
Journal of Fiqh and Usul
.١١۴Volپیاپی ، شمارۀ ٣، شماره پنجاهمسال  50, No. 3, Issue 114
٨٣Autumn-١٠٤ص ، ١٣٩٧پاییز 2018

DOI: 10.22067/jfu.v50i3.59193

» الحاکمراهیبما ریالتعز«قاعده یبررس
*يریمجازات زندان تعزيموردیهمراه با بررس

١قیشایمهد

دانشگاه تهران،یحقوق اسالمیفقه و مبانیکتردیدانشجو
Email: mahdi.shayegh110@gmail.com

قیمحمدرضا شادکتر 
زدیدانشگاه اریاستاد

Email: shayegh.mr@gmail.com
چکیده

نیـیتعریـمسائل در مبحث تعزنیتریدیو از کلریتعزمسئلهییدر دستگاه قضاورد ابتالاز مسائل مهم و میکی
یریـنوع مجازات تعزنییتع» الحاکمراهیبما ریالتعز«از فقها معتقدند طبق قاعده یاست. برخیرینوع مجازات تعز

نه نوع دانندیمجازات مزانیمنییقاعده را منحصر در تعنیدر ایقاضاریاختگریدیبه حاکم واگذار شده است. برخ
یباب اسـت. برخـنیدر احیصراتیاستناد به رواگریدیو برخیاز سنخ استشهادات لغوین. ادله گروه اول برخآ

بـر یـیل روایادله، دلنینوشتار ضمن نقد انیدر احاکم است. اریاست که الزمه آن اختیابه احکام واردهمستندهم 
مثـل یتـام حـاکم مجـازاتاریبا فرض اختیحتنیبر اونافزاقامه شده است. موردنیحاکم در ااریاختوسعتینف

است.ریبا قاعده وزر در تغازیاز حد و نریمثل کمتر بودن تعزیاز اصول و قواعد کلیزندان با برخ

: هاکلیدواژه
.حاکمانه،یزندان، مجازات، تازر،یتعز

.20/04/1396: یینهابیتصوخی؛ تار23/07/1395وصول:خیتار*. 
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مقدمه

ث نشـده و مباحـث تعزیـر در خـالل در کتب حدیثی شیعه به صورت مجزا و مستقل درباره تعزیر بح
مباحث دیگر چون حدود مطرح شده است. لکن بررسی جرائم متداول بیانگر کاربرد فراوان تعزیر و اهمیت 

های تعزیری با مشـکالت متعـدد روبـرو اسـت. برخـی از ایـن ویژه آن در این دوره است. اجرای مجازات
ماعی به دنبال داشته باشـد و اجـرای برخـی دیگـر از ها مانند زندان ممکن است عواقب ناگوار اجتمجازات

کند. بر همین اساس در این نوشـتار سـعی در یـافتن نظـر اسـالم در جهت بازدارندگی مشکالتی ایجاد می
رابطه با نوع مجازات تعزیری و نیز راهکار شریعت برای رفع نواقص احتمالی مجازات پیشنهادی است.

زنـدان بـوده اسـت، مسـئلههای اخیـر ضالت مهم در کشور ما در سـالاما با توجه به اینکه یکی از مع
گـذار به صورت مجزا حائز اهمیت است. از طرفی با گسـترش روز افـزون جـرائم، قانونمسئلهبررسی این 
ای جز استفاده از مجازات زنـدان نـدارد و از طـرف دیگـر اسـتفاده از ایـن نـوع مجـازات خـود ظاهرًا چاره

های سنگین بـر دولـت و نیـز تربیـت پی دارد. مجازات زندان عالوه بر تحمیل هزینهمشکالت متعددی در
ای، اثرات بسیار مخربی بر خانواده فرد زندانی دارد. حال بـا ایـن تفاصـیل بایـد دیـد زنـدان کاران حرفهتبه

ابـد الجمله در بعضی جـرائم (مثـل حـبس مصداق تعزیر است یا نه؟ وجود زندان در اسالم به صورت فی
سارق در مرتبه سوم) قطعی و مسلم است. لکن محل نزاع ثبوت زندان به عنوان تعزیر است.

التعزیـر بمـا یـراه «سؤال اصلی این نوشتار این است که آیا حاکم طبق اطالق روایـات تعزیـر و قاعـده 
ر مثـل تعـداد در انتخاب نوع مجازات تعزیری مخیر است یا اینکه اختیار او مربوط به مسائل دیگـ» الحاکم

تازیانه یا عفو مجرم است؟ عالوه بر این با فـرض اختیـار حـاکم در تعیـین نـوع مجـازات، نظـر اسـالم در 
دهد یا خیـر؟ و خصوص زندان چیست؟ یعنی آیا قواعد عام فقه اجازه اعمال مجازات زندان را به قاضی می

یانه اکتفا کرد، راهکار اسالم بـرای ضـعف اگر به این نتیجه رسیدیم که در مورد مجازات تعزیری باید به تاز
شود چیست؟کاران میبازدارنگی این نوع مجازات در بعضی جرائم که موجب جری شدن تبه

معناي تعزیر
ترین معنایی که برای ریشه عزر در کتب لغت ذکر شده است معنای یاری کردن است. زیرا در قرآن مهم

متقدم لغت این معنا، به عنوان معنای اصلی کلمه ذکر شـده اسـت تنها به این معنا استعمال شده و در کتب
رساند. چراکـه ) و تعزیر نوعی یاری همراه با تعظیم را می٥٩٤؛ راغب اصفهانی، ٣٥١/ ١(خلیل بن احمد، 

باب تفعیل بنابر قول لغویان به معنای تعظیم و توقیر بوده است. همچنین ورود ایـن ریشـه بـه بـاب تفعیـل 
).٢١٦/ ٢٠(پاکتچی و لبانی مطلق، آمدن معنای مدامت و استمرار در معنای ریشه شده استباعث پدید 
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اند کـه لفـظ و آنچه برای ما مهم است معنای اصطالحی این کلمه است. و برخی چنین استدالل کرده

معنـا از شود و دلیلی بـر انتقـالتعزیر در لغت به معنای تأدیب بوده است و تأدیب شامل همه این موارد می
).٣٢تأدیب به ضرب کمتر از حد در زمان معصوم نداریم و اصل عدم انتقال است (مکارم شیرازی، 

اما گذشته از آنکه چنین استصحابی استصحاب تقدیری است و حجیتی ندارد، مراجعه به کتب متقـدم 
نای لغوی آن چیزی شود و معبیانگر آن است که اساسًا معنای تأدیب جزء معانی لغوی تعزیر محسوب نمی

). به عبارت بهتر تأدیب چنانچه از ٣٥١/ ١؛ خلیل بن احمد، ٥٦٤جز یاری کردن نیست (راغب اصفهانی، 
معانی تعزیر باشد، از معانی اصطالحی است و نه لغوی.

) ٢١٦/ ٢٠شناسی نیز شاهد و مؤید این مطلب است (پاکتچی و لبانی مطلق، های جدید زبانپژوهش
حاکی از آن است که این کلمه در اصل به معنای یاری و کمک کـردن اسـت کـه افـزون بـر هااین پژوهش

نیـز -شـوندکه ریشـه زبـان عربـی محسـوب می–های کنعانی و آرامی های شاخهعربی، در طیفی از زبان
کاربرد داشته است. در این کلمه تا اواخر سده اول هجـری قمـری انتقـال معنـایی صـورت نگرفتـه اسـت. 

نین در حدیث نبوی و تا اواخر سده اول اثری از کاربرد آن به معنای تأدیب (یا ضرب دون الحد) دیـده همچ
ال «شود. در منابع حدیث اهل سنت، تنها حدیثی که ادعای کـاربرد ایـن واژه در آن وجـود دارد، یعنـی نمی

(حـاکم » ق عشـرة...ال یجلـد فـو«) چیـزی جـز نقـل بـه معنـا از ٤٩٢/ ٧(طبرانی، » تعزیر فوق عشرة...
) نیست.٤١٠/ ٤نیشابوری، 

ق پدیـد آمـده و ۲به ۱پژوهش مذکور بیانگر آن است که اصطالح تعزیر در در سالهای انتقال از سده 
نخستین بار توسط تابعان عراق مانند حسن بصری و عامر شعبی به کار رفته است (پاکتچی و لبانی مطلـق، 

پژوهش صرفًا معنای اصلی کلمه و زمان انتقال معنا را بررسی کرده است ). البته ناگفته نماند این٢١٦/ ٢٠
و برای فهم اینکه معنای اصطالحی به وجود آمده چه بوده نیازمند بررسی و تحقیق بیشتر است.

و » ال یجلد فوق عشـرة...«لکن در هرصورت کاربرد متعدد جمالت جایگزین لفظ تعزیر مثل عبارات 
) در قرن اول شاهد دیگری بر این نظریه است.٥٠٦/ ٥(ابن ابی شیبة، » ، َوَلکْن ِسیاٌط َلیَس َعَلیِه َحدٌّ «

-٢٤در اولین استعماالت و تعاریف اصطالح تعزیر، اثری از تأدیب به معنای عام نیست. عامر شعبی (
ْوِط ِإَلی اْألَ «ق) تعزیر را با عبارت ١٠٣ ْعِزیُر َما َبیَن السَّ ). خلیـل بـن ٥٥٠، وکند (همف میتعری» ْرَبِعیَن التَّ

(خلیل بن » ضرب دون الحد«ق) نیز در معنای مصطلح تعزیر چیزی بیش از ١٧٥احمد فراهیدی (متوفی 
گویند معنای اصلی تعزیر تأدیب بوده و ضرب دون الحد نبوده کند. کسانی که می) بیان نمی٣٥١/ ١احمد، 

) باید به این سؤال پاسـخ ٢١٢/ ٤ست (محقق داماد، است و حتی انصراف هم به ضرب دون الحد نداشته ا
ای به معنای اصـلی هیچ اشاره-زیستهکه در آن عصر می-دهند که چگونه ممکن است که خلیل بن احمد 
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لفظ (تأدیب) نکرده باشد و صرفًا به ضرب دون الحد اشاره کرده که نه تنها معنای لفـظ نبـوده، حتـی لفـظ 

! آیا ممکن است یک لغت دان معنای رایج و متبادر عصر خود را رها کند و به انصراف به آن هم نداشته است
معنایی اشاره کند که لفظ نه دال بر آن است و نه منصرف؟!

راغب اصفهانی هم بر خالف برداشت رایج تأدیب را از معانی لغوی و حتی از معانی اصطالحی تعزیر 
تعزیـر بـه معنـای یـاری دادن اسـت... و (چـون) «دارد که: یداند. وی در بیان وجه انتقال معنا، بیان منمی

تأدیب نوعی یاری دادن است و ضرب دون الحد هم نوعی تأدیب اسـت، پـس ضـرب دون الحـد را تعزیـر 
کند که:. در واقع راغب چنین استدالل می١»اندنامیده

ضرب دون الحد نوعی تأدیب است.مقدمه اول:
شود تا از گناه دوری کند.)اری دادن است (چراکه به مجرم کمک میو هر تأدیبی نوعی یمقدمه دوم:

و یاری دادن همان تعزیر است.مقدمه سوم:
ضرب دون الحد تعزیر است.نتیجه:

تا بگوییم تأدیب را از معـانی تعزیـر دانسـته، » تعزیر تأدیب است«بنابراین باید گفت اوًال راغب نگفته 
گوید ثانیًا اینکه راغب می». تأدیب نوعی تعزیر و یاری دادن است«گفته بلکه عکس آن را گفته است؛ یعنی 

تأدیب یاری دادن است صرفًا با یک ریزبینی عقلی و شاید با مسامحه قابل قبول است واال هیچ عرف و اهل 
وجـه داند. ثالثا اصًال راغب در مقام بیان معنای لفظ نیسـت بلکـه او صـرفًا زبانی تأدیب را یاری دادن نمی

انتقال معنا را حدس زده است. براستی اگر در زمان وی تعزیر به معنای تأدیب بود نیاز به این همه اسـتدالل 
گفت تعزیر تأدیب است.نبود و مستقیمًا می

بنابر این راغب اصفهانی معنای لغوی تعزیر را یاری دادن همراه با تعظیم و معنای اصطالحی را همـان 
ای فکر کنند تأدیـب کند. و چه بسا همین طرز بیان و تعلیل راغب باعث شده عدهضرب دون الحد بیان می

جزء معانی اصلی و اولیه لفظ تعزیر است.
ای دال بر استعمال شود که قرینهشود موردی یافت نمیآنچه از استعمال لفظ تعزیر در روایات دیده می

صادیق فراوان دارد. به عنوان نمونه در روایتـی این لفظ در معنای مطلق تأدیب باشد؛ اما عکس این مطلب م
(کلینی، » السالم عن التعزیر قلت کم هو قال ما بین العشرة إلی العشرینسألت أبا إبراهیم علیه«آمده است: 

ْعِزیـُر َفَقـاَل ُدوَن «) یا در روایت دیگر از کتاب کافی آمده است: ٢٤٠/ ٧ ِه ع کِم التَّ اْلَحـدِّ ُقْلُت ِألَِبی َعْبِد اللَّ
رغم اینکه ). در این روایات علی٢٤١/ ٧(کلینی، » َقاَل ُقْلُت ُدوَن َثَماِنیَن َقاَل َفَقاَل َال َو َلکْن ُدوَن اْألَْرَبِعیَن...

ما لکن األول نصرة بقمـع مـا یضـره    عزِیرُ: ضرب دون الحد، و ذلک یرجع إلی األول، فإنّ ذلک تأدیب، و التّأدیب نصرة اَلتَّ-1
عنه، و الثانی نصرة بقمعه عما یضره: فمن قمعته عما یضره، فقد نصرته، و علی هذا الوجه قال صلی اهللا علیه و آله: انصر أخاك 

...ظالماً أو مظلوماً
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کند، اساسًا سؤال راوی از کمیت است نه ماهیت. و این بیـانگر ارتکـاز امام تعزیر را تعدادی تازیانه بیان می

عصر در تازیانه بودن تعزیر است. روایات مشابه که از قرائن مذکور در روایت معلـوم ذهنی راوی و مردم آن
است مراد از تعزیر تازیانه است آن قدر زیاد است که برشمردن آن در این مختصر ممکن نیست.

گر این است که لفظ تعزیر تا اواخر قرن دوم به معنـای ضـرب بررسی کتب فقهی متقدم اهل سنت بیان
حد استعمال داشته و هرکجا مجازاتی زائد بر تازیانه مراد بوده است جداگانه ذکر شده و به لفظ تعزیر دون ال

أرأیت القتل خطأ هل فیه تعزیـر وحـبس فـی قـول «تکیه نشده است. مثًال در بیان حکم قتل خطا گفته شده 
یعـزر فـی الخطـأ أو ال علمتـان أحـدا«) و در پاسخ آن آمده اسـت کـه: ٤٢٠/ ١٦(مالک بن انس، » مالک

» فانـه یعـزر ویـودع فـی السـجن«گویـد: (همان) یا ابوعبدالله شیبانی در مـورد حکـم لـواط می» یحبس
). و براستی اگر داللت تعزیر بر تأدیب و زندان این قدر روشن باشد، ذکر دوبـاره زنـدان ٢٨٢/ ١(الشیبانی، 

بیهوده است.
شود که به لفـظ تعزیـر بـرای ق موردی یافت نمی٢قرن با جستجو در منابع فقهی اهل سنت تا اواخر 

بیان مواردی چون زندان تکیه شده باشد یا به معنای مطلق تأدیب به کار رفته باشد. ابـن ادریـس شـافعی از 
دهد. وی خود در موارد متعـدد تعزیـر را بـه معنـای اولین کسانی است که تعزیر را به غیر ضرب تعمیم می

آورد و ه است. برای مثال در مورد کافری که با یبش از چهار همسر دائم اسـالم مـیخاص آن استعمال نمود
َر َوُحـِبَس َأَبـًدا «گوید: شود میحاضر به طالق نمی ُحِبَس حتی یْخَتاَر.... َفِإْن اْمَتَنَع مع اْلَحْبِس َأْن یْخَتاَر ُعزِّ

وإذا َقَتَل اْلُمْؤِمُن «گوید: ازات زندان چنین می). با این حال در مقام توجیه مج٣٨/ ٦(شافعی، » حتی یْخَتاَر 
َر َوُحِبَس َوَال یْبَلُغ ِبَتْعِزیِرِه فی َقْتٍل َوَال َغیِرِه َحدٌّ َوَال یْبَلُغ ِبَحْبِسِه َسـَنٌة َوَلکـْن  َحـْبٌس یْبَتَلـی ِبـِه وهـو اْلکاِفَر ُعزِّ

ْعِزیرِ  م بیان معنای لغوی نیسـت؛ چراکـه از ظـاهر عبـارت اما باید توجه داشت که او در مقا». َضْرٌب من التَّ
روشن است لفظ تعزیر در اینجا اعم از زندان و به معنای مطلق تأدیب استعمال نشده اسـت بلکـه در مقـام 

قیاس و بیان وجه شرعی بودن زندان است.
بـر اما با صرف نظر از آنچه بیان شد، این شواهد حتی اگـر بـر وضـع هـم داللـت نکنـد، حـداقل دال 

انصراف ذهنی در آن عصر به سبب کثرت استعمال در معنای ضرب دون الحد است. و این به تنهایی بـرای 
عدم امکان تمسک به اطالق تعزیر در روایات کافی است. شاید گفته شود در اینجا منشـأ انصـراف کثـرت 

ه اطـالق استعمال نیست، بکله کثرت وجود خارجی اسـت و درایـن صـورت انصـراف مـانع از تمسـک بـ
شود که تعدد استعمال در کتب فقهـی قـرن دوم و سـوم و نیـز ذکـر آن در نخواهد بود. اما در پاسخ گفته می

کتب فرهنگ لغت آن دوره (کتاب العین) کثرت استعمال است. خصوصًا اینکـه کتـب لغـت غالبـًا معنـای 
های دیگر نبـوده ئمه بیشتر از مجازاتکنند. ثانیًا اجرای مجازات تازیانه در زمان امتداول در عرف را نقل می
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های دیگر خصوصـًا مجـازات است تا بگوییم منشأ تبادر کثرت و غلبه وجود خارجی است. اتفاقًا مجازات

امیـه و های بنی) و هم در حکومت٢١٢، ١٣٢، ١٣٠، ١٢٥، ٩١، ٧٧زندان، هم در فقه اهل سنت (طبسی، 
عباسیان کاربرد فراوان داشته است.

السالم به معنـای مطلـق تأدیـب شود لفظ تعزیر در دوران ائمه علیهمن از آنچه گذشت معلوم میبنابرای
کاربردی نداشته بلکه همه شواهد تاریخی مبنی بر آن است که ایـن لفـظ در ایـن دوران بـه معنـای تازیانـه 

استعمال فراوان داشته است.
زیر همان تأدیب است؛ اینکه بگوییم معنای حتی اگر با اغماض از این ادعا تصور کنیم معنای لغوی تع

لغوی تعزیر تغییر نکرده است و موارد مذکور در روایات صرفًا از باب بیان مصداق و نمونه اسـت، مسـتلزم 
این است که تعزیر شامل هر ضربی بشود ولو اینکه بیش از حد باشد. در واقع کمتر از حد بودن قیدی است 

گاه نبوده یـک وضـع جدیـد از اند و ایـن نشـان دهنـدهاند والجرم آن را از شارع آموختهکه اهل زبان بدان آ
توان گفت آن روایاتی که تعزیر را ضرب دون ). با این توصیف دیگر نمی٣٩٦/ ٨جانب شارع است (مدنی، 

الحد نامیده در مقام بیان مصداق است، بلکه باید گفت در مقام بیان ماهیت تعزیر نزد شارع است.

التعزیر بمایراه الحاکم و ادله آنقاعده 
. نظرات فقها١

هرچند لفظ تعزیر در لسان شارع به معنای اخص استعمال شده، لکن ممکن است ادله دیگری دال بـر 
سعه اختیارات حاکم در مجازات مجرمین باشد. از جمله این ادله که مورد استناد واقع شـده اسـت، قاعـده 

هـای این قاعده عینًا در روایات ذکر نشده است و در کتب فقهی هم به بیاناست.» التعزیر بما یراه الحاکم«
) ٧٧٦(مفید، » یعزر بما یراه االمام«) و ١٦٩/ ٤٢(صاحب جواهر، » التعزیر بما یراه الحاکم«مختلفی مثل 

ولی ها بیان شده است. صرف نظر از اینکه در این قاعده صاحب اختیار، قاضی محکمه باشد یا و نظائر این
امر مسلمین، در بررسی این قاعده باید به این سؤال پاسخ داد که آیا در تعزیر، حاکم تنهـا در تعیـین تعـداد 

تازیانه اختیار دارد یا اینکه تعیین نوع مجازات هم از اختیارات حاکم است؟
) و شیخ صدوق و ابوالصالح حلبی در سراسـر کتـب خـود٧٧٤برخی از فقها چون شیخ مفید (مفید، 

اند. ایـن گـروه در برخـی مـوارد حتـی واژه اند آن را به معنای خاص استعمال نمودههرکجا از تعزیر نام برده
؛ مفیـد، ٢٤/ ٤بابویـه، ؛ ابن٤٢٠و ٤١٧اند (ابو الصالح حلبی، تأدیب را هم به همین معنا استعمال نموده

تعزیـر را در معنـای تازیانـه ). برخی دیگر چون شیخ طوسی هرچنـد در مـوارد متعـدد ٧٨٩، ٧٧٦، ٧٧٤
تواند تعزیر را با تأدیب جـایگزین کنـد استعمال نموده است، لکن بنابر نظر ایشان اگر قاضی صالح دید می
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) در نگاه اول چنـین رأیـی بـا اینکـه ٩٧/ ٨شود (طوسی، المبسوط، که تأدیب شامل زندان و توبیخ هم می

شود تفاوت عملی ندارد؛ های دیگر میل زندان و مجازاتبگوییم تعزیر به معنای مطلق تأدیب است و شام
چراکه در هر دو صورت زندان مشروع است و قاضی حق زندانی کردن دارد. اما مراجعه بـه تعـاریف شـیخ 
طوسی نسبت به تأدیب بیانگر تفاوت مهم این دو نظر است. چراکه ایشان بـه دقـت میـان تعزیـر و تأدیـب 

حد و قید نیست که صرفًا منوط به نظـر حـاکم باشـد، ان تأدیب مجازاتی بیکند و طبق نظر ایشتفکیک می
بلکه مجازاتی کمتر از تعزیر است؛ همانگونه که تعزیر مجازاتی کمتـر از حـد اسـت. در واقـع جـایگزینی 
تعزیر با تأدیب نوعی تخفیف از سوی حاکم است. طبق نظر شیخ طوسی چنـین مجـازاتی اختصاصـی بـه 

). ایـن نظـر ٦٩/ ٨ای ولی صغیر، قیم یتیم، معلم، جـد و زوج هـم ثابـت اسـت (همـان، حاکم ندارد و بر
الرضا با تفکیک تأدیب از تعزیـر، تأدیـب مجـازاتی کمتـر از مؤیداتی هم از روایات دارد. مثًال در کتاب فقه

دات ). در ادامـه مؤیـ٣٠٩ضربه تازیانه تعریف شده اسـت (علـی بـن موسـی (ع)، ١٠تا ٣تعزیر و مابین 
هـای بیشتری از روایات در رابطه با این نظر ذکر خواهد شد. در هر صورت طبق این نظر حاکم در مجازات

کوچک حق تعیین نوع و کیفیت مجازات را خواهد داشت.
الزم به ذکر است شیخ طوسی در کتاب الخالف ایـن نظـر کـه زنـدان هـم نـوعی تعزیـر اسـت را بـه 

). طبیعتًا اینکه پس از بیان آراء مذاهب مختلف امامیه و ٥٠٥/ ٥لخالف دهد (طوسی، اابوحنیفه نسبت می
دهد اگر دال بر شاذ بودن آن نزد شیخ نباشد حـداقل بیـانگر اهل سنت این نظر را تنها به ابوحنیفه نسبت می

نه از باب معنای لغـوی، بلکـه از -بر خالف تصور شایع-آن است که این حرف که زندان هم تعزیر است 
معنا است.ب اجتهاد و رأی فقهی است؛ واال اختصاص آن به ابوحنیفه بیبا

) تعزیـر را اعـم از ١٧٥/ ٤٣و ٩٥/ ٤٢(صاحب جواهر) و ٤١١/ ٥های بعد، عالمه حلی (اما در دوره
اند. در نتیجه طبق نظر ایشان حاکم حق تعیین نوع تازیانه دانسته و به شمول آن بر زندان و توبیخ تاکید کرده

جازات را هم خواهد داشت. هرچند دقت در نظراتشان بیانگر آن است که در بسیاری از مواقع تعزیر را بـه م
اند و این خود جای تأمل است.معنای خاص استعمال کرده

قید و شرط بودن اختیار نیست؛ بلکه تعزیـر اند به معنای بیاما این نظر هم آنگونه که برخی تصور کرده
/ ٤باشد. به همین دلیل فقها برای تعزیر شروطی نظیر کمتر از حد بودن (محقق حلـی، باید در حدود شرع

اند. باید توجه داشت شـروطی کـه ) ذکر کرده٣٤٩/ ٥) و منع از مجازات مالی و جانی (عالمه حلی، ١٥٥
ولـی اند اقل تعزیر مشخص نیسـتاند یکسان نیست. مثًال برخی گفتهفقهای مختلف برای تعزیر بیان کرده

انـد از هـیچ طـرف حد اکثر آن معلوم است. برخی دیگر هم اقل و هم اکثر را معین کرده و برخی دیگر گفته
).٦٠حدی ندارد (مجلسی، 
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. بررسی ادله لفظی٢

به عنوان مقدمه باید گفت روایاتی که در باب تعزیر وارد شده است به لحاظ الفاظ به چنـد قسـم کلـی 
شوند:تقسیم می

ایاتی است که در آن نوع مجازات یعنی تازیانه ذکر شده است.روقسم اول
روایاتی است که در آن از الفاظ عامی مثل تعزیر یا تأدیب استفاده شده است.قسم دوم

حـدا لـیس لـه «روایاتی است که صرف نظر از ذکر لفظ تعزیر یا تأدیب، بـا عبـاراتی نظیـر قسم سوم
َماِم َذِلک ِإَلی «، »حدا غیر الحد«، »وقت انـد. بـه ای تعزیـر را توضـیح دادهبـه گونـه» هو دون الحد«و » اْإلِ

عبارت بهتر در این روایت تعریف شرعی تعزیر و حدود آن توسط معصوم بیان شده است.
روایات قسم اول

تواند اثبات کننده اختیار حاکم در تعیین نوع مجازات باشد؛ زیـرا تازیانـه بـودن تردید قسم اول نمیبی
زات از قبل مفروض و معین است. بلکه در صورتی که قائل به اختیار والی شدیم باید این روایات را بـه مجا
تواند به صورت عام یا خاص دلیلی برای اثبات این مـدعا ای توجیه کنیم. اما دو قسم دیگر هر کدام میگونه

باشد.
روایات قسم دوم (ادله عام)

لفظ تعزیر استفاده شده است. به عنوان مثال در مـورد افتـراء بـه الف) در موارد متعددی در احادیث از
و امـام در » َهْل یْجَلُد اْلُمْسـِلُم اْلَحـدَّ ِفـی اِالْفِتـَراِء َعَلـیِهْم «اهل کتاب از امام صادق (ع) سؤال شده است: 

ُر «فرماید: پاسخ می امـام صـادق (ع) ) یـا در مـورد تـوهین بـه دیگـری ٢٤٠/ ٧(کلینـی، » َال َو َلکْن یَعـزَّ
ُر َال «فرمایند: می فرمایند یعزر و قید دیگری را بیان ). در این روایات امام می٢٤١/ ٧، و(هم» َحدَّ َعَلیِه َو یَعزَّ

انـد، حـاکم کنند. بنابراین با توجه به اینکه بسیاری از لغت دانان تعزیر را به معنـای تأدیـب معنـی کردهنمی
جرم تأدیب کند. در واقع طبق این نظر آنچـه مسـلم اسـت ایـن اسـت کـه تواند مهرگونه صالح دانست می

تأدیب از معانی اصلی این کلمه است و انتقال به معنای ضرب دون الحد یا حتی انصراف به آن امـری غیـر 
معلوم است. اگر انصرافی هم باشد ناشی از کثرت وجود خارجی است که صالحیت تقید لفظ را ندارد.

با اشکاالتی روبرو است:لکن این استدالل
اساسًا تأدیب جزء معانی لغوی این همانگونه که به تفصیل در بیان معنای تعزیر گفته شد،اشکال اول:

لفظ نبوده است تا بتوانیم عدم انتقال را استصحاب کنیم. و ثانیًا مفصًال دالئل و شواهدی بـر اسـتعمال ایـن 
شود.مجددًا تکرار نمیلفظ به معنای ضرب کمتر از حد بیان شد که 

هرچند در چندین روایت لفظ تعزیر به صورت مطلـق بیـان شـده اسـت، امـا در مقابـل اشکال دوم:
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شـود. حتـی در روایات متظافر همراه با قرائن و الفاظی است که چیزی جز تازیانـه از تعزیـر برداشـت نمی

اصولی حمل مطلق بـر مقیـد اسـت نـه بسیاری از موارد تعداد تازیانه هم ذکر شده است و مقتضای قواعد
توان گفت تازیانه از باب بیان مصداق است؛ چراکه امام در مقام اجرای حکم نیست بالعکس. در اینجا نمی

که ناگزیر باشد یکی از مصادیق تعزیر را جهت اجرا بیان نماید؛ بلکه در مقام بیان حکم شـرعی اسـت کـه 
اگر بتوان در این مورد گفت مواردی که تازیانه در آن ذکر شده از بـاب باید تمام مراد خود را بیان کند. ضمناً 

ذکر مصداق است، مستلزم این است که بگوییم در تمام موارد تعارض مطلق و مقید، قید مقید از باب ذکـر 
مثال و نمونه است و این خالف فهم عرف است.

ظ تأدیب استفاده شده است (کلینـی، همچنین در مواردی در روایات اهل بیت علیهم السالم از لفب)
) و در شمول معنای این لفظ تردیدی نیست و لذا باید به اقتضای اطالق این لفظ در روایات حکم ٢٤٢/ ٧

به اطالق اختیار حاکم در تأدیب مجرمین کنیم.
بر این استدالل نیز چندین اشکال وارد است:

) که در ادامه بررسـی خواهـد شـد؛ دارای ٢٨٤،واین روایات، به جز دو مورد (همغالباشکال اول: 
مقیداتی در خود روایت مثل بیان نوع مجازات یا حتی تعداد تازیانه هستند که مانع از اطالق هستند.

هرچند معنای لغوی تأدیب شمول دارد، اما بررسی روایات مختلف و کتب فقهی متقـدم اشکال دوم:
هایی کمتـر از تعزیـر اسـتفاده شـده اسـت. ایـن ًا برای مجازاتبیانگر آن است که این لفظ در روایات غالب

استعماالت متعدد اگر کاشف از حقیقت متشرعه در آن عصر نباشد، بیانگر نوعی انصراف است. به عنـوان 
شود:نمونه به موارد زیر اشاره می

ـِه ع ِفـی ُقْلُت ِألَ «در موارد متعدد برای مجازات کودکان از لفظ تأدیب استفاده شده است.  ِبـی َعْبـِد اللَّ
ٌة َو اْرُفْق. ِبی َو اْلَمْمُلوک َفَقاَل َخْمَسٌة َأْو ِستَّ ) و نیز در روایت دیگر در کتاب وسائل ٢٦٨/ ٧، همو» (َأَدِب الصَّ

ْوِم «الشیعه آمده است:  ِبی َعَلی الصَّ ُب الصَّ ِه ع َقاَل: یَؤدَّ َرَة َسَنًة ِإَلـی ِسـتَّ َما َبیَن َخْمَس َعْش -َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ
).٢٣٧/ ١(حر عاملی، » َعْشَرَة َسَنًة.

ـِه علیه«همچنین در مورد تربیت عبد از لفظ تأدیب استفاده شده است.  السـالم َقـاَل: َال َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ
َب اْلُمْحِرُم َعْبَدُه َما َبیَنُه َو َبیَن َعَشَرِة َأْسَواٍط. »َبْأَس َأْن یَؤدِّ

/ ٤ب فقهی هم درباره مجازات کودک، مجازات همسـر بـا چـوب مسـواک (طوسـی، المبسـوط در کت
) و مواردی از این دست از لفظ تأدیب استفاده شده است. همانگونه که پیش از این نیـز ذکـر شـد، در ٣٣٨

ذکر شده ضربه تازیانه١٠تا ٣کتاب فقه منسوب به امام رضا (ع) هم تأدیب مجازاتی کمتر از تعزیر و مابین 
).٣١٠است (علی بن موسی (ع)، 
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توان گفت تأدیب مجازاتی کمتر از تعزیر است که چه بسا اختصاصی به حـاکم نـدارد با این تفسیر می

توانـد موضـوع بلکه ولی صغیر، موال و حتی ناهی از منکر هم چنین اختیاری دارند که البتـه ایـن خـود می
گفت داللت این لفظ بر مدعای مشهور مردود است (خصوصًا توان پژوهشی مستقل باشد. لکن حداقل می

اینکه در غالب این روایات تازیانه بودن مجازات هم مفروض است) واذا جاء االحتمال بطل االستدالل.
شود که لفـظ تأدیـب بـه شاید در پاسخ گفته شود با بررسی روایات دو سه مورد دیده میاشکال سوم: 

کـل ربـا ئر در گفتار معصومین علیهمصورت مطلق در رابطه با کبا السالم به کار رفته است. یکی در مورد آ
ها اعـدام شـده اسـت و در اند و یکی از آن) و دیگر درباره گروهی که مشترکا یکی را کشته٢٤٢/ ٧(کلینی، 

بـه شـیوع ). اما با توجه ٢٨٤، و(هم» الی بعد یلی أدبهم و حبسهمثم إّن الو«مورد مابقی قاتلین گفته شده: 
توان به این دو روایت تکیه کرد. خصوصًا اینکه در خصوص تعزیر موارد متعددی از نقل به نقل به معنی نمی

شود. مثًال همانگونه که در بحث معنای لغوی گذشت یک روایـت نبـوی خـاص معنی در روایات دیده می
نقـل شـده اسـت. » لد فـوق عشـرة...ال یج«و بار دیگر با عبارت » ال تعزیر فوق عشره...«یکبار با عبارت 

در یک » احتلمت بأمک«همچنین در رابطه با قضاوت امیرالمؤمنین در مورد شخصی که به دیگری گفته بود 
و در روایـت » ضربه ضربًا وجیعاً «و در روایت دیگر آمده است » سنضربه حّتی ال یعود«روایت آمده است 

) و واقعًا با این شیوع نقـل بـه معنـا خصوصـًا در ٨٤٢/ ٣٠ی، (بروجرد». أؤّدبه لئّال یعود«دیگر آمده است 
توان با این دقت و ریز بینـی بـه های متعدد دارد، چگونه میها و مشابهرابطه با الفاظی مثل تأدیب که معادل

الفاظ این دو روایت استناد کرد؟
مجـازات مجـرمین حتی اگر فرض کنیم در روایاتی لفظ تأدیب به صورت مطلق برایاشکال چهارم: 

استعمال شده است، وجود مقیدات فراوان در سایر نصوص مانع تمسک به این اطالق است. توضیح بیشتر 
شود و نوع مجازات را معین نکرده و در برخی دیگر گفته شـده آنکه در برخی از روایات گفته شده تأدیب می

ق در جهت) مطلـق و مقیـد در موضـوع واحـد شود. طبعًا در مقام ورود دو حکم (موافبا تازیانه تأدیب می
گردد.مطلق بر مقید حمل می

روایات قسم سوم (ادله خاص)
روایات این قسم هرچند کرارًا برای اثبات عمومیت این قاعده مورد استناد واقع شده است ولـی تنهـا در 

ر تمام این روایات تازیانـه بینیم دتواند مدعا را اثبات کند. در واقع اگر با دقت بنگریم میصورت تقطیع می
بودن مجازات مفروض است. برای توضیح بیشتر باید یک به یک هرکدام از این روایات را بررسی نمود.:

گفته شده است در اسالم دو نوع مجازات داریم. مجازاتی که از نظر کمی و کیفی مقدر و معلـوم الف:
) هرچـه از ٣٨یض شده است (مکـارم شـیرازی، است و مجازاتی غیر مقدر که کم و کیف آن به حاکم تفو
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قبل تعیین شده حد است و آنچه از قبل تعیین نشده، تعزیر است. روایات مختلف هم شاهد بـر ایـن مـدعا 

ای برای آن نیست؛ و در حدی که اندازه»: حدا لیس له وقت«است. در یک روایت درمورد تعزیر آمده است 
: حدی (مجازاتی) غیر از حدود.»حدا غیر الحد«روایت دیگر آمده است 

اما برای داوری بهتر نسبت به این ادعا باید روایات مذکور را به طور کامل بیان و سپس بررسی نمود:
وِر َقاَل َفَقاَل یْجَلُدوَن َحّدًا َلیَس َلُه َوْقـٌت َو َذِلـک «روایت اول: َعْن َسَماَعَة َقاَل: - َسَأْلُتُه َعْن ُشُهوِد الزُّ

اسِإَلی اْإلِ  ی یْعِرَفُهُم النَّ ): از امام درباره شهود زور پرسیدم و ایشان در ۲۴۱/ ۷(کلینی، » َماِم َو یَطاُف ِبِهْم َحتَّ
ها را در خورند و آن به اختیار امام است و سپس آنپاسخ فرمودند: به حدی که مقدار معین ندارد تازیانه می

گردانند تا مردم آنان را بشناسند.شهر می
این روایت، هم گفته شده تعزیر مقدار معین ندارد و هم این اختیار به امام داده شده اسـت کـه ایـن در 

کامًال معلوم اسـت. و بـا مفـروض بـودن نـوع » یجلدون«مقدار را تعیین کند؛ لکن نوع مجازات با عبارت 
داد تازیانـه اختیـار ماند و الجرم حاکم تنهـا در تعیـین تعـمجازات مجالی برای تعیین آن توسط حاکم نمی

به معنای نداشتن حد شـرعی نیسـت، بلکـه امـام تعـداد » ذلک الی االمام«خواهد داشت. به عبارت دیگر 
کند. کما اینکه در مورد حد محارب هم عین همین عبارت تازیانه را بر حسب گناه فرد و طاقت او تعیین می

لوم است.) و حال آنکه حد آن مع٣٠٨/ ٢٨(حر عاملی، ذکر شده است 
ِه ع«روایت دوم: َعْن َسَماَعَة َقاَل: - ُجِل یْأِتی َبِهیَمًة َأْو َشاًة َأْو َناَقًة َأْو َبَقَرًة َقاَل -َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اللَّ َعِن الرَّ

یـوان ): از امام صـادق (ع) دربـاره حکـم مـردی کـه بـا ح۲۰۴، مو(ه» َد َحّدًا َغیَر اْلَحدِّ َفَقاَل َعَلیِه َأْن یْجلَ 
چهارپایی یا گوسفند یا شتر ماده یا گاو ماده نزدیکی کند، سؤال کردم و ایشان در پاسخ فرمودند: باید او را به 

حدی غیر از حد تازیانه زنند.
شود تفاوت صرفًا در در این روایت نیز نوع مجازات توسط امام معین شده است و با این قرینه معلوم می

د معلوم است و در تعزیر معلوم نیست.تعداد تازیانه است که در ح
) ٢٤١/ ٧بیـان و تعریـف شـده اسـت. (کلینـی، » دون الحد«در برخی از روایات تعزیر با عبارت ب:

را بـه » دون«اند. اما برخی دیگر غالب فقها در اینجا دون را به همان معنای متداول (مقابل فوق) معنی کرده
اِس «). همانگونه که در برخی از آیات کریمه قرآن نظیر آیه ٢١٦داماد، (محققاند معنای غیر دانسته َو ِمَن النَّ

ِه َأْندادا... ِخُذ ِمْن ُدوِن اللَّ ـه...«...) و آیه ١٦٥(بقره: » َمْن یتَّ ِخَذ َبْعُضنا َبْعضًا َأْربابـًا ِمـْن ُدوِن اللَّ (آل » َو ال یتَّ
ه تعزیر هر مجازاتی است که غیر از حد باشد و به ) در این معنی استعمال شده است. و در نتیج٦٤عمران: 

تر معین نباشد.عبارت روشن
یـا » جلد دون الحد«اما در برخی از این روایات اصًال لفظ تعزیر ذکر نشده است بلکه صرفًا گفته شده 
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با الفاظ ضرب و جلـد کـامًال معلـوم و ) که در این موارد نوع مجازات ١٩٩/ ٧(کلینی، » ضرب دون الحد«

تواند مستمسک خوبی برای عدم تعیین نوع مجازات تعزیری توسط شارع باشد.معین است ولذا نمی
و در برخی دیگر لفظ تعزیر ذکر شده است و در توضیح تعزیر گفته شده کـه تعزیـر دون الحـد اسـت. 

نای غیر ترجمه کرد؟توان دون را به معحال باید دید آیا در این روایات می
اِد ْبِن ُعْثَماَن َقاَل: روایت اول:- ِه علیه«َعْن َحمَّ ْعِزیُر َفَقاَل ُدوَن اْلَحـدِّ ُقْلُت ِألَِبی َعْبِد اللَّ السالم کِم التَّ

ُه َحدُّ اْلَمْمُلوک قَ  اَل ُقْلُت َو کْم َذِلک َقاَل َقـاَل َعَلـی َقاَل ُقْلُت ُدوَن َثَماِنیَن َقاَل َفَقاَل َال َو َلکْن ُدوَن اْألَْرَبِعیَن َفِإنَّ
ِة َبَدِنِه.َقْدِر َما یَری اْلَواِلی ِمْن َذْنِب الرَّ  ).۲۴۱، و(هم» ُجِل َو ُقوَّ

ِه َو َأَبا اْلَحَسِن ع َعِن «َعِن اْلَفْضِل ْبِن ِإْسَماِعیَل اْلَهاِشِمی َعْن َأِبیِه َقاَل: روایت دوم: - َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اللَّ
َها َزَنْت َو َأنَّ َوَلَدَها َذِلک ِمَن  ْت ِعْنَد ِإَماِم اْلُمْسِلِمیَن ِبَأنَّ َنی َفُأِقیَم َعَلیَهـا اْلَحـدُّ َو اْمَرَأٍة َزَنْت َفَأَتْت ِبَوَلٍد َو َأَقرَّ الزِّ

ی َصاَر َرُجًال َفاْفَتَری َعَلیِه َرُجٌل َهْل یْجَلُد  َمِن اْفَتَری َعَلیِه َفَقاَل یْجَلُد َو َال یْجَلُد َفُقْلـُت ِإنَّ َذِلک اْلَوَلَد َنَشَأ َحتَّ
ُر َو ُهَو ُدوَن اْلَحدِّ  َما یَعزَّ َنی َلْم یْجَلْد ِإنَّ َو َمْن َقاَل َلـُه: یـا اْبـَن کیَف یْجَلُد َو َال یْجَلُد َفَقاَل َمْن َقاَل َلُه یا َوَلَد الزِّ

اِنیِة، ُجِلَد اْلَحدَّ َتاّمًا فَ  ).۲۰۶، و(هم» ُد هَذا هکَذا؟ َفَقاَل...ُقْلُت: کیَف یْجلَ الزَّ
با اشکاالت متعدد روبرو است:» دون الحد«ای از اصطالح لکن چنین ترجمه

چنین استداللی مبنی بر این است که بدانیم لفظ تعزیر در این روایات بـه معنـای مطلـق تأدیـب اوًال: 
تـوان معنای تعزیر تازیانه باشد، دون را هرطور معنـا کنـیم نمیاست نه تازیانه یا ضرب دون الحد؛ زیرا اگر 

شود چون خالف فرض است و چنین چیزی حداقل محل تردید است گفت تعزیر شامل غیر تازیانه هم می
و همین تردید برای بطالن این استدالل کافی است. و اصًال محل نزاع همین است که تعزیر، مطلق تأدیـب 

اینکه مستدل تأدیب بودن آن را مفروض گرفته مصادره بر مطلوب است.است یا خصوص شالق؟ و
در این روایات نیز تازیانه بودن مجازات توسط معصوم معـین شـده اسـت. و حـال آنکـه ادعـای ثانیًا: 

مستدل این است که تعزیر مجازاتی است که نوع آن توسط شارع معین نشده است.
تازیانه هم تعزیر اسـت؛ چـون غیـر از ١٠٠ت که بگوییم یبش از ای مستلزم این اسچنین ترجمهثالثًا: 

آید حاکم بتواند به عنوان تعزیر بیش از مقدار حد است. به عبارت بهتر اگر دون به معنای غیر باشد الزم می
حد تازیانه بزند و فقط باید متفاوت باشد. مگر اینکه بگوییم حاکم اگر خواست تازیانه بزنـد بایـد کمتـر از 

مجازات کند ولی اگر خواست مجازات دیگر اعمال کند دیگر کمتر بودن مـالک نیسـت بلکـه غیریـت حد
مالک است. اما این حرف مستلزم استعمال لفظ (در استعمال واحد) در دو معنی اسـت؛ معنـای کمتـر در 

مورد تازیانه و معنای غیر در سایر مصادیق. و مشهور استحاله چنین استعمالی است.
َماِم «آخرین دلیل عباراتی مثل اما ج: یعاقبـه االمـام علـی «و » َعَلی َقْدِر َما یَری اْلَواِلی«، »َذِلک ِإَلی اْإلِ
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رسـد قاعـده گوید تعزیر به امام واگذار شده است. بـه نظـر میاست که صریحًا می» قدر ما یری من جرمه

این با بررسی میزان داللـت ایـن روایـات هم مأخوذ از همین روایات است. بنابر» التعزیر بما یراه الحاکم«
توان میزان داللت این قاعد را نیز فهمید.می

ْعِزیـُر و فی القوی کالصحیح، روایت اول: - ـِه ع َکـِم التَّ اِد ْبِن ُعْثَماَن َقاَل: ُقْلُت ِألَِبي َعْبِد اللَّ َعْن َحمَّ
ُه َحدُّ اْلَمْمُلوِك َقاَل ُقْلُت َو َکْم َذِلَك َفَقاَل ُدوَن اْلَحدِّ َقاَل ُقْلُت ُدوَن َثَماِنیَن  َقاَل َفَقاَل َال َو َلِکْن ُدوَن اْألَْرَبِعیَن َفِإنَّ

ِة َبَدِنهِ  ُجِل َو ُقوَّ ).١٠٩/ ١٠(مجلسی اول، .َقاَل َقاَل َعَلی َقْدِر َما َیَری اْلَواِلي ِمْن َذْنِب الرَّ
وِر َقاَل َفَقاَل یْجَلُدوَن َحّدًا َلیَس َلـُه َوْقـٌت َو َذِلـک َعْن َسَماَعَة َقاَل: َسَأْلتُ روایت دوم: - ُه َعْن ُشُهوِد الزُّ

اُس  ی یْعِرَفُهُم النَّ َماِم َو یَطاُف ِبِهْم َحتَّ ِإَلی اْإلِ
ِریـَق َو یْسـلُ روایت سوم: - ِذی یْقَطُع الطَّ ٍد ع َو َأْمُر اْلُمَحاِرِب َو ُهَو الَّ ـاَس َو َقاَل َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ ُب النَّ

َماِم َفِإْن َشاَء َقَتَل َو  ْمُر ِفیِه ِإَلی اْإلِ ِإْن َشاَء َصَلَب َو ِإْن َشـاَء یِغیُر َعَلی َأْمَواِلِهْم َو َمْن کاَن ِفی ِمْثِل َهِذِه اْلَحاِل َفاْألَ
َماُم َعَلی َقْدِر َما یَری ِمْن ُجْرمِ  ).۴۷۷/ ۲ِه (ابن حیون، َقَطَع َو ِإْن َشاَء َنَفی َو یَعاِقُبُه اْإلِ

ُقْلُت ِألَِبي َجْعَفٍر ع َعَشَرٌة َقَتُلوا َرُجـًال َقـاَل ِإْن َشـاَء َأْوِلَیـاُؤُه َقَتُلـوُهْم َجِمیعـًا َو قال: َ روایت چهارم: -
ی التِّ  ُروا َرُجًال َفَیْقُتُلوُه َقَتُلوُه َو َأدَّ ِإَلـی َأْهـِل اْلَمْقُتـوِل اْألَِخیـِر ْسَعُة اْلَباُقوَن َغِرُموا ِتْسَع ِدَیاٍت َو ِإْن َشاُءوا َأْن َیَتَخیَّ

َیِة ُکلُّ َرُجٍل ِمْنُهْم َقاَل ُثمَّ ِإنَّ اْلَواِلَي َیِلي َأَدَبُهْم َو َحْبَسُهم ).۲۸۳/ ۷(کلینی، ُعْشَر الدِّ
ای سه روایت اول با همان مشکل مذکور در موارد قبل روبـرو اسـت. یعنـی اختیـار حـاکم در مرحلـه

شـود. مضـاف بـر متأخر از بیان نوع مجازات بیان شده است و لذا اختیار حاکم شامل تعیین نوع حکم نمی
این روایت سوم در رابطه با حدود است و تعمیم آن به تعزیرات مستلزم قیاس است.

در اما در روایت چهارم از لفظ ادب استفاده شده و بر آن همان اشکاالتی وارد اسـت کـه پـیش از ایـن 
بررسی روایت قسم دوم (ادله عام) ذیل مبحث تأدیب بیان شد. در مورد لفظ حبس مـذکور در ایـن روایـت 

بعد از این نکاتی خواهد آمد.

. بررسی ادله غیر لفظی٣
اما گروهی دیگر از ادله نه به طور خاص و نه به طور عام داللت بر اعم بودن تعزیـر از شـالق ندارنـد؛ 

های صـورت ها از معصوم عمومیت مفهوم تعزیر است. در بررسی روایات و قضـاوتبلکه الزمه صدور آن
شود که نه از جنس حدود است و نه از جنس تازیانه. حـال گرفته توسط ائمه علیهم السالم مواردی دیده می

ا شود که این موارد اگر تعزیر نیست پس چیست؟ و اگر بگوییم از باب تعزیر است مدعاین سؤال مطرح می
). توضیح بیشتر آنکه این مـوارد مسـتقیمًا داللـت بـر اعمیـت تعزیـر ٢١٩/ ٤شود (محقق داماد، ثابت می
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ای در مورد خاص نبوده بلکه از باب تعزیر بوده است که ها قضیهکند بلکه باید جداگانه اثبات نمود ایننمی

البته اثبات چنین چیزی دشوار است.
موارد زندان در اسالم

شود. لکن آنچه مناسب این بحـث و موضـوع اسـت اسالم در موارد متعددی زندان دیده میدر احکام 
مواردی است که تعزیری بودن آن معلوم باشد. اما مـوارد مسـلم زنـدان در اسـالم بـه چهـار قسـم تقسـیم 

شود:می
زندان حدی است. نظیر حکم حبس ابد برای سرقت در دفعه سوم. چنین مواردی تخصصا ازقسم اول

محل نزاع خارج است.
اصًال از باب مجازات نیست بلکه نوعی نگهداشتن موقت برای اعاده حقوق است. بازداشت قسم دوم 

گاهی با هدف نگه داشتن مجرم تا اجرای حکم است که در اینجا معلوم است چنین حبسی مجازات نیست 
حکـم اسـت. در اینجـا نیـز چـون بلکه از مقدمات مجازات است. و گاهی نگه داشتن متهم قبل از ثبـوت 

جرمی ثابت نیست امکان ندارد از باب تعزیر و تأدیب باشد، بکله صرفًا یک احتیاط عقلـی و شـرعی بـرای 
شود. مثل حبس فرار نکردن متهم و ضایع نشدن حقوق است. موارد متعددی از بازداشت در اسالم دیده می

ر مسلمان وصیت، در صورت علم ورثه به کذب یـا متهم به قتل و همچنین حکم قرآن به حبس شاهدان غی
شـود و بـا عنـوان ). چنین حبسی معمـوًال زنـدان نامیـده نمی١٠٦تردیدشان به صحت ادعای آنان (مائده: 

ظهور در بازداشـت و لفـظ » حبس«اند لفظ شود. و همان طور که برخی از فقها هم گفتهبازداشت ذکر می
.)٥٥زات دارد (صافی، ظهور در زندان به عنوان مجا» سجن«

نه حد است و نه بازداشت، بلکه اهرم فشاری است برای اجبار شخص به کاری که حاضـر قسم سوم
کند. یا فردی که حاضر به آزاد کردن عبـد به انجام آن نیست. مثل شخص ثروتمندی که دین دیگری ادا نمی

). در واقـع ایـن ١٣٣/ ٦ند (کلینـی، شود تا عبدش را آزاد کخود نیست (در صورت وجوب عتق) حبس می
تردید اجبار غیر از مجازات است و قطعًا اگر مجازات بود حـاکم حـق داشـت بعـد از کار اجبار است و بی

ادای دین هم او را نگه دارد.
زندان تأدیبی و کوتاه مدت است. مثًال درباره شاهد زور نقل شـده حضـرت امیرالمـؤمنین قسم چهارم 
/ ٦کـرد (طوسـی، تهـذیب االحکـام، و گرداندن مجرم در شهر او را چند روز زنـدانی می(ع) پس از تعزیر 

توانـد از ). همانطورکه قبًال درباره تفاوت تأدیب با تعزیر به تفصیل توضیح دادیم چنین زندانی نیز نمی٢٨٠
مصادیق تعزیر باشد.

ند و ذکری از زمـان زنـدان نشـده اشود که معصومین حکم به زندان نمودهاما در موارد دیگری دیده می
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اند اثبات کنند این موارد از باب تعزیر است.است. برخی تالش کرده

شـود. به لحاظ ضرورت رعایت اختصار امکان ذکر این موارد نیست و صرفًا به گزارشی از آن اکتفـا می
)، ٤٧٦/ ٢ر (ابـن حیـون، )، نبش قب٢٢٥/ ٧این روایات در رابطه با دزدی علنی (الدغارة المعلنة) (کلینی، 

)، قتل عبد، قتل فردی توسط چندین قاتـل ٤٧٣/ ٢دزدی که قبل از اخراج از حرز دستگیر شده (ابن حیون، 
) است.٣١/ ٣بابویه، ) و همچنین در مورد علمای فاسق و طبیبان جاهل (ابن٢٨٣/ ٧(کلینی، 

رکن است:اما استدالل به این روایات پس از اثبات صدور آن، متقوم به سه
اینکه احراز شود این موارد از سنخ این چهار قسم مذکور در اینجا نیسـت و بـه عبـارات بهتـر ایـن اوالً 

موارد از باب تعزیر است نه از باب حد، بازداشت، اهرم فشار و یا زندان کوتاه مدت تأدیبی.
اشد، بلکه بتوان با الغـای حکم زندان مذکور در روایات، اختصاصی به این چند موضوع نداشته بثانیاً 

خصوصیت حکم را تعمیم داد و در نتیجه قاضی حق داشته باشد در سایر موضوعات نیـز بـه زنـدان حکـم 
نماید. و اال باید بگوییم قاضی حق اعمال مجازات زندان را ندارد مگر در همین موارد.

ه اجرای زندان در این موارد باشد قاضی در اجرای این احکام مختار باشد؛ چراکه اگر قاضی ملزم بثالثاً 
در این صورت چنین زندانی با ماهیت تعزیر که عنصر اختیار و نظر حاکم (وصف بما یـراه الحـاکم) در آن 

دخیل است منافات دارد.
حال آنکه هیچکدام از این ارکان متحقق نیست. زیرا:

. چراکه میزان زندان در ایـن ممکن است این روایات از آن چهار قسم مذکور باشدبر خالف رکن اول
روایات چندان معلوم نیست و چه بسا از قسم چهارم یعنی زندان کوتاه مدت و تأدیبی باشد.

روایات مذکور به غیر از یک روایت (که آن هم مرسل بـوده) و در مـورد علمـای بر خالف رکن دوم، 
هـای صافًا ایـن دو موضـوع از ویژگیفاسق و اطبای جاهل است، مابقی در رابطه با سرقت و قتل است. و ان

ها بـا سـایر جـرائم خاص و منحصر به فردی برخوردار هست که آثار این خصوصیات در تمایز مجازات آن
پیدا است. خصوصًا اینکه تنها روایت صحیح در این میان، در مورد مشارکت در قتل است و ویژگی خـاص 

وان این موارد را به مواضع دیگر تعمیم داد.تاین موضوع بر کسی پوشیده نیست. از این رو نمی
یرا کند و آید که اگر قاضی تشخیص داد زندان میاز این ادله چنین برنمیرکن سوم نیز محقق نیست ز

کند، بلکه مجازات زندان متعین و مفروض است و جایی برای اگر تشخیص نداد مجازات دیگری اعمال می
اه الحاکم محقق گردد.ماند تا وصف ما یراختیار حاکم نمی

اما صرف نظر از موارد مذکور، صدور این روایات از معصوم کامًال محل تردید است. زیرا اوًال بـه جـز 
یک مورد مابقی ضعیف السند هستند. ثانیًا این روایات، هم خالف فتواوی امامیه است و هم غالبـًا موافـق 
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وه بـر ایـن تنهـا روایـت صـحیح، در رابطـه بـا ) عـال٢١٢، ١٣٢، ١٣٠، ١٢٥، ٩١، ٧٧اند. (طبسـی، عامه

مشارکت چند نفر در قتل یک نفر است. در این مورد هم حتـی اگـر اعـراض فقهـا را موجـب ضـعف سـند 
ندانیم، هیچ دلیلی بر الغای خصوصیت در مورد آن نداریم و الجرم باید به مورد نص اکتفا کنیم.

اقامه دلیل بر عدم گستردگی اختیارات حاکم
فرمایـد: ترین اهداف ارسال رسوالن برپایی عدل و داد است. خداوند متعال در قـرآن کـریم میهماز م

ها کتاب و ترازو، را نیز نازل کردیم تا مردم بـه عـدالت های روشن فرستادیم و با آنما پیامبرانمان را با دلیل«
امه قسط امکـان نـدارد. در روایـات ). و طبیعتًا بدون وجود احکام دقیق و جامع اق٢٥حدید: »(قیام کنند...

ای معین کرده است و برای متعدد از جانب ائمه اطهار بیان شده است که خداوند برای هرچیزی حد و اندازه
کسانی که از این حدود تجاوز کنند مجازات خاصی معین نموده است:

ِبی ص ِلَسْعِد ْبِن ُعبَ - ِه ع َقاَل َقاَل النَّ َه َجَعَل ِلکلِّ َشیَعْن َأِبی َعْبِد اللَّ ٍء َحّدًا َو َجَعَل َعَلی کـلِّ اَدَة ِإنَّ اللَّ
ِه َعزَّ َو َجلَّ َحّدًا (کلینی،  ی َحّدًا ِمْن ُحُدوِد اللَّ ).۱۷۴/ ۷َمْن َتَعدَّ

فرماید این مسائل هم حدی دارد حتـی نماید و میدر برخی از این روایات امام مسائل جزئی اشاره می
کید میدر برخی از روای کنند زمان اجرای حد هم حدی دارد. چنین روایاتی مقتضی این است که ات امام تأ

اسالم همه مسائل را خود به خوبی مشخص کند. طبق این روایات نه تنها انواع جرائم مشخص است بلکـه 
نوع و میزان جزا هم مشخص است.

انـد ات است و حتی چناچـه برخـی گفتهای که قائل به اختیار حاکم در تعیین نوع مجازاما طبق نظریه
) عمًال شارع حد و مرز ٢٤٤/ ٤جرم بودن جرم هم منوط به قانونی بودن و تأیید حاکم است (محقق داماد، 

چندانی مشخص نکرده و اگر کرده در غالب موارد مجازاتی برای آن تعیین نکرده است. مراجعه به دعاوی و 
ها مربوط به حدود اسـت. یانگر این است که درصد ناچیزی از آنهای متداول در دستگاه قضایی بمجازات

حال اگر تعزیرات را به آنچه در شرع نامعین است تفسیر کنیم در مقام عمل کثیری از احکام نامعین است و 
این خالف تصریح روایات متعدد است. اما اگر بگوییم تعزیر هم مانند حد، مجازاتی شارع است و تنها در 

شـویم. خصوصـًا اینکـه در ختیاراتی به حاکم داده شده است، هرگز با چنین مشکلی روبرو نمیکمیت آن ا
برخی از روایات تاکید شده است که مراد از بما یراه االمام تفویض نیست، بلکه باید حکم خدا را اجرا کند.

انحصار یا عدم انحصار تعزیر در تازیانه
نای مطلق تأدیب است و حاکم هم حق تعیین نوع تعزیـر را حتی در صورتی که فرض کنیم تعزیر به مع

دارد، مسلمًا اختیار حاکم به معنی بی قید و شرط بودن نیست. به عبارت بهتر حتی با فرض سعه اختیـارات 
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حلی در این رابطه پس حاکم، او حق ندارد هر مجازاتی را اعمال کند ولو اینکه خالف شرع بین باشد. عالمه

و لـیس «گویـد: شود میها نیز میتعزیر اعم از ضرب است و شامل حبس و توبیخ و امثال آناز بیان اینکه
یعنی حاکم حق ندارد عضوی از مجرم را قطع کنـد یـا او را » ء منه، و ال جرحه، و ال أخذ ما لهفیه قطع شی

کور در اینجا ) هرچند ممکن است مصادیق مذ٣٤٩/ ٥مجروح کند یا از اول مالی اخذ کند (عالمه حلی، 
اختالفی باشد.

الجمله یک قیود و شروطی از شرع برای اعمال مجازات معین شـده اسـت. بنابراین باید بپذیریم که فی
رسد لکن چه چیزی در این مقام تعیین کننده شرعیت یا عدم شرعیت یک مجازات خاص است؟ به نظر می

زیـر و سـپس سـایر قواعـد فقهـی جسـتجو و آن را بـا برای یافتن این پاسخ باید ابتدا در قواعد کلی بـاب تع
مجازات مورد نظر تطبیق داد تا نظر شرع در رابطه با آن مجازات خاص معلوم شود. اما در این مقـام امکـان 

و تطابق یا عدم تطـابق آن بـا قواعـد بـاب -بررسی همه قیود و شروط نیست و صرفًا به بررسی حکم زندان 
شود.اکتفا می-تعزیر و سایر قواعد فقهی

. التعزیر ما دون الحد١
اسـت. » دون الحـد«همانگونه که پیش از این نیز گفته شد در روایات متعدد گفته شده است که تعزیر 

اند. پـیش از اند و برخی هم به غیر معنی کردهغالب فقها دون را به معنای ظرف در مقابل فوق ترجمه نموده
به غیر بیان شد. بنابراین تعزیر باید کمتـر از » دون«ل اشکاالت ترجمه به تفصی» بررسی ادله لفظی«این در 

ها مالک کمتری چیست؟ ممکـن حد باشد. این کمتر بودن در تازیانه مشخص است ولی در سایر مجازات
های مثل زندان با حدود نیست باید احتیاطًا به غیر از تازیانه است بگوییم چون امکان مقایسه دقیق مجازات

ات نکنیم. یا اینکه بگوییم مالک سنجش کمتر بودن عرف است و عرف باید بگویـد چنـین مجـازاتی مجاز
ضربه شالق کمتر است. که صعوبت اثبات و تحصیل نظر عرف در این مورد واضح اسـت. و ٧٥تقدیرًا از 

دان تعزیری اند نفی بلد که نوعی حد است یک سال زندان است و زنراه سوم آن است که بگوییم برخی گفته
دانـد نـه باید کمتر از یک سال باشد (در حالی که با ادنی تأملی واضح است که نه عـرف ایـن را حـبس می

کند و در انواع دیگر مثـل مجـازات مـالی بایـد بـه دو شرع). لکن اوًال این نظر تنها مشکل زندان را حل می
ضربه است. آیا ٧٥کمترین میزان آن (برای حر) روش قبل پناه برد و ثانیًا در تازیانه، حدود مختلف داریم و 

یک سال زندان هم کمترین میزان زندان حدی است؟
ضـربه ٧٥تر از رسد هیچ عرفی زندان بیش از یک سال را کمتر و راحـتدر هر صورت بعید به نظر می

ماند.شالق بداند و با این تفسیر هیچ جایی برای زندان طوالنی مدت نمی
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توان قائل به اختیار تام حاکم یعنی غیر الحد باز هم نمی» دون الحد«ه معتقد باشیم حتی در صورتی ک

شد. چون مسلمًا اگر حاکم تازیانه را انتخاب کند باید میزان تازیانه کمتر از میزان حد باشد. یعنی در عمـل 
و غیر آن است که در غیریت این مورد نتیجه همان کمتر بودن را دارد. حال باید پرسید چه فرقی میان شالق

ها هیج مرزی وجود نـدارد؟ شالق حاکم نباید از یک حد خاص بیشتر مجازات کند ولی در سایر مجازات
تردید ناشی از ویژگی خاص جرائم اگر شارع فرموده مجازات تعزیرات باید کمتر از مجازات حدود باشد بی

دانسته است ولـذا گفتـه اسـت ازات کمتری میمربوط به این دو است که فاعل برخی از گناهان را الیق مج
فاعل این گناهان باید کمتر از مقدار حد مجازات شود. به عبارت بهتر قطعًا این کمتر بودن مجـازات ناشـی 
از ویژگی خاص گناه است نه ویژگی خاص تازیانه. و گناه در هر حال یکسان است، پس در هرصورت باید 

ی باشد؛ چه مجازات از سنخ ضرب باشد چه از سنخ ضرب نباشد.مجازات تعزیری کمتر از مجازات حد
. قاعده نفی وزر٢

» َو ال َتِزُر واِزَرٌة ِوْزَر ُأْخری...«یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده نفی وزر است. این قاعده برگرفته از آیه 
. بنـابراین اگـر ) است. طبق این قاعد نباید هیچ فردی را بـه خـاطر جـرم دیگـری مؤاخـذه نمـود١٨(فاطر: 

مجازات شخصی مسلتزم مجازات دیگری باشد این مجازات خالف عقل و شرع خواهد بود. مگر مـواردی 
که دلیل خاص از جانب شرع بر آن اقامه شده باشد مثل دیه قتل خطای محض که بـر عهـده عاقلـه اسـت. 

عائله و سائر ارحام وی نیز سرایت ها به اطرافیان مجرم از قبیلالبته طبیعی است که آثار بسیاری از مجازات
کند (مثل سرایت آثار قصاص نفس به اوالد) لکن در همچو مواضعی دلیل قطعی بـر تخصـیص قاعـده می

نفی وزر وجود دارد، همانطور که قاعده نفی حرج در مواضعی چون جهـاد و نهـی از منکـر تخصـیص زده 
گردد؟ا حجتی این قاعده نقض میشده است. لکن در موضوع مورد بحث با کدام دلیل قطعی ی

های علمی تحقیقات علمی جدید بیانگر اثرات بسیار مخرب زندان بر خانواده است. برخی از پژوهش
هـا درزمـان کننـد بهداشـت روان آنکه همسرانشان مجازات زنـدان را تحمـل میبیانگر آن است که زنانی

سـنگینی هایاست. بنابراین، با توجه به هزینهحبس همسر در ابعاد مختلف به شدت کاهش یافته مجازات
بایست پرداخت نماینـد، میکه زنان در ابعاد مختلف بهداشت روان در مدت زمان محکومیت همسرانشان

پور هـا اسـت (احمـدی و نیـکزندانیان باشد، مجازات زنان آنمجازات زندان بیش از آن که مجازات خود
نـوعی ماعی از تأثیر سوء زندانی شـدن سـرپرست بر خانواده به عنوان). دانشمندان علوم اجت١٣٨٩قنواتی، 

انـد. میـانگین عملکـرد تحصـیلی شـدن کودکـان یـاد کردهاز بحران خانوادگی، تضعیف روحیه و قربـانی
کاهش یافته اسـت ٤١/٤٩است و در طول حبس به ٦١/٩١بـرابر آموزان قبل از دستگیری والدیـنشان دانش

). نه تنها تحقیقات علمی بلکه حتی مشاهدات عرف عام گواه آن است کـه زنـدانی شـدن ١٣٨٤(معروفی، 
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افراد موجب تضییع حقوق مادی و معنوی اعضای خانواده و بدتر از آن موجب تزلزل و حتی نـابودی بینـان 

گردد.خانواده می
بنابراین تنها در صـورتی گناه و بر خالف قاعده وزر است. همه این موارد مصادیقی از مجازات افراد بی

های کوتـاه مـدت و توان به زندان تعزیری حکم نمود که مستلزم چنین توالی فاسدی نباشد. مثـل زنـدانمی
چند روزه که در مباحث قبل مطرح شد.

از این گذشته مطابق شریعت اسالمی هر فرد (خصوصًا سرپرست خـانواده) موظـف بـه ادای حقـوقی 
باشد که کمترین آن نفقه است. زندان از یک سو خالف قاعده نفی وزر و از سوی نسبت به خانواده خود می

شـد خـود دیگر اجبار شخص به ترک واجبات متعدد است که قطعًا اگر چنین کاری از غیر حاکم صادر می
کرد.حاکم او را به سختی عقاب می

ای است کـه دال و آن ادلهممکن است گفته شود در این جا دلیل خاص بر جواز زندان اقامه شده است
بر اختیار حاکم در تعزیر است. لکن چنین استداللی نظیر تمسک به عام در شبهات مصداقیه است. زیرا آن 

گویند حاکم اختیار دارد هر نوع مجازات مشروعی را اعمـال کنـد و مـا در مقـام ادله در صورت صحت می
استناد کنیم.توانیم به آن دلیل بحث از مشروعیت یک مجازات نمی

مشکل عدم بازدارنگی تازیانه
شود، مشکل عدم بازدارنگی مجازات شـالق اسـت. بسـیاری از آخرین اشکالی که در اینجا مطرح می

ای که دلیلی بر حکم قتل آنان نیست، با شنیدن حکم تازیانه ترسی هم که از عقوبـت مجرمان بزرگ و حرفه
شوند.تر میب جرم جریریزد و در نتیجه بر ارتکااند میداشته

اما چنین اشکالی ناشی از اجرای ناقص احکام جزایی اسـالم اسـت. حـذف تنهـا یـک مـورد از یـک 
منظومه منسجم ممکن است به از کار افتادن کل مجموعه منتهی گردد.

در ابتدا باید یادآوری کرد ایـن تصـور کـه در صـدر اسـالم جـرائم سـاده بـوده اسـت ولـذا نیـازی بـه 
های سخت مثل زندان نبوده، کامًال اشتباه است. زیرا منشأ خطاهای انسانی هوا و هوس و جهالـت مجازات

است که منحصر به عصر خاصی نیست و نیز بررسی روایات بیانگر آن است که برخی از جرائم هرچند در 
وان نمونـه در آید ولی ترک آن نزد شارع مقدس در غایت اهمیت اسـت. بـه عنـنگاه عامیانه ساده به نظر می

َهـا ِبـَذاِت «فرمایند: روایت صحیحی، امام صادق (ع) در مورد ربا می ِدْرَهٌم ِرًبا َأَشـدُّ ِمـْن َسـْبِعیَن َزْنیـًة کلُّ
) و این نشان دهنده شدت اهمیت این موضوع نزد شـارع مقـدس اسـت. و همـین ١٤٤/ ٥(کلینی، » َمْحَرٍم 
نه انتخاب نکرده است.گذار در حل این موضوع راهی جز تازیاقانون
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تر نگردد راهکار بسیار مهمی اندیشیده و لکن شارع مقدس برای اینکه فاعل کبیره با ضرب شالق جری

شـود. آن حکم به قتل در مرتبه سوم است. طبق روایات متعدد فاعل کبیره در مرتبه سوم یـا چهـام کشـته می
ترین عامـل بازدارنـده اسـت. در یند خود بزرگاینکه شخص مجرم پس از تعزیر خود را در دو قدمی مرگ بب

بییند و در نتیجه کسی که به این روش تنبیه شده، هـم ها عمر خود را از دست رفته نمیاین روش افراد، سال
انگیزه بیشتری برای جبران دارد و هم ترس بیشتری نسبت به تکرار. البته کارآمدی ایـن روش منـوط بـه تیـز 

تن جرائم و قاطعیت در اجرای احکام الهی است.بینی قوای قضایی در یاف

گیرينتیجه
شود:از آنچه گذشت معلوم می

تعزیر در روایات اهل بیت به معنای ضرب دون الحد کاربرد داشته و هر کجا مجازات دیگری غیر از .۱
تازیانه مد نظر بوده عینًا ذکر شده است.

بیانگر آن است که در این قاعده آنچـه در اختیـار » التعزیر بما یراه الحاکم«بررسی ادله روایی قاعده .۲
حاکم است تعیین تعداد تازیانه است چراکه در این روایات نوع مجازات مفروض است. یا اگر اطالقی هـم 
باشد با وجود مقیدات فراوان تمسک به چنین اطالقاتی آسان نیست. مضاف بر این استناد به روایـات بـرای 

زم مصادره به مطلوب است.اثبات شمولیت تعزیر مسلت
مواردی از روایات و سیره اهل بیت که گفته شده الزمه آن اعمیت تعزیـر از تازیانـه اسـت هیچکـدام .۳

تواند مدعا را اثبات کند. این موارد هم سندا محل خدشه است و هم داللت آن بـر محـل نـزاع معلـوم نمی
ی به حاکم ندارد و حتی ولی یا مـوال هـم ها نوعی مجازات کوچک است که اختصاصنیست. بسیاری از آن

توانند چنین مجازاتی را اعمال کنند.می
کید فراوان بر شـمولیت احکـام شـرعی و حتـی تعیـین .۴ تعدادی از روایات اهل بیت علیهم السالم تأ

موارد جزئی توسط شارع دارد. در جای خود مفصًال بیان شد که این روایات با نامعین بـودن نـوع مجـازات 
ری در تغایر است.تعزی
حتی در صورت عدم تعیین نوع مجازات تعزیری توسط شارع، مجازات زندان بـا قواعـد کلـی بـاب .۵

تعزیر و برخی دیگر از قواعد فقهی مثل قاعده وزر در تضاد است.
مشکل بازدارنگی کم تازیانه در اسالم با وضع مجازات شدید قتل برای مصر بر کبیـره در دفعـه سـوم .۶

حل شده است.
منابع
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ق.۱۴۰۹، ریاض: مکتبة الرشد، الکتاب المصنف فی األحادیث و اآلثارشیبه، عبدالله بن محمد، ابن ابی

دعائم اإلسالم و ذکر الحالل و الحرام و القضایا و األحکام عن اهل بیـت رسـول ابن حیون، نعمان بن محمد، 
تا.سالم الحیاء التراث، بیآل البیت علیهم الةمؤسس، قم: الله علیه و علیهم افضل السالم

.۱۳۶۳: دفتر انتشارات اسالمی، ، قممن ال یحضره الفقیهبابویه، محمد بن علی، ابن
: کتابخانه عمومی امام امیرالمؤمنین علی (علیه السالم)، ، اصفهانالکافی فی الفقهابو الصالح حلبی، تقی بن نجم،

ق.۱۴۰۳
ثیر زندانی شدن محکومین به جرائم مواد مخدر بر وضعیت بهداشت روان تأ«قنواتی، پوراحمدی، حبیب و لیال نیک

.۱۳۸۹، ۲۱، ش ۱جلد ، جامعه شناسی کاربردی، »هازنان آن
ق.۱۴۲۹: انتشارات فرهنگ سبز، ، تهرانجامع أحادیث الشیعةبروجردی، حسین، 

.۱۳۶۷، ۲۰، جلد رگ اسالمیدائرة المعارف بز ، »حدود و تعزیرات«پاکتچی، احمد و محمدصادق لبانی مطلق، 
ق.۱۴۱۱، بیروت: دار الکتب العلمیة، المستدرک علی الصحیحنحاکم نیشابوری، محمدبن عبدالله، 

یعةحر عاملی، محمد بن حسن،  آل البیـت الحیـاء ةمؤسسـ، قم: تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشر
تا.التراث، بی

تا.انتشارات هجرت، بیمؤسسه: ، قمکتاب العینخلیل بن احمد، 
تا.: دار الشامیة، بی، بیروتمفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد، 

.۱۳۹۳، بیروت: دار المعرفة، األمشافعی، محمدبن ادریس،
ق.۱۴۰۶، بیروت: عالم الکتب، الجامع الصغیر و شرحه النافع الکبیرشیبانی، محمد بن حسن، 

: دار احیـاء التـراث العربـی، ، بیروتجواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالمن باقر، صاحب جواهر، محمدحسن ب
۱۳۶۲.

تا.، قم: دفتر معظم له، بیالتعزیر، احکامه و حدودهصافی، لطف الله، 
ق.۱۴۱۵، قاهره: دار الحرمین، المعجم األوسططبرانی، سلیمان بن أحمد،

: مرکـز النشـر التـابع لمکتـب االعـالم االسـالمی، ، قمفتاویموارد السجن فی النصوص والطبسی، نجم الدین، 
۱۳۷۴.

تا.: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسالمی، بی، قمالخالفطوسی، محمد بن حسن، 
.۱۳۸۷: مکتبه المرتضویه، ، تهرانالمبسوط فی فقه االمامیه_______________، 
ق.۱۴۰۷: دار الکتب اإلسالمیة، ، تهرانتهذیب االحکام_______________،

یر األحکام الشرعیة علی مذهب اإلمامیة (طبـع جدیـد)عالمه حلی، حسن بن یوسف،  امـام مؤسسـه: ، قـمتحر
.۱۳۷۸صادق علیه السالم، 
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: موسسـة آل البیـت (علـیهم ، قـمالفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا علیه السـالمعلی بن موسی (ع)، امام هشتم، 

تا.اء التراث، بیالسالم) إلحی
ق.۱۴۰۷: دار الکتب االسالمیه، . غفاری، تهراناراسته ع. ، ویالکافیکلینی، محمد بن یعقوب 

تا.، بیروت: دار صادر، بیالمدونة الکبریمالک بن انس، 
: مؤسسه فرهنگی اسالمی قم،روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیهمجلسی، محمد تقی بن مقصود علی، 

ق.۱۴۰۶نبور، کوشا
: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتـر انتشـارات ، قمحدود و قصاص و دیاتمجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، 

تا.اسالمی، بی
ق.۱۴۰۸: اسماعیلیان، ، قمشرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحراممحقق حلی، جعفر بن حسن، 

.۱۳۸۳علوم اسالمی، ، تهران: مرکز نشر قواعد فقهمحقق داماد، مصطفی،
: موسسة آل البیت سمشهد مقد،الطراز األول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعولمدنی، علیخان بن احمد، 

تا.(علیهم السالم) إلحیاء التراث، بی
، ش ۱، جلـد خانواده و پژوهش، »بررسی تأثیر زندانی شدن والدین بر عملکرد تحصیلی فرزندان«معروفی، یحیی، 

۲،۱۳۸۴.
تا.، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسالمی، بیالمقنعةمفید، محمد بن محمد، 

تا.: مدرسة اإلمام علی بن أبی طالب (علیه السالم)، بی، قمتعزیر و گستره آنمکارم شیرازی، ناصر، 


