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چکیده
در این مقاله ،دیدگاههای مختلف در موضوو عز یور گنهکوارا

اتتیوارات حوام

اسالمی بررسی میشود .برتی از فقیها  ،عز یر هر گنهکاری را ر ا از اتتیارات حوام
اسالمی میدانند؛ هر چند در شریزت اسالمی برای آ گناه از اجرای حدّ یا عز یر سخنی به
میا نیامده باشد ،برتی عنها عز یر گناها مبیره را مجاز میشمارند برتی دیگور عز یور
گناهانی مه موجب ایذاء مردم شده را صحیح میدانند .در این مقاله ،دیدگاههای فوق ،نقد
بررسی شده عز یر گناهانی مجاز شمرده شده مه موجبِ «اتتالل در نظام عام اجتمواعی»،
«عهدیدِ امنیت اجتماعی» یا «هتک محرمات الهی

جرأتیافتن موردم بور ارعکوان گنواه»

گردد .در پایا  ،این نتیجه حاصل میشود مه عز یر در مورد گناهانی موه چنوین پیامودی
ندارند یا جواز عز یر در آنها مورد عردید است ،مجاز نیست.

واژگان كلیدي
حدّ ،عز یر ،حام اسالمی ،گناها مبیره ،اتتالل نظام ،جرأتیافتن به گناه (عجرّی).
 . 1این موضوع ،نمونهاي از یک بحث تخصصی ف قهیی میو ن نزیجز عجمایه ا یسمی ا یس ایه ا ی جن محقی
حضرت آیةاهلل صجفی گلپجیگجنی ن

جله اي فقهی بدان پرناخ ه فصلنجمه «مطجلاجت فقیه ماجصیر» بیه منویو

ا فجنه عسقمندان آن ا برگزیده ،تنوزم تد ین ارنه ا س .موشكجفی نقز ن فهم

ایجت ،ن مقجم ا نبجط

حكم شرعی از عمله یژگی هجي ن س تخصصی خج ج فقه آثج فقهی فقزهجن برعس ه ا س .ضمن تقیدیم
این بحث به خوانندگجن گرامی ،از ابهجمجت نواقصی اه ممكن ا یس ن ترعمیه ،تید ین تنویزم د نانه
بجشد ،پوزش میطلبزم (مطجلاجت فقه ماجصر).
ن یجفس1395 / 6 / 20 :

تأیزد1395 / 7 / 4 :

* از مراعع ماوم تقلزد ن حوزه علمزه قم نبزر شو اي نگهبجن ن زمجن هبري امجم خمزنی( ه).

مقدمه :طرح بحث و تأسیس اصل

پرسش اصلی بحث آن است که « آیا جاا تاه ار ککای کاه اا ای ا ارا یا راجای ا
جر کب شود ،د صو ی که برای آن جا تا ی د شرع عیین نشاه ،،جاا ت اسات یا ناه » با ککار
جوا دی ات خلف ه که د شریعت برای آن جا تا ی عیین نشه ،،به شرح جو د بحث جیپرداتیم:
• به ک ی که د پرداخت به ی خود کو ی کنه ،به کم شرع ادا باه پرداخات
آن جیشود ،تی برای اداشتن ی د صو ه لز م جی اوان ا ا جاا تاه کارد اجا آیا
به ک

ا به س ب أخیر د پرداخت به ی نیز جی وان جا تاه عزیر کرد

• د ا یی که فر شنه،ای که ک الی خود ا غیر اقعی وصیف نمود ،،به کم شارع
جشتری جی وانه ات خی

خلف شرط استف د ،کرد ،آن ا ب تگردانه

ل آی

ا کم

جی وانه صرف نظر ات اینکه جشتری ک ال ا پس به ه ی باه جع جلاه یا یت داد ،کا ال ا
برنگردانه ،فر شنه ،ا جا تاه کنه
• فر شنه،ای که بر عیب ک الیش اقف بود ،،لی به جشتری نگفته ،جشتری جای واناه
جع جله ا فکخ کنه یا ج باه التفا ه کا الی سا لم جعیاو
ی یت د ه؛ ل آی

ا د ی فات کارد ،باه جع جلاه

کم جی وانه فر شنه ،ا به دلیل این خلف عزیر نم یه؛ تی اگر

خود جشتری جک جحه کرد ،،نه جع جله ا فکخ کنه نه ج بهالتف ه ا جط ل ه نم یه
• آی ککی ا که جر کب ان یتِ جوااب دیاه یا ق ا د گردیاه ،دیاه ا پرداخات
کرد ،ی جانیّ علیه ق د کرد ،ی بخشیه ،،جی وان عزیر نمود
د ه نمونه دیگر ات این ق یل که د شریعت برای آنه جا تا ی عیاین نشاه ،ساخنی
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ات عزیر م به جی ن نی جه ،است
آی جی وان د مه جوا د فوق بیآنکه جی ن «گن  ،صغیر ،ک یر ،»،ی جی ن «گنا ی کاه
جواب ایذاء دیگران شه ،ی نشه ،»،ی «جواب اختالل نظ م شه ،ب شه ی نه» ،ی «جیا ن ککای
که اگر نهی شود ،را خوا ه کرد ککی که اگر نهی م شاود ،ارا نخوا اه کارد»،
ف ی اود داشته ب شه ،برای کم ق عزیر ،ق ئل شه
جقتض ی اصل ا لی آن است که عزیر گنهک ا یز ن شه ،جگر گنا ی کاه دلیال خا د
داشته د شرع برای آن جا تاه هّ ی عزیر جشخص شه ،ب شه لی ظا ر ع ا اه فقهای
گر ی ات فقیه ن براکته ش یه جشهو فقیه ن «اطالق اوات جا تاه» د مه جوا د است

مفهوم «تعزیر»

ق ل ات بر سی پیشینه جکأله نظری ه فقهی دالیل ر کاهام ،جن ساب اسات ویای
جخت ری د ب  ،اژ ،عزیر ا ائه گردد
او ری د «صاح ح اللغة » عزیار ا « عظایم بز گهاشات» « أدیاب» جعنا کارد،
افز د« :،بر اس س جعن ی د م ،ن یهِ کمتر ات اه ا عزیار ن جیاه،اناه» (الااو ری1410 ،ق،
ج ،2د )744فیر تآب دی طریحی ،عزیر ا « ن یهِ کمتر ات هّ تدن شهیه» جعن کرد،اناه
(فیر تآب دی1415 ،ق ،ج ،2د164؛ طریحی1375 ،ش ،ج ،3د )400ابان جنظاو نیاز با
کرا مین جعن  ،دلیل آن ا «الوگیری ا نی ات ب تگشت به ان یت ب تداشتن ا ات گن »،
دانکته است مچنین اصل عزیر ا أدیب ،شمرد ،که به مین دلیال ،تدن ن یاه کمتار ات
هّ ا عزیر گوینه (ابن جنظو 1414 ،ق ،ج ،4د )562ابن اثیر ،اصل عزیر ا «جنا

دّ»

جعن کرد ،به این اهت به تدن ن یه کمتار ات اهّ ،عزیار جایگویناه؛ تیارا اا نی ا ات
ب تگشت به گن  ،ب ت جیدا د (ابن اثیر ،بی  ،ج ،3د)228
نکتهای که او ری بهان واه کرد ،،آن است که جعن ی قیقی شرعی عزیار ات ما ن
جعن ی قیقی لغوی ب یمیمهشهن « ن یه کمتار ات اهّ» جنتقال شاه ،اسات شا یه اژ ،ا ی
صالة  ،تک ه ج ننه آن که م ن جعن ی لغوی باه عاال  ،نکا ی اهیاه باه جعنا ی شارعی
انتق ل پیها کرد ،است اکتاو د کلم ه ا ل لغت ،نش ن جید ه که ات نظر آن ن عزیار د
لک ن ق نونگذا

عرف جتشرع ن «تدن ن یه کمتر ات هّ» است اتایان  ،تناهانیکاردن،

آن ،تی «دشن م» « وبیخ» دا د
افز ن بر آن ،د خ ود جا تاه گنهک ان جارج ن د ا دیاث ،د با  ،جاا تاه
کمتر ات هّ

عزیر ات ع ا ه «یُضار یا یُالاه د ن الحاهّ» «یُضار یارب ش شاهیهاش»

«یُع قَب عقوب شهیهة» استف د ،شه ،است؛ چن نکه اژ ،عزیر د ا دیث ع ا اه فقیها ن
د مین جعن به ک

فته است
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عزیر جحکو نمیشود ،ب این ل گفته جیشود :عزیر جعن یی اعم ات «تدن ن یه» غیار

 .1گف نی ا س ا جن ماوم ن مقجم بزجن این مسأله بونه اه اصل ن تازیر ،تنبزه بدنی مجنند آن ا س ،لی زندانی ارنن ،عریمیه
مجلی مجر ح ارنن شخص به عنوان تازیر خسفِ اصل بونه اصل «حرمس زندانی ارنن»« ،اح رام مجل عدم عواز اخذ آن
بد ن ضجیس مجلک» ا س .لذا قهراً تازیر مجرم به غزر از تنبزه زنن ،نزجزمند نلزل خواهد بون (مطجلاجت فقه ماجصر).
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بررسی عبارات فقهی

برای شنشهن جکأله ،نقل ع اه فقهی التم به نظر جی سه
شیخ طوسی جیگویه:
«كل من اتى معصية الیجب بها الحد فإنه یعزر مثل أن سرق نصاباً من غيرر
حرز أو أقل من نصاب من حرز أو وطئ أجنبية فيما دون الفرج أو قبلهرا أو
شتم إنساناً أو ضربه فإن اإلمام یعزره .و هكذا إذا نشزت امررأ فلره ضرربها
تأدیباً ال تعزیراً و هكذا یضرب الرجل ولده و كذلك الجد و أمين الحاكم و
الوصي یؤدب اليتيم ،و كذلك المعلم یؤدب الصبيان إجماعاً و یكون التعزیر
بما دون الحد .و روى أبوبرد بن نهرار أن النبري عليره و لره السرلم قرا :
اليجلد فوق عشر جلدات إال في حد من حددد ال» (طو یی1387 ،ق،
ج ،8ص69؛ همو1400 ،ق ،ج ،3ص.)290 281

آنچه شیخ طوسی ات جحرّج ه نقل کرد ،که جا تاه عزیری دا د ،نه باه عناوان جلا ل
است؛ چن نکه ات ع یر ی ج نی بر اینکه «شهه جا تاه أدی ی ،کمتر ات جاا تاه عزیاری
است» چنین چیزی بر جیآیه
ابن اد یس جعتقه است:
«و التعزیر تأدیب تعبداً للّه سبحانه به لردع المعزر و غيره مرن المكلفرين ،و هرو
مستحق بكلّ إخل بواجب ،و إتيان كلّ قبيح لم یرد الشرع بتوظيف الحد عليره
و حكمه یلزم باإلقرار مررتين ،أو شرهاد عردلين ،فمرن ذلرك ان یعرل بربع
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الواجبات العقلية ،كرد الودیعة و قضرا الردین ،أو الفرراا

الشررعية ،كالصورل و

الزكا و الصوم و الحج الى غير ذلك من الواجبات ،و الفراا

المبتردأ أو المسربوبة

و المشترطة فيلزم سلطان اإلسلم أو ناابه تأدیبه بما یردعره و غيرره عرن اإلخرل
بالواجب و یحمله و سواه على فعله» (ابن ان یس1410 ،ق ،ج ،3ص.)534

ی د اداجه ،جوا دی ات جا تاه عزیری ا برشمرد ،جلل ککی که اخاتالس کارد ،یا
دیگری ا جکت نمود ،،ی فریب داد ،ی کم فر شی کرد ،ب شه ،سپس جیافزایه:
«و یعزر من أكل ،أو شرب ،أو باع ،أو ابتراع ،أو تعلّرم أو علّرم ،أو ن رر ،أو
سعى ،أو بطش ،أو أصغى ،أو أجر ،أو استأجر ،أو أمر ،أو نهرى ،علرى وجره
یقبح» (همجن ،ص.)535
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د بحلی دیگر جیگویه:

«و التجار في السموم القاتلة مح ور  ،و وجب على من اتجر في شي منها
العقاب و التعزیر ،فان استمر على ذلك و لم ینته ،وجب عليه القتل» (همجن،
ص.)478

نظر شیخ جفیه د این خ ود چنین است:
«و من أكل الربا بعد الحجة عليه في تحریمه عوقب على ذلك ،حتى یتروب
منه فإن استحله و أقام عليه ضربت عنقه ...و یعزر كل الجري و المارمراهي
و الزمار و مسوخ السمك كلها و كرل مسروخ البرر و سرباع الطيرر و كرل
الطحا من األنعام و القضيب و األنثيين» (مفزد1413 ،ق ،ص.)801

ظ راش آنچه ا برشمرد ،،به عنوان جل ل است ات ماین  ،د پ یا ن با

بعاهی کاه ات

جا تاه ککی که ب جکر خهعه ،اجوال جردم ا گرفته فری کا ی د اجاوال ک ال ا ی
جردم نمود ،،مین جوا د ا نقل کرد ،است ( ما ن ،د )805ات ع ا ه سالّ دیلمای ام
مین جعن استف د ،جیشود (سلّ 1404 ،ق ،د)259 255
دیهگ  ،ابوال الح ل ی:
«تازیر ،تأنیی

الهیی ا یس بیراي بجزناشی ن شیخص گنهكیج

نیگران .هر اسی اه اع

مجیرم

یج حرامی ا ایه ن شیریاس ،حیدیي بیراي آن

مازن نشده ،ترک اند یج انججم نهد ،ا حقجق تازیر نا ن ...بر حجام ا سمی
الزم ا س تج بج

شی اه موع

ترک حرام میشون ،ا

ا تأنی

ترغز

شخص بیه انجیجم نانن اعی

نمجید» (حلبی ،بیتج ،ص.)416

«ال من فال محرمجً أ ترک اعبجً فلإلمجم

تازییره بمیج الیبلیل الحید

تقدیره إلى اإلمجم» (حلی1408 ،ق ،ج ،4ص155؛ همو1418 ،ق ،ص.)221

ابن ت ر ،نوشته است:
« اعلم أن ال ازیر یج

بفال القبزح ،أ اإلخسل بجلواعی

الشرع ب وظزف حد علزه ،أ

الیذي لیم ییرن

ن بذلک فزیه لیم ت كجمیل شیر ط إقجم یه،

فزاز ( »...حلبی1417 ،ق ،ص.)435

عالجه لی جینویکه:
«التعزیر یجب في كلّ جنایة ال حدو فيها ،كرالوء فري الحري
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جحقق لی ،ق ئل است:

للزّوجرة ،و

كوء األجنبيوة فيما دون الفرج ،و سرقة ما دون النصاب ،أو من غيرر حررز،
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أو النّهب ،أو الغصب ،أو الشتم بما ليس بقرذ ،،و أشرباه ذلرك ،و تقردیره،
بحسب ما یراه اإلمام» (حلی1420 ،ق ،ج ،5ص.)410

ف یل نهی ،به ایت شیخ کن نافی ا ص ب «اوا ر الکالم» ا بر ایان با

اسات کاه

عزیر د ر ان یتی که هّ نها د ،چن نکه به نهی وبیخ ج ننه آن جنتهی نشود ،اااب اسات
اج اگر به نهی وبیخ ،آن م به ن یر

شتم جنتهی گردد ،دلیلِ بار چناین عزیاری ،ااز د

جوا د خ د که نصّ بر أدیب عزیر دا یام ،ااود ناها د ( ناهی1416 ،ق ،ج ،10د)544
ص ب «اوا ر» جعتقه است که ش یه بتاوان عناوان « عزیار» د کاالم ی فقیها ن دیگار ا باه
جاموعه جرا ب انک که به یر

شتم نی نا جه ،عمیم داد (نافی ،بی  ،ج ،41د)448

سیهعلی ط ط ئی؛ ص ب « ی ض» گفته است:
«ثمی عوب ال ازیر فی الّ محرّم مین فایل أ تیرک إن لیم یحصیل االن هیج
بجلنهی ال وبزخ نحوهمج فهو ظجهر؛ لوعوب إنكج المنكر .أمیج مع االن هیج
بهمج ،فس نلزل على ال ازیر مطلقجً» (حجئري طبجطبجئی1418 ،ق ،ج ،16ص.)63

دالیل نظریة مشهور
روایات
الف) دسته اول :تعیین حدّ و مجازات تجاوز از آن

ایت یکم ،علی بن ب ط ات اج م ص دق
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قجل

ول اهلل

:

« :إِ َّ اللَّهَ عَ َّ َ جَلَّ جَزَلَ لِکُلِّ شَیْءٍ حَدّاً َ جَزَلَ عَلَو

مَنْ عَزَدَّى حَدّاً مِنْ حُدُ دِ اللَّهِ عَ َّ َ جَلَّ حَودّاً َ جَزَولَ مَوا دُ َ الَْْرْبَزَو ِ
الشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً عَلَ الْمُسْولِمِین» (عیجملی1414 ،ق ،ج ،28ص ،15ابیواب
مقدمجت الحد ن احكجمهج ،بجب ،2ح2؛ نزز حدیث.)1

ایت د م ،عمر بن قیس ات اج م ص دق

:

«یَا عَمْرَ بْنَ قَیْس! أَ شَزَرْتَ أَ َّ اللَّهَ أَرْسَلَ رَسُولًا َ أَنْو َلَ عَلَیْوهِ مِتَابواً َ
أَنْ َلَ فِی الْکِتَانِ مُلَّ مَا یُحْتَاجُ إِلَیْهِ َ جَزَلَ لَهُ دَلِیلًا یَودُلُّ عَلَیْوهِ َ جَزَولَ
لِکُلِّ شَیْءٍ حَدّاً َ لِمَنْ جَا َزَ الْحَدَّ حَودّاً  » ...قُلْیس ::ايزفیف عایلي لِمینْ
عج ز الْحدَّ حدیاً؟ قيیجل« :إِ َّ اللَّهَ حَدَّ فِی الَْْمْوَالِ أَ ْ لَا عُؤْتَذَ إِلَّا مِنْ حِلِّهَوا،

فَمَنْ أَتَذَهَا مِنْ غَیْرِ حِلِّهَا قُطِزَتْ یَدُهُ حَدّاً لِمُجَا َزَةِ الْحَدِّ َ ،إِ َّ اللَّهَ حَودَّ
أَ ْ لَا یُنْکَحَ النِّکَاحُ إِلَّا مِنْ حِلِّهِ َ مَنْ فَزَلَ غَیْرَ ذَلِکَ إِ ْ مَا َ عَ َبواً حُودَّ َ
إِ ْ مَا َ مُحْصَناً رُجِ َ لِمُجَا َزَعِهِ الْحَدَّ» (همجن ،ح.)3

:

ایت سوم ،عمر بن قیس ات اج م ب قر

«إِ َّ اللَّهَ عَبَارَكَ َ عَزَالَ لَ ْ یَدَ ْ شَیْئاً عَحْتَاجُ إِلَیْهِ الُْْمَّ ُ إِلَ یَوْمِ الْقِیَامَ ِ إِلَّوا
أَنْ َلَهُ فِی مِتَابِهِ َ بَیَّنَهُ لِرَسُولِهِ ( َ جَزَلَ لِکُلِّ شَیْءٍ حَدّاً َ جَزَلَ عَلَیْهِ دَلِیلًوا
یَدُلُّ عَلَیْهِ) َ جَزَلَ عَلَ مَنْ عَزَدَّى الْحَدَّ حَدّاً» (همجن ،ص ،16ح.)5

ایت چه م ،سم عه ات اج م ص دق

:

«إِ َّ لِکُلِّ شَیْءٍ حَدّاً َ مَنْ عَزَدَّى ذَلِکَ الْحَدَّ مَا َ لَهُ حَدٌّ» (همیجن ،ص،17
بجب ،3ح.)2
نقد و بررسی

استهالل به ای ه فوق برای اث ه اوات جشر عیت عزیر ر گنا ی کاه جاا تاه
هّی نها د ،د صو ی صحی است که هّ ر گن ی ،جنح ر د
ب شه ،اج اگر جنح ر د
ا غیر ات هّ

هّ

اهّ عزیار ج اطل

عزیر ن شه ،جی وانه بر ککی اطالق شود که ات هّ الهی

عزیر ا ا ت نم یه؛ جلالش ککی که فردی ا به قتال برسا نه ،اهّ ا ق ا د

است ککی که بر دیگری ان یتی جر کب شود ،ان یتی که جواب ق د ی دیاه گاردد،
هّش م ن ق د ی دیه است ککی که ج ل دیگری ا غ اب کناه ،اهّش آن اسات
به ی یوم التلف ی یوم االداء ی ب ال رین به ء د ب تة تج نی یوم الغ ب یوم التلف یا یاوم
االداء ا بپرداتد اگر «جللی» است ،جللش ا بپرداتد به طو کلی ر کاه جع ایت ک یار،ای
جر کب شود که ن ّی بر هّ ی عزیرش ا د نشه ،،ف سق شه ،شه د ش پذیرفته نمیشود
به ر قهیر ،ای ه فوق ،ر چنه صرا ت د کم ل دین دا ناه؛ باه گوناهای کاه ار
چیزی که جو د نی ت ب شه د دین کت ،اج ات ای ه استف د ،نمیشود که هّ ککی که باه
ه د الهی ا ت کرد ،،ه

عزیر است الغیر ،م نگونه کاه جاراد ات کلماه « اهّ» د

قلمرو تعزیر و اختیارات حکومت  /لطفاهلل صافی گلپایگانی

که ی جن است اگر آن ج ل ا ا د صو ه «قیمی بودن» ا لف کنه ،هّش آن است کاه

امله ا ل یعنی «انّ اهلل عزّ الّ اعل لکلّ شیئ هّاش» ،هّ عزیر ی اعام ات آن د نیکات
د امله د م یعنی «اعل علی جن عهّی الحهّ هّاش» نیز مین گونه است
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اشکال:
هیث به س ب آنکه ظ راش ش جل ر چیزی جیشاود ،ااما ل دا د ب یاه علماش ا باه
خود ا ل بیت

برگردانه

پاسخ:
اینکه هیث ،ش جل ر چیزی جی شود ،ج ن ِ استهالل به هیث نیکت دِّ استهالل جناوط
به آن است که ج بهانیم که خهای جتع ل برای بعضای ات اشای ء اهّی جعاین نکارد ،اسات؛ د
لی که ج چنین علمی نک ت به اه ن کوین شری نها یم خها نه جیفرج یه:
•

َإِ مِّن شَیْءٍ إِالَّ عِندَنَا تَ َائِنُهُ َمَا نُنَ ِّلُهُ إِالَّ بِقَدَرٍ مَّزْلُومٍ ( ار()21 :)15

• الْیَوْمَ أَمْمَلْتُ لَکُ ْ دِینَکُ ْ َأَعْمَمْتُ عَلَیْکُ ْ نِزْمَتِی َرَضِیتُ لَکُ ُ اإلِسْالَمَ دِینواً
(ج ئه)3 :)5(،
د نتیاه ،اگر ایت اام ل م داشته ب شه ،ات آن اهت که ج گفتایم ااما ل دا د ،ناه
ات آن اهت که جکتشکل جیگویه
ب) دسته دوم :مجازات ارتکاب گناهان کبیره

ایت یونس ات ابی الحکن الم یی

:

«أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدد مَدرَيَيْنِ قُتِلُدوا فِدي الاَالِاَد ِ» (عیجملی،
1414ق ،ج ،28ص ،117ابواب حدی الزنج ،بجب  ،20ح.)3
ب واه به اینکه مه گن ن ک یر ،،دا ای « هّ» ج طل د برابر « عزیر» نیکتنه ،جعلاوم
مطالعات فقه معاصر

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

سال اول  /شمارة دوم /پیاپی2
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جیشود « هّ» د

ایت ،جعن یی اعم ات « عزیر» دا د

نقد و بررسی

چنین برداشتی ،ن شی ات عهم د ا صحی جعن ی هیث است نمی وان کلماه « اهّ»
د

ایت ا بر جعن یی مل کرد که عزیر ا ام شا جل شاود کاه د نتیااه ،ار جر کاب

ک یر ،ای که د جر ه عزیر شه ،ب شه ،د جر ه سوم کشته شاود چارا نتاوان اهیث ا بار
ککی مل کرد که جر کب ک یر ،شه،

هّ بر ا ا ی گشته اسات اژ« ،کلّها » جا نعی

بر این جعن نیکت؛ چن نکه اژ « ،هّ» د « هّ» اصاطال ی ظهاو دا د کاه د برابار « عزیار»

قرا جیگیرد خالصه ،ات این هیث بیش ات این جعن استف د ،نمیشاود کاه جر کاب ک یار،
که د جر ه هّ بر ا ا ی شه ،،د جر ه سوم کشته جیشود اصوالش هیث د جقا م بیا ن
جعرفی خ وصی ه فردی که هّ بر ا ا ی جیشود ،نیکت
ج) دسته سوم :تعزیر گناهانی که موجب آزار مردم میشود

ات جاموع ای ه استف د ،جیشود که ر فعلی که باه نا ق جوااب آتا جاردم شاود،
عزیر دا د (جحقق ا دبیلی1403 ،ق ،ج ،13د ،)156-160بلکه ات ای ه بر جایآیاه کاه
ر گن ی که جواب هّ ن شه ،عزیر دا د
نقد و بررسی

این سخن د بخش دا د:
بخش ا ل ،داللت جاموع ای ه د جوا د خ د ات طریق الغ ی خ وصیت ات جاو د،
بر عزیر ر گن ی که هّ جعین نها د
ا الش :اگر گن ن ات نظر ه یکک ن بودنه ،جمکن بود چنین استهاللی جوااه ب شاه ،اجا
گن ن م ه نیکتنه
ث نی ش :التجه این استهالل آن است که فرقی جی ن گن ن ک یر ،گن ن صاغیر ،ن شاه؛ ار
چنه جر کب صغیر ،ککی ب شه که ک ئر ا را جیکنه با اینکاه ات قارآن شاریف اساتف د،
شخص ع دل جیشود «إِن يَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا يُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّدرْ عَدنكُمْ يَدياتَايِكُمْ دَنُددْكِلْكُم
مدْكَالً كَرِيماً» (نک ء( )31 :)4خالصه آنکه استف د ،عموم ات ای ه بکی دشوا است
بخش د م ،عزیر ر فعلی که جواب ایذاء جکلم ن شود
این برداشت ا تم الش ات ایتی اسات کاه قضا ه اجیرجاجنا ن علای

ا د جا ارای

« او» نقل کرد ،که ضره فرجود« :فیه التعزیر» (عا جلی1414 ،ق ،ج ،18د ،204اباوا
هّ القذف ،ب

 ،19ح)5

کلینی نقل کرد ،که جردی د تج ن خالفت اجیرجاجن ن علی

به شخ ی گفت« :جان

قلمرو تعزیر و اختیارات حکومت  /لطفاهلل صافی گلپایگانی

جیشود که ککی که ک ا ئر ا ارا کناه ،گن ا ن صاغیر،اش پوشا نه ،شاه ،با ا جع جلاه
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ات ج د و جحتلم شهم»  1ا نیز شک یت نزد ضره برد کاه ایان جارد باه جا د جان همات
تد ،،ضره فرجود« :جگر به و چه گفت » عرض کرد :گم ن کرد ،که ات ج د جن جحاتلم
شه ،،ضره فرجود « :ع دالنه آن اسات کاه او ا ا د آفتا
تی نه بزنی ،چون ا تالم به ن ا
ایذاء جکلم ن ن نشود» د

نگا  ،دا ی باه سا یهاش

ط ،جلل س یه است لی جن ا ا ن یه جیکنم ا ب عاث

ایت دیگری نقل شه ،که ضره ،یربه د دن کی بار ا ا د

کرد (کلینی1429 ،ق ،ج ،7د ،263ح)19
ایت دیگر د ب  ،جردی نقل شه ،که به دیگری گفت :ای شرابخوا ! ی ای ککی کاه
گوشت خوا جی خو ی! د

ایت آجه ،که هّ نها د ،لی چنه یربه تی ناه باه ا

جیتننه (ع جلی1414 ،ق ،ج ،28د ،205ابوا

ه القذف ،ب

 ،19ح)10

2

نظریة مختار

اسالم باه فان نظا م ااتما عی جم نعات ات بار ت نازاع دشامنی ،تان آبار
یختهشهن خون ا تم م اهی دا د؛ چن نکه کت

ناواجیس

سنت بر این جعنا داللات دا ناه حقاق چناین

اجری ،افز ن بر اارای ه د عزیراه د جوا د جن اود ،نی تجناه عزیار ار ارجای اسات کاه
اجنیت ااتم عی ا ههیه کرد ،جواب ارّی جردم بر ا کا

گن ا ن تان جحرجا ه الهای

جیشود کوجت اگر ق ب تخواست جا تاه کک نی ا که جوااب اخاالل د نظا م ااتما عی
شه ،قوانین ا تیرپ جیگذا نه ،نهاشته ب شه ،نمی وانه به ا هاف خاود دسات ی باه ات یلیات
اعت س قط جیشود

اودش ثمری نها د؛ چه کوجت ع دل جشر ع چه ظ لم ن جشر ع

مطالعات فقه معاصر
سال اول  /شمارة دوم /پیاپی2

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

د نتیاه ،ب واه به آی ه قارآن ا دیاث
علی

ایا ه سایر ،پیا ج ر اکارم

اجیرجاجنا ن

فت ای فقیه ن براکته جی وان ب قطعیت ،عزیر کک نی ا که «جوااب آتا جاردم شاه»،

«نظ م ااتم عی ا جختل جیکنناه» «جوااب تان جحرجا ه شاه« »،اجاو ا ف ساه کارد»،
«اجنیت اعتم د جردم به یکهیگر ا جخه ش جیس تنه» ،ات اختی اه کم ا جعه دانکت
به ع ه دیگر ،د ر جو دی که ات کم انتظا جای د د برابار فت ا ی خاالف
 .1عنْ عاففيرِبفنِم:حمَّدٍ عنْ أيبِزهِ فِی ع:لٍ قيجلي لِريع:لٍ یج شيج ِب الْخيمفرِ ،یج آاِلي الْخِنْزِییرِ ،قيیجل« :لَوا حَودَّ عَلَیْوهِ َ لَکِونْ
یُضْرَنُ أَسْوَاطاً».
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 .2گویج بج تصو مبجشرت یج ن عجلم خواب از مجن شجای ،مح لم شده بون این مطل
موع

ایذا ا شده ،نزن امجم شكجیس ارن.

ا بیراي ا بیجزگو ایرنه

شرع اقهام کنه ،جی وانه جر ک ن ارائم ا عزیر نم یاه ال تاه با ایان ویای کاه اگار د
جو دی شن داشته ب شه که عزیر جا ت است ی نه اصل «عهم اوات» است
ن گفته نم نه اگذا ی چنین اختی ی به کم ا جعه ات آن ست کاه ا ماه اواناب
جکأله ج ننه جرا ب گن  ،،ی جارم شهه یعف قوای بهنی ا  ،کان یا ساوء سا بقه
ی ا د خفیف ی شهه عزیر د نظر بگیرد آنچه ا د
ااتم عی أثیر دا د جواب ارأه نی فتن جردم بر ا کا

فن ج ا ل عماوجی نظا م
گنا  ،جایشاود ،باه د ات ار

گونه غرض شخ ی ،جهّ نظر داشته ب شه
نتیجهگیری

اوات عزیر ر گنهک ی که اا ی ا را ی راجای ا جر کاب شاود؛ اعام ات گن ا ن
ک یر ،صغیر ،اعم ات گن ی که جواب آتا جردم ب شه ی ناه ،دلیال جاواهی ناها د

ایا ی

که د این جکأله ،جو د استن د قرا گرفته ات اث ه این جعن ن وان اسات اصال د عزیار گن ا نی
که برای جر ک ن آنه هّی جعین نشه ،ات عزیر آن ن نیز سخنی باه جیا ن نی جاه« ،،عاهم ااوات»
است ا تم م اسالم به فن نظ م ع م ااتما عی ،ع یات رجات جحرجا ه الهای
نفوس آبر ی جکلم ن ن ،ایا

فان دجا ء،

جیکنه که کوجت بتوانه ات ر گنا ی کاه باه اخاتالل نظا م

ع م ااتم عی جنار جیشود ،ی تن جحرج ه الهی ارأه ی فتن جردم باه ا کا

گنا  ،ا د

پی دا د ی رجت ا ن ،ج ل نواجیس جردم جیشاکنه ،الاوگیری کارد ،جر ک ا ن آنها ا
به جی ن نی جه ،ب شه؛ چن نکه اگذا ی چنین اختی ی به کم اسالجی به جعن ی لز م ع یت ماه
اوانب ،جلل جرا ب گن  ،خ وصی ه جر ک ن استف د ،ات شه ی جاثر ب تدا نه ،است
منابع
 .1قرآ مری .
 .2ابن اثزر ،مبج کبنمحمد(بیتج) ،النهاي فی غریب الحدیث االثر ،قم :مؤ سه ا مجعزلزجن.
 .3ابن منوو  ،عمجل الدین محمدبنمكرم (1414ق) ،لسا الزرن ،تصحزح :احمد فج س ،بزر ت:
نا الفكر نا صجن  ،چ.3
 .4ا نبزلی ،احمدبنمحمد (1403ق) ،مجمع الفائدة
عراقی ،یزني اصفهجنی ،قم :مؤسسة النشر اال سمی.

البرهوا  ،تحقزی

قلمرو تعزیر و اختیارات حکومت  /لطفاهلل صافی گلپایگانی

عزیر نم یه؛ ر چنه د شریعت برای آنه هّی جعین نشه ،ب شه د ب  ،آنها ات عزیار ساخنی

تصیحزح :اشی هج ني،
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 .5الجوهري ،ا مجعزلبنحمجن (1410ق) ،صوحاح ،تصیحزح :احمید عبیدالرفو عطیج  ،بزیر ت:
نا الالم للمسیزن.
 .6حجئرى طبجطبجئی ،زدعلىبنمحمد (1418ق) ،ریاض المسائل ،قم :مؤ سه آل البزس

.

 .7حلبی ،ابوالصسح (بیتج) ،الکافی فی الفقه ،تحقز  :ضج ا جني ،قم :بو جن ا جب.
 .8حلبى ،ابن زهره حمز بنعلى حسزنى (1417ق) ،غني الن
قم :مؤ سه امجم صجنق

إل علمی األصوول الفور ،

.

 .9حلی ،ابن ان یس محمدبنمنصو (1410ق) ،السرائر الحا ی لتحریر الفتوا ی ،قیم :میؤسسرة
النشر اال سمی ،چ.2
 .10حلّى (عسمه) ،حسنبنیو فبنمطهر ا دى (1420ق) ،عحریر األحکام الشرعي عل مذهب
اإلمامي  ،قم :مؤ سه امجم صجنق

.

 .11حلّى (محق ) ،نجم الدین عافربنحسن (1418ق) ،المختصر النافع فی فقوه االمواميد  ،قیم:
مؤسسة المطبوعجت الدینزه ،چ.6
1408( --------------------------- .12ق) ،شرائع اإلسوالم فوی مسوائل الحوالل
الحرام ،قم :مؤ سه ا مجعزلزجن ،چ.2
 .13حلّى ،ابن ان یس ،محمدبنمنصو بناحمد (1410ق) ،السرائر الحا ی لتحریور الفتوا ى ،چ،2
قم :مؤسسة النشر اال سمى ،چ.2
.14

س نیلمی ،حمزهبنعبدالازیز (1404ق) ،المراس االزلوي

االحکوام النبوويد  ،تصیحزح:

محمون بس جنی ،قم ،منشو ات الحرمزن.
 .15طریحی ،فخرالدینبنمحمد (1375ش) ،مجمع البحرین ،تصحزح :زداحمد حسزنی اشكو ي،
تهران :مرتضوي ،چ.3
 .16طو ى ،ابوعافر محمدبنحسین (1387ق) ،المبسوو فوی فقوه اإلمواميد  ،تهیران :المكتبرة
المرتضویة إلحيا اآلثار الجعفریة.

مطالعات فقه معاصر
سال اول  /شمارة دوم /پیاپی2

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

1400( --------------------- .17ق) ،النهاي فی مجرد الفقه الفتوی ،بزر ت :نا الك جب
الاربی ،چ.2
 .18عجملی ،شزخ حرّ (1414ق) ،سائل الشیزه ،قم :مؤ سه آل البزس

.

 .19فزر زآبجني ،محمدبنیاقوب (1415ق) ،القاموس المحیط ،بزر ت :نا الك

الاربية.

 .20الزنی ،محمدبنیاقوببنا حجق (1429ق) ،مافی ،قم :نا الحدیث.
 .21مفزد ،محمیدبنمحمدبننامجن (1413ق) ،المقنع  ،قم :انگره عهجنى هزا ه شزخ مفزد.
 .22نجفی ،شزخ محمدحسن (بیتج) ،جواهر الکالم ،تحقز  :شزخ عبجس قوچجنی ،بزر ت :نا احزج
ال راث الاربی ،چ.7
 .23هندي ،محمدبنالحسین (1416ق) ،مشف اللثام االبهام عن قواعد االحکام ،قیم :میؤسسرة
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النشر اال سمی.

