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چکیده
تعزير مجازاتی است كه مشمول عنوان حد، قصاص، ديه و كفاره نباشد. به استناد ادله قرآنی، روايی و عقلی، 
در اينكه آيا تعزير، تعيّن در ضرب دارد يا حاكم بين ضرب و ساير عقوبات از قبيل حبس و تبعيد به عنوان 
مجازات تعزيری مخير است، ميان فقهای اماميه اختالف نظر وجود دارد كه در صورت اخير، بيشتر عقوبات 
شــرعی از مصاديق تعزير محسوب خواهد شــد. در مقاله حاضر، پس از تحليل اقوال و بررسی مستندات 
قائلين به انحصار و تعميم مجازات تعزيری، در نهايت چنين نتيجه می گيريم كه ضرب با تازيانه، مصداق بارز 
و شــايع تعزير است؛ نه مصداق واحد و يگانه آن. همچنان كه معنای تعزير در لغت، اصطالح فقها و روايات 
و مصاديق آن در آيات و اخبار گواهی بر اين ادعا اســت. از اين رو، مجازاتهای جسمانی )اعم از ضرب و 

جرح(، روحی ـ روانی، مجازات سالب آزادی و كيفر مالی نيز از مصاديق تعزير به شمار می آيد.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال دوازدهم/ دوره جدید/ شماره 47/ بهار و تابستان 1396

صص 70-56

کلیدواژه ها: تعزیر، انحصار تعزیر، ضرب تعزیری، مجازاتهای جسمانی، کیفر مالی.
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مقدمه
تعزيرات از مجازاتهای بازدارنده در جامعه بوده است. 
همواره بسياری از مجازاتها از مصاديق تعزير به شمار 
می آيد كه اجــرای آن در كاهش جرايم و منع مجرم 
از تكرار عمل مجرمانه نقش بســزايی دارد. با توجه 
به اختالف انســانها در حاالت روحی ـ روانی، رشد 
عقلی، ميزان ســن، ويژگيها و خصوصيات متمايز و 
اختــالف مجازاتهای تعزيری و آثــار متفاوتی كه به 
دنبال دارند، تعزير نيز به عنوان يك مجازات بازدارنده، 
بايستی متناســب با نوع جرم، اوضاع و احوال حاكم 
بــر آن و مصالح مجرم و جامعه باشــد؛ از اين رو با 
در نظر گرفتن اين اختالفات اساسِی انسانها، انحصار 
تعزير در ضرب نمی تواند پاســخگوی تمام نيازهای 
يك جامعه و مجازاتی مناســب برای بازداشتن تمام 
مجرمين از تكرار عمل مجرمانه باشد. بدين سبب قبل 
از هر چيزی، شناختن قلمرو تعزير و اقسام مجازات 
تعزيری، ضروری اســت. تحقيق حاضر، ضمن طرح 
آرای فقيهان و ادله آنها، ســعی در بازبينی اين مسئله 
دارد تــا با نقد داليل و با عنايت به جوانب موضوع و 
بر پايه منابع فقهی و روش استنباطی، ديدگاه صحيح 

اسالمی را نسبت به اين امر ارائه نمايد.

تعزیر در لغت
لغويون، معانی مختلفی برای واژه تعزير آورده اند: 
َرد و منــع؛1 تأديب نمودن، تعظيم و بزرگداشــت 
و احترام2 )كه ضد تأديب يا ادب كردن اســت(؛ 
سرزنش كردن و مالمت؛3 نكاح و ازدواج، توقيف 
و بازداشــت؛4 زدن كمتر از حد؛5 اجبار بر انجام 
يك فعل؛6 ضرب و يا ضرب شــديد؛7 نصرت و 

1. النهايه فی غريب الحديث و األثر، ج 3، ص 228.
2. الصحاح، ذيل مدخل.

3. تاج العروس، ذيل مدخل؛ لسان العرب، ذيل مدخل.
4. لسان العرب، ذيل مدخل.

5. معجم مقاييس اللغه، ذيل مدخل.
6. المحيط في اللغه، ذيل مدخل.

7. مجمع البحرين، ذيل مدخل.

ياری نمودن؛8 راغب اصفهانی چنين آورده است: 
»تعزير، نصرت همراه با تعظيم است و آن را از اين 
جهت تعزير گويند كه تأديب می باشــد و تأديب، 

ياری كردن مجرم است«.9
آنچه از معانی مختلف تعزير روشــن می شــود اين 
اســت كه برخی از اين معانی در معنای مثبت )تعظيم 
و نصــرت( و برخی نيز در معانــی منفی )تأديب، رد 
و منع، مالمت و ســرزنش( بــه كار رفته اند و به نظر 
می رسد كه معنای »رّد و منع« به عنوان معنای اصلی 
و مقبول، قابل دفاع تر باشد؛ چرا كه »مقصود از تعزير 
در اينجا معانی منفی آن است و كلمه مذكور نزد فقها 
در معانــی منفی آن به كار می رود نه معانی مثبت«؛10 
تصريح بســياری از اهل لغت هم تأييدی بر اين 
ادعاست؛11 گذشــته از اينها، جامعيت معنای رد 
و منع و بازگشــت بســياری از معانی به اين معنا 
هم گواهــی ديگر بر اثبات اين ادعاســت؛ برای 
نمونه »تأديب« شخص را از تكرار عمِل ارتكابی 
بازمــی دارد؛ »ازدواج«، مانــع از ارتكاب اعمال 
منافی عفت زن و شــوهر می شود و »سرزنش«، 
از بازگشــت به قبيح منع می كند. بايســتی توجه 
داشت كه در صورتی كه معنای اصلی واژه تعزير 
را »رد و منع« بدانيم، شامل هر عملی خواهد شد 
كه مجــرم را از ارتكاب جرم بازدارد، پس تعزير 

منحصر در ضرب و تازيانه نخواهد بود.

تعزیر در اصطالح فقها
تعزير در اصطالح فقها، عقوبتی اســت برای انجام 
رفتار مفسده انگيز، خالف مصالح عموم و ارتكاب 
معصيت.12 به بيان دقيق تر، تعزير عبارت است از 

8. كتاب العين، ذيل مدخل.
9. المفردات، ص 564.

10. تعزير و گستره آن، ص 23.
11. لسان العرب، ذيل مدخل؛ النهايه فی غريب الحديث و األثر، ج 3، 

ص 401؛ مجمع البحرين، ذيل مدخل.
12. المبسوط، ج 8، ص 69؛ أسس الحدود و التعزيرات، ص 7.
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هر فعل قبيح و حرام يــا ترك هر واجبی اعم از 
واجب عقلی مثل رّد امانات و واجب شرعی مثل 
قضای دين، كه در شــرع برای غالب مصاديق آن 
حد و اندازه خاصی تعيين نشــده13 يا حد شرعی 
دارد ولی شــرايط آن جمع نيست،14 مثل كمتر از 
چهــار بار اقرار به زنا. تعزير به لحاظ مقدار كمتر 
از حد شــرعی بوده15 و تعييــن آن )با توجه به 
مقتضيات زمان، نوع جرم و شــخصيت مجرمان( 
از اختيارات حاكم است16 تا طبق مصلحت عمل 
نمايد.17 آوردن قيد »انجام رفتار مفســده انگيز و 
خالف مصالح عموم« در اين تعريف، تعزير اطفال 

و مجانين را هم شامل می شود.
ابن قدامه حنبلی، تعزير را به »عقوبت شــرعی بر 
جنايتی كه حد، قصــاص و ديه ندارد«18 تعريف 
كرده است. شــربينی شــافعی در تعريف تعزير 
می نويسد: »تعزير عبارت است از تأديب در برابر 
ارتــكاب گناهی كه دارای حد يــا كفاره نبوده و 

جزء حقوق اهلل يا حقوق الناس باشد«.19
قانون گذار ايــران نيز در ماده 18 قانون مجازات 
اسالمی )مصوب 92(، تعزير را بدين گونه تعريف 
می نمايد: »تعزير مجازاتی است كه مشمول عنوان 
حد، قصاص يا ديه نيســت و به موجب قانون در 
موارد ارتكاب محرمات شرعی يا نقض مقررات 
حكومتی تعيين و اعمال می گردد«. با اينكه قانون 
مجازات مصر به پيروی از حقوق فرانسه، مجازاتها 
را بر اساس جرمی كه به آن می انجامد به مجازات 
جنايی، جنحه ای و خالفی تقســيم می كند نه به 
شيوه سنّتی و اسالمی )حدود، تعزيرات، قصاص 
13. شرائع االسالم، ج 4، ص 136؛ مسالك األفهام، ج 14، ص 325؛ 

كتاب الحدود، ص 3.
14. غنية النزوع، ج 1، ص 435.

15. قواعد االحكام، ج 3، ص 549.
16. تحرير الوسيله، ج 2، ص 477.

17. الدر  المنضود، ج 1، ص 20.
18. المغنی، ج 10، ص 324.

19. مغني المحتاج، ج 5، ص 522.

و ديات(، نمی توان تعريــف اصطالحی تعزير را 
از آن انتظار داشــت؛ اما حقوق دانان مصری در 
تعريف تعزير  آورده انــد: »مجازات مترتب بر آن 
دســته از جرايمی است كه شــريعت اسالم برای 
آن كيفر خاصی معيّن نكرده اســت«.20 برخی از 
حقوق دانان مصری معتقدند كه سه مجازات  سنّتی 
حدود، قصاص و ديات همگی در زمره مجازات 
جنايــی، قــرار دارند و تعزيرات نيز بر حســب 
درجاتش در ذيل هر ســه نوع مجازات جنايی، 

جنحه ای و خالفی می گنجد.21

تعزیر در روایات
به طور كلی اخبار وارد شــده دربــاره تعزير را 

می توان به شش دسته تقسيم نمود:
1- رواياتی كه تعزير را به صورت مطلق و بدون 
بيان نوع مجازات تعزيری به كار برده است. از قبيل 
أبی عبداهلل)ع(  بن  روايات ذيل: »عن عبدالرحمن 
فی رجل سب رجاًل بغير قذٍف عرض به هل عليه 
حّد قال عليه تعزيٌر«.22 عبدالرحمن بن ابی عبداهلل 
می گويد كه از امام صادق )ع( سؤال كردم: »مردی 
ديگری را دشــنام و ناســزا می دهد بدون اينكه 
نســبت زنا بــه او بدهد. آيا مســتحق حد قذف 
اســت؟«. حضرت فرمودند: »بايد تعزير گردد«. 
همچنين مرحوم صدوق درباره يكی از قضاوتهای 
حضرت علــی )ع( چنين نقل می كند: »ال قطع فی 
الّدغارة الُمعَلنة و هی الُخلَســة و لكن أعّزره«.23 
يعنی درباره كســی كه در انظار عمومی و آشكارا 
دســت به چپاول می زند مجازات قطع يد جاری 
نمی شــود ولی چنين شــخصی را تعزير می كنند. 
از امام صــادق )ع( نيز درباره مجازات كودكی كه 

20. التشــريع الجنائي الســالمي مقارنًا بالقانون الوضعي، ج 1، ص 
685؛ التشريع الجنائی السالمی، ص 47.
21. التشريع الجنائی السالمی، ص 58.

22. وسائل الشيعه، ج 28، ص 202؛ الكافی، ج 7، ص 243.
23. من اليحضره الفقيه، ج 4، ص 65.
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دزدی كرده بود پرسيده شد، فرمودند: »تا دو بار 
بخشيده می شود اما بار سوم تعزير می شود«.24

در منابع روايی اهل ســنت هم از عبدالملك بن 
عمير نقل شــده است كه وقتی از علی)ع( پرسيده 
شــد مجازات فردی كه به ديگری »ای فاســق« 
يا »ای خبيث« گفته باشــد چيست آن حضرت 
فرمودنــد: »اين الفاظ، فحش بوده و دارای تعزير 

است و حد ندارد«.25
2- اخبــاری كه در آنها تعزيــر به معنای ضرِب 

معيّن به كار رفته است.
خبر اسحاق بن عمار: »قال سألت أبا ابراهيم )ع( 
عن التعزير كم هو؟ قال بضعه عشــر سوطًا ما بين 
العشرة الی العشــرين«.26 از امام موسی كاظم)ع( 
ســؤال كردم: تعداد تعزير چقدر اســت؟ ايشان 
فرمودند: بين 10 تا 20 ضربه شالق است. در فقه 
الرضا نيز چنين آمده است: »التعزير ما بين بضعة 
عشر ســوطًا الی تسعة و ثالثين و التأديب ما بين 
ثالثة الی عشــرة«.27 يعنی تعزير حد فاصل ده و 
اندی تازيانه تا ســی و نه تازيانه است اما تأديب 

حد فاصل سه تا ده تازيانه است.
ابن ماجه نيز روايتی را از ابوهريره آورده است كه 
روا فوق عشرة  از پيامبر)ص( نقل می كند: »التُعزِّ

أسواط«؛28 »بيش از ده تازيانه، تعزير نكنيد«.
3- رواياتی كه در آنها مجازات تعزيری به صورت 
حبس و جريمه و تبعيد و نظاير آن غير از ضرب 

معيّن به كار رفته است.
درباره كسی كه گوشواره دختركی را ربوده آمده 
است: »اين يك چپاول آشكار است«؛29 پس او را 
مجازات بدنی كردند و دستور زندان دادند. همچنين 

24. وسائل الشيعه، ج 28، ص 294.
25. مسند ابن الجعد، ص 326.

26. وسائل الشــيعه، ج 28، ص 375؛ تهذيب  األحكام، ج 10، ص 
.144

27. فقه الرضا، ص 309؛ مستدرك الوسائل، ج 18، ص 194.
28. سنن ابن ماجه، ج 2، ص 867.

29. وسائل الشيعه، ج 28، ص 269.

ســكونی از امام صــادق)ع( و او از پدرش امام 
باقــر)ع( و او از جدش حضرت اميرالمؤمنين )ع( 
نقل می كند كه ايشان فرمودند: »يجب علی االمام 
أن يحبس الفساق من العلماء و  الجهال من األطبا 
و المفاليس من األكرياء«؛30 »بر امام واجب است 
كه دانشــمندان فاسق، اطبای جاهل، و تجاری را 
كه ورشكسته شــده اند و در پرداخت ديون مردم 

كوتاهی می كنند، زندانی نمايد«.
از منابع روايی اهل سنت نيز الجامع الصحيح ذيل 
عنوان »ما يُشرع فيه التعزير« از معاوية بن َحيدة 
نقل می كند كه پيامبر)ص( فردی را به خاطر اتهام، 

حبس كرد و سپس، آزادش نمود.31
4- اخباری كه تعزير در مورد جمع بين ضرب و 

غير آن به كار رفته است.
ســماعه می گويد از امام صادق )ع( سؤال كردم: 
شــهودی كه به باطل و دروغ شهادت داده اند به 
چه كيفری عقوبت می شــوند؟ فرمود: »بايد حِد 
]تازيانه[ بخورند، حــدی كه وقت و اندازه آن به 
دست امام است و عالوه بر ضرب بايد آنها را در 

بين مردم بگردانند تا شناخته شوند«.32
ُمظهــری حنفی نيز ذيل بــاب التعزير، روايتی را 
از عمــر بن خطاب نقل می كند كــه در آن آمده، 
جَل قد َغلَّ  پيامبــر)ص( فرمودند: »إذا وجدتُم الرَّ
في سبيل اهلل فأحرقوا متاَعه واضربوه«؛33 »هرگاه 
فردی را يافتيد كه نسبت به غنائم جنگی، خيانت 
كرده باشــد، متاعــش را در آتش بســوزانيد و 

تازيانه اش بزنيد«.
5- رواياتــی كه تعزير را به معنای ضرب كمتر از 

حد به كار برده است.
»حّماد بن عثمان عن ابی عبداهلل )ع( قال: قلت له 
كم التعزير. فقال دون الحد، قال قلت: دون ثمانين 

30. تهذيب  األحكام، ج 6، ص 319.
31. الجامع الصحيح للسنن و المسانيد، ج 38، ص 70.

32. وسائل الشيعه، ج 28، ص 376.
33. المفاتيح في شرح المصابيح، ج 4، ص 276. 
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قال ال، ولكن دون أربعين؛ فانها حد الملوك قلت: 
و كم ذاك قال: علــی قدر ما يراه الوالی من ذنب 
الرجل و قوة بدنه«؛34 »حّماد بن عثمان می گويد: 
از امام صادق)ع( سؤال كردم مقدار تعزير چه اندازه 
است؟ فرمود: كمتر از حد است. عرض كردم آيا 
كمتر از هشــتاد ضربه؟ فرمودند نه، بلكه كمتر از 
چهل ضربه اســت؛ زيرا چهل ضربه حد مملوك 
اســت. عرض كردم پس چه اندازه است؟ فرمود: 
هر انــدازه كه حاكم صالح بداند و اين صالح ديد 
بســتگی به گناه مرد و توان جسمی او دارد«. از 
امام صادق )ع( و امام كاظم)ع( نيز درباره كسی كه 
به ديگری گفته بود »يا ولد الزنا« چنين نقل شده 
است كه فرمودند: »لم يجلد و انما يعزر و هو دون 

الحد«.35 يعنی وی به كمتر از حد تعزير می شود.
در سنن بيهقی نيز از مغيره نقل شده است كه عمر 
بن عبدالعزيز در قالب يك دســتور، چنين نوشت 
كه: »تعزير نبايد به كمترين مقدار حد يعنی چهل 

ضربه تازيانه، برسد«.36
6- رواياتی كه در آنها تأديب به معنای تعزير به 

كار رفته است.
اســحاق بن عمار از امام صــادق)ع( نقل می كند كه 
فرمودنــد: »آكل الميتة و الــّدم و لحم الخنزير عليهم 
َب قلت فان عاد يؤّدب قال يؤدب و  أدٌب فإن عاد أُدِّ
«؛37 »كسی كه ميته، گوشت خوك  ليس عليهم حدٌّ
و خون بخورد، تأديب می شود و اگر بعد از تأديب 
شدن دوباره چنين كند تأديب می گردد. راوی از 
امام)ع( ســؤال می كند كه اگر بار سوم هم بخورد 
باز تأديب می شــود؟ حضرت فرمودند: آری بر 

چنين افرادی حد جاری نمی شود«.
بالجمله از روايات ذكر شــده می توان فهميد كه 
تعزير نه تنها منحصر در ضرب معيّن نيست بلكه 

34. وسائل الشيعه، ج 28، ص 375.
35. الكافی، ج 7، ص 206.

36. السنن الكبری، ج 8، ص 568.
37. وسائل الشيعه، ج 28، ص 371.

اعم از آن است و می تواند عقوبات ديگری چون 
حبس و تبعيد و... را هم شــامل شــود؛ همچنين 
تعزير با برخی عباراتی همچون تأديب و عقوبت 
)مجازات( مترادف دانســته شــده است، هرچند 

تعزير و تأديب با هم تفاوت دارند.38

انگاره انحصار تعزیر در ضرب و ادله طرف داران 
آن

آياتی از قرآن كريم نظير »َو الَِّذیَن َیْرُموَن الُْمْحَصَناِت... 
َفاْجِلُدوُهــْم َثَماِنیَن َجْلَدًة...«؛39 »كســانی كه زنان 
پاك دامن را متهم می كنند ... آنها را هشتاد تازيانه 
بزنيد ...«، و روايات فراوانی كه از اهل تشــيع و 
تسنن نقل شده است، ترديدی باقی نمی گذارند كه 
ضرب با تازيانــه در حدود و تعزيرات، به عنوان 
مجازات تشريع شده اســت؛ اما در اينكه تعزير 
منحصر در ضرب است يا نه، بين فقها دو ديدگاه 
وجود دارد. جمعی از ايشان معتقدند كه تعزير اعم 
از ضرب، تهديد، حبس، تبعيد، كيفر مالی و غيره 
است و عده ای نيز بر اين باورند كه در تعزيرات، 
اصل بر تازيانه اســت و مجازاتهای ديگر عنوان 
بدل دارد. بنابرين، بدل به لحاظ ميزان و از حيث 
ل تجــاوز نمايد و منحصر به  تأثيــر نبايد از مبدَّ
مورد مشخص و معيّن است كه در احكام يا عمل 
قانون گذار اسالمی آمده است و در غير آن موارد، 
نمی توان آن را اعمال نمود. همچنين گفته شده كه 
اختيار عقوبِت ديگر منوط به رضايت بزه كار است 

38. از جمله اين تفاوتها به چند مورد اشاره می شود: الف( در تعزير، 
برخالف تأديب، قتل مجرم در صورت تكرار جرم )در مرتبه سوم يا 
چهارم( جايز است؛ ب( مجری تعزير، امام و حاكم است ولی مجری 
تأديب می تواند پدر، جدپدری، معلم، وصی و مؤمنين عادل نيز باشند؛ 
ج( تعيين مقدار تعزير با حاكم اســت درحالی كه براســاس روايات، 
مقدار تأديب نبايد از 20 ضربه شــالق تجاوز نمايد؛ د( عدم ضمان 
در تعزير، در صورتی اســت كه مجرم تلف شود، اما در صورت تلف 
مجرم در تأديب، مجری تأديب ضامن اســت چون شرط است كه در 
تأديب، مجرم بايستی سالم بماند ولی در تعزير، اين شرط منتفی است.

39. نور، 4.
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و بايستی برابر با مجازات تازيانه باشد.40 ادله اين 
گروه عبارت است از:

1( اظهارات اهل لغت و فقها
اظهارات مذكور بيانگر اين امر است كه لفظ تعزير، 
ظهــور در مجازات با تازيانه به مقدار كمتر از حد 
دارد.41 يكی از فقهای معاصر، مدعی است كه اهل 
لغت بر اين معنا اتفاق نظر دارند كه تعزير در لسان 
شارع و عرف متشرعه، فقط به معنای ضرب كمتر 
از حد است و تعزير در روايات و كالم فقها نيز بر 

همين معنا ظهور دارد.42
2( اقتضای اصل قانونی بودن مجازاتها

برخی از حقوق دانان، عدم انحصار تعزير به ضرب 
را در تضاد با اصل يادشــده دانسته و می گويند: 
»نامعيّــن بودن كم و كيف كيفرهــا مغاير با اصل 
قانونــی بودن مجازاتها اســت. در ميــان فقهای 
اسالمی نظريه ای هست بر اينكه تعزير اختصاص 
به »زدن« دارد و ميزان آن مادون حد اســت. اين 
قول با اصل قانونی بودن مجازاتها بيشــتر تناسب 
دارد. ولی قول ديگر كه قانون مجازات اسالمی از 
آن تبعيت كرده قائل به تعميم تعزير در مفهوم زدن 

و جز آن است«.43
3( مقتضای اصل »اصالة  التعیین« و قاعده سلطنت

ترديدی نيست كه بر حاكم جايز است بزه كاری را 
كه يك عمل ممنوِع مســتوجب مجازات تعزيری 
انجام می دهد، به مقتضای تسالم اصحاب و داللت 
روايات، با تازيانه به ميزان كمتر از حد شــرعی 
كيفر نمايد. همچنين طبق اصل اولی، مســلمان و 
اموال او محترم و ايذای مسلمان حرام است. حال 
از آنجا كه مجازات اين بزه كار به ساير طرق، نص 
و دليل روشنی ندارد، ترديد می شود كه آيا می توان 

40. قواعد فقه ـ بخش جزايی، ج 4، ص 209.
41. معجــم مقاييس اللغه، ذيل مدخل؛ الصحاح، ذيل مدخل؛ لســان 

العرب، ذيل مدخل.
42. التعزير، احكامه و حدوده، ص 24.

43. حقوق جزای عمومی، اردبيلی، ج 2، ص153.

چنين مسلمانی را حبس كرد يا تبعيد نمود يا خير؟ 
با حصول شــك و ترديد، حرمت حبس او و الزام 
به ساير طرق تعزير استصحاب می شود و در نتيجه 
آنچه جايز است تنها ضرب با تازيانه به مقتضای 

دليل خاص و به مقدار كمتر از حد است.44
4( یقین به حصول امتثال و قطع به برائت

در مواردی كه از مصاديــِق دوراِن امر بين تعيين 
)ضــرب( و تخيير )بين ضرب و ســاير مصاديق 
تعزير از حبس و تبعيد و جريمه مالی و...( است، 
مقتضای اصل، تعيين و انتخاب فردی اســت كه با 
انجام آن، تكليف قطعی ادا می شــود و از آنجا كه 
كيفر بزه كار با تازيانه بــدون هيچ اختالفی جايز 
است، با اجرای آن به حكم عقل، تكليف مجازات 
بزه كار بر خالف ســاير طرق به طور قطع از عهده 

حاكم ساقط خواهد شد.45
5( روایات

1- استفاده از عموم برخی روايات وارده، همچون: 
»ان اهلل جعل لكل شی حداً و جعل علی من تعّدی 
حداً مــن حدود اهلل حــداً«؛46 »خداوند برای هر 
چيزی حدی معيّن قرار داده است و بر كسی كه به 
حــدی از حدود الهی تجاوز نمايد نيز حدی معيّن 
كرده اســت«. »معنای حد در اين روايات اعم از 
حد مصطلح و تعزير اســت و چون حد مصطلح 
همان ضرب اســت، پس تعزير نيز از سنخ ضرب 
خواهد بــود؛ زيرا در هر دو مورد با عنوان واحد، 

اطالق حد شده است«.47
2- رواياتی كه ظهور در انحصار تعزير در ضرب، 
كمتر از حد )دون الحد( دارد. مانند »لم يجلد و انما 

44. ر.ك: فقــه الحدود و التعزيرات، ج 1، ص 51؛ تعزير و گســتره 
آن، ص 67.

45. ر.ك:  التعزيــر، احكامه و حدوده، صــص 24-26؛ تعزيرات از 
ديــدگاه فقه و حقوق جزا، ص 216؛ قواعد فقهـ  بخش جزايی، ج 4، 

صص 211و212.
46. الكافی، ج 7، ص 174.

47. نظام الحكم في السالم، ص 308.
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يعزر و هو دون الحد«48 و »قلت له كم التعزير فقال 
دون الحد«.49 

3- رواياتی كه عدد خاصی معيّن كرده اســت. از 
قبيل روايتی كه مجازات جماع با همســر در روز 
ماه رمضان را بيســت و پنج تازيانه )بر هر يك از 
زن و مرد( می داند )در صورت عدم تمايل زوجه، 

مرد پنجاه تازيانه می خورد(.
4- رواياتــی كــه از تعزير بــه كلماتی همچون 
»ضرب« و »جلد« و »ســوط« تعبير كرده است. 
برای نمونه: »التعزير مابين بضعة عشــر سوطًا الی 
تســعة و ثالثين«.50 اطالق ايــن روايات داللت 
می كنــد بر اينكه تعزير در اين موارد تنها با ضرب 

است.

نقد ادله طرف داران انحصاِر تعزیر
در نقد دليل نخســت )اظهارات اهل لغت و فقها( 
بايستی توجه نمود كه  اواًل: همانطور كه در ابتدای 
بحث )تعزير در لغت( بيان شــد، تعزير در لغت به 
معنای »رد و منع« است و تازيانه مصداق روشن و 
بارز آن، به ويژه در زمانهای قديم بوده است و بين 
لغويون نيز هيچ اجمــاع و وحدت نظری مبنی بر 
اينكه تعزير منحصراً به معنای ضرب باشد، وجود 
ندارد. ثانيًا:  اطالق واژه تعزير در مصاديق مختلف 
آن، نيازمند تأييد لغويون نيست. ثالثًا: كلمات فقها 
در انحصار تعزير در ضرب، صراحت ندارد و هيچ 
كــدام از فقها )در غير مــوارد منصوص( صراحتًا 
نگفته اند كه تعزير به غيِر ضرب جايز نيست؛ بلكه 
برخی از فقها بر خالف ايــن ديدگاه، برای تعزير 
مصاديق ديگری غير از ضرب نيز ذكر كرده اند؛ »و 
هو يكون بالضرب و الحبس و التوبيخ«؛51 شــهيد 
اول نيز در بيان فرق بين حــد و تعزير می گويد: 

48. وسائل الشيعه، ج 28، ص 188؛ الكافی، ج 7، ص 206.
49. فقه الرضا، ص 309.

50. مستدرك الوسائل، ج 18، ص 194.
51. تحرير االحكام، ج 2، ص 239.

»دخول التخيير فيه بحسب انواع تعزير و ال تخيير 
فی الحدود اال فی المحاربه«.52 بر اين اساس، اگر 
تعزير منحصر در ضرب باشد، بيان تخيير به حسب 
انواع تعزير توسط شــهيد اول، امری عبث و لغو 

می بود.
در خصوص دليــل دوم )اقتضــای اصل قانونی 
بودن مجازاتها(، گذشته از اينكه در بعضي موارد، 
مجازات تعزيري در روايات تعيين و ميزان آن در 
قالب اقّل و اكثر و يا به صورت مشــخص و معيّن 
نظير حد ذكر شده است،53 اكثريِت فقها و دانشمندان 
نيز معتقدند كه حكومت اســالمي به خاطر حفظ 
مصلحــت و جلوگيري از صدور احكام بي رويه و 
بســيار متفاوت، مي تواند در خصوص تعزيرات، 
ضوابطي را مشــخص و نوع يا انــواع مجازات 
حداقلی و حداكثري را تعيين كند تا دادرس دادگاه 
در آن محــدوده حكم صادر كند. در اين روش نه 
تنها نظام )مجازاتهاي نامعيّن( منتفي است، بلكه با 
اصل قانوني بودن مجــازات و اقدامات تأميني و 
تربيتي بيشتر منطبق است. در سيستم جزائي ايران 
هم، مســئله احكام نامعيّن بــه هيچ وجه پذيرفته 
نشده است و مجازات تعزيري هم به نحوي نيست 
كه انطباق پذير با سيستم مجازاتهاي نامعيّن باشد؛ 
چرا كه اكثر مجازاتهاي تعزيري از طرف قانون گذار 
تعيين و مشّخص شده است و دادرس اختيار اينكه 
مّدت مجازات را نامحدود اعالم كند و خاتمه آن 
منوط به نظر مقامات اجرايي زندان باشد، را پيش 
بيني نكرده اســت.54 با توجه بــه اين قاعده كلی 
گرچه نصوص قانونــی، قابل تحديدند اما مصالح 
مردم، محدودشــدنی نيست، شريعت اسالم دست 
ولی امر را در كيفردهی نبسته است بلكه با در نظر 
گرفتن يك دســته ضوابط و ملزم ساختن ولی امر 

52. القواعد و الفوائد، ج 2، ص 144.
53. التشــريع الجنائي الســالمي مقارنًا بالقانون الوضعي، ج 1، ص 

687؛ حقوق جزاي عمومي، شامبياتی، ج 2، ص 332.
54. حقوق جزاي عمومي، شامبياتی، ج 2، صص 337و338.
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به رعايت آنها، خأل ناشــی از اصل قانونی بودن 
مجازاتها را نيز پر كرده است.55

در نقد دليل سوم )قاعده سلطنت(،  »اين مقدمه كه 
می گويد تعزير فقط به وســيله ضرب جايز است 
صحيح نيســت و به اصطالح اهل فن، مصادره به 
مطلوب است؛ زيرا اصل مدعا اين است كه تعزير 
تنها به وسيله ضرب جايز و با غير آن محل ترديد 
است. از اين رو اين مقدمه، جواز تعزير به وسيله 
ضرب را اثبات می كند نــه انحصار در آن را«.56 
همچنين  اين عبارت كه مجازات بزه كار به ســاير 
طرق، نص و دليل روشــنی ندارد، صحيح نيست؛ 
زيرا ما دليل و رواياتی داريم كه در آنها مجازات 
تعزيــری به صورت حبس، جريمه، تبعيد و نظاير 
آن غير از ضرب معيّن به كار رفته است كه برخی 
از اين موارد در بحث تعزير در روايات بيان شد.

 اطالق عبارت »التعزير الی الوالی« يا »التعزير بيد 
االمام« در روايات نيــز، عموماِت اطالقاِت ادله 
اوليــه حرمت ايذای مســلم را تقييد و تخصيص 
می زنــد و به حاكــم اين اختيــار را می دهد كه 
متناسب با مصلحت جامعه و شدت و ضعف جرم، 
مجازاتهايــی را غير از ضــرب، جعل نموده و به 

اجرا درآورد.
امــا دليل چهارم )يقين به حصول امتثال و قطع به 

برائت(:
الف: نمی تــوان پذيرفت كه مورد از موارد دوران 
امر بين تعيين و تخيير اســت به نحوی كه ضرب 
مجرم در هر صورت جايز باشد؛ زيرا اين احتمال 
نيز وجود دارد كه رعايت مراتب تعزير الزم باشد. 
بــه اين نحو كه تعزير با توبيــخ، مالمت و تهديد 
مجــرم آغاز و در نهايت به ضرب، حبس و تبعيد 
وی ختم می گردد؛ چرا كه معاصی مختلف اســت 
و فرهنگ و روحيات افراد، متفاوت؛ و چه بســا 
فردی با تهديد و توبيــخ از انجام معاصی دوری 

55. التشريع الجنائی السالمی، صص 48و49.
56. تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق جزا، ص 216.

جويــد در حالی كه ديگری جز با حبس از انجام 
آن دســت برندارد. بر اين اساس تعيين مجازات 
ضرب در تمــام موارد و برای تمــام گناه كاران 

ادعايی است بی دليل«.57
ب: مســئله دائر مدار ميان تعيين و تخيير در مقام 
امتثال نيســت تا گفته شود اشــتغال يقينِی ذمه، 
مقتضی 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 معنای عام تنبيه و تعزير؟ و حق اين 
اســت كه در چنين مواردی اصــل برائت جاری 

گردد نه اصل اشتغال.58
ج: بر فرض بپذيريم كه مورد از موارد دوران امر 
بين تعيين و تخيير است، می گوييم: »به طور كلی 
نسبت به جواز مجازات به انواع عقوبتهای متناسب 
با جرايم ارتكابی، روايت و دليل اجتهادی داريم. 
از اين رو امر داير نمی شود تا گفته شود كه اصل 
در اين گونه موارد به حكم عقل، اختيار فرد معيّن 

است«.59
در نهايت نسبت به نقد قســمت اول )استفاده از 
عموم برخی روايات( از دليــل پنجم )روايات(، 
ايراد وارد اســت كه اواًل: حــِد مصطلح، منحصر 
در ضرب نيست و چه بســا می تواند قتل و قطع 
دست و تبعيد )در محاربه( و ... باشد. ثانيًا: اينكه 
تعزير نيز بايد از جنس حد مصطلح باشــد نياز به 
دليل دارد. ثالثًا:  حد در اين عبارت عموميت دارد 
و مــا هم واژه حد را در همــان معنای عام خود 
به كار می بريم؛ بر اين اســاس در جمله نخست، 
معنــای حد، »احكام و قوانيــن الهی« و در آخِر 
جمله دوم نيز به معنــای »عقوبت« يعنی اعم از 
حد اصطالحی و تعزير خواهــد بود. و انصراف 
معنای حد به »ضــرب« نياز به قرينه دارد و اين 

57. همان، ص 217.
58. مبانی فقهی حكومت اسالمی، ج 3، ص 503.

59. قواعد فقه ـ بخش جزايی، ج 4، ص 216.
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قرينه هم بر ما مخفی اســت و بلكه قرائنی وجود 
دارد كه بر همان معنــای عام خود يعنی احكام و 
قوانين داللت دارند؛ مثل آيه 13 و 14 سوره نساء 
كه می فرمايد: »ِتْلَک ُحــُدوُد اهلل« و »َوَمن َیْعِص 
اهللَّ َوَرُســولَُه َوَیَتَعَدّ ُحُدوَدُه« كه با توجه به آيات 
قبلی آن، خداوند متعال احكام و قوانين و محدوده 

احكام و سهام مختلف ارث را بيان می نمايد.60
اما درباره ســاير روايات می توان چنين گفت كه 
در مقابل اين سه دســته از روايات اخير، اخباری 
نيز وارد شــده اند كه تعزير بــزه كار را با حبس و 
تبعيــد و مجازات مالی و ... ذكــر كرده اند كه غير 
از ضرب اســت )نمونه اين دســت از روايات نيز 
در ابتدای مقاله يعنی دســته سوم از مبحث تعزير 
در روايات ذكر گرديــد(. بنابراين آنچه كه از اين 
روايات فهميده می شــود آن اســت كه تازيانه، به 
خصوص در زمانهای گذشــته، مصداق بارز و فرد 
شــايع تعزير بوده است نه مصداق منحصر و يگانه 
آن. اين عبارت نيز كه گفته شود اطالق واژه ضرب 
و مثل آن، داللت بر انحصار تعزير در ضرب است، 
اين دليل اخص از مدعاســت؛ زيرا مدعا در اينجا 
عــدم كفايت ضرب در تعزير نيســت بلكه كفايت 

غيرضرب در غير موارد منصوص است.

انگاره تعمیم مجــازات تعزیری به غیرضرب و 
ادله طرف داران آن

فقيهان مشــهور اماميه به عــدم انحصار مجازات 
تعزيری به ضرب، قائل شــده اند؛ فقهای اهل سنت 
ـ اعم از حنفيه، مالكيه، حنبليه و شــافعيه ـ هم به 
اتفاق آرا، تعزير را به ضرب، منحصر ندانسته بلكه 
مواردی همچون توبيخ، ســرزنش زبانی، حبس، 
غرامت مالی و... را كه حاكم شــرع، بر حســب 
مقتضای حال مرتكب و ســاير مؤلفه ها، مصلحت 

60. تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق جزا، ص 212.

ببيند جزء تعزيرات دانسته اند.61 در كل، حقوق دانان 
مصری همان رويكرد فقيهان اهل تسنن را اختيار 
نموده و تعزير را به مواردی همچون اعدام، حبس، 
غرامت مالی، تبعيد و... هم تســّری داده اند.62 ادله 

ايشان عبارت است از:
1( کالم برخی از فقها

»التعزير يكون بالضرب و الحبس و التوبيخ أو بما 
يراه االمــام«.63 »در اجرای تعزير، حاكم در تعيين 
انواع عقوبتها دارای اختيار اســت«.64 »از جمله 
تفاوتهای حدود و تعزيرات اين است كه برای حاكم 
در تعيين اندازه و نوع عقوبت در حدود، به استثنای 
حد محارب، اختياری نيســت؛ بر خالف تعزيرات 
كه حاكم در انتخاب انــواع عقوبتها دارای اختيار 
اســت«.65 و در نهايت، فتوای صريحی كه آيت اهلل 
مكارم شــيرازی به تعميم مجازاتهای تعزيری داده 
است.66 كاســانی از فقهای حنفی نيز در اين باره 
می نويســد: »تعزير يعنی ايراد گرفتن و توبيخ كه 
امری اســت غيرمقّدر و گاه بــه صورت حبس و 
گاه نيز به صورت بــاال بردن صدا و اخم كردن يا 
ضرب تازيانه است«.67 نووی از فقيهان شافعی نيز 
می گويد: »تعيين نوع تعزير و اينكه به شكل حبس 
يا ضرب تازيانه يا ســيلی زدن باشــد به نظر امام 
واگذار شده است تا به اجتهاد خود عمل كند و به 
يكی از كيفرهای نام برده يا حتی تركيبی از دو مورد 
از آنها مجــازات نمايد يا می تواند به توبيخ زبانی، 
اكتفا كند«.68 صاحب منح الجليل از فقهای مذهب 

61. بدائع الصنائع، ج 7، ص 58؛ منح الجليل، ج 9، ص 355؛ شــرح 
الزركشــي علی مختصر الخرقــی، ج 6، ص 404؛ الفقه علی المذاهب 

األربعه و مذهب أهل البيت)ع(، ج 5، ص 591.
62. التشريع الجنائي السالمي مقارنًا بالقانون الوضعي، ج 1، ص 685؛ 

التشريع الجنائی السالمی، ص 53.
63. تحرير االحكام، ج 5، ص 349.

64. نضد القواعد الفقهيه علی مذهب االماميه، ص 473.
65. القواعد و الفوائد، ج 2، ص 144.
66. رساله توضيح المسائل، ص 489.

67. بدائع الصنائع، ج 7، ص 58.
68. روضة  الطالبين، ج 10، ص 174.
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مالكی می آورد: »امام بر اساس تشخيص اجتهادی 
خود، مرتكب معصيت را بــا حبس يا مالمت يا 
سرپا ايســتادن در برابر جمعيِت نشسته، برداشتن 
عمامه يا زدن با تازيانه و عصا و اشياء همانند آن، 
تعزير می كند«.69 زركشی، فقيه حنبلی، می نويسد: 
»تعزير، بر حسب تفاوت افراد و جرمها، مختلف 
بوده و در ضرب، تعيّن ندارد و بلكه اجرای آن با 

حبس و سوزاندن نيز جايز است«.70
2( اطالق روایات

از آنجا كه معنای اصلی و جامع »تعزير« را »رد و 
منع« دانستيم، پس ديگر معانی تعزير به اين معنی 
بازمی گردد؛ از اين رو ايــن معنا حاوی مفهومی 
گسترده است كه شامل هر نوع عقوبت و مجازاتی 
می شود كه بازدارنده و مانع ارتكاب مجرم از گناه 
و تخلف باشد تا آنجا كه نمی توان ادعا كرد حبس 
و تبعيد و توبيخ و... تعزير نباشــند. در تقرير اين 
دليل گفته اند: »ممكن است از اطالعاتی كه داللت 
بر ثبوت نفس تعزيــر دارد، بدون اينكه متعرض 
كيفيت خاصی از تعزير باشد، بتوان استفاده تعميم 
نمود؛ زيــرا مقتضای اين اطالقــات لزوم همين 
عنوان اســت كه مترادف با تأديب است. رواياتی 
كه مقدار تعزير را معيّن می كند نمی توانند نسبت به 
اين مطلقات از نظر كيفيت مقيد باشند؛ زيرا ظاهر 
اين گونه روايات چنين است كه اگر تعزير با ضرب 
واقع شد، بايد به اندازه معيّن باشد و اما اينكه الزم 
اســت منحصراً با ضرب و شالق صورت پذيرد، 
چنين داللتی ندارند. يعنی دو جهت را بيان كنند؛ 
نوع عقوبت كه ضرب اســت و تعيين مقدار آن، 
كه كمتر از حد مصطلح اســت. بنابرين می توان با 
توجه بــه اطالقات تعميم در مجازاتهای تعزيری، 
به عدم لزوم انجام تعزير منحصراً به وسيله ضرب، 

حكم نمود«.71

69. منح الجليل، ج 9، ص 355.
70. شرح الزركشي علی مختصر الخرقی، ج 6، ص 404.

71. تفصيل الشريعه فی شرح تحرير الوسيله ـ الحدود، ص 427.

3( مالک مجازاتهای اسالمی
عبدالقادر عوده از حقوق دانان نام دار مصر در اين 
باره و در ذيــل بحث از ماهيت مجازات تعزيری 
می گويد: »محدود ساختن قاضی به تعيين يك نوع 
مجازات، مانع از تحقق فلســفه و مالك مجازاتها 
گرديده و سبب خواهد شــد كه در اغلب موارد، 
كيفرها، غيرعادالنه باشــد؛ زيرا شــرايط جرم و 
مجرم، در همه موارد، يكسان نيست«.72 سيسوانی 
و ابن نجيم از فقيهان حنفی نيز به نقل از سرخسی 
دليل بازگذاشــته شدن دست امام در تعيين تعزير 
و عــدم انحصار آن به يك مورد خاص را در اين 
می داننــد كه مقصود از تعزيــر، منع و جلوگيری 
اســت، حال اينكه وضعيت افراد، نسبت به تحقق 
اين هدف، متفاوت اســت. به طوری كه برخی با 
ِصرف نصيحت، بازداشته می شوند و برای ممانعت 

بعضی ديگر نياز به زدن يا حبس كردن است.73
روشــن است كه »برخورد با جرم صرفًا در قالب 
مجازاتها محدود نمی شود؛ زيرا رفتار مجرمانه از 
زمينه های زيادی اثر می پذيــرد و برای ممانعت 
از آن، گذشــته از برخورد جزائی با مرتكب، بايد 
به فكر ايجاد زمينه های رفتار مناســب و زدودن 
بســترهای رويش فساد بود. بررســی آيات و 
روايات نقل شده در خصوص مجازاتهای اسالمی 
نشان می دهد كه شــارع در اين مجازاتها اهداف 
مختلفی چــون امنيت )اعم از امنيت جانی، مالی، 
حيثيتی و حتی فكر كردن و روانی اجتماع( عبرت، 
ســزادهی، حفظ حريم خانواده و سالمت روابط 
اجتماعی، صيانت جامعه از شر مجرم، احقاق حق 
مجنی عليه، حفظ حريم دين و اعتقادات و حريم 
مســلمين، اصالح مجرم و تغيير در رفتار او و ... 
در نظر داشته اســت«.74 از اين رو عقوبت واحد 

72. التشــريع الجنائي الســالمي مقارنًا بالقانون الوضعي، ج 1، ص 
.685

73. فتح القدير، ج 1، ص 345؛ البحر الرائق، ج 5، ص 44.
74. حدود و تعزيرات در نظام جزايی اسالم، صص 180-177.
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و انحصار تعزير در ضرب، نمی تواند پاســخگوی 
تمام اين اهداف باشــد و حتی ممكن اســت كه 
نســبت به برخی موارد، هرگز بازدارنده نباشد و 
اثر مثبت و مطلوبی در بــزه كار ايجاد ننمايد. لذا 
برای رسيدن به هدف و مقصود از مجازات، بايد 
با توجه به نوع جرم و شــدت اثر تخريبی آن و 
احوال بزه كار و شرايط زمانی و مكانی، مجازات 
متناسب با آن را اتخاذ نمود. دكتر نجيب الحسنی از 
حقوق دانان مصر در اين رابطه می نويسد: »علت 
وسعت دايره شمولی تعزيرات و عدم انحصار آن 
در مورد خاص، متنوع بودن جرايم مســتوجِب 
تعزير و اختالف درجه موجود در ميان اين دسته 

از جرايم است«.75
4( اختیارات حاکم در تعزیر

نخســت با وجود دليل )رواياتی كــه در غير از 
ضرب با تازيانه وارد شــده اند( می توان از اصل 
)اصل بــودن تازيانه در تعزيــرات( عدول كرد. 
از اين گذشــته، »اتكا به اصــل در جايی ممكن 
اســت كه اطالقی در كار نباشد و به حاكم اجازه 
انتخاب از ميان اشــكال مختلف تعزير ندهد. اما 
ادله موجود در بحث تعزير، اختيار شكل تعزير را 
به دست حاكم داده و جايی برای ترديد و تمسك 

به اصل باقی نمی گذارد«.76
تفويض اختيار به حاكم در تعزير مجرم، در بيانات 
فقهای شيعه و اهل تســنن، با تعابير مختلفی، به 
گونه ای مشهود اســت77 كه يكی از علمای اهل 

سنت ادعای اجماع كرده است.78
به طور كلی بــا تجويز تعميم مجازاتهای تعزيری 
بر آنيم كه در شــرع هر مجازاتــی كه در قالب 
حدود، قصاص، ديــه و كّفاره جای نگيرد، تعزير 

75. التشريع الجنائی السالمی، ص 53.
76. حدود و تعزيرات در نظام جزايی اسالم، ص 222.

77. جواهر الكالم، ج 41، ص 448.
78. التشــريع الجنائي الســالمي مقارنًا بالقانون الوضعي، ج 1، ص 

.147

تلقی می شود، هرچند در خصوص چنين مجازاتی 
تعبير تعزير به كار نرفته باشد. با توجه به اين امر، 
به بيان انــواع مجازاتی می پردازيم كه می توان به 
عنوان مجازات تعزيری به كار برد و در خصوص 
جواز ايــن مجازاتها نيز رواياتی از معصومين)ع( 

وارد شده است.

انواع تعزیر به اعتبار وسیله کیفر و مجازات
1( تعزیر علیه تمامیت جسمانی

- ضرب بــا تازيانه، كه مصــداق بارز مجازات 
تعزيری است.

- خراشيدن انگشــتان در ســرقت كودكان كه 
روايات متعــددی بر آن داللت دارد. بايســتی 
توجه داشت كه فقهای اماميه معتقدند اعدام جزء 
مصاديق تعزير نيست هرچند كه جرايم مستوجب 
تعزير تكرار گردد؛ مگــر در مواردی كه روايت 
خاص معتبری داشــته باشــد كه در اين صورت 
می توان بر اســاس آن عمل كرد. همچنين برخی 
از فقها نيز معتقدند كه تراشــيدن سر مطلقًا ـ چه 
در مردان و چه در زنان ـ جزء تعزيرات نيست.79

2( تعزیر علیه تمامیت روحی ـ روانی
- تشــهير و عدم قبول شهادت مجرم قبل از توبه 
كه در مورد شاهد زور،80 فرد خائن،81 و قاذف،82 

بيان شده است.
- نهی و سرزنش: »عن ابی عبداهلل)ع( قال: ليس 
لمرأتين أن تبيتا فــی لحاٍف واحٍد، اال أن يكون 
بينهما حاجز. فان فعلتا نهيتا عن ذلك، و إن وجدتا 
مــع النهی جلدتا كل واحدٍة منهما حدا حدا...«؛83 
امام صــادق)ع( فرمودند: »دو زن حق ندارند در 
زير يك لحاف، بخوابند مگر در حالتی كه بين آن 

79. تعزير و گستره آن، ص 162.
80. مستند الشيعه، ج 18، ص 432.

81. كشف اللثام، ج 10، ص 684.

82. الدر المنضود، ج 2، ص 232.
83. بحار االنوار، ج 76، ص 93.
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دو، حايلــی قرار بگيرد. اگر مرتكب چنين كاری 
بشوند، ابتدا، نسبت به آن نهی و توبيخ می شوند و 
چنانچه علی رغم نهی، در آن حالت، ديده شــوند 

هر دو، تازيانه می خورند«.
- تحقير و توهين با آلودن مجرم به نجاســت: در 
خصوص مردی اســت كه در بســتر مرد يا زنی 

دستگير شود.84
- تهديد: »عن ابی ســنان عن ابی عبداهلل )ع( قال 
ســمعته يقول ان اناســًا كانوا علی عهد رســول 
اهلل )ص( ـ أبطئــوا عن الصالة فی المســجد فقال 
رسول اهلل )ص( لِيوشــكَ قوم يدعون الصالة فی 
المسجد أن نأمر بحطب فيوضع علی ابوابهم فتوقد 
عليهم ناٌر فتحــرق عليهم بيوتهــم«.85 همچنين 
رســول خدا)ص( كســی را كه از غنا و موسيقی 
گذران زندگی می كرد تهديد كردند كه اگر دســت 
از اين كار نامشروع بر ندارد، اموال او را بر جوانان 

مدينه مباح خواهد كرد.86
3( تعزیــر با اعمــال مجازات ســالب آزادی و 

محدودکننده آزادی
- حبس: روايات درباره حبس فراوان و در حد 
تواتر معنوی است؛ در ميان آنها روايات صحيح و 
معتبری نيز هست كه می توان به آنها استناد كرد و 
حبس را داخل در مجازات تعزيری كرد؛ »عمار 
عن ابی عبداهلل)ع(؛ قال أتی اميرالمؤمنين)ع( بَِرجل 
تكفل بنفس رجل فحبسه فقال اطلب صاحبك«؛87 
»عمار از امام صادق)ع( نقل می كند مردی را كه 
كفيل ديگری شده بود و از احضار آن خودداری 
می نمود، نزد حضــرت اميرالمؤمنين)ع( آوردند. 
او را زندانی كرد و فرمود: شــخصی را كه كفالت 

كرده ای حاضر كن«.

84. وسائل الشيعه، ج 28، ص 145.
85. تهذيب  األحكام، ج 3، ص 25.
86. سنن ابن ماجه، ج 2، ص 827.

87. الكافی، ج 5، ص 105.

- تبعيد )نفی بلد(: در موارد مختلفی از روايات،88 
از جمله كسی كه فرزند خود را كشته و همچنين 
در خصوص دزد پس از قطع دســت، وارد شده 

است.
- محروميت موقت از بعضــی حقوق اجتماعی 
ماننــد تعطيل اجباری يا موقت محل كســب كه 
در مــاده 26 و 30 قانون مجازات اســالمی نيز 

پيش بينی شده است.
- عزل از منصب.89

- بــه بندگی گرفتن: در قرآن كريم آمده اســت: 
»َقالُــوا َجَزاُؤُه َمــْن ُوِجَد ِفي َرْحِلِه َفُهــَو َجَزاُؤُه 
الِِمیــن«؛90 »گفتند: مجازات  َکذلَک نَْجــِزي الظَّ
كسی كه جام در رحل او يافت شود آن است كه 
او را به بندگی می گيرند؛ زيرا ما دزد ســتمگر را 

چنين كيفر می دهيم«.
4( تعزیر با کیفر مالی

روايات زيادی به صــورت گرفتن يا نابود كردن 
مال و مصادره اموال وارد شــده است كه به ذكر 
دو مورد از آن بســنده می كنيم. در خبر محمد بن 
مسلم آمده اســت كه گفت: »از امام باقر)ع( در 
مورد مردی كه در زمان حيض همســرش با وی 
همبستر شده پرسش كردم و حضرت فرمود: اگر 
در ابتدای حيض بوده است بايد يك دينار و اگر 
در اواخر آن بوده است نيم دينار بپردازد. عرض 
كردم آيا حد هم بر او واجب می شود؟ فرمود: بله، 
بيســت و پنج تازيانه، يك چهارم حد زناكار«.91 
در مورد شــخصی كه مقداری ميــوه دزديده و 
مصرف نموده بــود نيز پيامبر اكرم)ص( فرمودند: 
»فيعّزر و يغرم قيمته مّرتين«؛92 »چنين شــخصی 

88. بحار االنوار، ج 76، ص 48؛ جامع احاديث الشيعه، ج 30، ص 
676؛ الخرائج و الجرائح، ج 1، ص 168.

89. نهج البالغه، نامه 71؛ دعائم االسالم، ج 2، ص 532.
90. يوسف، 75.

91. وسائل الشيعه، ج 28، صص 377و388.
92. همان، ج 28، ص 286.
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تعزير شده و دو برابر قيمت ميوه هايی كه دزديده از 
وی گرفته می شــود«. حضرت موسی )ع( در مورد 
بنی اسرائيل  گوساله ســامری كه موجب گمراهی 
َقنَُّه ُثمَّ لََنْنِســَفنَُّه  شــده بود خطاب فرمود: »لَُنَحرِّ
ِفي الَْیمِّ نَْســفًا«؛93 »اكنون اين خدايت را در آتش 
می ســوزانم و خاكسترش را به آب دريا می دهم«. 
اين عبارت نشــان می دهد كه تخريب اماكن فساد 
و اتالف ادوات گنــاه، می تواند برای صاحبان آنها 

خسارت مالی و مجازات محسوب شود.

نتیجه گیري
1. تعزيــر در لغت، به معانی مختلفی آمده اســت 
كه »رد و منع«، معنای اصلی و جامع آن اســت و 
ديگر معانی به اين معنا بازمی گردند؛ لذا منحصر در 
ضرب نبوده و شــامل هر عملی می شود كه مانع از 

ارتكاب مجدد جرم از سوی مجرم گردد.
2. تعزير از منظر فقها، عقوبتی اســت برای انجام 
رفتار مفسده انگيز و خالف مصالح عموم و ارتكاب 
معصيتی كه در شــرع برای غالب مصاديق آن حد 
و اندازه خاصی معيّن نشــده است و تعيين آن از 
اختيارات حاكم اســت تا مطابــق مصالح مجرم و 
جامعه عمل كند. از اين رو، شارع مقدس در اينجا 
اين اختيار را به امام جامعه داده اســت كه نوع و 
ميزان مجازات تعزيری را مطابق با شخصيت مجرم 
)اصل فردی كردن مجازات( و مصلحت عموم مردم 
مشــخص نمايد و در برابر جرايم نوظهور جامعه، 
بنابــر صالح ديد خود، واكنش مناســبی را اتخاذ 

نمايد.
3. در روايــات معصوميــن)ع(، تعزير بــه صورتهای 
مختلفی چون ضرب معيّــن، حبس، تبعيد و نظاير آن 
غير از ضرب معيّن، جمع بين ضرب و غير آن، ضرب 
كمتر از حد و به صورت مطلق و... بيان شــده است؛ 
اين امر نشــان می دهد، تعزير نه تنها منحصر در ضرب 

93. طه، 97.

معيّن نيست بلكه اعم از آن است و می تواند عقوبتهای 
ديگری را نيز شامل شود.

4. در نــگاه اول، مقتضای عمومات و اطالقات، قاعده 
سلطنت و يقين به حصول امتثال، ايجاِب حرمت ايذای 
مســلِم،  اســتصحاب و الزام به اجرای طريقی است 
كــه برائت ذمه يقينی را در پــی دارد و اين امر جز با 
انحصار تعزير در ضرب، تحصيل نمی شــود. اما وجود 
دليل اجتهادی و اطــالق »التعزير بيد االمام«، تقييد و 
تخصيص اطالقات عمومــات ادله اوليه در مرتبه بعد، 
مانع از رجوع به قاعده احتياط يا اصل حرمت اســت 
و تجويز تعميم مجازات تعزيری را منجر می شــود كه 
منطبــق با منطق، تنوع مجــازات و ظهور جرايم نو و 
واقعيتهای موجود در جامعه اســالمی بوده و ديدگاه 

مختار ما در اين مقاله است.
5. تعزير به اعتبار وســيله كيفر و مجازات، اختصاص 
به ضرب ندارد؛ ضرب با تازيانه مصداق بارز و شــايع 
آن به خصوص در ادوار پيشين بوده است؛ از اين رو، 
تعزير عليه تماميت جسمانی و تماميت روحیـ  روانی، 
تعزير با اعمال مجازات ســالب آزادی و محدود كننده 
آزادی و تعزير به وســيله كيفر مالی نيز از مصاديق آن 

به شمار می آيد.
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- قرآن كريم.
- ابن اثير جزری، مبارك بن محمد، النهايه فی غريب 

الحديث و األثر، قم، اسماعيليان، بی تا.
- ابن الجعد جوهري، علي، مســند ابن الجعد، بيروت، 

مؤسسة نادر، 1410ق.
- ابن بابويه، محمد بن علی، من اليحضره الفقيه، قم، 

دفتر انتشارات اسالمی، 1413 ق.
- ابن زهــره حلبی، حمزة بن علــی، غنية النزوع 
الــی علمی االصول و الفروع، قم، مؤسســه امام 

صادق)ع(، 1417 ق.
- ابن فــارس، احمــد، معجم مقاييــس اللغة، قم، 

دفترتبليغات اسالمی حوزه علميه قم، 1404 ق.
- ابن قدامــه، عبداهلل بن احمــد، المغنی، مصر، مكتبة 

القاهرة، 1388ق.
- ابن ماجه قزوينی، محمد بن يزيد، ســنن ابن ماجه، 

بيروت، دارالكتب االسالميه، 1419ق.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت، 

دارصادر، 1414 ق.
- ابن نجيم مصری، زين الديــن بن ابراهيم، البحر 
الرائق شــرح كنز الدقائق، بيــروت، دارالكتاب 

االسالمی. بی تا.
- ابن همــام، محمد بن عبدالواحــد، فتح القدير، 

بيروت، دارالفكر، بی تا.
- اردبيلــی، محمدعلی، حقــوق جزای عمومی، 

تهران، ميزان، 1382ش.
- انصــاری، قدرت اهلل، و ديگــران، تعزيرات از 
ديدگاه فقه و حقوق جزا، قم، پژوهشــگاه علوم و 

فرهنگ اسالمی، 1386ش.
- بيهقی، احمد بن حسين، الســنن الكبری، بيروت، 

دارالكتب العلميه، 1424ق.
- تبريزی، جواد بن علی، أسس الحدود و التعزيرات، 

قم، دفتر مؤلف، 1417 ق.
- تميمی مغربی، نعمان بن محمد، دعائم االسالم، قم، 

مؤسسه آل البيت)ع(، 1385ق.

- جزيری، عبدالرحمن، و ديگران، الفقه علی المذاهب 
األربعه و مذهب أهل البيــت)ع(، بيروت، دارالثقلين، 

1419ق.
- جوهری، اسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و 

صحاح العربية، بيروت، دارالعلم للماليين، 1410 ق.
- حرعاملی، محمد بن حســن، وسائل الشيعه، قم، 

مؤسسه آل البيت)ع( الحياء التراث، 1429 ق.
- حســنی، محمود نجيــب، التشــريع الجنائی 

السالمی، مصر، بی نا، 2006م.
- حلی، حسن بن يوسف، تحرير  االحكام الشرعية 
علی مذهب االمامية، مشــهد، مؤسسه آل البيت)ع(، 

بی تا.
- همو، قواعد  االحكام فی معرفة  الحالل و الحرام، 

قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1413 ق.
- خمينــی، ســيد روح اهلل، تحرير الوســيله، قم، 

دارالعلم، بی تا.
- راغب اصفهانی، حســين بن محمد، المفردات فی 
غريب القرآن، دمشق، دارالقلم؛ بيروت، الدار الشاميه، 

1412ق.
- راوندی، سعيد بن هبة اهلل، الخرائج و الجرائح، قم، 

مؤسسه امام مهدی)عج(، 1409  ق.
- رستمی قفس آبادی، عليرضا، حدود و تعزيرات در 
نظام جزايی اسالم، قم، آيين احمد )ص(، 1392ش.

- زبيدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر 
القاموس، بيروت، دارالفكر، 1414ق.

- زركشي، محمد بن عبداهلل، شرح الزركشي علی 
مختصر الخرقی، بی جا، دارالعبيكان، 1413ق.

- شــامبياتي، هوشــنگ، حقوق جزاي عمومي، 
تهران، ژوبين؛ مجد، 1384ش.

- شــربيني، محمد بن احمد، مغني المحتاج إلی 
دارالكتب  بيروت،  المنهــاج،  ألفاظ  معاني  معرفة 

العلمية، 1415ق.
- شــهيد اول، محمد بن مكی، القواعد و الفوائد، قم، 

كتابفروشی مفيد، 1400 ق.
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- شــهيد ثانی، زين الدين بن علی، مسالك األفهام 
إلی تنقيح شــرائع الســالم، قم، مؤسسة المعارف 

االسالميه، 1413 ق.
- صاحب بــن عباد، اســماعيل، المحيط في اللغه، 

بيروت، عالم الكتاب، 1414 ق.
- صافی گلپايگانــی، لطف اهلل، التعزيــر، احكامه و 

حدوده، بی جا، بی نا، بی تا.
- طباطبايی بروجردی، سيد حسين، جامع احاديث 

الشيعه، تهران، فرهنگ سبز، 1429 ق.
- طريحــی، فخرالديــن، مجمع البحريــن، تهران، 

كتابفروشی مرتضوی، 1416 ق.
- طوســی، محمد بن حســن، المبســوط فی فقه 
االماميــه، تهران، المكتبــة المرتضوية لحياء اآلثار  

الجعفرية، 1387ق.
- همو، تهذيب األحكام، تهران، دارالكتب االسالميه، 

1407 ق.
- عبدالجبــار، صهيــب، الجامع الصحيح للســنن و 

المسانيد، بی جا، بی نا، 2014م.
- عبــده، محمد، شــرح نهــج البالغــه، بيروت، 

داراالندلس، 1416ق.
- عليــش، محمد بن احمد، منح الجليل شــرح 

مختصر خليل، بيروت، دارالفكر، 1409 ق.
الجنائي السالمي  التشــريع  - عوده، عبدالقادر، 
مقارنًا بالقانون الوضعي، بيروت،  مؤسسة الرساله، 

 1418ق.
- فاضل لنكرانی، محمد، تفصيل الشريعه فی شرح 
تحريــر الوســيلهـ  الحدود، قم، مركــز فقهی ائمه 

اطهار)ع(، 1422ق.
- فاضل مقداد )سيوری حلی(، مقداد بن عبداهلل، نضد 
القواعد الفقهيــه علی مذهب االماميه، قم، كتابخانه 

آيت اهلل مرعشی نجفی، 1403 ق.
- فاضل هندی، محمد بن حســن، كشــف اللثام و 
االبهام عــن قواعد األحكام، قم، دفتر انتشــارات 

اسالمی، 1416 ق.
- فراهيــدی، خليل بــن احمد، كتــاب العين، قم، 

دارالهجره، 1410 ق.

- فقه الرضا، مشهد، مؤسسه آل البيت)ع(، 1406 ق.
- كاساني، ابوبكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب 

الشرائع، بيروت، دارالكتب العلميه، 1406ق.
- كلينی، محمد بن يعقوب، الكافی، تهران، دارالكتب 

االسالميه، 1407 ق.
- گلپايگانی، ســيد محمدرضا، الــدر المنضود في 

احكام الحدود، قم، دارالقرآن الكريم، 1372ش.
- مجلســی، محمدباقر بن محمدتقی، بحار االنوار، 

بيروت، مؤسسة الطبع و النشر، 1410 ق.
- محقق حلی، جعفر بن حســن، شرائع االسالم فی 

مسائل الحالل و الحرام، قم، اسماعيليان، 1408ق.
- محقق داماد، ســيد مصطفی، قواعد فقه ـ بخش 

جزايی، تهران، مركز نشر علوم اسالمی، 1383ش.
- مظهری، حســين بن محمود، المفاتيح في شــرح 
المصابيــح، كويــت، وزارة  األوقاف و الشــؤون 

السالمية، 1433ق.
- مكارم شــيرازی، ناصر، تعزير و گستره آن، قم، 

مدرسه امام علی بن ابی طالب)ع(، 1383 ش.
- همو، رساله توضيح المســائل، قم، مدرسه امام 

علی بن ابی طالب)ع(، 1429 ق.
- منتظری، حسين علی، كتاب الحدود، قم، دارالفكر، 

بی تا.
- همــو، مبانی فقهی حكومت اســالمی، قم، كيهان، 

1409ق.
- همو، نظام الحكم في السالم، قم، سرايی، 1417ق.

- موسوی اردبيلی، ســيد عبدالكريم، فقه الحدود و 
التعزيرات، قم، دانشگاه مفيد، 1427ق.

- نجفی، محمدحسن، جواهر الكالم فی شرح شرائع 
االسالم، بيروت، دارإحياء التراث العربي ، 1404ق.

- نراقی، احمد بن محمدمهدی، مســتند الشيعه فی 
احكام الشريعه، قم، مؤسسه آل البيت)ع(، 1415 ق.

- نوری، حســين بن محمدتقی، مستدرك الوسائل 
المســائل، بيروت، مؤسسه آل البيت)ع(  و مستنبط 

الحياء التراث، 1408 ق.
- نووي، يحيی بن شرف، روضة الطالبين و عمدة  

المفتين، بيروت، المكتب السالمي، 1405ق.
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