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چکیده 
ھا در شریعت، مجازات مشخصی تعیین در مورد افعال ممنوع یا واجبی که برای ارتکاب یا ترک آن

دار جـا یـک پرسـش مھـمّ و معنـی     نشده، تعیین مجازات تعزیری به حاکم واگذار گردیده است. در این
شود؟ به عبارت دیگر آیـا  وک محرّم را شامل میشود که آیا این نوع مجازات، کلیّه افعال و ترمطرح می

ھـا را قابـل تعزیـر    که حاکم اسالمی فقط بخشـی از آن باشند یا اینتمامی معاصی شرعی قابل تعزیر می
کند؟ اعالم می

دید خود، کسی را کـه مرتکـب عمـل    تواند به صالحبر اساس دیدگاه فقھی مشھور، حاکم شرع می
دیدگاه بعضی، عمل حرام لزوماً باید کبیره باشد؛ تعزیر کند ولی بایـد از  حرامی شده است؛ و بر اساس 

انـد. در مقابـل، برخـی    تر باشد. مشھور فقیھان امامیّه و اھل سنّت ایـن نظریّـه را پذیرفتـه   مقدار حدّ کم
فقیھان از جمله محقّق اردبیلی در اصل این حکم که ھر عمل حرامـی مسـتوجب تعزیـر باشـد تردیـد      

اند که دلیل قابل اطمینانی وجود ندارد که مرتکـب  . برخی فقیھان معاصر نیز به این نتیجه رسیدهاندکرده
ای ھر عمل حرامی مستحقّ تعزیر باشد. برخی نیز بر فرض پذیرفتن اصل حکم، دامنه تعزیر را به گونـه 

شود.اند که شامل پند و اندرز، توبیخ و تھدید ھم میمعنا کرده
ھای طرفین، دیدگاه فقیھان موافق ایـن  ش شده است تا ضمن بیان تحلیلی دیدگاهدر این مقاله کوش

حکم مورد نقد جدّی قرار گرفته و با نگاه غالب فقھی ثابت شود که ھیچ دلیل اجتھادی یـا فقـاھتی بـر    
گذاری قرار گیرد.تعزیر ھر فعل حرام وجود ندارد و در نتیجه این دیدگاه به راحتی نباید مبنای قانون

تعزیر، حرام، سنّت، اجماع، شھرت عظیمه، مجازات.: ھاواژهکلید

.٠٩/١٢/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ٠١/٠٥/١٣٩١خ وصول:ی*. تار
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مقّدمه

در ادبیّات دینی و شرعی از نقض اوامر و نواھی مـذھبی بـا تعـابیری از قبیـل ذنـب، اثـم،       
معصیّت، سیّئه، منکر، فاحشه و جرم یاد شده است. در نظام ھنجاری اسالمی، ضمانت اجـرای  

یمان و تقوای شھروندان باورمنـد و خـوف و رجـای آنـان بـه      الزامات شرعی عبارت است از ا
بینـی شـده بـرای ھنجارشـکنی در     ھای دنیوی پیشعقاب و ثواب اخروی از سویی، و مجازات

بخشی از این الزامات از سوی دیگر.
گـذار عرفـی، واژه   در ادبیات حقوقی، برای نقض قوانین کیفری تقنین شده به وسیله قـانون 

بینی ضمانت اجرای کیفری ود. شاخصه عمومی جرائم در مفھوم حقوقی، پیشرجرم به کار می
ھای مشـخص  ھا مجازاتشک آن دسته از معاصی شرعی که برای آنبرای ارتکاب آن است. بی

حدود و قصاص در شرع تعیین شده، عنوان حقوقی جرم داشته و بخشی از منطقه مجـازات را  
که ماھیّت دیات نیز در منطقه مجازات محسوب چناندھند در سیاست جنایی اسالم تشکیل می

ھایی تحت عنوان کفّّـارات تعیـین شـده کـه در     ای تخلّفات شرعی مجازاتشوند. برای پارهمی
). در مورد افعال ممنوع یا واجبـی کـه   ١٢٣آیند (حسینی، به شمار می» خود کیفری«واقع نوعی 

خّصی تعیین نشـده اسـت تعیـین مجـازات     ھا در شریعت، مجازات مشبرای ارتکاب یا ترک آن
تعزیر به حاکم واگذار گردیده است. با استقرار نظـام جمھـوری در ایـران، بسـیاری از احکـام      
جزایی فقھی در قالب مواد قانونی به زبان رسمی کشـور تـدوین شـده و بـه تصـویب و تأییـد       

الغ، الزم االجـراء و  مجلس شورای اسالمی و شورای نگھبان قانون اساسی رسید و در نتیجه اب
ھـای  مرجع و مستند مراجع قضـایی گردیـد. بـا وجـود اصـولی از قـانون اساسـی نظیـر اصـل         

انگاری و تعیـین مجـازات   که نه به وضوح و صراحت بر حصر جرم٢٢،٣٢،٣٣،٣٦،١٦٦،١٦٩
در قانون مدوّن داللت دارند؛ اصل یکصد و شصت و ھفت، قاضی را از امتنـاع از رسـیدگی و   

م به بھانه سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین نھی کرده، او را موظّف کرده کـه  صدور حک
در مواردی که حکم دعوایی در قوانین مدوّن یافت نشود با استناد به منـابع معتبـر اسـالمی یـا     
فتاوی معتبر حکم قضیّه را صادر نماید. تصویب موادّی در قوانین کیفـری (قـانون مجـازات و    

و یـا مشـابه بـا    » خالف شـرع «یا » فعل حرام«سی کیفری) ناظر بر عنوان مطلق قانون آیین دادر
مضمون اصل یکصد و شصت و ھفتم، و تأیید آن موادّ قانونی در شورای نگھبان قانون اساسی، 
ھر گونه شبھه را راجع به اطالق اصل یاد شده از بین برده است. موادّ قانونی مذکور به وضوح 

ه در نظام کیفـری فعلـی، مفھـوم گنـاه و جـرم یکـی اسـت و عـالوه بـر          کداللت دارند بر این
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انگـاری تقنینـی تلقّـی    ھـای شـرعی نیـز معـادل جـرم     انگاری توسط قوانین مدوّن، تحریمجرم
شوند.می

که آیـا مجـازات   شود مبنی بر ایندر اینجا مطرح میاساسییبا توجه به این رویکرد، سوال
شـود؟ یعنـی مرتکـب ھـر عمـل حرامـی حتـی        تعزیری کلیّه افعال و تروک حرام را شامل مـی 

مرتکب گناھان کبیره مستحقّ تعزیرند تا آنجا که حتی اگر در مورد عملی کـه موضـوع دعـوی    
ابع یا فتاوای معتبر فقھـی آن عمـل حـرام    است بیانی در قوانین مدوّنه نیامده ولی با استناد به من

باشد بتوان حکم به مجازات تعزیری صادر کرد؟ پرسش این است که اصل این دیدگاه تـا چـه   
اندازه مورد توجّه فقیھان است؟ بر فرض پذیرش این دیدگاه، مقصود از تعزیر چیست؟

م کرد:ھا به چھار دسته تقسیتوان معاصی را از حیث عقوبت آنبه طور کلی می
شود کـه مسـتلزم قصـاص    جنایتی که نسبت به نفس یا عضوی از بدن (طرف) واقع می-١

دید قاضـی، جمـع عقوبـت تعزیـر بـا      نفس یا قصاص عضو یا دیه است. در این مورد با صالح
پذیر است ولی از نظر برخی فقھای عامه چـون تعزیـر بـه منظـور اصـالح      قصاص و دیه امکان

س این موضوع منتفی است جمـع قصـاص نفـس و تعزیـر ممکـن      مجرم است و با قصاص نف
توان گفـت ھـدف از اجـرای تعزیـر فقـط      ) در رد این استدالل می٦٣نیست. (عامر عبدالعزیز، 

اصالح مجرم نیست بلکه اھداف دیگری مثل تحذیر دیگران از ارتکاب جرم مشـابه نیـز مـورد    
بـا حقـوق   دم بوده ولی تعزیر غالبـاً که قصاص نفس از حقوق اولیای توجه است به عالوه این

رسد.جامعه در ارتباط است و منعی در جمع این دو مجازات به نظر نمی
حـد) کـه در ایـن نـوع از     د (معصیتی که مجازات آن از طرف شارع تعیـین شـده باشـ   -٢

انـد کـه   معاصی اجرای حد شرعی کافی است. ولی فقھای عامه و امامیه مواردی را ذکـر کـرده  
خـواری چھـل تازیانـه    شود. مثال از نظر فقھای شافعی حد شرابعزیر و حد جمع میعقوبت ت

شـود. (عبـدالقادر عـوده،    است و اگر زائد بر آن مورد حکم قـرار گیـرد تعزیـر محسـوب مـی     
ھای شریف عالوه بر حـد مسـتوجب تعزیـر    ھا ومکان). فقھای امامیه نیز زنا را در زمان٢/٥٠٥

گاھی رفتاری که مشمول حد شرعی است به علـت فقـدان یکـی از    ).٢/٦٤٨دانند (خمینی، می
شرائط الزم برای اجرای حد از آن نظر که مصداقی از معصیت است مستوجب عقوبت تعزیری 
است. مثال چھار مرتبه اقرار به زنا موجب حد زنـا و کمتـر از آن قابـل تعزیـر اسـت. (خـوئی،       

٤٣٧-١/٣٣٧  .(
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ھـا  اند و مجازات حد برای آنروزه ماه رمضان دارای کفارهبرخی از معاصی مانند ابطال -٣

تعیین نشده است. عبارات فقھای امامیه در این خصوص مختلف است. بـه نظـر برخـی کفـاره     
انـد  عموما مشمول تعزیر است با وجود این، جمعی دیگر به جمع تعزیـر و کفـاره حکـم کـرده    

کفـاره وبیسـت و پـنج تازیانـه تعزیـر      دار خـود را، موجـب  که جماع مرد با ھمسـر روزه چنان
).٤٢٧دانند. (بھائی، می

در مورد ارتکاب معصیتی که برای آن حد یا کفاره تعیین نشده است فقھـای امامیـه بـه    -٤
اند و به طور کلی ارتکاب معصـیتی را کـه مشـمول حـد شـرعی      ای نکردهموضوع کفاره اشاره
ی معتقدنـد در ایـن حکـم از نظـر نـص و فتـوا       ). برخـ ٤١٦دانند (حلبی، نباشد قابل تعزیر می

ھا اعم از ترک واجبات و انجام ). معصیت از نظر آن٤١/٤٤٨اختالفی میان فقھا نیست. (نجفی، 
محرمات است و ترک واجب از نظر برخی اعم از واجب عقلی مانند رد امانت و قضای دین و 

)؛ گویـا فرقـی نیسـت    ٣/٥٣٥ادریس،واجب شرعی مثل اقامه نماز و پرداخت زکات است (ابن
که معصیت نسبت به خداوند یا نسبت به حقوق مردم و یا ھر دو باشد. 

دیدگاه فقھای امامّیه و اھل سّنت
دیدگاه موافقان

دید خود، کسـی را کـه مرتکـب    تواند به صالحبر اساس یک دیدگاه فقھی، حاکم شرع می
حد کمتـر باشـد. از نظـر ایـن گـروه ھـر       عمل حرامی شده است تعزیر کند ولی باید از مقدار 

) ١/٣٧٧معصیتی که مشمول عقوبت حد نباشد قابل تعزیر است. مشھور فقیھان امامیه (خـوئی،  
اند، بنابراین نظـر  ) این نظریه را پذیرفته٣٤٩-١٠/٣٤٨قدامه، و بعضی از فقیھان اھل سنّت (ابن

گوید: ھر کـس  . شیخ طوسی میشوندغالب در فقه اسالمی این است که ھمه معاصی تعزیر می
که بـه کسـی   شود... مانند اینمرتکب معصیتی شود که حد برای آن تعیین نشده است تعزیر می

)؛ محقـق حلـی نیـز در بـاب     ٦٧-٨/٦٦دشنام دھد یا کسی را مورد ضرب قرار دھد (طوسـی،  
تـرک  نویسد: ھر کس فعل حرامی را مرتکب شود یا فعـل واجبـی را  حدود از کتاب شرائع می

ای که به حد نرسد و تعیین میزان تعزیر بـا امـام   کند بر امام جایز است او را تعزیر کند تا اندازه
لیـه انّ  مـن المتّفـق ع  «عبدالقادر عوده از فقھای عامّه نوشته است: ) ٤/٩٤٨است (محقق حلی، 

از :»نیاو لحقّ اآلدمیـ هللا ةُسواء کانت المعصیةَال حدّ فیھا و ال کفّارةٍالتعزیر یکون فی کل معصی
جمله مسائل مورد اتفاق آن است که ھر معصیتی که مستوجب حـدّ نباشـد در آن تعزیـر واقـع     
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). ١/١٢٨کند که آن معصیت حقّ اهللا باشد یا حقّ النّـاس (عبـدالقادر عـوده،    شود، فرقی نمیمی

عـل  لمـن یف امّا التّعزیر فھو التأدیب بما یراه الحاکم زاجراً «عبدالرّحمن جزیری نیز آورده است: 
ال حـدّ فیـه و ال قصـاص و ال    تی فعالً محرّمـاًٌ  أالی ھذا الفعل، فکلّ من ةفعالً محرّماً عن العود

امـا تعزیـر عبـارت اسـت از     ... »: ةِیراه زاجراً له عن العـود ن یعزّره بماأفانّ علی الحاکم ةَکفّار
رام انجـام  تأدیب طبق نظر حاکم شرع، تا مانع تکرار این فعل توسط کسـی شـود کـه فعـل حـ     

دھد، بنابراین ھر کس که عمل حرامی انجام دھد که مستوجب حدّ یا قصاص یا دادن کفّاره می
نیست حاکم شرع باید طبق نظر خود او را تعزیر نماید تا مانع تکرار آن عمل گـردد (جزیـری،   

٥/٣٩٧  .(
ب الھـی  خوئی در مبانی تکمله المنھاج آورده است: ھر کس فعل حرامی انجام دھد یا واج

کند، بنا بـر قـول   را با علم و عمد ترک کند حاکم بر حسب آنچه مصلحت ببیند او را تعزیر می
الجمله اختالفی در آن نیست و اموری چند بر آن مشھور که دارای شھرتی عظیم است بلکه فی

) بنابر این قول، ھمه محرّمات شرعی بدون کیفر مشخّص قابـل  ٣٧٧/ ١کنند (خوئی، داللت می
شـود و فـرا   باشند و منطقه مجازات، ھمه محرّمـات و معاصـی شـرعی را شـامل مـی     عزیر میت

قانون آیین دادرسی کیفری قاضی را مکلّف ساخته ٢١٤گیرد. بر طبق این مبنا، مقنّن در ماده می
است در مواردی که در قوانین مدوّنه راجع به عملی که موضـوع دعـوا اسـت بیـانی نیامـده و      

ورت نگرفته اما با استناد به منابع یا فتاوای معتبر فقھی آن عمل حرام باشد حکم انگاری صجرم
قانون مجازات اسالمی نیز کامالً صـریح در ایـن   ٦٣٨به مجازات تعزیری صادر کند. متن ماده 

ھر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاھر به عمل حرامی نماید عالوه بـر  «معناست: 
منطـوق ایـن   ». د ...گردضربه شلّاق محکوم می٧٤حبس از ده روز تا دو ماه یا تا کیفر عمل به

کنـد.  مادّه آن است که ھر عمل حرامی کیفر دارد و تظاھر به آن مجازات دیگری را ایجاب مـی 
عمل حرام عملی است که در شرع، ممنوع باشد ھر چنـد در قـانون بـرای آن مجـازاتی تعیـین      

کردن و دروغ گفتن، اما با توجّه بـه قسـمت دوّم مـادّه کـه عمـل را بـه       نشده باشد مانند غیبت
صورت مطلق آورده است قید حرام ندارد و احتمال دارد که منظور از عمل حرام، عملـی باشـد   

که منظور از کیفر را شرعی نیـز بـدانیم   که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است مگر این
). البته برخـی از فقھـای امامیّـه    ٢/١٤٨ده سازگار نیست. (زراعت، که چنین برداشتی با ظاھر ما

اند تعزیر بـر  جواھر و امام خمینی در یکی از دو موردی که متذکّر این مسأله شدهمانند صاحب
انـد؛  حـرام مقیّـد نمـوده   » کبیـره بـودن  «عمل حرام فاقد مجازات مصـرّح در شـرع را بـه قیـد     



95شمارةفقه و اصول-مطالعات اسالمی92
الخالف و ال اشکال نصاً و فتوی فـی انّ کـلّ مـن فعـل     : «گویدجواھر در این زمینه میصاحب
از نظـر نـصّ و فتـوی    ...»: الحدَّغُلکبائر فلالمام تعزیره بما الیبلو کان من ااو ترک واجباًمحرّماً

که ھر کس حرامی را مرتکب یـا واجبـی را تـرک کنـد کـه از      اختالف و اشکالی نیست در این
خمینـی  امـام  ). ٤١/٤٤٨به میزان کمتر از حدّ تعزیر کند. (نجفی، تواند او را کبائر باشد امام می

). طبق قول مذکور، تعزیر نسـبت بـه   ٢/٤٧٧نیز در تعبیری مشابه، ھمین نظر را دارند (خمینی، 
عمل حرامی که فاقد کیفر شرعی باشد فقط در خصوص معاصـی کبیـره موجّـه بـوده و مبنـای      

اند فقط به اسـتناد  می که گناه کبیره و مھم تلقّی نشدهشرعی دارد اما تعزیر کردن مرتکبین جرائ
«... عمومیتی که ادلّه امـر بـه معـروف و نھـی از منکـر نظیـر                    «...

«... ) یا ادلّه تعاون بر برّ و تقوی نظیـر ١٧(لقمان،               
    «...،تواند جایز شمرده شود.) دارند می٢(مائده

در مقابل برخی از فقھا معتقدند که تعزیر در مورد ارتکاب تمامی معاصی، اعم از کبیـره و  
سوره نساء مانع از قبول این نظـر و تعزیـر گناھـان    ٣١صغیره قابل اعمال است و استناد به آیه 

شود زیرا فرض آن است که گناه صغیره نیز حرام و مبغوض شارع است و آیه مورد صغیره نمی
کند، بنابراین با جواز تعزیر در پوشی و عفو گناه صغیره در آخرت داللت میھم بر چشماستناد

ای بـرای جلـوگیری مجـرم از    مورد ارتکاب گناه صغیره منافاتی ندارد، زیرا تعزیر خود وسـیله 
تکرار گناه و ھشداری است به دیگران که مرتکب گناه نشوند و شمول قول منسوب بـه پیـامبر   

خداوند برای ھر چیزی حدی قرار داده است و برای کسـی کـه از ایـن حـد     «د: (ص) که فرمو
نیز بر عدم اختصاص تعزیـر بـه گناھـان کبیـره داللـت      » تجاوز کند نیز حدی معین کرده است

آیـا تعزیـر ھـر کـس کـه      «به بعد). شیخ لطف اهللا صافی تحت عنوان ٣/٤٧١کند (منتظری، می
ایـن بحـث را مطـرح و اقـوال و ادلّـه را      » کند جایز است؟حرامی انجام دھد یا واجبی را ترک 

بنابر این با توجه به آیات قرآنی و احادیث و روایـات و  «بررسی نموده و در پایان نوشته است: 
چـه  توان به جواز تعزیر بدانامیرالمومنین (ع) و فتاوای بزرگان اصحاب میص) وسیره پیامبر (

موجب آزار مردم، اخالل در نظام، ھتک حیثیّـات،  حاکم تشخیص دھد در خصوص اعمالی که
فساد امور، اختالل در امنیّت عمومی و اعتماد مردم بـه یکـدیگر، و بـه طـور کلـی اعمـالی کـه        

دادن خالف شرع از ھا در صالحیّت حاکم است و در مواردی که در صورت رخرسیدگی به آن
در مواردی که جـواز تعزیـر، مسـلّم و    رود برخورد کند قطع و یقین یافت وولی امر انتظار می

).١٣٩(صافی، ». ٌبه نیست و مشکوک است، اصل، مقتضی عدم جواز استمقطوع
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دیدگاه مخالفان

جواھر در مورد اصل این حکم ادّعـای نفـی خـالف کـرده اسـت ولـی ایـن        گرچه صاحب
ق اردبیلی در اصـل  دیدگاه را تنھا مشھور فقیھان پذیرفته و در مقابل برخی فقیھان از جمله محقّ

). ایشـان  ١٣/١٧٦اند (اردبیلـی،  این حکم که ھر عمل حرامی مستوجب تعزیر باشد تردید کرده
داننـد کـه شـاید    ای از روایات میدلیل کلیّت این حکم را عدم وجود نصّ بلکه وجود تنھا پاره

بـن سـنان   ھا حکم مذکور را فھمید؛ از جمله این روایات، روایت صـحیحه عبـداهللا  بتوان از آن
زده دو نفر که ھـر یـک بـر دیگـری افتـرا     ع) سوال کردم دربارهق (است که گوید از امام صاد

است، حکم آن چیست؟ حضرت فرمودند: حـدّ از ھـر دو سـاقط شـده، و ھـر دو نفـر تعزیـر        
). برخی فقیھان معاصر نیز پس از بررسی ادلّه این حکم بـه ایـن   ١٨/٤٥١شوند (حرّ عاملی، می

اند که دلیل قابل اطمینانی وجود ندارد که مرتکب ھر عمل حرامی، حتـی مرتکـب   سیدهنتیجه ر
).٢٩٧-٢/٢٩٥گناھان کبیره مستحقّ تعزیر باشند. (موسوی گلپایگانی، الدر المنضود، 

از دیدگاه برخی فقیھان بر فرض پذیرفتن اصل حکم، تعزیر حتی شامل موعظـه، تھدیـد و   
مده ا. آ.م.ق١٦ماده ه معنای شالق یا حبس و امثال آن نیست که در شود و لزوماً بتوبیخ نیز می

رب او الحـبس او التـوبیخ او بمـا    التّعزیر یکون بالضّ«نویسد: است. عالمه حلّی در این زمینه می
تعزیر با زدن (شلّاق) یا زندان یا توبیخ یـا  ...» : یراه االمام و لیس فیه قطع شیء منه و ال جرحه 

). بر اساس این دیدگاه ٢/٢٢٧شود. (عالمه حلّی، ه امام تشخیص دھد محقّق میبه ھر روشی ک
تواند ابتدا به مجازات شـلّاق متوسّـل   قاضی در انتخاب ھر یک از انواع تعزیر مختار است و می

شود یا به پند و اندرز یا توبیخ بسنده کند. 
لّاق و امثـال آن را در صـورتی   محقّق طباطبایی نیز در این زمینه، تعزیر به معنای مجازات ش

این کـه  «نویسد: داند که مرتکب با نھی و توبیخ قابل اصالح نباشد. وی در این باره میجایز می
در ارتکاب ھر حرامی یا ترک واجبی، تعزیر واجـب اسـت ایـن حکـم در صـورتی اسـت کـه        

ھـی از منکـر   شخص با نھی و توبیخ و امثال آن از عمل خود دست نکشد؛ زیرا در این فـرض ن 
واجب است در صورتی که شخص با نھی و توبیخ و امثال آن، از عمل خود دست بکشد دلیلی 
برای تعزیر وجود ندارد مگر در موارد خاصّی که نصّ شرعی بر وجوب تأدیب یا تعزیر وجود 

تر از آن یعنی نھـی  داشته باشد. ممکن است معنای تعزیر را اعم از ضرب (شالق) و مراتب کم
) و ٥/٧٣)، ابن فھد حلّی (المھذب البـارع،  ٢/٤٨٣(ریاض المسائل، /» وبیخ و امثال آن بدانیمو ت

چنین برخـی فقیھـان اھـل    اند. ھم) نیز این نظریه را پذیرفته٢/٤١٥فاضل ھندی (کشف اللثام، 
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؛ ٣٨١-٧/٣٨٠انـد (نـووی،   سنّت با این نظریه موافـق و رعایـت مـوارد تعزیـر را الزم دانسـته     

). این دیدگاه به نوعی، چالش میان حکم مذکور و ادله نھی ١٠/٣٤٨؛ ابن قدامه، ٧/٥٨، کاشانی
از منکر را در پی دارد چرا که مطابق تصریح روایات و نظر مشھور فقھا، واجب است در موارد 

تـر کـه بـه کـاربردن زبـان      ھای سبکنھی از منکر ترتیب اخف به اثقل رعایت شود یعنی از راه
تـر اسـت خـتم    ست شروع شده و به سبّ و شتم و ضرب که شدیدتر و سـنگین خوش و نرم ا

شود. یکی از فقیھان معاصر حکم مذکور مبنی بر اعمال تعزیر به وسیله شـالق پـس از مرحلـه    
نھی و توبیخ را از این جھت نقد کرده است که گویا منظور این دسته از فقھا، بیان مراتـب امـر   

است و حال آن که بحث درباره تعزیر است، نه مراتـب امـر بـه    به معروف و نھی از منکر بوده
معروف و نھی از منکر؛ به عالوه اشکال دیگر آن است که آیا اعمال ایـن مراتـب بعـد از وقـوع     
منکر است یا قبل از وقوع آن؟ پس اگر قبل از آن باشد فرض بر آن است که منکر ھنوز محقـق  

چـه پـس از ارتکـاب    ندی، مرتکب را منع کـرد؛ و چنان که با زبان خوش یا تنشده است تا این
شود در این صورت منع مرتکب آیا برای عمـل قبیحـی   عمل قبیح باشد که تعزیر متوجه آن می

است که مرتکب شده است و یا برای اعمال قبیحی است که در آینـده از وی سـر خواھـد زد؟    
شده است، و اگر صورت اگر صورت اول باشد پس فرض بر آن است که طبق نصوص، تعزیر

کـردن باشـد، در   دوم باشد فرض بر آن است که عملی از او سر نزده است تا مسـتحقّ مالمـت  
نتیجه کالم این گروه از فقھا، دلیل روشنی ندارد و فقط با باب امر به معـروف و نھـی از منکـر    

حدود و التعزیـرات،  انطباق داشته و با باب تعزیر ارتباطی ندارد (موسوی گلپایگانی، تقریرات ال
٢٩٨-١/٢٩٧.(

ادّله موافقان دیدگاه مشھور و نقد آن
تـوان بـه ایـن    تواند بر تعزیر ھر عمل حرام داللت داشته باشد مـی ای که میبا تأمل در ادلّه

نکته دست یافت که ھیچ دلیل اجتھادی یا فقاھتی روشنی وجود نـدارد کـه بتـوان از آن حکـم     
جواز یا وجوب تعزیر نسبت به ھر عمل حرامی را استنباط کرد. در اینجا ھر یک از این ادلّه را 

گذاریم: کرده و آن را به بوته نقد میمطرح
که تعزیر ھر یک از آیات قرآن داللت مستقیم یا غیرمستقیم ندارد بر اینآیات قرآن. ھیچ-١

فعل حرام، واجب یا جایز باشد و در کالم فقھای عظام نیز به کتاب استدالل نشده اسـت بلکـه   
م کیفر دنیـوی بـرای ھـر گنـاھی     خورد که بر عدبر عکس شواھد روشنی در قرآن به چشم می
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شـمار بـه   دار غفّار و توّاب بودن خدای متعال و ترغیب و تشویق بیکند. تکرار معنیداللت می

توبه و انابه از گناھان و نھی از یأس رحمت الھی، بیان تفصیلی کیفرھای دنیوی برای بعضی از 
ه جـزای دنیـوی را الزم یـا    دھد کتاب در مقام بیان بـوده و در مـواردی کـ   معاصی که نشان می

مناسب دیده بدان تصریح کرده است و سکوت آن در موارد دیگر اگـر در سـنّت نیامـده باشـد     
ه اعمال بد (سـیّئات)  ت) ککنندگی اعمال نیک (حسنامعنی باشد تصریح به اثر پاکتواند بینمی

ھایی از این شواھد قرآنی ای از محرّمات نمونهپوشاند و مقرّر کردن کفاره برای انجام پارهرا می
کـه در قـرآن نصّـی وجـود     شوند. با توجه به این دالیل و قرائن و با عنایت به اینمحسوب می

ندارد که به یکی از انواع داللت به جواز یا وجوب تعزیر بر ھر عمـل حـرام یـا تـرک واجـب      
رّمـات دلیلـی از   توان گفت که بر تعمیم تعزیر بر ھمه معاصی و محداللت کند به طور قطع می

باشـد؛ عبـدالرّحمن   قرآن وجود ندارد. سخن یکی از فقھای اھل سنّت نیز مویّد ایـن ادّعـا مـی   
ـ أو ھاھنا سوال ظاھر و ھو «جوابه: گوید: سوال و جزیری در این خصوص می التعزیـر  ةن عقوب

ـ ةاالسالمیةلم ینص علیھا فی الشریع ه حکـم  بخصوصھا فھل عمل الحاکم فی ھذا الباب یقال ل
).٥/٤٠٢(جزیری، ». و وضعی؟أشرعی 

ھـا  ترین دالیل موافقان مشھور روایاتی است که در این زمینه به آنروایات. یکی از مھم-٢
دھد. البته ذکر این نکته ضـروری اسـت کـه    اند که عمده ادلّه مشھور را تشکیل میاستناد جسته

ود دلیل نقلی بر کیفر ھر گناه، ذکری بـه  اند از وجبعضی از فقیھانی که متعرض این مسأله شده
کـه از کبـائر باشـد    شود بـه ایـن  میان نیاورده و یا روایاتی را که به تعزیر عمل حرام مربوط می

اند نه تعزیر ھر حرامی به طور مطلق. میر عبدالفتّاح مراغـی پـس از بیـان عبـارت     مشروط کرده
در تحلیل این ادّعا گفته است: علّت » التعزیرکلّ ما لم یرد فیه حدّ من الشرع فی المعاصی ففیه«

ھایی است که به عموم خود بر نھی از منکر و امر به معروف داللت دارند و نیز این ادّعا روایت
یـاری بـر   «ق کردن بر نیکی و تقوا وارد شده است و یکـی از مصـادی  روایاتی که در مورد یاری

ع نسبت به برخی از گناھـان سـکوت کـرده و    که شارکار است و اینتعزیر اشخاص گناھ» تقوا
ھا کیفری تعیین نکرده است بدین معنا نیست که شارع از ایـن گناھـان گذشـت کـرده     برای آن

است تعیین مصادیق تعزیرات به حاکم واگذار شده است زیرا این امـر، راه امـر بـه معـروف و     
یـابیم کـه در   عناوین درمـی )؛ با دقت در عبارات صاحب٢/٦٢٧باشد. (مراغی، نھی از منکر می

گونه نصّی دال بر تعزیر ھر عمل حرام اشاره نشده است بلکه در مقام کالم ایشان به وجود ھیچ
تحلیل و توجیه تعزیر بر ھر حرام به عموم ادلّه امر به معروف و نھی از منکر و ادلّه اعانـت بـر   
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ف و نھـی از منکـر دارای مراتـب و    امر به معـرو -برّ و تقوا استناد شده است در حالی که اوالً 

شود و ربطی بـه مقولـه قضـا و جـزا کـه تـابع       گیری مربوط میشرایطی است و به مرحله پیش
عمل حرامـی جـایز   اگر تعزیر نسبت به ھر -باشد ندارد و ثانیاً احکام و قواعد خاصّ خود می

ق بـارز عـدوان و اثـم    مردم است و اعمال آن بدون دلیل کافی مصدایباشد مستلزم ایال و ایذا
باشد.است که با استناد به ادلّه برّ و تقوی غیر قابل اثبات می

ترین دلیل روایی دیدگاه مشھور روایتی است که بر اساس آن خداوند برای ھر چیـزی  مھم
حدّی قرار داده و برای تجاوز از آن حدّ نیـز حـدّی در نظـر گرفتـه اسـت؛ در روایـت معتبـره        

انَ لکلَ شی حـدّا و مـن تعـدی    «آمده است که آن حضرت فرمودند: ع)ق (سماعه از امام صاد
تواند داللتی امّا این روایت و امثال آن نمی؛)٣١٢-١٨/٣١١(حرّ عاملی، »دٌّذلک الحدّ کان له ح

توانـد بـه   در ایـن روایـات نمـی   » کلّ شی«تعبیر -بر تعزیر ھر حرامی داشته باشد چرا که اوالً 
و رفتارھا باشد زیرا مباحات، مستحبّات و مکروھات بخش بزرگی از افعال و معنای ھمه اعمال 
ھا معنی ندارد. حتی مقصود از کلّ شدن حدّ برای تجاوز از آنشوند که جعلتروک را شامل می

تواند باشد زیرا در مورد بخش قابل تـوجھی از محرّمـات، احکـامی    شی ھمه محرّمات نیز نمی
باشـند  از عدم عالقه شارع به اعمال کیفر و یا فاقد جنبه کیفری مـی تشریع شده است که حاکی 

تواند بـه معنـای جعـل حـدّ     و این که اختیار تعقیب و مجازات به حاکم واگذار شده است نمی
کـلّ  «عالوه بر اجمالی کـه در مفھـوم   -برای ھر متجاوز از حدّی از جانب خداوند باشد؛ ثانیاً 

توانـد نـاظر بـر احکـام عبـادی یـا       ز معنای واضحی ندارد و مینی» حدّ«ه وجود دارد کلم» شی
تواند ناظر بر حسـاب و کتـاب و ثـواب و عقـا ب     چنان که میاحکام وضعی و مدنی باشد ھم

ھـا  را دربـاره گناھـانی دانسـت کـه بـرای آن     » لکلّ شی حدّ«توان اخروی اعمال باشد حتّی می
نّ اهللا عـزّ و جـلّ بـین    إ«نبوی آمـده اسـت:   که در روایت عقوبت شرعی تعیین شده است چنان

البتـه اگـر   ) ١٨/٩؛ نـوری،  ٢/٤٤٤(تمیمی مغربـی،  » الحدود و جعل علی من تعدّی الحدّ حدّا
که منظـور آن اسـت کـه خداونـد تعـالی بـرای چیزھـا احکـام و         کسی یقین داشته باشد به این

جاوز کند حدّی تعیین کرده مقرراتی وضع کرده است و برای کسی که از آن احکام و مقررات ت
ای است اما بحـث در ایـن   است و منظور از حدّ دوّم، شامل تعزیر نیز بشود این سخن پسندیده

توان چنین برداشتی را از این روایات به عمل آورد (موسـوی گلپایگـانی، الـدر    است که آیا می
شامل تـوبیخ نیـز   جواھر نیز در بحث این که تعزیر). حتّی خود صاحب٢٩٧-٢/٢٩٥المنضود، 

شود گفته است که شاید بتوان تعمیم تعزیر بر ارتکاب ھر حرام یـا تـرک ھـر واجـب را از     می
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که ھر چیزی را حدّی و ھر کـس را کـه از آن حـدّ تجـاوز کنـد      روایاتی که داللت دارد بر این

کـه  ایـن حدّی است، به دست آورد؛ با این مبنا که منظور از حدّ، تعزیر عملی باشـد بـه عـالوه    
شود که جواز تعزیر امکان دارد این تعمیم از استقراء نصوص استفاده شود البته چه بسا گفته می

مختصّ مرتکبان معاصی کبیره است نه مرتکبان گناھان صـغیره، کـه از گناھـان کبیـره اجتنـاب      
شدن معاصی صـغیره اسـت و کیفـری بـر     کنند چرا که اجتناب از گناھان کبیره ،موجب پاکمی

ھا مترتّب نیست اما اگر مرتکب صغائر از کبائر اجتناب نکند بعید نیست که تعزیر بر گناھان نآ
) ؛ اما اشکال این سخن آن است که صرف احتمال چنین ٤١/٤٤٨صغیره نیز جایز باشد (نجفی، 

ای ندارد چون نزاع در مورد ظھور و عدم ظھور این روایات است و چنین ظھوری مبنایی فایده
که معلوم نیست منظور از تعمیمی کـه اسـتنباط آن را ممکـن    ابت نشده است؛ عالوه بر ایننیز ث
که معلـوم باشـد بـه نظـر     دانند تعزیر بر ھمه معاصی است یا فقط معاصی کبیره؛ و بدون آنمی

، تعزیر به معنای کیفر است »انّ لکلّ شی حدّا و لمن تجاوز الحدّ حدّا«ایشان مقصود از حدّ در 
صود چیز دیگری است، در نتیجه دلیل قابل اطمینانی وجود ندارد کـه مرتکـب ھـر عمـل     یا مق

حرامی حتی مرتکبان گناھان کبیره مستحقّ تعزیر باشد.
دھد که مقصـود از حـدّ   دقّت در روایات دیگری که در ھمین باره نقل شده است نشان می

ھر گناھی؛ و دست کـم از ایـن   در این روایات، حدّ اصطالحی مانند حدّ زنا و سرقت است نه 
جھت که شامل تعزیر به سبب ھر گناھی باشد مجمل است. به عنوان نمونه در روایتی از عمرو 

خداونـد پیـامبری   «بن قیس از قول امام صادق (ع) نقل شده اسـت کـه آن حضـرت فرمودنـد:     
ل فرمـود و بـرای   فرستاد و کتابی بر او نازل کرد و ھر چه را که بدان نیاز است در آن کتاب ناز

آن دلیل و راھنمایی قرار داد و برای ھر چیزی حدّی قرار داد و بـرای ھـر کـس کـه ازآن حـدّ      
پرسد: چگونه برای ھر کس از حـدّ تجـاوز کنـد حـدّی قـرار داده      تجاوز کند حدّی؛ راوی می

بدست فرماید: خداوند در مورد اموال این حق را قرار داده که جز از طریق حاللاست؟ امام می
کـه از بـاب حـدّ بـرای     نیاید پس اگر از راه غیر حالل بدست آورد دستش قطـع شـود تـا ایـن    

کننده از حدّ باشد و خداوند حدّ قرار داده که آمیزش جنسی فقط از طریق حـالل انجـام   تجاوز
شود و ھر کس جز این کند اگر ھمسر نداشته باشد حد زنا بر او زده شود و اگر محصن باشـد  

از ایـن روایـات نیـز اسـتفاده     ) ٣١١-١٨/٣١٠(حـرّ عـاملی،   » بخاطر تجاوز از حـدّ رجم شود
شود که منظور از حدّ، حدودی است که در شرع مقدّس بیان شده است.می

ای از فقھا برای شمول تعزیر بر ھر فعل حرام یا ترک واجب، بـه  افزون بر این روایات پاره
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کـه  کننـد بـر ایـن   اند و داللت میوارد ویژه وارد شدهاند که در مای استناد جستهنصوص خاصّه

)، اما پاسـخ آن ایـن   ١/٣٨٨تواند حتی نابالغ و مملوک را تعزیر و تأدیب کند (خوئی، حاکم می
حکـومتی و  است که روایات مذکور بیش از این داللتی ندارند که حاکم در مواردی که مصالح 

یت شرعی شمرده نشود مانند عمل نابـالغ، اختیـار   کند حتی اگر معصمیاداره نظم و نظام اقتضا
تعزیر دارد اما این داللت تا این که تعزیر بر ھر فعل حرام یا ترک واجـب جـایز باشـد فاصـله     

زیادی دارد.
از دیگر دالیل این گروه استشھاد به روایاتی است که حاکی از عمـل امیرالمـومنین (ع) بـه    

کـه در حـدیث اسـت کـه     ) چنان١/٣٣٧باشد (ھمان، تعزیر مرتکب حرام در موارد مختلف می
دھـد و  شخصي به محضر حضرت علي (ع) آمد و عرض کرد این مرد نسبت بدي به مـن مـي  

گوید در خواب دیده با مادر من عمل منافي عفت بـه جـا آورده اسـت، امـام (ع) فرمودنـد:      مي
زنـم، سـپس   نـه مـي  خواب ھمچون سایه است، ھر گاه بخـواھي، سـایه او را بخـاطر تـو تازیا    

کنم تا این سـخنان را تکـرار نکنـد و مایـه آزار مسـلمانان را      فرمودند، ولي من او را تادیب مي
ع) در دوران (یشـود کـه حضـرت علـ    )، ھمچنین نقل مـی ١٨/٣١٠فراھم نسازد (حرّ عاملی، 

کردنـد و خالفکـاران و بزھکـاران را    خالفت خود شالّق به دوش در کوچه و بازار حرکت می
شود که آیا ایـن روایـت   باره از برخی مراجع سؤال می) در این٣/١٩٣صدوق، د (کردنتعزیر می

توانند با استناد به این روایت در کوچه و خیابان صحیح است و آیا مراجع قضایی و انتظامی می
مکـارم  حضور پیدا کرده و به تعزیر خالفکاران و بزھکاران اقدام نمایند؟ در این زمینه آیت اهللا 

دھند که روایتـی بـه ایـن مضـمون آمـده اسـت کـه فقـط مربـوط بـه           شیرازی چنین پاسخ می
داشـتن آن  کـرد و ھمـراه  گاھانی است که حضرت در کوفه بود و از بازارھا سرکشـی مـی  صبح

ھا را جدّی بگیرند.شالق برای این بود که مردم توصیه
کننـد زیـرا فعـل آن    حـرام داللـت نمـی   گونه روایات نیز بر تعمیم تعزیر بر ھر فعلاما این

حضرت در بعضی موارد، داللت بر مشروعیّت تعزیر تمامی محرّمات ندارد در حالی کـه قطـع   
اند.داریم در موارد دیگری مرتکبان محرّمات را تعزیر نکرده

در نصوص شرعی وارد نشده است » تعزیرةلکلّ معصی«که تعبیر توجه به ایناجماع. با -٣
ن مضمون و بیان آن در کتب فقھی امامیّه درخور تأمـل اسـت و بـا ایـن سـؤال روبـرو       ورود ای

کـه یـک قاعـده    شود که آیا این بحث از فروع مبحث نھی از منکر توسط حاکم است یا اینمی
کند کـه آیـا مقصـود از    ھا روشن میشرعی مستقل و مستنبط از منابع روایی است؟ این بررسی
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لمات فقھا، ثبوت مجازات برای ارتکاب ھر فعل حرام یا تـرک واجـب   تعزیر در کةلکلّ معصیّ

ای مقیّد از مراتب نھی از منکر است کـه در صـورت عـدم تـأثیر مراتـب      که مرتبهاست؟ یا این
ةلکلّ معصیّ«ای امامیّه بر مضمون رسد؟ قدر مسلّم این است که فقھسابق بر آن نوبت به آن می

).١٤٦ازات برای ھر گناه اتفّاق و اجماع ندارند (حسینی، به معنای ثبوت شرعی مج» تعزیر
ای متفـاوت  بـاره بـه گونـه   گونه که در مباحث گذشته دیدیم بیان فقھای امامیّه در اینھمان

توان از آنھا تنافی با عموم تعزیر بر ھرگناه را نتیجه گرفـت. در کـالم برخـی نظیـر     است که می
رام در صورت نھی و توبیخ مرتکب آن موجـب عـدم   فاضل ھندی عدم اصرار و تکرار عمل ح

)؛ در کالم صاحب ریاض نیز حکـم وجـوب   ٢/٤١٥جواز تعزیر دانسته شده بود (کشف اللثام، 
تعزیر در ارتکاب ھر حرامی یا ترک واجبی، مشروط به این شـده بـود کـه شـخص بـا نھـی و       

لی بـرای تعزیـر مرتکـب    توبیخ و امثال آن از عمل خود دست نکشد اما در غیر این صورت دلی
وجود ندارد مگر در مواردی که نصّ شرعی بر وجوب تعزیـر یـا تأدیـب وجـود داشـته باشـد       

و امام خمینی (تحریر الوسـیله،  ) ٤١/٤٤٨جواھر (نجفی، )؛ در کالم صاحب٢/٤٨٣(طباطبائی، 
ـ  ٢/٤٧٧ د شـده  ) نیز تعزیر بر حرام فاقد مجازات مصرّح در شرع به قید کبیره بودن حـرام، مقیّ

بود برخی از فقھای معاصر نیز جواز تعزیر را به آن دسته از معاصی واجد جنبه عمومی امنیّتـی  
)؛ مخالفـت  ١٣٩و اجتماعی که مقتضی مداخله کیفری حکومت است مقیّد کرده بودند (صافی، 

ه این گروه از فقھا با عموم و اطالق تعزیر بر ھر عمل حرام حاکی از این است که در این زمینـ 
تواند دلیل این باشد که تعزیر ھـر فعـل حـرام (ماننـد     اجماعی منعقد نشده است و اجماع نمی

غیبت کردن و دروغ گفتن) یا ترک واجب (مانند عدم جواب سالم) جایز است ھر چند عملـی  
باشد که در شرع مقدس نصّ خاصّی در مورد آن وارد نشده باشد.

رات عقلی شاید بتوان گفت که اسالم و شـریعت  نظر از ادله نقلی، بر حسب اعتباصرف-٤
مقدس نسبت به حفظ نظام امور مادی و معنوی و علم به احکامی که در این سـاختار، تشـریع   
نموده و نیز اجرای آن احکام در مجاری خود اھتمام وافری داشته اسـت، و طبیعـی اسـت کـه     

د ھر کـس را کـه بـا احکـام     شود که حاکم اختیار داشته باشچنین چیزی فقط زمانی محقق می
شرعی اولی یا والیت از طرف حکومت مخالفت ورزیده و موجـب فسـاد و ھـرج و مـرج در     

ھـای معیشـتی از قبیـل اقتصـادی، سیاسـی، و      جامعه گردد و به امور خـود و جامعـه در زمینـه   
صـالح  اجتماعی و نیز عبادی اخالل وارد کند او را تعزیر کرده و به مجازات برساند تا جامعـه ا 

بـرای  –تـوان گفـت: اوالً   ). در ردّ این استالل از زاویـه فقھـی مـی   ٦٠گردد (موسوی اردبیلی، 
بینی شده است نظیر استفاده از عنصر امـر  رسیدن به این منظور ساز و کارھای دیگری نیز پیش
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و تواند موثر باشد؛ در اسالم امر بـه معـروف  به معروف و نھی از منکر، که در موارد زیادی می

ھا و رذائـل  ترین فرائضي است که موجب صیانت افراد و جامعه از آلودگينھي از منکر از مھم
گردد، سیره نبیّ اکرم (ص) و حضرت علـي (ع) بـه عنـوان    ھاي اخالقي ميو سقوط در پرتگاه

دار و خلیفـه مسـلمانان   راھبراني که عالوه بر ھدایت معنوي جامعه و ارشاد اخالقي امت، زمام
بودند حاکي از آن است که ایشان به این دو نھاد و فریضه شرعي اھتمام تام داشتند و بـراي  نیز 

ھا، شخصاً بـه عنـوان یـك محتسـب بـه ارشـاد و تنبیـه متخلفـان         حفظ جامعه اسالمي از کژي
گرفتند، اجراي این امر اختصاص به گناھـان خاصـي   پرداختند یا براي این امر مھم نائب ميمي

ھایی که حاکم عقوبت–شده است، ثانیاً شامل مسائلي چون اختالل امر بازار مينداشت و حتي 
اسالمی به منظور حفظ مصلحت عمومی و جلوگیری از فساد و ھرج و مرج در جامعـه تعیـین   

کند از نوع عقوبت تعزیری نیست، زیرا تعزیر عقوبتی است که در مورد عاصی یعنـی کسـی   می
شود؛ بـه عبـارت دیگـر مجـرای     و تمرّد کرده است جاری میکه نسبت به احکام شرع عصیان

تعزیر منحصراً تخلف از احکام شرعی است، اما در مورد عقوبتی که به خاطر حفـظ مصـلحت   
شود الزم نیسـت عصـیانی نسـبت بـه     جامعه و جلوگیری از مفاسد فردی و اجتماعی اعمال می

مجازات بازدارنده یا تعزیر حکومتی احکام شرع صورت گیرد و چه بسا بتوان چنین عقوبتی را
نامید، زیرا تعزیر عقوبتي است که در مورد عاصي، یعني کسي که نسبت به احکام شرع عصیان 

شود؛ به عبارت دیگر مجـراي تعزیـر منحصـراً تخلـف از احکـام      و تمرد کرده است جاري مي
مفاسـد فـردي و   شرعي است، اما در عقوبتي که به خاطر حفظ مصلحت جامعه و جلوگیري از

از –شود الزم نیست عصیاني نسبت به احکـام شـرع صـورت گیـرد. ثالثـاً      اجتماعي اعمال مي
توان چنین استدالل کـرد کـه بـر اسـاس     استدالل ھای فقھی که بگذریم از منظر حقوقی نیز می

فـری  باید مبتنی بر اصول مقرر در قـوانین کی ھا، اعمال مجازات صرفاًبودن مجازاتاصل قانونی
ای که طبق این اصل، رفتار انسان ھرچند کـه زشـت و غیـر اخالقـی و خطرنـاک      باشد به گونه

گذار به عنوان جرم تلقی نشده و برای آن کیفـر قـانونی تعیـین    باشد تا وقتی که از جانب قانون
بینی قانون اساسی نیز این مبنا پیش٣٦که در اصل نشده باشد جرم و قابل مجازات نیست چنان

ه است.شد

نتیجه 
ای که در ردّ دیدگاه مشھور مبنی بر جواز تعزیر برای ھر فعل در این نوشتار از مجموع ادلّه

آید:حرامی بیان کردیم نتایج ذیل بدست می
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انّ لکـلّ شـیئ حـدّا و لمـن     «عمده دلیل مشھور، روایات و مخصوصا روایات تحدیـد  -١

توانـد داللتـی بـر اثبـات     و اجمال موجود در آن نمیاست که با توجه به ابھام » جاوز الحد ّحدّا
توان از این روایات، عدم کیفر بر ھر گناه تعزیر بر ھر عمل حرام داشته باشد بلکه بر عکس می

که اجرای تعزیر را محدود به مواردی دانست که دلیل قطعی بر جواز آن داللـت  را فھمید و این
معصیتی بدون دلیل کافی بر جواز آن از مصـادیق  کند؛ در غیر این صورت تعزیر ھر مرتکبمی

بارز تجاوز به حدودی است که در شرع انور بیان شده است.  
این که برخی از فقھا جواز تعزیر بر فعل حرام فاقد مجازات مصرّح در شرع را مشروط -٢

واضـحی  اند که مرتکب با نھی و توبیخ و امثال آن دست از عمل خود برندارد گواهبه این کرده
بر این است که اطالق و تعمیم تعزیر بر ھر فعل حرام قابل پذیرش نبوده و دیدگاه مشھور فقھا 

با نقد جدّی روبرو است. 
تواند دلیل محکمی بـر  تمسک به اطالق و عموم ادله امر به معروف و نھی از منکر نمی-٣

سوره نساء ٣١تناد به آیه پذیرش این دیدگاه باشد که ھر معصیتی مستلزم عقوبت است و با اس
توان قائل به جواز تعزیر گناھان صغیره شد.نمی

بینی قانون در مورد جرائم مخصوص اسـت و بـا اسـتناد بـه     اعمال تعزیر منوط به پیش-٤
توان ھر معصیتی را مشمول تعزیر دانسـت و بـه تعزیـر ھـر محـرم      ھای فقھی تعزیر نمیمالک

ک اعمال تعزیـر ارتکـاب رفتـاری اسـت کـه قـانون آن را       شرعی قائل شد. به عبارت دیگر مال
قانون اساسی نیز که دست قاضی را تا حدودی باز گذاشته است چـه  ١٦٧مجرمانه بداند. اصل 

تخصـیص زده و  ١٦٩و ٣٦توان عموم آن را با اصـول  بسا منصرف به امور حقوقی بوده و می
را حاکم گرداند.٣٦اصل 
گذار قرار گرفته است بخشـی از نظـام تقنینـی را ھـدف     قانوندیدگاه مشھور که مبنای -٥

گـذار در  طلبـد کـه قـانون   خود قرار داده و با عنایت به نقدی که در رد این دیدگاه بیان شد می
٢٢٤قانون مجازات اسـالمی و نیـز مـاده    ١٦گذاری خود تجدید نظر کرده و ماده مبنای قانون

نـویس الیحـه جدیـد قـانون     رار دھد. این امر در پـیش آیین دادرسی کیفری را مورد بازنگری ق
گذار قرار گرفته و اطالق و شمولی را ) تا حدودی مد نظر قانون١٢١-٦ماده مجازات اسالمی (

که در قانون فعلی وجود دارد از بین برده است.
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