
  

  اعمال مجازات محاربه به جرایم قابل تعزیر
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  20/12/93:تاریخ پذیرش      26/9/93:تاریخ دریافت

  چکیده

هاي شرعی را راستاي اجراي احکام اسالمی، مجازاتنظام تقنینی ایران پس از انقالب اسالمی در   

به جز  در بخش تعزیرات که انتخاب نوع و مقدار آن به تشخیص قاضی . هاي عرفی نمودجایگزین مجازات

اي که تخطی از آن چه در نوع و چه در معین شده به گونه ها، نوع و مقدار آن کامالباشد، در سایر بخشمی

ت دیگر به دلیل مصالح خاصی به عبار. رودحد از جمله این موارد به شمار می. استمقدار، حرام تلقی شده 

نظر شارع مقدس قرار داشته است، امکان تخفیف و پذیرش گذشت نسبت به جرایم مستوجب حد از که مد

  چه که در شریعت در نظر گرفته شده است، مانند آن سلب شده و مکلف به صدور حکم عینا بهقاضی 

گذار  اما قانون. برخالف تعزیر، حد مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین شده است .باشدمی

عنوان یکی  تعزیر را مشمول مجازات محاربه بهجمهوري اسالمی ایران، مجازات برخی از جرایم مستوجب 

یف یر از تخفبنابراین به رغم این که جرایم مستوجب تعز. قرار داده است از مصادیق جرایم مستوجب حد

تر  و گذشت برخوردار هستند، امکان اعمال مزایاي مزبور نسبت به این  مجازات و تبدیل به مجازات سبک

  گذار را با تردید جدي مواجه  موضوعی که مشروعیت اقدام قانون. دسته از جرایم از بین رفته است

  .کرده است

  حد، تعزیر، اعدام، اصالح مجرم :کلید واژه ها
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  مقدمه

شته و به لحاظ دلیل شدت خطري که براي جامعه دا برخی از جرایم به  

به تعیین  مقدس را بر آن داشته که مستقیما آورد، شارع بار می مفسده عظیمی که به

ها بپردازد بدون این که اجازه دخل و تصرف در آن را به حاکم  مجازات براي آن

میزان آن به صراحت معین شود که نوع و  به چنین مجازاتی، حد گفته می. بدهد

  مجازات محاربه یکی از انواع آن به شمار ). 254ص ،41ج ،ینجف(شده است 

به معنی » سلم«گرفته شده است که متضاد کلم » حرب«محاربه از ریشه . می رود

محاربه در اصل به معنی سلب و گرفتن است و از این جهت در . باشدصلح می

  کار  ن آنان سالح می کشد بهران یا ترساندمورد کسی که براي جنگیدن با دیگ

هاشمی (می رود که وي قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگران را دارد 

جرمی است که در قرآن مجید  1محاربه یکی از چهار). 210، ص 1378شاهرودي، 

گذار جمهوري اسالمی ایران مجازات  قانون. براي آن کیفر حد معین شده است

قانون مجازات اسالمی پیش بینی کرده است و در خصوص  282محاربه را در ماده 

، )قانون تعزیرات 508ماده (جرایمی مانند همکاري با دولت هاي خارجی متخاصم 

، اجتماع و تبانی )قانون تعزیرات 526ماده (جعل اسکناس رایج داخلی و خارجی 

از قانون مجازات  1، ماده )قانون تعزیرات 610ماده (جرم براي ارتکاب 

و در بسیاري از مواد قانون مجازات جرایم  1367عبوردهندگان از مرز مصوب 

نیروهاي مسلح از جمله جعل، خودداري از انجام ماموریت، سرقت وسایل نظامی و 

حاضر که  در مقاله. مجازات محارب را براي مرتکبین آن در نظر گرفته استغیره، 

گذار در اعمال  در سه گفتار تنظیم شده، سعی گردیده مشخص شود آیا اقدام قانون

 مجازات محاربه براي جرایم قابل تعزیر از مشروعیت برخوردار است یا خیر؟ 
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  مفهوم تعزیر -گفتار نخست

اي وضع  هیچ یک از احکام و مقررات اسالم، بدون حکمت و فلسفه  

. یه، کشف و استنباط آن با توسل به منابع اسالمی استنگردیده است و وظیفه فق

اند در  ه کردهعاریفی که فقها در این رابطه ارائبررسی مفهوم تعزیر از نظر لغوي و ت

  .راستاي درك علت وجودي این مجازات شرعی است

  از نظر لغوي -الف

هاي  است، عالوه بر فرهنگ» عزر«واژه تعزیر که مصدر باب تفعیل از ریشه   

هاي فارسی نیز وارد شده و معانی متعددي براي آن  مهم و معتبر عربی، در فرهنگ

اي از معانی تعزیر در  ذکر شده است هر چند معانی مزبور در حقیقت ترجمه

  .هاي عربی است فرهنگ

عمید، (در فارسی، تعزیر به معنی نکوهش کردن، سرزنش کردن، ادب کردن 

د محسوب شده، عالوه بر معانی عزیر از اضداو با توجه به این که واژه ت) 588ص

  ).906،ص2نفیسی،ج(.دادن و تواناکردن نیز آمده استگفته، واجد معانی یاري پیش 

هاي عربی نیز براي تعزیر، معانی مالمت و سرزنش، ضرب کمتر از حد  در فرهنگ

) 744، ص2ي، ججوهر(، تکریم نمودن، محترم شمردن )325ص، 4ج ،ابن منظور(

 ،3ج اثیر،ابن (شود  ع مجرم از تکرار جرم میزیرا باعث منشتن آمده است؛ و بازدا

  ).905ص

اي که تعزیر،  تعریف اصطالحی تعزیر از معانی لغوي آن دور نیفتاده است به گونه

مجازات شرعی دانسته شده که شارع، میزان معینی براي آن در نظر نگرفته است و 

 جعفري لنگرودي،(گردد  جرم اعمال میبراي تأدیب مجرم و منع وي از تکرار 

چه در  شود آن معانی و تعبیرات مشخص می بدین ترتیب، با مالحظه تمام) 163ص
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در قرآن . باشد عنوان معناي اصلی مطرح است، تأدیب و منع خاطی می تعزیر به

و در  2اي، کلمه تعزیر به معناي عقوبت و مجازات استعمال نشده کریم در هیچ آیه

  ).43موسوي اردبیلی، ص(، معانی تعظیم و احترام مد نظر بوده است آن موارد

  از دیدگاه فقها -ب

عنوان یکی از  ه حقوق کیفري اسالم، تعزیر را بهفقها به هنگام بحث در زمین  

اند که در این قسمت، تعاریف  هاي شرعی مورد توجه قرار داده مهمترین مجازات

  .دهیم د اشاره قرار میفقهاي امامیه و عامه را به تفکیک مور

  

  فقهاي امامیه - 1

توان  تعابیر و تعاریف فقهاي امامیه از تعزیر را به دو دسته جداگانه می  

برخی از فقها، مطلق جرایمی را که مجازات آنها از جانب شارع معین . تقسیم کرد

یر را ، تعزو برخی دیگر با افزودن قید غالبادانند  نگردیده است قابل تعزیر می

مقدار آن از جانب شارع معین نگردیده است تا مواردي  دانند که غالبا جازاتی میم

  .را که میزان تعزیر از طرف شارع معین شده است نیز در بر بگیرد

هاي معین را حد و آن  برخی از فقهاي امامیه معتقدند که افعال داراي مجازات

اما این ). 147ص ،4ج حلی،محقق (افعالی که این گونه نباشد را باید تعزیر نامید 

که، تعریف مزبور شامل مواردي که میزان  نخست این. ریف واجد ایراداتی استتع

که، جامع و مانع نیست و   دوم این. گردد عیین شده است نمیتعزیر از طرف شارع ت

ن مجازات یا به همین دلیل باید گفت تعزیر، تأدیبی است که معناي شرعی آ

  .از طرف شرع تعیین نشده است نکوهشی است که غالبا
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در تعریف دیگري از تعزیر آمده است که هرگاه رفتاري، گناه شمرده شده باشد 

  و دیگري، تعزیر را مجازات ) 519ص ،2ج طباطبایی،(گردد  تعزیر واجب می

باشد  داند که در برابر ارتکاب فعل حرامی که مستوجب حد نمی غیر معینی می

  ).337،ص1و خویی ،ج 607،ص2ینی ،جموسوي الخم(گردد  واجب می

گردد که تفاوتی بین آنها وجود ندارد و  با دقت در تعاریف ارائه شده مالحظه می

، دانند که اوال به میزان حد نرسد و ثانیا قوبتی غیر معین میفقهاي امامیه، تعزیر را ع

همچنین . شود که میزان مجازات مشخص نداشته باشند در برابر جرایمی اعمال می

تعریف شده است که بیانگر نظر فقها درباره » تأدیب«در اکثر تعاریف، تعزیر با لفظ 

  .علت وجودي آن است

  

  فقهاي عامه -2

اند  فقهاي اهل سنت در تعریف تعزیر به همان شیوه فقهاي امامیه عمل کرده  

  .و تعاریف و تعابیر آنان تفاوت چندانی با تعاریف فقهاي مزبور ندارد

التعزیر تأدیب علی ذنوب لم «: گوید از فقهاي شافعی در تعریف تعزیر می» ماوردي«

. »و حال فاعله) اي حال الذنب(یختلف حکمه باختالف حاله . تشرع فیها الحدود

تعزیر، تأدیبی است در برابر گناهانی که در شرع، حد خاصی ندارد و با توجه به 

  ).236اوردي،صم(گردد  نوع جرم و وضعیت مجرم اعمال می

هو التأدیب، «: نویسد از فقهاي حنبلی در تعریف تعزیر می» ابن قدامه مقدسی«

تأدیبی است درباره گناهانی که حد » واجب فی کل معصیه الحد فیها و ال کفاره

در این ). 343،ص10ابنی قدامه،ج(شرعی و کفاره براي آن تعیین نشده است 
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ن جرایم مستوجب تعزیر، معاصی تعریف، عالوه بر مشمول حد قرار نگرفت

  .اند مستوجب کفاره نیز مشمول تعزیر قرار نگرفته

التعزیر «: گوید از فقهاي مذهب حنفیه می» ابوبکر کاسانی«در تعریف مشابه دیگري، 

تعزیر به سبب ارتکاب جنایتی . »سبب وجوبه ارتکاب جنایه لیس لها حد فی الشرع

دانان  حقوق). 94،ص7کاسانی،ج(گردد  میکه در شرع، مجازات مقدر ندارد واجب 

 ،عامر(اند  از نظر فقها نشان دادهاهل تسنن نیز در تعریف تعزیر، تبعیت خود را 

  ).36ص

عنوان  اي که هستند، تعزیر به ز هر فرقهگردد نزد فقهاي اهل تسنن ا مالحظه می

الوه تأدیبی تعبیر شده است که هدف از آن اصالح و بازسازگاري مجرم است تا ع

ترتیب،  بدین. بر این که فرد مجرم تطهیر گردد، جامعه نیز از تعدي وي مصون باشد

شود که هدف شارع، نیل به مقاصد  گونه استنباط می از تعاریف ارائه شده این

هایی مانند قتل و قطع عضو  به همین دلیل، اعمال مجازات. اصالحی و تربیتی است

ضابطه و معیاري که . ، ممکن نخواهد بودشود که باعث عدم تحقق چنین هدفی می

  .در رابطه با نحوه تعیین تعزیر از سوي فقها مطرح شده، مؤید چنین دیدگاهی است

  

  

  نحوه تعیین تعزیر -گفتار دوم

در این خصوص که آیا مصادیق تعزیر متنوع هستند یا خیر؟ دو نظریه   

و سایر دانند  یانه میگروهی، تعزیر را منحصر در تاز. توسط فقها ارائه شده است

اند و گروهی دیگر عالوه  عنوان بدل تازیانه معرفی کرده مصادیق حبس و تبعید را به

اما قبل از توضیح . اند بر تازیانه، سایر مصادیق را نیز مشمول تعزیر قرار داده
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التعزیر «نظریات مزبور، الزم است یکی از قواعد معتبر و قابل استناد یعنی قاعده 

  .که پایه و مبناي تعیین میزان تعزیر است بررسی شود» ددون الح

  »التعزیر دون الحد«قاعده  -الف

به مفاد  صراحتا) ع(یث از طرف ائمه اطهار که در احاد دلیل این این قاعده به  

آن اشاره شده است، در کالم فقها به هنگام بحث از ضوابط تعیین تعزیر بارها مورد 

  .اي به آن نشده است ر چند که در قرآن کریم اشارهه. استفاده قرار گرفته است

که در بخش مفهوم تعزیر گذشت، این قاعده آن چنان با تعزیرات آمیخته است  چنان

تر از حد  الحی تعزیر را کیفر تأدیبی پایینکه اکثر لغت شناسان، معناي اصط

اشاره گردد؛  با این وجود، الزم است به برخی از روایات مؤید این قاعده. اند دانسته

کند که امام در پاسخ به  نقل می) ع(حماد بن عثمان از حضرت امام جعفر صادق 

باشد که طبق  مقدار تعزیر کمتر از حد می«: فرمایند ال وي درباره مقدار تعزیر میسو

حر (» شود نظر و صالحدید امام با توجه به جرم و قدرت بدنی مجرم اعمال می

درباره کسی که به دیگري گفته ) ع(از امام صادق  همچنین). 375ص ،28ج عاملی،

شود که کمتر از حد  تعزیر می«: فرمودند نقل شده است که می» اي حرام زاده«

  ).206ص ،7ج کلینی،(» است

در تعاریف فقها در مورد تعزیر نیز مالحظه گردید که ایشان، پایین تر از حد   

هیچ گاه «: اب این قاعده آمده استچنان که در ب. دانند بودن را در تعزیر، اصل می

). 224ص ،3طوسی، ج(» تر از آن است رسد و پایین مقدار تعزیر به اندازه حد نمی

اختالف و «: نویسد کند، آن جا که می صاحب جواهر بر این مطلب ادعاي اجماع می

اشکالی از نظر نص و فتوي وجود ندارد در این که هر کس فعل حرامی انجام دهد 

اي که  تواند او را تا اندازه یا امر واجبی را ترك کند و از گناهان کبیره باشد، امام می
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 محقق نیز موضع کامال). 448ص ،41ج نجفی،(» کند به میزان حد نرسد تعزیر

  ).168ص ،4ج محقق حلی ،(مشابهی در این مورد اتخاذ کرده است 

گردد، تفاسیر و تعابیري  له مهمی که در خصوص این قاعده مطرح میاما مسا  

به » دون«اي که در یک تفسیر،  گونه ارائه شده است به» دون«اره واژه است که درب

 11تر یا عدد کمتر مطرح شده است و در تأیید این نظریه به آیه  اي پایین معناي رتبه

که » و انا منا الصالحون و منا دون ذلک«: فرماید سوره جن استناد شده است که می

 ،10ج ،طبرسی(لحاظ رتبه تعبیر شده است  تر از صالحان از در این جا به پایین

آید که تعزیر  این صورت الزم میهرگاه قایل به چنین معنایی شویم در ). 150ص

  .هم از لحاظ عددي و هم از نظر رتبه کمتر از حد باشد

و نزدیک بودن با معناي دیگري که براي این واژه مطرح شده است، قرب   

در . در این رابطه نیز به آیاتی از قرآن کریم استناد شده است مجددا. چیزي است

و در تفسیر آن آمده است » دونهما جنتان و من«: فرماید از سوره الرحمن می 62آیه 

که دون در این آیه، مکانی نزدیک به یک چیز نسبت به مکان دیگري است که به 

اگر چنین معنایی ). 350ص ،9ج طبرسی،(آن شیء به آن اندازه نزدیکی ندارد 

تواند مشابه حد از لحاظ مقدار و  پذیرفته شود، نتیجه این خواهد شد که تعزیر نمی

توان انتخاب کرد که  هایی از همان جنس حدود را می باشد بلکه، مجازاتنوع 

زیرا معناي قرب و نزدیکی چیزي به چیز دیگر، همانند  ؛ 3همانند خود حد نباشند

ضربه شالق باشد معناي قرب،  75ترین حد،  به عنوان مثال، اگر پایین. شدن نیست

ن صورت از حالت قرب خارج در غیر ای. ضربه است 74تجویز آن در تعزیرات تا 

  .شود می

. باشد به کار رفته است، غیر و سوي می» دون«معناي دیگري که براي واژه   

و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون «: فرماید سوره انبیاء که می 82مانند آیه 
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برخی از شیاطین را مسخر سلیمان نمودیم که در دریا غواصی (» عمالً دون ذلک

وادعوا شهدآء کم من دون «: سوره بقره 23و یا آیه ) ه کار دیگري بپردازندکنند یا ب 

مطابق این معنا نیز ). 102معرفت،ص) (و گواهان خود را به جز خدا بخوانید(» ...ال

به عبارت دیگر، اگر مجازات یک جرم مستوجب . تعزیر، عقوبتی غیر از حد است

 این موارد نمی توان مجازات کردحد، قتل و یا قطع عضو است،جرم تعزیري را با 

در  .عنوان حد شناخته شده است تعزیر نمود چه که به و باید به طریقی غیر از آن

تحمیل حد نسبت به  نتیجه هر یک از تفاسیر فوق الذکر مورد پذیرش قرار گیرد،

  .   جرم تعزیري توجیه خود را از دست می دهد

  نظریه انحصار تعزیر در تازیانه -ب

انه است و ران انحصار معتقدند که در تعزیرات، اصل بر تازیطرفدا  

شود، عنوان بدل داشته و لذا باید در  عنوان تعزیر اجرا می هاي دیگر که به مجازات

. منه تجاوز ننماید ورد سنجش قرار بگیرد تا از نظر تاثیر از مبدلم م اجرا، دقیقامقا

است، مگر این که برابر با عقوبت ها برخالف اصل  در نتیجه، اختیار سایر عقوبت

. در غیر این صورت قابل اجرا نیست. کار نیز به آن رضایت دهد تازیانه باشد و بزه

مقصود از تعزیر، «: همچنین در نظریه دیگري آمده است). 209ص محقق داماد،(

هاي دیگر برخالف اصل  ضرب با تازیانه به میزان کمتر از حد است و عقوبت

ذ مال است مگر این که مجرم به آن رضایت دهد و اختیار حرمت حبس و اخ

هاي دیگري غیر از تازیانه، محدود به همان موارد منصوصی است که مورد  عقوبت

  علت چنین ). 26و  27ص صافی گلپایگانی،(حکم شارع قرار گرفته است 

یم اي این میتواند باشد که با بررسی عبارات علماي لغت به این نتیجه میرس نظریه

که تعزیر در لسان شارع و عرف متشرعه مسلمین به مجازات تازیانه به میزانی پایین 

تر از حد منصرف است و همین امر باعث شده است که لفظ مزبور در همین معنا 
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قدیم االیام، تنبیه مجرمین اما در پاسخ به این نکته برخی معتقدند که در . ظهور یابد

رفته، تازیانه در  ست و هر زمان لفظ تعزیر به کار میبه صورت تازیانه بوده ا غالبا

شده است و به همین دلیل، تصور بر این قرار گرفته است که  نظر افراد متجلی می

در حالی که تعزیر، داراي ). 215محقق داماد، ص(تعزیر، مصداق دیگري ندارد 

شد و با مفهوم مطلقی است و ضرب با تازیانه فقط یکی از مصادیق بارز آن می

  .کند که در ادامه به آن اشاره خواهد شد روایات متعددي نیز بر همین امر داللت می

. لین به انحصار مطرح کرده اند، اصل استصحاب استاز جمله دالیل دیگري که قائ

به این معنا که حسب روایات، تعزیر به ضرب کمتر از حد، مسلم است و با تردید 

تواند از مصادیق  ظیر حبس و جریمه مالی نیز میهاي دیگر ن در این که آیا عقوبت

تعزیر محسوب گردد یا خیر؟ به مقتضاي اصل، حرمت حبس و احترام مال افراد و 

جایز نبودن تعزیر به غیر  شود و عدم جواز اخذ آن بدون طیب نفس، استصحاب می

گفت اما در ایراد به این دلیل باید  ).50ص صافی گلپایگانی،(آید  دست می ضرب به

در حالی که در این . ادي باشیمرجوع به اصل در صورتی است که فاقد دلیل اجته

له، دلیل اجتهادي داریم و آن، وسعت مفهوم تعزیر و اطالق آن است که شامل مسا

  .شود هاي دیگر نیز می عقوبت

یابیم با توجه به هدفی که در وضع  چه مطرح شد، در می با مالحظه آن  

رع مقدس بوده و در کالم فقها نیز ظاهر گشته است که همانا تعزیر، مورد نظر شا

تحقق اهداف تأدیبی و اصالح کننده مجرم و بازداشتن وي از ارتکاب مجدد گناه 

اما . است، پذیرش تازیانه به عنوان تنها مصداق تعزیر با این مقصود منافات دارد

مانند جزاي هایی  حتی در صورت پذیرش دالیل این گروه، زمانی که مجازات

شمار  ه با سلب حیات و قطع عضو خفیف بهنقدي، حبس و یا تبعید که در مقایس
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گردد، بدیهی است سلب حیات و قطع عضو نیز  آیند خالف شرع محسوب می می

  .توانند جزو مصادیق تعزیر مطرح شوند که از مصادیق حد هستند نمی

  نظریه تنوع تعزیر-ج

تازیانه، گروهی از فقها دیدگاه تنوع تعزیر  در برابر نظریه انحصار تعزیر در  

و » التعزیر دون الحد«طرفداران این نظریه با پذیرش قاعده . اند را مطرح نموده

وي از دیب و اصالح مجرم و منع طرف شارع که تاپذیرش مبناي تشریع تعزیر از 

ه و از باب رحمت الهی بود دلیل این که تعزیر اساسا ارتکاب مجدد گناه است و به

براي تطهیر مجرم وضع گردیده است، معتقدند هر نوع عقوبتی مطابق با این شرایط 

بنابراین شرط، تعزیر از نوع خاص . تواند به عنوان تعزیر محسوب گردد می

اي باشد که با  گونه تر از حد باشد و نیز به که پایینباشد بلکه، شرط این است  نمی

ف مورد نظر از تحمیل مجازات را د هدتوجه به نوع جرم و وضعیت مجرم بتوان

  .مین نمایدتا

از جمله . یید نظر خود مطرح کرده اندن به تنوع تعزیر، دالیلی را در تاقائلی  

دیب است و داراي آن چنان مفهوم اصل تعزیر، منع و تااین که نزد لغت شناسان، 

را در ...  مالی وها مانند تازیانه، توبیخ، حبس، جریمه  مطلقی است که انواع عقوبت

ثیر آن و قابلیت دسترسی به آن گیرد و احتماال علت تاکید بر تازیانه، شدت تا بر می

 ).489ص ،3ج منتظري،(نسبت به سایر مصادیق است 

دلیل دیگري که توسط این عده مطرح شده است، روایات متعددي است که درآنها 

از جمله . تعزیر تعیین شده استهاي دیگري نیز به عنوان  غیر از تازیانه، عقوبت

 حر عاملی،(شود  دیب میده است که به هر طریقی که باشد تادرباره ربا گیرنده آم

) ع(همچنین درباره کسی که گوشواره دختري را ربوده بود، امام ). 371ص ،28ج
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 ،28ج حر عاملی،(فتد ادیب بدنی، به زندان بیفرمودند که وي باید عالوه بر تا

باشند  گروه با استناد به روایاتی نظیر روایات مزبور که بسیار نیز میاین ). 269ص

بدیهی . هاي غیر از تازیانه، جزو مصادیق تعزیر هستند معتقد هستند که عقوبت

چه که مطرح شد درباره تنوع تعزیر  یز بر اساس روایاتی نظیر آناست فقهاي امامیه ن

زیر با تنبیه بدنی، حبس و جریمه مالی اجراي تع«: گوید عالمه حلی می. اند نظر داده

و صاحب جواهر که یکی از موارد تعزیر را ) 239ص ،2ج حلی،(» شود محقق می

دانند که به حکم حاکم در دادگاه حاضر نشده  الك و مهر نمودن خانه کسی می

  ).135ص ،40ج نجفی،(است 

با زدن، زندانی کردن تعزیر «: گوید از میان فقهاي عامه نیز ابن قدامه در این باره می

تعزیر «: نویسد کاسانی نیز می). 356ص ،10ج ابنی قدامه،(» گردد و توبیخ محقق می

گیرد و گاهی به وسیله حبس وي  گاهی به وسیله زدن انجام می. مقدار خاصی ندارد

  ).94ص ،7ج کاسانی،(» گاهی به غیر این دو

فقها که تعزیر را منحصر  چه که مطرح گردید، چه سخن آن دسته از با توجه به آن

دانند مورد پذیرش قرار دهیم،  در تازیانه و چه آن دسته که تعزیر را متنوع می

در غیر این . تواند به مرتبه حد برسد مشخص است که تعزیر از حیث شدت نمی

اما اختالف نظر . صورت، مخالف با فلسفه تشریع تعزیر و احکام شرع خواهد بود

ا تعزیري بودن برخی جرایم موضوعی است که در راستاي فقها راجع به حدي و ی

  . شود تکمیل مباحث پیشین بدان پرداخته می
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  بررسی فقهی جرایم مورد اختالف فقها از حیث عنوان  -گفتار سوم

با توجه به آیات و روایات، برخی از جرایم به صراحت توسط فقها   

یگر، از حیث عنوانی که باید بر اما در زمینه برخی د. اند مستوجب حد شناخته شده

بدیهی است پذیرش هر عنوانی . جرایم مزبور نهاده شود، اختالف نظر وجود دارد

  . اعم از جرایم مستوجب حد و یا تعزیر، باعث تغییر در نوع مجازات خواهد گردید

از جمله جرایمی که برخی از فقهاي امامیه و عامه، آن را در زمره جرایم تعزیري 

گردد این  الی که در این رابطه مطرح میسو. باشد اند، ارتداد می رار دادهث قمورد بح

است که آیا مجازات قتل مرد مرتد فطري از باب تعزیر است یا خیر؟ اکثر فقهاي 

 ،1ج عوده،(اند  بندي جرایم مستوجب حد قرار داده عامه، ارتداد را جزو تقسیم

را جزو جرایم مستوجب تعزیر دانسته  در میان فقهاي امامیه، برخی ارتداد). 107ص

را جزو جرایم مستوجب حد مورد   و برخی دیگر، آن) 147ص ،4ج محقق حلی،(

بندي  گروهی دیگر نیز ارتداد را در تقسیم). 249ص ،2ج حلی،(اند  بحث قرار داده

اند اما در ادامه بحث حدود، تحت عنوان  اصلی جرایم مستوجب حد مطرح نکرده

 موسوي الخمینی،(اند  به شرح برخی جرایم همانند ارتداد پرداخته »سایر کیفرها«

  ).582ص ،2ج

با توجه به این که اصل در تعزیرات، عدم تعیین مقدار معلوم است و به دلیل معین 

باشد و به دلیل عدم  بودن مجازات مرتد که از این حیث مشابه با سایر حدود می

  . رسد حدي دانستن آن ارجح به نظر می... مخالفت با اجراي حدود ا

برخی آن . ف نظر وجود دارددر رابطه با سحر و جادوگري میان فقهاي عامه، اختال

اند و برخی دیگر معتقدند که ساحر،  را مستوجب اعدام به عنوان تعزیر دانسته
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کند و اگر مسلمان باشد  کافري است که ادعاي برخورداري را از نیروي الهی می

    ). 296ص عریس،(مانند کسی است که از دین برگشته است 

که هرگاه کسی ) ع(از امیرالمومنین علی  در میان فقهاي امامیه با توجه به روایتی

بر  شود و گرنه کشته خواهد شد، اعتقاد تعلیم سحر و جادوگري بدهد توبه داده می

دلیل  شرك محسوب شده و ساحر مسلمان به این است که چنین عملی صراحتا

بدین ). 266،ص1جخویی،: 442،ص41نجفی،ج(مرتد شدن، مستوجب اعدام است 

اي  شود که مجازات ساحر همانند مرتد مقرر شده است، به گونه ترتیب، مالحظه می

تواند مشمول  لذا چنین جرمی نیز نمی. شود که در صورت عدم توبه کشته می

  .جرایم مستوجب تعزیر قرار گیرد

از حنابله، اعدام جاسوسی از جمله جرایمی است که مالکیه و برخی   

 ؛ فتحی بهنسی،498ص ،5ج جندي،(اند  عنوان تعزیر تجویز کرده مرتکب آن را به

که نسبت به ) ص(فقهاي حنفی و شافعی با استناد به سنت پیامبر اکرم ). 188ص

یکی از اصحاب خود که مرتکب جاسوسی شده بود گذشت نمودند، مخالفت خود 

رسد گذشت پیامبر  به نظر می). 297ص عریس،(اند  را با اعدام جاسوس ابراز داشته

ی بلتعه در جریان مزبور به دلیل حسن سابقه و شرکت و نسبت به حاطب بن اب

به . اي نیز در میان نبوده است نگ بدر بوده و در این ماجرا توبهحضور وي در ج

عاصر معتقدند در صورت مصلحت و دانان م همین دلیل است که برخی از حقوق

د، اعدام که وسیله دیگري جز قتل براي رفع مایه فساد وجود نداشته باش شرط این به

  ).214ص صدقی،(جاسوس جایز است 
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برخی از آنان با استناد به  بررسی این موضوع نپرداخته و صرفابه  فقهاي امامیه اکثرا

حفظ و حمایت از نظام اسالمی، اعدام جاسوس را در صورت وجود مصلحت 

  ).15،ص2طوسی،ج(اند  جایز شمرده

حد قرار نگرفته  با توجه به این که جاسوسی در ردیف جرایم مستوجب  

است، سنت پیامبر اکرم در قضیه ابی بلتعه و بیان فقها در رابطه با در نظر گرفتن 

مصلحت جامعه و عکس العمل مناسب نسبت به جاسوس توسط حاکم اسالمی، 

  .توان مستوجب تعزیر ولو با تحمیل مجازات اعدام در نظر گرفت جرم مزبور را می

  

  :گیري نتیجه

دیب و اصالح مجرم و منع وي از تکرار اسالم تا تعزیر درفلسفه تشریع    

کار  بدین ترتیب تعزیر از باب رحمت و به منظور پاك شدن گناه. مجدد جرم است

باشد و هدف از وضع  از آلودگی به گناه و بازداشتن وي از آلوده شدن مجدد می

م و تعزیر به صورت نامعین، متناسب نمودن مجازات با شرایط و شخصیت مجر

لذا تعارض آشکاري میان سلب حیات و قطع عضو به . فردي کردن مجازات است

آید که امکان اعمال آن  عنوان مصادیق مجازات محاربه با فلسفه تعزیر به وجود می

  . سازد  را بر جرایم مستوجب تعزیر منتفی می

گذار ایران در موارد متعددي که در مقدمه بحث  این در حالی است که قانون  

موضوعی که در . بدان اشاره گردید فعل ارتکابی را در حکم محاربه دانسته است

اي که  گونه به. بینی شده است ازات جرایم نیروهاي مسلح نیز پیشقانون مج

جاسوسی، معاونت در جاسوسی و حتی جعل در ردیف جرایم مستوجب مجازات 

ف جرایم مستوجب حد در صورتی که جرایم  مزبور در ردی. اند محاربه قرار گرفته



 93 پاییزوزمستان، سال سوم،شماره دومو پژوهش حقوقی، دو فصلنامه دانش    42

حتی اگر بتوان . ها مقرر نشده است قرار نداشته و مجازات معینی در شرع براي آن

پذیرفت که جرم ارتکابی آن چنان سنگین است که باعث مفاسد عظیمی در جامعه 

دهد و  را مورد تهدید قرار می... شود و امنیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و  می

مجازات اعدام براي مرتکب آن در نظر گرفت، هیچ کند که  مصلحت ایجاب می

حکم محارب تلقی کردن مجرم به این  یل شرعی وجود ندارد که از طریقگونه دل

کند  گونه که ممکن است گاهی اوقات مصلحت حکم  زیرا همان. نتیجه دست یافت

که مجرمی اعدام شود، گاهی نیز مصلحت، مقتضی عدم اجراي چنین مجازاتی 

در قضیه جاسوسی حاطب بن ابی بلتعه از ) ص(گونه که پیامبر اکرم  همان. است

  . نظر کرد مجازات وي صرف

» تعزیر دون حد«بیانگر  در کتب فقهی مطرح شده است، عموماچه که  آن  

لذا اگر . است و فرقی هم میان شدت و ضعف جرم از این جهت مطرح نشده است

عه اسالمی خواهان مجازات سنگینی گذار بنا به دالیلی مانند مصلحت جام قانون

باشد، بهتر است نسبت به  مانند اعدام براي جرایمی که مستوجب حد نیستند می

ها اشاره شد اقدام نموده و  حذف عبارت در حکم محارب براي جرایمی که بدان

مجازات اعدام تعزیري در نظر بگیرد تا از یک سو، قواعد راجع به جرایم مستوجب 

و تعلیق اجراي تر  یف مجازات و تبدیل به مجازات سبکتخف تعزیر از جمله

ها اعمال شود و از سوي دیگر، مانع تحمیل مجازاتی شود که  مجازات در مورد آن

  . توجیه شرعی ندارد

  :پی نوشت

محاربه  -)سوره نور 3آیه (قذف  -)سوره نور 2آیه (زنا  -)سوره مائده 37آیه (سرقت -1

  ).سوره مائده 33آیه (
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 12سوره مائده آیه : رآن کریم در سه مورد به تعزیر اشاره کرده است که عبارتند ازق-2

  ).تعزروه( 9و سوره فتح آیه ) عزروه( 157سوره اعراف آیه ) عزرتموهم(

هایی امکان دارد که قابلیت کم و زیاد شدن  این مورد نیز فقط در رابطه با مجازات -3

  .داشته باشند مانند تازیانه و حبس

  :منابع

النهایه فی غریب الحدیث و ، .)ق.هـ 1422( ابن اثیر، مجد الدین ابی سعادت المبارك، -1

  . ، الجزء الثالث، الطبعه االولی، بیروت، دار احیاء التراث العربیاالثر

، المجلد لسان العرب، .)م 1997( ابن منظور، ابی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم، -2

  .ی، دارصادرالرابع، الطبعه االول

المغنی و الشرح ، .)ق.هـ 1421( ابنی قدامه المقدس، موفق الدین و شمس الدین، -3

  .، الجزء العاشر، بیروت، دارالفکرالکبیر علی متن المقنع

، چاپ پنجم، انتشارات ترمینولوژي حقوق، )1370(جعفري لنگرودي، محمد جعفر،  -4

  .گنج دانش

، الجزء الخامس، الطبعه االولی، الموسوعه الجناییه ،.)ق.هـ 1360(جندي، عبدالملک،  -5

  .قاهره، مطبعه االعتماد

، جلد دوم، چاپ تاج اللغه و صحاح العربیه، )1368(جوهري، اسماعیل بن حماد،  -6

  .، انتشارات امیري)افست(اول 

وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل ، .)ق.هـ 1414(حرعاملی، محمد بن الحسن،  -7

 .زء الثانی و العشرون، الطبعه الثانیه، قم، آل بیت الحیاء التراث، الجالشریعه
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، الجزء الثانی، قم، تحریراالحکام، )تا بی(حلی، جمال الدین ابی منصور الحسن،  -8

  ).ع(موسسه آل بیت 

  . ، جلد اول، نجف، مطبعه االدابمبانی تکملۀ المنهاج، .)م 1975(خویی، ابوالقاسم،  -9

، الطبعه الرسائل الخمس من فقه االمامیه،  .)ق.هـ 1431(، ...صافی گلپایگانی، لطف ا -10

 . االولی، قم، موسسه النشر االسالمی

، العقوبه و الجریمه فی الشریعه االسالمیه،  .)ق.هـ 1408(صدقی ، عبدالرحیم،  -11

  .مکتبه النهضه

، جلد فی بیان االحکام بالدالئلریاض المسائل ، .)ق.هـ 1404(طباطبایی، علی،  -12

  . دوم، قم، موسسه آل بیت

، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، )ق.هـ 1425(طبرسی، ابی علی الفضل الحسن،  -13

  . ، الطبعه الثانیه، بیروت، االعلمی للمطبوعات10و  9جلدهاي 

، الجزء هالمبسوط فی فقه االمامی،  .)ق.هـ 1387(طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن،  -14

  . الثانی، الطبعه الثانیه، المکتبه المرتضویه الحیاء آثار الجعفریه

، الجزء الثالث، قم، دارالکتب خالف، )تا بی(طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن،  -15

  . العلمیه اسماعیلیان

ار ، الطبعه االولی، قاهره، دالتعزیر فی الشریعه االسالمیه،  .)م1969(عامر، عبدالعزیز،  -16

 . الفکر العربی

، الطبعه شخصیه عقوبات التعزیر فی الشریعه االسالمیه، .)م1997(عریس، هال،  -17

  .االولی، بیروت، دارالفالح للنشر
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  .، چاپ چهارم، انتشارات امیرکبیرفرهنگ فارسی، )1373(عمید، حسن،  -19

لطبعه الرابعه، ، امدخل الفقه الجنایی االسالمی، )ق.هـ 1409(فتحی بهنسی، احمد،  -20

  .دار الشروق

بدایع الصنایع فی ترتیب ،  )ق.هـ 1416(کاسانی، عالءالدین ابی بکر بن مسعود،  -21

 . ، الجزء السابع، الطبعه االولی، بیروت، دارالفکر العربیالشرایع

، الجزء السابع، فروع کافی، .)ق.هـ 1391(کلینی، ابی جعفر محمد بن یعقوب،  -22

  . میهدارالکتب االسال

، الطبعه االحکام السلطانیه، .)ق.هـ 1406(ماوردي، ابی الحسن علی بن محمد،  -23

  .الثانیه، مکتب االعالم االسالمی

شرایع االسالم ، .)ق.هـ 1389(محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن،  -24

  .االداب ، الجزء الرابع، الطبعه الثانیه، نجف، مطبعهفی مسائل الحالل و الحرام

، چاپ سوم، مرکز نشر بخش جزایی –قواعد فقه ، )1381(محقق داماد، مصطفی،  -25

 .علوم اسالمی

  1365، 8، شماره بحثی در تعزیرات، فصلنامه حق محمد هادي، ،معرفت - 26

، جلد سوم، چاپ اول، مبانی فقهی حکومت اسالمی، )1370(منتظري، حسینعلی،  -27

  .نشر تفکر

، الطبعه االولی، فقه الحدود و التعزیرات، .)ق.هـ 1413(موسوي اردبیلی، عبدالکریم،  -28

  . مکتب االعالم االسالمی
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، الجزء الثانی، نجف، مطبعه تحریر الوسیله، )ق.هـ 1405(، ...موسوي الخمینی، روح ا -29

  .االداب

، الطبعه 41و 40، جلدهاي جواهر الکالم، )ق.هـ 1400(نجفی، محمد حسن،  -30

  . السادسه، تهران، دارالکتب االسالمیه

  . ، جلد دوم، انتشارات خیامفرهنگ نفیسی، )1343(نفیسی، علی اکبر،  -31

، نشر 1378هاشمی شاهرودي، محمود، بایسته هاي فقه جزا، تهران، چاپ نخست،  -32

 .میزان

  


