن بن ابیعبداهلل
حد قال علیه
ّ
ٌ
میگوید که از امام صادق(ع) سؤال کردم« :مردی
دیگری را دشــنام و ناســزا میدهد بدون اینکه
نســبت زنا بــه او بدهد .آیا مســتحق حد قذف
اســت؟» .حضرت فرمودند« :باید تعزیر گردد».
همچنین مرحوم صدوق درباره یکی از قضاوتهای
حضرت علــی(ع) چنین نقل میکند« :ال قطع فی
23
لســة و لکن أع ّزره».
المع َلنة و هی ُ
ّ
الدغارة ُ
الخ َ
یعنی درباره کســی که در انظار عمومی و آشکارا
دســت به چپاول میزند مجازات قطع ید جاری
میکنند.
نمیشــود ولی چنین شــخصی را تعزیر

از امام صــادق(ع) نیز درباره مجازات کودکی که
 .20التشــريع الجنائي اإلســامي مقارن ًا بالقانون الوضعي ،ج  ،1ص
685؛ التشریع الجنائی اإلسالمی ،ص .47
 .21التشریع الجنائی اإلسالمی ،ص .58
 .22وسائل الشیعه ،ج  ،28ص 202؛ الکافی ،ج  ،7ص .243
 .23من الیحضره الفقیه ،ج  ،4ص .65

 .24وسائل الشیعه ،ج  ،28ص .294
 .25مسند ابنالجعد ،ص .326
 .26وسائل الشــیعه ،ج  ،28ص 375؛ تهذیباألحکام ،ج  ،10ص
.144
 .27فقه الرضا ،ص 309؛ مستدرک الوسائل ،ج  ،18ص .194
 .28سنن ابنماجه ،ج  ،2ص .867
 .29وسائل الشیعه ،ج  ،28ص .269

 .30تهذیباألحکام ،ج  ،6ص .319
 .31الجامع الصحيح للسنن و المسانيد ،ج  ،38ص .70
 .32وسائل الشیعه ،ج  ،28ص .376
 .33المفاتيح في شرح المصابيح ،ج  ،4ص .276
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دزدی کرده بود پرسیده شد ،فرمودند« :تا دو بار
24
بخشیده میشود اما بار سوم تعزیر میشود».
در منابع روایی اهل ســنت هم از عبدالملک بن
عمیر نقل شــده است که وقتی از علی(ع) پرسیده
شــد مجازات فردی که به دیگری «ای فاســق»
یا «ای خبیث» گفته باشــد چیست آن حضرت
فرمودنــد« :این الفاظ ،فحش بوده و دارای تعزیر
25
است و حد ندارد».
ِ
ضرب
 -2اخبــاری که در آنها تعزیــر به معنای
معیّن به کار رفته است.
خبر اسحاق بن عمار« :قال سألت أبا ابراهیم(ع)
عن التعزیر کم هو؟ قال بضعه عشــر سوط ًا ما بین
العشرۀ الی العشــرین» 26.از امام موسی کاظم(ع)
ســؤال کردم :تعداد تعزیر چقدر اســت؟ ایشان
فرمودند :بین  10تا  20ضربه شالق است .در فقه
الرضا نیز چنین آمده است« :التعزیر ما بین بضعۀ
عشر ســوط ًا الی تسعۀ و ثالثین و التأدیب ما بین
ثالثۀ الی عشــرۀ» 27.یعنی تعزیر حد فاصل ده و
اندی تازیانه تا ســی و نه تازیانه است اما تأدیب
حد فاصل سه تا ده تازیانه است.
ابنماجه نیز روایتی را از ابوهریره آورده است که
از پیامبر(ص) نقل میکند« :التُع ِّزروا فوق عشرة
أسواط»؛« 28بیش از ده تازیانه ،تعزیر نکنید».
 -3روایاتی که در آنها مجازات تعزیری به صورت
حبس و جریمه و تبعید و نظایر آن غیر از ضرب
معیّن به کار رفته است.
درباره کسی که گوشواره دخترکی را ربوده آمده
است« :این یک چپاول آشکار است»؛ 29پس او را
مجازات بدنی کردند و دستور زندان دادند .همچنین

ســکونی از امام صــادق(ع) و او از پدرش امام
باقــر(ع) و او از جدش حضرت امیرالمؤمنین(ع)
نقل میکند که ایشان فرمودند« :یجب علی االمام
أن یحبس الفساق من العلماء و الجهال من األطبا
و المفالیس من األکریاء»؛« 30بر امام واجب است
که دانشــمندان فاسق ،اطبای جاهل ،و تجاری را
که ورشکسته شــدهاند و در پرداخت دیون مردم
کوتاهی میکنند ،زندانی نماید».
از منابع روایی اهل سنت نیز الجامع الصحیح ذیل
عنوان «ما یُشرع فیه التعزیر» از معاویة بن َحیدة
نقل میکند که پیامبر(ص) فردی را به خاطر اتهام،
31
حبس کرد و سپس ،آزادش نمود.
 -4اخباری که تعزیر در مورد جمع بین ضرب و
غیر آن به کار رفته است.
ســماعه میگوید از امام صادق (ع) سؤال کردم:
شــهودی که به باطل و دروغ شهادت دادهاند به
چه کیفری عقوبت میشــوند؟ فرمود« :باید ح ِد
[تازیانه] بخورند ،حــدی که وقت و اندازه آن به
دست امام است و عالوه بر ضرب باید آنها را در
32
بین مردم بگردانند تا شناخته شوند».
ُمظهــری حنفی نیز ذیل بــاب التعزیر ،روایتی را
از عمــر بن خطاب نقل میکند کــه در آن آمده،
الر َ
جل قد غ ََّل
پیامبــر(ص) فرمودند« :إذا وجدتُم َّ
33
في سبيل اهلل فأحرقوا متا َعه واضربوه»؛ «هرگاه
فردی را یافتید که نسبت به غنائم جنگی ،خیانت
کرده باشــد ،متاعــش را در آتش بســوزانید و
تازیانهاش بزنید».
 -5روایاتــی که تعزیر را به معنای ضرب کمتر از
حد به کار برده است.
«حماد بن عثمان عن ابی عبداهلل(ع) قال :قلت له
ّ
کم التعزیر .فقال دون الحد ،قال قلت :دون ثمانین
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قال ال ،ولکن دون أربعین؛ فانها حد الملوک قلت:
و کم ذاک قال :علــی قدر ما یراه الوالی من ذنب
34
«حماد بن عثمان میگوید:
الرجل و قوة بدنه»؛
ّ
از امام صادق(ع) سؤال کردم مقدار تعزیر چه اندازه
است؟ فرمود :کمتر از حد است .عرض کردم آیا
کمتر از هشــتاد ضربه؟ فرمودند نه ،بلکه کمتر از
چهل ضربه اســت؛ زیرا چهل ضربه حد مملوک
اســت .عرض کردم پس چه اندازه است؟ فرمود:
هر انــدازه که حاکم صالح بداند و این صالحدید
بســتگی به گناه مرد و توان جسمی او دارد» .از
امام صادق(ع) و امام کاظم(ع) نیز درباره کسی که
به دیگری گفته بود «یا ولد الزنا» چنین نقل شده
است که فرمودند« :لم یجلد و انما یعزر و هو دون
الحد» 35.یعنی وی به کمتر از حد تعزیر میشود.
در سنن بیهقی نیز از مغیره نقل شده است که عمر
بن عبدالعزیز در قالب یک دســتور ،چنین نوشت
که« :تعزیر نباید به کمترین مقدار حد یعنی چهل
36
ضربه تازیانه ،برسد».
 -6روایاتی که در آنها تأدیب به معنای تعزیر به
کار رفته است.
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اســحاق بن عمار از امام صــادق(ع) نقل میکند که
الــدم و لحم الخنزیر علیهم
فرمودنــد« :آکل المیتة و
ّ
أدب فإن عاد أُ ِّد َب قلت فان عاد یؤ ّدب قال یؤدب و
ٌ
37
لیس علیهم ح ٌّد»؛ «کسی که میته ،گوشت خوک

و خون بخورد ،تأدیب میشود و اگر بعد از تأدیب
شدن دوباره چنین کند تأدیب میگردد .راوی از
امام(ع) ســؤال میکند که اگر بار سوم هم بخورد
باز تأدیب میشــود؟ حضرت فرمودند :آری بر
چنین افرادی حد جاری نمیشود».
بالجمله از روایات ذکر شــده میتوان فهمید که
تعزیر نه تنها منحصر در ضرب معیّن نیست بلکه
 .34وسائل الشیعه ،ج  ،28ص .375
 .35الکافی ،ج  ،7ص .206
 .36السنن الکبری ،ج  ،8ص .568
 .37وسائل الشیعه ،ج  ،28ص .371

اعم از آن است و میتواند عقوبات دیگری چون
حبس و تبعید و ...را هم شــامل شــود؛ همچنین
تعزیر با برخی عباراتی همچون تأدیب و عقوبت
(مجازات) مترادف دانســته شــده است ،هرچند
38
تعزیر و تأدیب با هم تفاوت دارند.
انگاره انحصار تعزیر در ضرب و ادله طرفداران
آن
ون الْ ُم ْح َص َن ِ
ات...
ين َي ْر ُم َ
«و الَّ ِذ َ
آیاتی از قرآن کریم نظیر َ
ين َج ْل َدةً»...؛« 39کســانی که زنان
ــم ث ََما ِن َ
َف ْ
اج ِل ُدو ُه ْ

پاکدامن را متهم میکنند  ...آنها را هشتاد تازیانه
بزنید  ،»...و روایات فراوانی که از اهل تشــیع و
تسنن نقل شده است ،تردیدی باقی نمیگذارند که
ضرب با تازیانــه در حدود و تعزیرات ،به عنوان
مجازات تشریع شده اســت؛ اما در اینکه تعزیر
منحصر در ضرب است یا نه ،بین فقها دو دیدگاه
وجود دارد .جمعی از ایشان معتقدند که تعزیر اعم
از ضرب ،تهدید ،حبس ،تبعید ،کیفر مالی و غیره
است و عدهای نیز بر این باورند که در تعزیرات،
اصل بر تازیانه اســت و مجازاتهای دیگر عنوان
بدل دارد .بنابرین ،بدل به لحاظ میزان و از حیث
تأثیــر نباید از مب َّدل تجــاوز نماید و منحصر به
مورد مشخص و معیّن است که در احکام یا عمل
قانونگذار اسالمی آمده است و در غیر آن موارد،
نمیتوان آن را اعمال نمود .همچنین گفته شده که
ِ
عقوبت دیگر منوط به رضایت بزهکار است
اختیار

 .38از جمله این تفاوتها به چند مورد اشاره میشود :الف) در تعزیر،
برخالف تأدیب ،قتل مجرم در صورت تکرار جرم (در مرتبه سوم یا
چهارم) جایز است؛ ب) مجری تعزیر ،امام و حاکم است ولی مجری
تأدیب میتواند پدر ،جدپدری ،معلم ،وصی و مؤمنین عادل نیز باشند؛
ج) تعیین مقدار تعزیر با حاکم اســت درحالی که براســاس روایات،
مقدار تأدیب نباید از  20ضربه شــاق تجاوز نماید؛ د) عدم ضمان
در تعزیر ،در صورتی اســت که مجرم تلف شود ،اما در صورت تلف
مجرم در تأدیب ،مجری تأدیب ضامن اســت چون شرط است که در
تأدیب ،مجرم بایستی سالم بماند ولی در تعزیر ،این شرط منتفی است.
 .39نور.4 ،

 .40قواعد فقه ـ بخش جزایی ،ج  ،4ص .209
 .41معجــم مقایيس اللغه ،ذیل مدخل؛ الصحاح ،ذیل مدخل؛ لســان
العرب ،ذیل مدخل.
 .42التعزیر ،احکامه و حدوده ،ص .24
 .43حقوق جزای عمومی ،اردبیلی ،ج  ،2ص.153

آن ،ص .67
 .45ر.ک :التعزیــر ،احکامه و حدوده ،صــص 26-24؛ تعزیرات از
دیــدگاه فقه و حقوق جزا ،ص 216؛ قواعد فقه ـ بخش جزایی ،ج ،4
صص 211و.212
 .46الکافی ،ج  ،7ص .174
 .47نظام الحكم في اإلسالم ،ص .308
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و بایستی برابر با مجازات تازیانه باشد 40.ادله این چنین مسلمانی را حبس کرد یا تبعید نمود یا خیر؟
با حصول شــک و تردید ،حرمت حبس او و الزام
گروه عبارت است از:
به سایر طرق تعزیر استصحاب میشود و در نتیجه
 )1اظهارات اهل لغت و فقها
اظهارات مذکور بیانگر این امر است که لفظ تعزیر ،آنچه جایز است تنها ضرب با تازیانه به مقتضای
44
ظهــور در مجازات با تازیانه به مقدار کمتر از حد دلیل خاص و به مقدار کمتر از حد است.
دارد 41.یکی از فقهای معاصر ،مدعی است که اهل  )4یقین به حصول امتثال و قطع به برائت
ِ
لغت بر این معنا اتفاق نظر دارند که تعزیر در لسان در مواردی که از مصادیــقِ
دوران امر بین تعیین
شارع و عرف متشرعه ،فقط به معنای ضرب کمتر (ضــرب) و تخییر (بین ضرب و ســایر مصادیق
از حد است و تعزیر در روایات و کالم فقها نیز بر تعزیر از حبس و تبعید و جریمه مالی و )...است،
42
مقتضای اصل ،تعیین و انتخاب فردی اســت که با
همین معنا ظهور دارد.
انجام آن ،تکلیف قطعی ادا میشــود و از آنجا که
 )2اقتضای اصل قانونی بودن مجازاتها
برخی از حقوقدانان ،عدم انحصار تعزیر به ضرب کیفر بزهکار با تازیانه بــدون هیچ اختالفی جایز
را در تضاد با اصل یادشــده دانسته و میگویند :است ،با اجرای آن به حکم عقل ،تکلیف مجازات
«نامعیّــن بودن کم و کیف کیفرهــا مغایر با اصل بزهکار بر خالف ســایر طرق به طور قطع از عهده
45
قانونــی بودن مجازاتها اســت .در میــان فقهای حاکم ساقط خواهد شد.
اسالمی نظریهای هست بر اینکه تعزیر اختصاص  )5روایات
به «زدن» دارد و میزان آن مادون حد اســت .این  -1استفاده از عموم برخی روایات وارده ،همچون:
تعدی
قول با اصل قانونی بودن مجازاتها بیشــتر تناسب «ان اهلل جعل لکل شی حدا ً و جعل علی من ّ
دارد .ولی قول دیگر که قانون مجازات اسالمی از حدا ً مــن حدود اهلل حــداً»؛« 46خداوند برای هر
آن تبعیت کرده قائل به تعمیم تعزیر در مفهوم زدن چیزی حدی معیّن قرار داده است و بر کسی که به
43
حــدی از حدود الهی تجاوز نماید نیز حدی معیّن
و جز آن است».
 )3مقتضای اصل «اصال ة التعیین» و قاعده سلطنت کرده اســت»« .معنای حد در این روایات اعم از
تردیدی نیست که بر حاکم جایز است بزهکاری را حد مصطلح و تعزیر اســت و چون حد مصطلح
ممنوع مســتوجب مجازات تعزیری همان ضرب اســت ،پس تعزیر نیز از سنخ ضرب
که یک عمل
ِ
انجام میدهد ،به مقتضای تسالم اصحاب و داللت خواهد بــود؛ زیرا در هر دو مورد با عنوان واحد،
47
روایات ،با تازیانه به میزان کمتر از حد شــرعی اطالق حد شده است».
کیفر نماید .همچنین طبق اصل اولی ،مســلمان و  -2روایاتی که ظهور در انحصار تعزیر در ضرب،
اموال او محترم و ایذای مسلمان حرام است .حال کمتر از حد (دونالحد) دارد .مانند «لم یجلد و انما
از آنجا که مجازات این بزهکار به سایر طرق ،نص
و دلیل روشنی ندارد ،تردید میشود که آیا میتوان  .44ر.ک :فقــه الحدود و التعزیرات ،ج  ،1ص 51؛ تعزیر و گســتره

در نقد دلیل نخســت (اظهارات اهل لغت و فقها)
بایستی توجه نمود کهاو ً
ال :همانطور که در ابتدای
بحث (تعزیر در لغت) بیان شــد ،تعزیر در لغت به
معنای «رد و منع» است و تازیانه مصداق روشن و
بارز آن ،به ویژه در زمانهای قدیم بوده است و بین
لغویون نیز هیچ اجمــاع و وحدت نظری مبنی بر
اینکه تعزیر منحصرا ً به معنای ضرب باشد ،وجود
ندارد .ثانی ًا:اطالق واژه تعزیر در مصادیق مختلف
آن ،نیازمند تأیید لغویون نیست .ثالث ًا :کلمات فقها
در انحصار تعزیر در ضرب ،صراحت ندارد و هیچ
کــدام از فقها (در غیر مــوارد منصوص) صراحت ًا
نگفتهاند که تعزیر به غی ِر ضرب جایز نیست؛ بلکه
برخی از فقها بر خالف ایــن دیدگاه ،برای تعزیر
مصادیق دیگری غیر از ضرب نیز ذکر کردهاند؛ «و
هو یکون بالضرب و الحبس و التوبیخ»؛ 51شــهید
اول نیز در بیان فرق بین حــد و تعزیر میگوید:

«دخول التخییر فیه بحسب انواع تعزیر و ال تخییر
فی الحدود اال فی المحاربه» 52.بر این اساس ،اگر
تعزیر منحصر در ضرب باشد ،بیان تخییر به حسب
انواع تعزیر توسط شــهید اول ،امری عبث و لغو
میبود.
در خصوص دلیــل دوم (اقتضــای اصل قانونی
بودن مجازاتها) ،گذشته از اینکه در بعضي موارد،
مجازات تعزيري در روايات تعيين و ميزان آن در
قالب ّ
اقل و اکثر و يا به صورت مشــخص و معيّن
53
ِ
اکثريت فقها و دانشمندان
نظير حد ذکر شده است،
نیز معتقدند که حکومت اســامي به خاطر حفظ
مصلحــت و جلوگيري از صدور احکام بيرويه و
بســيار متفاوت ،ميتواند در خصوص تعزيرات،
ضوابطي را مشــخص و نوع يا انــواع مجازات
حداقلی و حداکثري را تعيين کند تا دادرس دادگاه
در آن محــدوده حکم صادر کند .در اين روش نه
تنها نظام (مجازاتهاي نامعيّن) منتفي است ،بلکه با
اصل قانوني بودن مجــازات و اقدامات تأميني و
تربيتي بيشتر منطبق است .در سيستم جزائي ايران
هم ،مســئله احکام نامعيّن بــه هيچ وجه پذيرفته
نشده است و مجازات تعزيري هم به نحوي نيست
که انطباقپذیر با سيستم مجازاتهاي نامعيّن باشد؛
چرا که اکثر مجازاتهاي تعزيري از طرف قانونگذار
مشخص شده است و دادرس اختيار اينکه
تعيين و ّ
مدت مجازات را نامحدود اعالم کند و خاتمه آن
ّ
منوط به نظر مقامات اجرایي زندان باشد ،را پيش
بيني نکرده اســت 54.با توجه بــه این قاعده کلی
گرچه نصوص قانونــی ،قابل تحدیدند اما مصالح
مردم ،محدودشــدنی نیست ،شریعت اسالم دست
ولیامر را در کیفردهی نبسته است بلکه با در نظر
گرفتن یک دســته ضوابط و ملزم ساختن ولیامر

یعزر و هو دون الحد» 48و «قلت له کم التعزیر فقال
49
دون الحد».
 -3روایاتی که عدد خاصی معیّن کرده اســت .از
قبیل روایتی که مجازات جماع با همســر در روز
ماه رمضان را بیســت و پنج تازیانه (بر هر یک از
زن و مرد) میداند (در صورت عدم تمایل زوجه،
مرد پنجاه تازیانه میخورد).
 -4روایاتــی کــه از تعزیر بــه کلماتی همچون
«ضرب» و «جلد» و «ســوط» تعبیر کرده است.
برای نمونه« :التعزیر مابین بضعۀ عشــر سوط ًا الی
تســعۀ و ثالثین» 50.اطالق ایــن روایات داللت
میکنــد بر اینکه تعزیر در این موارد تنها با ضرب
است.

 .48وسائل الشیعه ،ج  ،28ص 188؛ الکافی ،ج  ،7ص .206
 .49فقه الرضا ،ص .309
 .50مستدرک الوسائل ،ج  ،18ص .194
 .51تحریر االحکام ،ج  ،2ص .239

 .52القواعد و الفوائد ،ج  ،2ص .144
 .53التشــريع الجنائي اإلســامي مقارن ًا بالقانون الوضعي ،ج  ،1ص
687؛ حقوق جزاي عمومي ،شامبیاتی ،ج  ،2ص .332
 .54حقوق جزاي عمومي ،شامبیاتی ،ج  ،2صص 337و.338

نقد ادله طرفداران انحصا ِر تعزیر
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 .55التشریع الجنائی اإلسالمی ،صص 48و.49
 .56تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا ،ص .216

 .57همان ،ص .217
 .58مبانی فقهی حکومت اسالمی ،ج  ،3ص .503
 .59قواعد فقه ـ بخش جزایی ،ج  ،4ص .216
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به رعایت آنها ،خأل ناشــی از اصل قانونی بودن
55
مجازاتها را نیز پر کرده است.
در نقد دلیل سوم (قاعده سلطنت)«،این مقدمه که
میگوید تعزیر فقط به وســیله ضرب جایز است
صحیح نیســت و به اصطالح اهل فن ،مصادره به
مطلوب است؛ زیرا اصل مدعا این است که تعزیر
تنها به وسیله ضرب جایز و با غیر آن محل تردید
است .از این رو این مقدمه ،جواز تعزیر به وسیله
56
ضرب را اثبات میکند نــه انحصار در آن را».
همچنیناین عبارت که مجازات بزهکار به ســایر
طرق ،نص و دلیل روشــنی ندارد ،صحیح نیست؛
زیرا ما دلیل و روایاتی داریم که در آنها مجازات
تعزیــری به صورت حبس ،جریمه ،تبعید و نظایر
آن غیر از ضرب معیّن به کار رفته است که برخی
از این موارد در بحث تعزیر در روایات بیان شد.
اطالق عبارت «التعزیر الی الوالی» یا «التعزیر بید
ِ
ِ
اطالقات ادله
عمومات
االمام» در روایات نیــز،
اولیــه حرمت ایذای مســلم را تقیید و تخصیص
میزنــد و به حاکــم این اختیــار را میدهد که
متناسب با مصلحت جامعه و شدت و ضعف جرم،
مجازاتهایــی را غیر از ضــرب ،جعل نموده و به
اجرا درآورد.
امــا دلیل چهارم (یقین به حصول امتثال و قطع به
برائت):
الف :نمیتــوان پذیرفت که مورد از موارد دوران
امر بین تعیین و تخییر اســت به نحوی که ضرب
مجرم در هر صورت جایز باشد؛ زیرا این احتمال
نیز وجود دارد که رعایت مراتب تعزیر الزم باشد.
بــه این نحو که تعزیر با توبیــخ ،مالمت و تهدید
مجــرم آغاز و در نهایت به ضرب ،حبس و تبعید
وی ختم میگردد؛ چرا که معاصی مختلف اســت
و فرهنگ و روحیات افراد ،متفاوت؛ و چه بســا
فردی با تهدید و توبیــخ از انجام معاصی دوری

جویــد در حالی که دیگری جز با حبس از انجام
آن دســت برندارد .بر این اساس تعیین مجازات
ضرب در تمــام موارد و برای تمــام گناهکاران
57
ادعایی است بیدلیل».
ب :مســئله دائر مدار ميان تعيين و تخيير در مقام
امتثال نيســت تا گفته شود اشــتغال يقينىِ ذمه،
مقتضى يقين به برائت است؛ بلكه مسئله دائر مدار
تعيين و تخيير در مقام ثبوت تكليف اســت؛ زيرا
معلوم نيســت كه وجوب ،به مجرد «زدن» تعلق
گرفتــه يا به معناى عام تنبيه و تعزير؟ و حق اين
اســت كه در چنين مواردى اصــل برائت جارى
58
گردد نه اصل اشتغال.
ج :بر فرض بپذیریم که مورد از موارد دوران امر
بین تعیین و تخییر است ،میگوییم« :به طور کلی
نسبت به جواز مجازات به انواع عقوبتهای متناسب
با جرایم ارتکابی ،روایت و دلیل اجتهادی داریم.
از این رو امر دایر نمیشود تا گفته شود که اصل
در اینگونه موارد به حکم عقل ،اختیار فرد معیّن
59
است».
در نهایت نسبت به نقد قســمت اول (استفاده از
عموم برخی روایات) از دلیــل پنجم (روایات)،
ایراد وارد اســت که او ً
ال :حــ ِد مصطلح ،منحصر
در ضرب نیست و چه بســا میتواند قتل و قطع
دست و تبعید (در محاربه) و  ...باشد .ثانی ًا :اینکه
تعزیر نیز باید از جنس حد مصطلح باشــد نیاز به
دلیل دارد .ثالث ًا:حد در این عبارت عمومیت دارد
و مــا هم واژه حد را در همــان معنای عام خود
به کار میبریم؛ بر این اســاس در جمله نخست،
معنــای حد« ،احکام و قوانیــن الهی» و در آخ ِر
جمله دوم نیز به معنــای «عقوبت» یعنی اعم از
حد اصطالحی و تعزیر خواهــد بود .و انصراف
معنای حد به «ضــرب» نیاز به قرینه دارد و این
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قرینه هم بر ما مخفی اســت و بلکه قرائنی وجود
دارد که بر همان معنــای عام خود یعنی احکام و
قوانین داللت دارند؛ مثل آیه  13و  14سوره نساء
که میفرمایدِ « :ت ْل َ
«و َمن َي ْع ِ
ص
ك ُح ُ
ــدو ُد اهلل» و َ
ّ
الل َو َر ُســولَ ُه َو َي َت َع َّد ُح ُدو َد ُه» که با توجه به آیات
قبلی آن ،خداوند متعال احکام و قوانین و محدوده
60
احکام و سهام مختلف ارث را بیان مینماید.
اما درباره ســایر روایات میتوان چنین گفت که
در مقابل این سه دســته از روایات اخیر ،اخباری
نیز وارد شــدهاند که تعزیر بــزهکار را با حبس و
تبعیــد و مجازات مالی و  ...ذکــر کردهاند که غیر
از ضرب اســت (نمونه این دســت از روایات نیز
در ابتدای مقاله یعنی دســته سوم از مبحث تعزیر
در روایات ذکر گردیــد) .بنابراین آنچه که از این
روایات فهمیده میشــود آن اســت که تازیانه ،به
خصوص در زمانهای گذشــته ،مصداق بارز و فرد
شــایع تعزیر بوده است نه مصداق منحصر و یگانه
آن .این عبارت نیز که گفته شود اطالق واژه ضرب
و مثل آن ،داللت بر انحصار تعزیر در ضرب است،
این دلیل اخص از مدعاســت؛ زیرا مدعا در اینجا
عــدم کفایت ضرب در تعزیر نیســت بلکه کفایت
غیرضرب در غیر موارد منصوص است.

ببیند جزء تعزیرات دانستهاند 61.در کل ،حقوقدانان
مصری همان رویکرد فقیهان اهل تسنن را اختیار
نموده و تعزیر را به مواردی همچون اعدام ،حبس،
تســری دادهاند 62.ادله
غرامت مالی ،تبعید و ...هم
ّ
ایشان عبارت است از:
 )1کالم برخی از فقها

«التعزیر یکون بالضرب و الحبس و التوبیخ أو بما
یراه االمــام»« 63.در اجرای تعزیر ،حاکم در تعیین
انواع عقوبتها دارای اختیار اســت»« 64.از جمله
تفاوتهای حدود و تعزیرات این است که برای حاکم
در تعیین اندازه و نوع عقوبت در حدود ،به استثنای
حد محارب ،اختیاری نیســت؛ بر خالف تعزیرات
که حاکم در انتخاب انــواع عقوبتها دارای اختیار
اســت» 65.و در نهایت ،فتوای صریحی که آیتاهلل
مکارم شــیرازی به تعمیم مجازاتهای تعزیری داده
است 66.کاســانی از فقهای حنفی نیز در این باره
مینویســد« :تعزیر یعنی ایراد گرفتن و توبیخ که
غیرمقدر و گاه بــه صورت حبس و
امری اســت
ّ
گاه نیز به صورت بــاال بردن صدا و اخم کردن یا
ضرب تازیانه است» 67.نووی از فقیهان شافعی نیز
میگوید« :تعیین نوع تعزیر و اینکه به شکل حبس
یا ضرب تازیانه یا ســیلی زدن باشــد به نظر امام
واگذار شده است تا به اجتهاد خود عمل کند و به
انگاره تعمیم مجــازات تعزیری به غیرضرب و یکی از کیفرهای نامبرده یا حتی ترکیبی از دو مورد
از آنها مجــازات نماید یا میتواند به توبیخ زبانی،
ادله طرفداران آن
فقیهان مشــهور امامیه به عــدم انحصار مجازات اکتفا کند» 68.صاحب منح الجلیل از فقهای مذهب
تعزیری به ضرب ،قائل شــدهاند؛ فقهای اهل سنت
 .61بدائع الصنائع ،ج  ،7ص 58؛ منح الجليل ،ج  ،9ص 355؛ شــرح
ـ اعم از حنفیه ،مالکیه ،حنبلیه و شــافعیه ـ هم به الزركشــي علی مختصر الخرقــی ،ج  ،6ص 404؛ الفقه على المذاهب
اتفاق آرا ،تعزیر را به ضرب ،منحصر ندانسته بلکه األربعه و مذهب أهل البيت(ع) ،ج  ،5ص .591
 .62التشريع الجنائي اإلسالمي مقارن ًا بالقانون الوضعي ،ج  ،1ص 685؛
مواردی همچون توبیخ ،ســرزنش زبانی ،حبس،
التشریع الجنائی اإلسالمی ،ص .53
غرامت مالی و ...را که حاکم شــرع ،بر حســب  .63تحریر االحکام ،ج  ،5ص .349
مقتضای حال مرتکب و ســایر مؤلفهها ،مصلحت  .64نضد القواعد الفقهیه علی مذهب االمامیه ،ص .473
 .60تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا ،ص .212

 .65القواعد و الفوائد ،ج  ،2ص .144
 .66رساله توضیح المسائل ،ص .489
 .67بدائع الصنائع ،ج  ،7ص .58
 .68روضةالطالبين ،ج  ،10ص .174

مالکی میآورد« :امام بر اساس تشخیص اجتهادی
خود ،مرتکب معصیت را بــا حبس یا مالمت یا
ِ
جمعیت نشسته ،برداشتن
سرپا ایســتادن در برابر
عمامه یا زدن با تازیانه و عصا و اشیاء همانند آن،
تعزیر میکند» 69.زرکشی ،فقیه حنبلی ،مینویسد:
«تعزیر ،بر حسب تفاوت افراد و جرمها ،مختلف
بوده و در ضرب ،تعیّن ندارد و بلکه اجرای آن با
70
حبس و سوزاندن نیز جایز است».
 )2اطالق روایات

 .69منح الجليل ،ج  ،9ص .355
 .70شرح الزركشي علی مختصر الخرقی ،ج  ،6ص .404
 .71تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ـ الحدود ،ص .427

عبدالقادر عوده از حقوقدانان نامدار مصر در این
باره و در ذیــل بحث از ماهیت مجازات تعزیری
میگوید« :محدود ساختن قاضی به تعیین یک نوع
مجازات ،مانع از تحقق فلســفه و مالک مجازاتها
گردیده و سبب خواهد شــد که در اغلب موارد،
کیفرها ،غیرعادالنه باشــد؛ زیرا شــرایط جرم و
مجرم ،در همه موارد ،یکسان نیست» 72.سیسوانی
و ابننجیم از فقیهان حنفی نیز به نقل از سرخسی
دلیل بازگذاشــته شدن دست امام در تعیین تعزیر
و عــدم انحصار آن به یک مورد خاص را در این
میداننــد که مقصود از تعزیــر ،منع و جلوگیری
اســت ،حال اینکه وضعیت افراد ،نسبت به تحقق
این هدف ،متفاوت اســت .به طوری که برخی با
ِصرف نصیحت ،بازداشته میشوند و برای ممانعت
73
بعضی دیگر نیاز به زدن یا حبس کردن است.
روشــن است که «برخورد با جرم صرف ًا در قالب
مجازاتها محدود نمیشود؛ زیرا رفتار مجرمانه از
زمینههای زیادی اثر میپذیــرد و برای ممانعت
از آن ،گذشــته از برخورد جزائی با مرتکب ،باید
به فکر ایجاد زمینههای رفتار مناســب و زدودن
بســترهای رویش فساد بود .بررســی آیات و
روایات نقل شده در خصوص مجازاتهای اسالمی
نشان میدهد که شــارع در این مجازاتها اهداف
مختلفی چــون امنیت (اعم از امنیت جانی ،مالی،
حیثیتی و حتی فکر کردن و روانی اجتماع) عبرت،
ســزادهی ،حفظ حریم خانواده و سالمت روابط
اجتماعی ،صیانت جامعه از شر مجرم ،احقاق حق
مجنیعلیه ،حفظ حریم دین و اعتقادات و حریم
مســلمین ،اصالح مجرم و تغییر در رفتار او و ...
در نظر داشته اســت» 74.از این رو عقوبت واحد
 .72التشــريع الجنائي اإلســامي مقارن ًا بالقانون الوضعي ،ج  ،1ص
.685
 .73فتح القدير ،ج  ،1ص 345؛ البحر الرائق ،ج  ،5ص .44
 .74حدود و تعزیرات در نظام جزایی اسالم ،صص .180-177
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واکاوی انگاره انحصار تعزیر در ضرب با رویکرد تطبیقی

از آنجا که معنای اصلی و جامع «تعزیر» را «رد و
منع» دانستیم ،پس دیگر معانی تعزیر به این معنی
بازمیگردد؛ از این رو ایــن معنا حاوی مفهومی
گسترده است که شامل هر نوع عقوبت و مجازاتی
میشود که بازدارنده و مانع ارتکاب مجرم از گناه
و تخلف باشد تا آنجا که نمیتوان ادعا کرد حبس
و تبعید و توبیخ و ...تعزیر نباشــند .در تقریر این
دلیل گفتهاند« :ممکن است از اطالعاتی که داللت
بر ثبوت نفس تعزیــر دارد ،بدون اینکه متعرض
کیفیت خاصی از تعزیر باشد ،بتوان استفاده تعمیم
نمود؛ زیــرا مقتضای این اطالقــات لزوم همین
عنوان اســت که مترادف با تأدیب است .روایاتی
که مقدار تعزیر را معیّن میکند نمیتوانند نسبت به
این مطلقات از نظر کیفیت مقید باشند؛ زیرا ظاهر
اینگونه روایات چنین است که اگر تعزیر با ضرب
واقع شد ،باید به اندازه معیّن باشد و اما اینکه الزم
اســت منحصرا ً با ضرب و شالق صورت پذیرد،
چنین داللتی ندارند .یعنی دو جهت را بیان کنند؛
نوع عقوبت که ضرب اســت و تعیین مقدار آن،
که کمتر از حد مصطلح اســت .بنابرین میتوان با
توجه بــه اطالقات تعمیم در مجازاتهای تعزیری،
به عدم لزوم انجام تعزیر منحصرا ً به وسیله ضرب،
71
حکم نمود».

 )3مالک مجازاتهای اسالمی

و انحصار تعزیر در ضرب ،نمیتواند پاســخگوی
تمام این اهداف باشــد و حتی ممکن اســت که
نســبت به برخی موارد ،هرگز بازدارنده نباشد و
اثر مثبت و مطلوبی در بــزهکار ایجاد ننماید .لذا
برای رسیدن به هدف و مقصود از مجازات ،باید
با توجه به نوع جرم و شــدت اثر تخریبی آن و
احوال بزهکار و شرایط زمانی و مکانی ،مجازات
متناسب با آن را اتخاذ نمود .دکتر نجیبالحسنی از
حقوقدانان مصر در این رابطه مینویسد« :علت
وسعت دایره شمولی تعزیرات و عدم انحصار آن
ِ
مســتوجب
در مورد خاص ،متنوع بودن جرایم
تعزیر و اختالف درجه موجود در میان این دسته
75
از جرایم است».
 )4اختیارات حاکم در تعزیر
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تلقی میشود ،هرچند در خصوص چنین مجازاتی
تعبیر تعزیر به کار نرفته باشد .با توجه به این امر،
به بیان انــواع مجازاتی میپردازیم که میتوان به
عنوان مجازات تعزیری به کار برد و در خصوص
جواز ایــن مجازاتها نیز روایاتی از معصومین(ع)
وارد شده است.
انواع تعزیر به اعتبار وسیله کیفر و مجازات

 )1تعزیر علیه تمامیت جسمانی

 ضرب بــا تازیانه ،که مصــداق بارز مجازاتتعزیری است.
 خراشیدن انگشــتان در ســرقت کودکان کهروایات متعــددی بر آن داللت دارد .بایســتی
توجه داشت که فقهای امامیه معتقدند اعدام جزء
مصادیق تعزیر نیست هرچند که جرایم مستوجب
تعزیر تکرار گردد؛ مگــر در مواردی که روایت
خاص معتبری داشــته باشــد که در این صورت
میتوان بر اســاس آن عمل کرد .همچنین برخی
از فقها نیز معتقدند که تراشــیدن سر مطلق ًا ـ چه
79
در مردان و چه در زنان ـ جزء تعزیرات نیست.
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نخســت با وجود دلیل (روایاتی کــه در غیر از
ضرب با تازیانه وارد شــدهاند) میتوان از اصل
(اصل بــودن تازیانه در تعزیــرات) عدول کرد.
از این گذشــته« ،اتکا به اصــل در جایی ممکن
اســت که اطالقی در کار نباشد و به حاکم اجازه
انتخاب از میان اشــکال مختلف تعزیر ندهد .اما
ادله موجود در بحث تعزیر ،اختیار شکل تعزیر را
به دست حاکم داده و جایی برای تردید و تمسک
76
به اصل باقی نمیگذارد».
تفویض اختیار به حاکم در تعزیر مجرم ،در بیانات
فقهای شیعه و اهل تســنن ،با تعابیر مختلفی ،به
گونهای مشهود اســت 77که یکی از علمای اهل
78
سنت ادعای اجماع کرده است.
به طور کلی بــا تجویز تعمیم مجازاتهای تعزیری
بر آنیم که در شــرع هر مجازاتــی که در قالب
حدود ،قصاص ،دیــه و ک ّفاره جای نگیرد ،تعزیر

 تشــهیر و عدم قبول شهادت مجرم قبل از توبه82
که در مورد شاهد زور 80،فرد خائن 81،و قاذف،
بیان شده است.
 نهی و سرزنش« :عن ابیعبداهلل(ع) قال :لیسٍ
ٍ
واحد ،اال أن یکون
لحاف
إلمرأتین أن تبیتا فــی
بینهما حاجز .فان فعلتا نهیتا عن ذلک ،و إن وجدتا
83
مــع النهی جلدتا کل واحد ٍۀ منهما حدا حدا»...؛
امام صــادق(ع) فرمودند« :دو زن حق ندارند در
زیر یک لحاف ،بخوابند مگر در حالتی که بین آن

 .75التشریع الجنائی اإلسالمی ،ص .53
 .76حدود و تعزیرات در نظام جزایی اسالم ،ص .222
 .77جواهر الکالم ،ج  ،41ص .448
 .78التشــريع الجنائي اإلســامي مقارن ًا بالقانون الوضعي ،ج  ،1ص
.147

 .79تعزیر و گستره آن ،ص .162
 .80مستند الشیعه ،ج  ،18ص .432
 .81کشف اللثام ،ج  ،10ص .684
 .82الدر المنضود ،ج  ،2ص .232
 .83بحار االنوار ،ج  ،76ص .93

 )2تعزیر علیه تمامیت روحی ـ روانی

 )3تعزیــر با اعمــال مجازات ســالب آزادی و
محدودکننده آزادی

 حبس :روایات درباره حبس فراوان و در حدتواتر معنوی است؛ در میان آنها روایات صحیح و
معتبری نیز هست که میتوان به آنها استناد کرد و
حبس را داخل در مجازات تعزیری کرد؛ «عمار
عن ابیعبداهلل(ع)؛ قال أتی امیرالمؤمنین(ع) ب ِ َرجل
87
تکفل بنفس رجل فحبسه فقال اطلب صاحبک»؛
«عمار از امام صادق(ع) نقل میکند مردی را که
کفیل دیگری شده بود و از احضار آن خودداری
مینمود ،نزد حضــرت امیرالمؤمنین(ع) آوردند.
او را زندانی کرد و فرمود :شــخصی را که کفالت
کردهای حاضر کن».
 .84وسائل الشیعه ،ج  ،28ص .145
 .85تهذیباألحکام ،ج  ،3ص .25
 .86سنن ابنماجه ،ج  ،2ص .827
 .87الکافی ،ج  ،5ص .105

 )4تعزیر با کیفر مالی

روایات زیادی به صــورت گرفتن یا نابود کردن
مال و مصادره اموال وارد شــده است که به ذکر
دو مورد از آن بســنده میکنیم .در خبر محمد بن
مسلم آمده اســت که گفت« :از امام باقر(ع) در
مورد مردی که در زمان حیض همســرش با وی
همبستر شده پرسش کردم و حضرت فرمود :اگر
در ابتدای حیض بوده است باید یک دینار و اگر
در اواخر آن بوده است نیم دینار بپردازد .عرض
کردم آیا حد هم بر او واجب میشود؟ فرمود :بله،
91
بیســت و پنج تازیانه ،یک چهارم حد زناکار».
در مورد شــخصی که مقداری میــوه دزدیده و
مصرف نموده بــود نیز پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
مرتین»؛« 92چنین شــخصی
«فیع ّزر و یغرم قیمته ّ

 .88بحار االنوار ،ج  ،76ص 48؛ جامع احادیث الشیعه ،ج  ،30ص
676؛ الخرائج و الجرائح ،ج  ،1ص .168
 .89نهج البالغه ،نامه 71؛ دعائم االسالم ،ج  ،2ص .532
 .90یوسف.75 ،
 .91وسائل الشیعه ،ج  ،28صص 377و.388
 .92همان ،ج  ،28ص .286
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دو ،حایلــی قرار بگیرد .اگر مرتکب چنین کاری
بشوند ،ابتدا ،نسبت به آن نهی و توبیخ میشوند و
چنانچه علیرغم نهی ،در آن حالت ،دیده شــوند
هر دو ،تازیانه میخورند».
 تحقیر و توهین با آلودن مجرم به نجاســت :درخصوص مردی اســت که در بســتر مرد یا زنی
84
دستگیر شود.
 تهدید« :عن ابیســنان عن ابیعبداهلل(ع) قالســمعته یقول ان اناســ ًا کانوا علی عهد رســول
اهلل(ص) ـ أبطئــوا عن الصالة فی المســجد فقال
رسول اهلل(ص) ل ِ َ
یوشــک قوم یدعون الصالة فی
المسجد أن نأمر بحطب فیوضع علی ابوابهم فتوقد
نار فتحــرق علیهم بیوتهــم» 85.همچنین
علیهم ٌ
رســول خدا(ص) کســی را که از غنا و موسیقی
گذران زندگی میکرد تهدید کردند که اگر دســت
از این کار نامشروع برندارد ،اموال او را بر جوانان
86
مدینه مباح خواهد کرد.

 تبعید (نفی بلد) :در موارد مختلفی از روایات،از جمله کسی که فرزند خود را کشته و همچنین
در خصوص دزد پس از قطع دســت ،وارد شده
است.
 محرومیت موقت از بعضــی حقوق اجتماعیماننــد تعطیل اجباری یا موقت محل کســب که
در مــاده  26و  30قانون مجازات اســامی نیز
پیشبینی شده است.
89
 عزل از منصب. بــه بندگی گرفتن :در قرآن کریم آمده اســت:ــو َج َزاؤُ ُه
«قَالُــوا َج َزاؤُ ُه َم ْ
ــن ُو ِج َد ِفي َر ْح ِل ِه َف ُه َ
ــزي َّ
َك َ
ذلك ن َْج ِ
الظالِ ِميــن»؛« 90گفتند :مجازات
کسی که جام در رحل او یافت شود آن است که
او را به بندگی میگیرند؛ زیرا ما دزد ســتمگر را
چنین کیفر میدهیم».
88

تعزیر شده و دو برابر قیمت میوههایی که دزدیده از
وی گرفته میشــود» .حضرت موسی(ع) در مورد
گوساله ســامری که موجب گمراهی بنیاسرائیل
شــده بود خطاب فرمود« :لَ ُن َح ِّر َقن َُّه ث َُّم لَ َن ْن ِســ َفن َُّه
ِفي الْ َي ِّم ن َْســف ًا»؛« 93اکنون این خدایت را در آتش
میســوزانم و خاکسترش را به آب دریا میدهم».
این عبارت نشــان میدهد که تخریب اماکن فساد
و اتالف ادوات گنــاه ،میتواند برای صاحبان آنها
خسارت مالی و مجازات محسوب شود.
نتیجهگيري
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 .1تعزیــر در لغت ،به معانی مختلفی آمده اســت
که «رد و منع» ،معنای اصلی و جامع آن اســت و
دیگر معانی به این معنا بازمیگردند؛ لذا منحصر در
ضرب نبوده و شــامل هر عملی میشود که مانع از
ارتکاب مجدد جرم از سوی مجرم گردد.
 .2تعزیر از منظر فقها ،عقوبتی اســت برای انجام
رفتار مفسدهانگیز و خالف مصالح عموم و ارتکاب
معصیتی که در شــرع برای غالب مصادیق آن حد
و اندازه خاصی معیّن نشــده است و تعیین آن از
اختیارات حاکم اســت تا مطابــق مصالح مجرم و
جامعه عمل کند .از این رو ،شارع مقدس در اینجا
این اختیار را به امام جامعه داده اســت که نوع و
میزان مجازات تعزیری را مطابق با شخصیت مجرم
(اصل فردی کردن مجازات) و مصلحت عموم مردم
مشــخص نماید و در برابر جرایم نوظهور جامعه،
بنابــر صالحدید خود ،واکنش مناســبی را اتخاذ
نماید.

 .3در روایــات معصومیــن(ع) ،تعزیر بــه صورتهای
مختلفی چون ضرب معیّــن ،حبس ،تبعید و نظایر آن
غیر از ضرب معیّن ،جمع بین ضرب و غیر آن ،ضرب
کمتر از حد و به صورت مطلق و ...بیان شــده است؛
این امر نشــان میدهد ،تعزیر نه تنها منحصر در ضرب

 .93طه.97 ،

معیّن نیست بلکه اعم از آن است و میتواند عقوبتهای
دیگری را نیز شامل شود.
 .4در نــگاه اول ،مقتضای عمومات و اطالقات ،قاعده
ِ
ایجاب حرمت ایذای
سلطنت و یقین به حصول امتثال،
مســلِم ،اســتصحاب و الزام به اجرای طریقی است
کــه برائت ذمه یقینی را در پــی دارد و این امر جز با
انحصار تعزیر در ضرب ،تحصیل نمیشــود .اما وجود
دلیل اجتهادی و اطــاق «التعزیر بید االمام» ،تقیید و
تخصیص اطالقات عمومــات ادله اولیه در مرتبه بعد،
مانع از رجوع به قاعده احتیاط یا اصل حرمت اســت
و تجویز تعمیم مجازات تعزیری را منجر میشــود که
منطبــق با منطق ،تنوع مجــازات و ظهور جرایم نو و
واقعیتهای موجود در جامعه اســامی بوده و دیدگاه
مختار ما در این مقاله است.
 .5تعزیر به اعتبار وســیله کیفر و مجازات ،اختصاص
به ضرب ندارد؛ ضرب با تازیانه مصداق بارز و شــایع
آن به خصوص در ادوار پیشین بوده است؛ از این رو،
تعزیر علیه تمامیت جسمانی و تمامیت روحی ـ روانی،
تعزیر با اعمال مجازات ســالب آزادی و محدود کننده
آزادی و تعزیر به وســیله کیفر مالی نیز از مصادیق آن
به شمار میآید.
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بیروت ،عالم الكتاب1414 ،ق.
 صافی گلپایگانــی ،لطفاهلل ،التعزیــر ،احکامه وحدوده ،بیجا ،بینا ،بیتا.
 طباطبایی بروجردی ،سید حسین ،جامع احادیثالشیعه ،تهران ،فرهنگ سبز1429 ،ق.
 طريحــى ،فخرالديــن ،مجمع البحريــن ،تهران،كتابفروشى مرتضوى1416 ،ق.
 طوســی ،محمد بن حســن ،المبســوط فی فقهاالمامیــه ،تهران ،المکتبــة المرتضویة إلحیاء اآلثار
الجعفریة1387 ،ق.
 همو ،تهذیب األحکام ،تهران ،دارالکتب االسالمیه،1407ق.
 عبدالجبــار ،صهیــب ،الجامع الصحيح للســنن والمسانيد ،بیجا ،بینا2014 ،م.
 -عبــده ،محمد ،شــرح نهــج البالغــه ،بیروت،

سال دوازدهم
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داراالندلس1416 ،ق.
 عليــش ،محمد بن احمد ،منح الجليل شــرحمختصر خليل ،بيروت ،دارالفكر1409 ،ق.
 عوده ،عبدالقادر ،التشــريع الجنائي اإلسالميمقارن ًا بالقانون الوضعي ،بيروت ،مؤسسة الرساله،
1418ق.
 فاضل لنکرانی ،محمد ،تفصیل الشریعه فی شرحتحریــر الوســیله ـ الحدود ،قم ،مرکــز فقهی ائمه
اطهار(ع)1422 ،ق.
 فاضل مقداد (سیوری حلی) ،مقداد بن عبداهلل ،نضدالقواعد الفقهیــه علی مذهب االمامیه ،قم ،کتابخانه
آیتاهلل مرعشی نجفی1403 ،ق.
 فاضل هندی ،محمد بن حســن ،کشــف اللثام واالبهام عــن قواعد األحکام ،قم ،دفتر انتشــارات
اسالمی1416 ،ق.
 فراهيــدى ،خليل بــن احمد ،كتــاب العين ،قم،دارالهجره1410 ،ق.

 فقه الرضا ،مشهد ،مؤسسه آل البیت(ع)1406 ،ق. كاساني ،ابوبكر بن مسعود ،بدائع الصنائع في ترتيبالشرائع ،بیروت ،دارالكتب العلميه1406 ،ق.
 کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تهران ،دارالکتباالسالمیه1407 ،ق.
 گلپایگانی ،ســید محمدرضا ،الــدر المنضود فياحكام الحدود ،قم ،دارالقرآن الكريم1372 ،ش.
 مجلســی ،محمدباقر بن محمدتقی ،بحار االنوار،بیروت ،مؤسسة الطبع و النشر1410 ،ق.
 محقق حلی ،جعفر بن حســن ،شرائع االسالم فیمسائل الحالل و الحرام ،قم ،اسماعیلیان1408 ،ق.
 محقق داماد ،ســید مصطفی ،قواعد فقه ـ بخشجزایی ،تهران ،مرکز نشر علوم اسالمی1383 ،ش.
 -مظهری ،حســین بن محمود ،المفاتيح في شــرح

المصابيــح ،كويــت ،وزار ة األوقاف و الشــؤون
اإلسالمية1433 ،ق.
 مکارم شــیرازی ،ناصر ،تعزیر و گستره آن ،قم،مدرسه امام علی بن ابیطالب(ع)1383 ،ش.
 همو ،رساله توضیح المســائل ،قم ،مدرسه امامعلی بن ابیطالب(ع)1429 ،ق.
 -منتظری ،حسینعلی ،کتاب الحدود ،قم ،دارالفکر،

بیتا.
 همــو ،مبانی فقهی حکومت اســامی ،قم ،کیهان،1409ق.
 همو ،نظام الحكم في اإلسالم ،قم ،سرايى1417 ،ق. موسوی اردبیلی ،ســید عبدالکریم ،فقه الحدود والتعزیرات ،قم ،دانشگاه مفید1427 ،ق.
 نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالم فی شرح شرائعاالسالم ،بیروت ،دارإحياء التراث العربي1404 ،ق.
 نراقی ،احمد بن محمدمهدی ،مســتند الشیعه فیاحکام الشریعه ،قم ،مؤسسه آل البیت(ع)1415 ،ق.
 نوری ،حســین بن محمدتقی ،مستدرک الوسائلو مستنبط المســائل ،بیروت ،مؤسسه آلالبیت(ع)
الحیاء التراث1408 ،ق.

 نووي ،یحیی بن شرف ،روضة الطالبين و عمدةالمفتين ،بيروت ،المكتب اإلسالمي1405 ،ق.

