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چکیده

ــر  ــرای تعزی ــان برخــی قصــص و طــرح برخــی مباحــث، شــیوه هایی را ب قــرآن کریــم ضمــن بی

مجرمــان بیــان کــرده اســت کــه در فقــه امامیــه بــه علــل مختلــف از جملــه صریــح نبــودن آیــات 

در بیــان احــکام تعزیــری، تکیــه بــه روایــات و قواعــد فقهــی و برخــی عوامــل دیگــر بــه نــدرت از آن 

ــه ایــن  ــا در قــرآن ب اســتفاده شــده اســت. کیفیــت انعــکاس ایــن موضــوع در قــرآن و این کــه آی

موضــوع پرداختــه شــده یــا نــه و آیــات االحــکام تعزیــری تــا چــه میــزان بــر فتــاوای فقهــی تاثیــر 

گذاشــته، از جملــه موضوعــات مهــم و قابــل پژوهــش اســت. هــدف از انجــام ایــن پژوهــش اثبــات 

ایــن مدعاســت کــه علــی رغــم آنکــه در قــرآن کریــم تعزیــر بــه معنــای »تأدیــب و ضــرب« اســتعمال 

ــک  ــدان تمس ــوان ب ــا می ت ــه و افت ــث فق ــه در مباح ــود دارد ک ــرآن وج ــی در ق ــا آیات ــده، ام نش

کــرد حــال آنکــه ایــن قبیــل آیــات مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت، احکامــی ماننــد »نفــی بلــد«، 

»افشــای نــام«، »تحــت فشــار روحــی قــرار دادن« و »منــزوی کــردن« مجرمــان. انجــام ایــن قبیــل 

تحقیقــات امــری ضــروری اســت و بــه نوعــی باعــث محــور قــرار گرفتــن قــرآن در مباحــث فقهــی 

اســت. از جملــه مهم تریــن نتایجــی کــه در پرتــو ایــن تحقیــق حاصــل می شــود آن اســت کــه قــرآن 

قابــل اســتنطاق اســت و بــا اســتنطاق آن می تــوان حقایــق، معــارف و احــکام مغفولــی را اســتخراج 

کــرد. در ایــن تحقیــق ضمــن بیــان آیــات تعزیــری، تفســیر و تحلیــل آن هــا، بــه بیــان ســیر تاریخــی 

انعــکاس ایــن احــکام در منابــع فقهــی شــیعه پرداختــه می شــود.
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مقدمه

ــکلِّ َشــی« )نحــل: ۸۹( اســت کــه  ــا ِل قــرآن کتــاب هدایــت و بنــا بــه فرمــوده ی خداونــد »ِتْبیاًن

کمتریــن کار ایــن تبیــان، بیــان امــور مربــوط بــه هدایــت و تبییــن احــکام شــرعی اســت. در قضــاوت 

ــازات  ــت مج ــاد و کیفی ــدن فس ــم ش ــث ک ــه باع ــی ک ــن عوامل ــی از مهم تری ــی، یک ــور حکومت و ام

مجرمــان می شــود، بحــث تعزیــر و آگاهــی از کــم و کیــف آن اســت. بــا مراجعــه بــه منابــع فقهــی، 

بــه نــدرت می تــوان آیــه ای را یافــت کــه در بــاب کتــاب تعزیــرات مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه باشــد. 

ــوان تعزیــر در قــرآن کریــم اســت. از آنجــا  ــه علــل اصلــی ایــن عــدم توجــه، عــدم ذکــر عن از جمل

کــه در هیــچ آیــه ای تصریــح بــه تعزیــر نشــده، فقهــا بــه آیــات تلویحــی کــه بــه تعزیــر اشــاره دارد 

توجــه نکرده انــد. یکــی دیگــر از عوامــل مهــم در عــدم توجــه بــه آیــات تعزیــر، تکیــه بــر روایاتــی 

ــه  ــه ب ــوان تکی ــر را می ت ــر ؟ص؟ و اهــل بیــت ؟ع؟ نقــل شــده اســت. عامــل دیگ ــه از پیامب اســت ک

منابــع فقهــی دانســت، بــا ایــن توضیــح کــه فقهــای متأخــر در اســتفاده نکــردن از آیــات بــه فقهــای 

ــد.  ــی کرده ان ــلف تأس س

در منابــع مهمــی چــون »فقــه  القــرآن« راونــدی و »احــکام  القــرآن« شــافعی، موضــوع تعزیــر مطــرح 

نشــده اســت. افــراد دیگــری چــون شــریف مرتضــی )43۶ق( در فصلــی از کتــاب »االنتصــار«، ذیــل 

عنــوان »مســائل الحــدود و القصــاص و الدیــات« مســائلی را مطــرح کــرده و ســخنی از تعزیــر بــه 

میــان نیاورده انــد، مگــر در چنــد مــورد از جملــه تعزیــر کســی کــه بــا حیــوان وطــی  کنــد )شــریف 

مرتضــی، 141۵: ۵1۰ و ۵13(.  از آنجــا کــه ایــن کتــاب، یــک منبــع فقهــی بــوده و در بردارنــده ی ابــواب 

مختلــف فقــه از طهــارت تــا وصیــت اســت، اختصــاص فصلــی بــه بحــث تعزیــرات بــر حســب روش 

کتــاب الزم اســت. 

ابوالصــاح حلــی )44۷ق( از دیگــر فقهــای شــیعه، ذیــل کتــاب »الکافــی فــی الفقــه« هیــچ اســتنادی 

ــا: 41۶-42۰(. دیلمــی )44۸ق(  ــی ت ــی، ب ــو اصــاح حلب ــرده اســت )اب ــرآن نک ــری ق ــات تعزی ــه آی ب

نیــز در بخشــی از کتــاب خــود عنــوان »کتــاب الحــدود و اآلداب« را ثبــت کــرده و ســخنی از تعزیــر 

ــد در متــن کتــاب، شــماری از گناهــان کــه  ــه میــان نیــاورده اســت )دیلمــی، 1414، 2۵1(، هــر چن ب

باعــث تعزیــر می شــود فهرســت وار و بــدون آنکــه بــه آیــه یــا روایتــی مســتند کنــد برشــمرده اســت 

)دیلمــی، 1414، 2۵۷(. گویــا در نــگاه دیلمــی، تعزیــر تنهــا بــه معنــای ضــرب و مجــازات بدنــی اســت، 

چــرا کــه در کتــاب خــود اشــاره ای بــه نــوع مجــازات و تعزیــرات دیگــر از جملــه تعزیــر مالــی، تعزیــر 

روحــی یــا نفــی بلــد و غیــره نکــرده اســت )دیلمــی، 1414، 2۵۷(.
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 از دیگــر فقهــای بــزرگ شــیعه شــیخ طوســی )4۶۰ق( اســت کــه در کتــاب »خــاف« خــود احــکام 

ــرده اســت )شــیخ  ــف مطــرح ک ــل مباحــث مختل ــده و ذی ــه صــورت پراکن ــرات را ب حــدود و تعزی

طوســی، 14۰۷، ج2: 1۹1. ج۵: 3۸ ، 1۷3، 2۰۵ و 3۸2(. وی در کتــاب »النهایــة« خــود تنهــا عنــوان »کتــاب 

الحــدود« را ضبــط کــرده، هــر چنــد ذیــل ایــن کتــاب بــه شــماری از تعزیــرات اشــاره می کنــد )شــیخ 

طوســی، بــی تــا: ۶۸۸(. ابــن بــراج )4۸1ق( نیــز ضمــن بیــان حــدود، بــه برخــی از موجبــات و احــکام 

تعزیــری اشــاره می کنــد )ابــن بــراج14۰۶،ج 2: ۵1۹(.

محقــق حلــی )۶۷۶ق( از دیگــر فقهــای طــراز اول اســت کــه ضمــن بیــان فصلــی تحــت عنــوان 

ــی،  ــق حل ــت )محق ــرده اس ــنده ک ــر بس ــات تعزی ــان موجب ــه بی ــرات« ب ــدود و التعزی ــاب الح »کت

ــاب  ــه در ب ــی ک ــن کتب ــن و جامع تری ــی از مهم تری ــز یک ــن نی ــان معاصری 14۰۹، ج4: ۹32(. در می

ــت اهلل موســوی  ــف آی ــرات« تألی ــه الحــدود و التعزی ــدی »فق ــار جل ــاب چه ــف شــده، کت ــرات تألی تعزی

اردبیلــی اســت. وی هنــگام بیــان »تعزیــر در کتــاب )قــرآن(« می گویــد: کلمــه تعزیــر در ســه آیــه 

بــه معنــای تعظیــم و تفخیــم آمــده اســت )موســوی اردبیلــی، 142۸،ج 1: 14(؛ حــال آنکــه بــر اســاس 

همــان تعریفــی کــه وی از تعزیــر آورده: »تعزیــر بــه معنــای عقوبــات غیــر معیــن در شــرع اســت«، 

می بایســت آیاتــی کــه در آن مفهــوم و احــکام تعزیــر عقوبــات غیــر معیــن در شــرع مطــرح شــده، 

ــی کــه چنیــن نشــده اســت. ــرار می گرفــت، در حال مــورد اســتناد و اســتفاده ق

پیشینه

بــا بررســی های صــورت گرفتــه مشــخص شــد ایــن بحــث بــا رویکــرد قرآنــی در کتــاب یــا مقالــه ای 

مســتقل مطــرح نشــده اســت، البتــه برخــی مصــادر و منابــع حــدود و تعزیــرات، تنهــا در بیــان لغــوی 

بــه ســه آیــه ی تعزیــر اشــاره کرده انــد. از ایــن رو ایــن تحقیــق دارای نــو آوری اســت کــه بــه نوعــی 

بــه صــورت متمرکــز تحقیقــی مســتقل انجــام داده و بــه صــورت مســتدل در صــدد بیــان ایــن فرضیــه 

اســت کــه قــرآن کریــم دارای احــکام بســیاری در بــاب تعزیــرات اســت کــه مــورد غفلــت فقهــا قــرار 

گرفتــه اســت. در پرتــو تبییــن ایــن مهــم، هــدف و ضــرورت انجــام ایــن تحقیــق روشــن می شــود؛ چــرا 

کــه قــرآن در ایــن مــوارد بــه نوعــی مــورد بی مهــری قــرار گرفتــه، حــال آنکــه بــه عنــوان یــک منبــع 

اصیــل و عــاری از خطــا در موضوعــات و احــکام مختلــف از جملــه تعزیــرات )کــه در ایــن مقالــه بــه 

دنبــال تبییــن و تثبیــت ایــن مدعــا هســتیم( ســخن بــرای گفتــن دارد.

بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد، شــماری از فقهــا بــدون اســتناد بــه آیاتــی از قــرآن، در صــدد بیــان 

احــکام، موجبــات و انــواع تعزیــر برآمده انــد و ایــن نــوع نــگارش گویــای آن  اســت کــه قــرآن آیــه و 
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مطلبــی در مــورد تعزیــر نــدارد؛ ایــن برداشــت فقهــا و عــدم اســتناد و اســتفاده از آیــات قــرآن در بحــث 

تعزیــرات قابــل تأمــل اســت؛ چــرا کــه در قــرآن نــه تنهــا آیاتــی در مــورد موجبــات تعزیــز وجــود دارد، 

بلکــه حتــی شــیوه های متعــددی را نیــز بــرای اعمــال تعزیــر بیــان کــرده اســت. اثبــات ایــن مدعــا 

ــا روش کتابخانــه ای – انتقــادی  هــدف اصلــی پژوهــش پیــش رو و ضــرورت انجــام آن اســت کــه ب

تألیــف شــده اســت. در ترجمــه آیــات بیشــتر از ترجمــه مرحــوم الهــی قمشــه ای و در برخــی مــوارد از 

ترجمه هــای دیگــر بــر اســاس نــوع ترجمــه و همخوانــی آن بــا مفهــوم مــد نظــر اســتفاده شــده اســت.

معنا و مفهوم تعزیر

تعزیــر از کلمــات اضــداد اســت )ابــن اثیــر، 13۶4 ، ج3: 22۸. ابــن منظــور، بــی تــا، ج4: ۵۶2(؛ از 

همیــن رو در کتــب لغــت بــرای آن معانــی همچــون تعظیــم )جوهــری، 14۰۷، ج2: ۷44؛ ابــن ســام، 

13۸4، ج4: 23(، نصــرت و یــاری )ابــن منظــور، بــی تــا، ج4: ۵۶2( و یــا تأدیــب ذکــر شــده )ابــن 

منظــور، بــی تــا، ج4: ۵۶2. ابــن ســام، 13۸4، ج4: 22. مصطفــوی، 13۶۹، ج۸: 1۰۸( و بــه مجــازات و 

زدن کمتــر از حــد نیــز تعریــف شــده اســت )ابــن ســام، 13۸4، ج4: 22. جوهــری، 14۰۷، ج2: ۷44. 

مجلســی، بــی تــا، ج1۰: 3(، زیــرا خطــا کار بعــد از تعزیــر، دیگــر رغبتــی بــرای انجــام آن خطــا نــدارد 

ــرع  ــه ش ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه مجازات ــر ب ــه، تعزی ــاح فق ــر، 13۶4: ج3: 22۸(. در اصط ــن اثی )اب

بــرای آن حــدی معیــن نکــرده )محقــق حلــی، 14۰۹، ج4: ۹32. شــهید ثانــی، 141۸، ج14: 32۶( و بــر 

ــن  ــر، عــدم تعییــن مجــازت معی ــا )طبســی، 141۶: 24( اصــل در تعزی ــدگاه مشــهور فقه اســاس دی

اســت )مرعشــی نجفــی، 1424: 13(، کــه در واقــع تعزیــر بــه معنــای تأدیــب الهــی، بــرای بازگردانــدن 

معــزر و مکلفینــی اســت کــه مســتحق مجــازات هســتند، زیــرا آن هــا در انجــام واجــب اخــال کــرده 

یــا مرتکــب عمــل قبیحــی شــده اند کــه در شــرع بــرای آن حــدی تعییــن نشــده اســت )ابــو صــاح 

حلبــی، بــی تــا: 41۶. مرواریــد، 141۰، ج23: ۷4. ابــن زهــره حلبــی، 141۷: 43۵(.

در پژوهــش پیــش رو نیــز مــراد از تعزیــر، مجــازات و عقوبتــی اســت کــه در شــرع بــرای انجــام 

آن گنــاه، حــدی تعییــن نشــده اســت، همانگونــه کــه در مــاده 1۸ قانــون مجــازات اســامی تصریــح 

شــده: »تعزیــر مجازاتــی اســت کــه مشــمول عنــوان حــد، قصــاص یــا دیــه نیســت و بــه موجــب 

قانــون در مــوارد ارتــکاب محرمــات شــرعی یــا نقــض مقــررات حکومتــی تعییــن و اعمــال می گــردد. 

نــوع، مقــدار، کیفیــت اجــرا و مقــررات مربــوط بــه تخفیــف، تعلیــق، ســقوط و ســایر احــکام تعزیــر 

بــه موجــب قانــون تعییــن می شــود« و در مــاده 1۹ قانــون مجــازات اســامی مجازات هــای تعزیــری 

را بــه هشــت درجــه تقســیم کــرده اســت.
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کاربرد تعزیر در قرآن و موجبات آن

دسته اول: آیاتی که لفظ تعزیر در آن ذکر شده 

در ســه آیــه لفــظ تعزیــر و مشــتقات آن در معنــای »تعظیــم و نصــرت« بــکار رفتــه اســت کــه در 

ســه ســوره اعــراف، فتــح و مائــده نقــل شــده اســت. بــر اســاس ســیر تاریخــی نــزول، ســوره اعــراف 

ســی و نهمیــن ســوره اســت کــه در مکــه نــازل شــده )معرفــت، 13۸4: ۵۷( و در ایــن ســوره خداونــد 

ــوَر  ــوا النُّ َبُع ــُروُه َو اتَّ ُروُه َو َنَص ــزَّ ــه َو َع ــوا ِب ــَن آَمُن ذی ــرده اســت: »َفالَّ ــف ک ــه توصی ــان را اینگون مومن

ــذى ُاْنــِزَل َمَعــُه ُاولِئــک ُهــُم اْلُمْفِلُحــوَن«1 )اعــراف: 1۵۷(. نحــاس )33۸ق( در کتــاب معانــی القــرآن  الَّ

خــود »عــّزروه« را بــه همیــن دو معنــای »عظمــوه و منعــوا عنــه اعدائــه«2 معنــا کــرده اســت )نحــاس، 

14۰۹، ج3: ۹1(. شــیخ طوســی )4۶۰ق( آن را بــه معنــای »عظمــوه«3 )شــیخ طوســی، 14۰۹، ج4: ۵۶۰( 

و طبرســی )۵4۸ق( بــه معنــای »منعــوا عنــه اعدائــه«4 تفســیر کرده انــد )طبرســی، 141۵، ج4: 3۷4( و 

اصــل در »عــزر« بــه معنــای منــع اســت )طبرســی، 142۰، ج1: ۷1۰(. برخــی چــون ابــن جــوزی )۵۹۷ق( 

»عــزروه« را متــرادف بــا کلمــه »نصــروه«۵ تفســیر کرده انــد )ابــن جــوزی، 14۰۷، ج3: 1۸۵(. در برخــی 

منابــع فقهــی »عــزروه« بــه معنــای »منعتمــوه... مــن کیــد الکفــار و المنافقیــن«۶ )ســبزواری، 141۶، 

ج2۷: 223( یــا تعظیــم و یــاری رســاندن بــه پیامبــر ؟ص؟ تفســیر شــده اســت )صــدر، 142۷، ج۹: 11۵(. 

دومیــن و ســومین لفــظ تعزیــر کــه در قــرآن بــکار رفتــه در ســوره های فتــح و مائــده اســت کــه 

ــزول  ــب ن ــه ترتی ــم ب ــرآن کری ــه لحــاظ تاریخــی ســوره های 112 و 113 ق ــازل شــده و ب ــه ن در مدین

ــا َأْرَســْلناَک  اســت )معرفــت، 13۸4: ۵۸(. خداونــد در ســوره فتــح در مــورد پیامبــر ؟ص؟ می فرمایــد: »ِإنَّ

ــُروُه«۷ )فتــح: ۸ و ۹(. در ایــن آیــه  ُروُه َو ُتَوقِّ ــرًا َو َنذیــرًا، ِلُتْؤِمُنــوا ِبــاهَّلِل َو َرُســوِلِه َو ُتَعــزِّ شــاِهدًا َو ُمَبشِّ

نیــز »تعــزروه« بــه معنــای بــزرگ داشــتن )ثعالبــی، 141۸، ج۵: 2۵۰(، تقویــت و نصــرت پیامبــر ؟ص؟ 

تفســیر شــده اســت )بیضــاوی، 141۸، ج۵: 12۷. دروزة، 13۸3، ج۸: ۵۸۷(. در ســوره مائــده خداونــد 

در مــورد عهــدی کــه بــا بنــی اســرائیل بســت می فرمایــد: »َو َلَقــْد َأَخــَذ اهَّلُل میثــاَق َبنــی  ِإْســرائیَل َو 

1. »پــس آنــان کــه بــه او گرویدنــد و از او حرمــت و عــزت نــگاه داشــتند و یــاری او کردنــد و نــوری را کــه بــه او 
نــازل شــد پیــروی نمودنــد آن گــروه بــه حقیقــت رســتگاران عالمنــد«.

2. »او را بزرگ دانسته و یاریش کردند«
3. »او را بزرگ دانستند«.

4. »دشمنان را از دسترسی به او منع کردند«.
5. »او را یاری کردند«.

6. »مانع رسیدن کید کفار و منافقین به او حضرت محمد ؟ص؟ شدند«.
7. »تــا شــما )صالحــان امــت( بــه خــدا و رســول او ایمــان آورده و )دیــن( او را یــاری کنیــد و بــه تعظیــم جالــش 

صبــح و شــام تســبیح او گوییــد«.
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کاَة َو آَمْنُتــْم  ــاَة َو آَتیُتــُم الــزَّ ــی َمَعُکــْم َلِئــْن َأَقْمُتــُم الصَّ َبَعْثنــا ِمْنُهــُم اْثَنــی َعَشــَر َنقیبــًا َو قــاَل اهَّلُل ِإنِّ

ْرُتُموُهــْم ...«1 )مائــده: 12(. در اینجــا نیــز »عزرتموهــم« بــه معنــای »نصرتموهــم«2 )ابــن  ِبُرُســلی  َو َعزَّ

جبــر، بــی تــا، ج1: 1۹۰. طبــری، 141۵، ج۶: 2۰۷( یــا »عظمتموهــم«3 آمــده اســت )ابــن منظــور، بــی 

تــا، ج4: ۵۶2(. طبرســی )۵4۸ق( و شــهید صــدر نیز»عزرتموهــم« را بــه معنــای یــاری کــردن پیامبــر 

ــد )طبرســی، 142۰، ج1: 4۸3. صــدر142۷، ج۹: 34۵(. ــا کرده ان ــع دشــمنان از وی معن ؟ص؟ و دف

بــر اســاس آنچــه گذشــت لفــظ تعزیــر و مشــتقات آن در ســوره های مکــی و مدنــی بــه معنــای 

نصــرت و تعظیــم اســت و لفــظ تعزیــر در قــرآن هیــچ تناســبی بــا معنــای دیگــر ایــن کلمــه یعنــی 

ــی، 142۸، ج1: 14(. در  ــیرازی، 142۵: 1۷. ر. ک: موســوی اردبیل ــکارم ش ــدارد )م ــب« ن »ضــرب و تأدی

ــای  ــه معن ــر ب ــای لغــوی تعزی ــه تبییــن معن ــه ب ــن ســه آی ــه ای ــا اســتناد ب ــع فقهــی ب برخــی مناب

»نصــرت، تعظیــم و تفخیــم« پرداختــه شــده اســت )موســوی اردبیلــی، 142۸، ج1: 14. صــدر 142۷، 

ج۹: 34۵(.

دسته دوم: آیاتی که مفهوم تعزیر در آن آمده

همانگونــه کــه گذشــت در قــرآن لفــظ تعزیــر بــه معنــای مصطلــح فقهــی »تأدیــب و ضــرب« بــکار 

ــر آن  ــق ب ــات را منطب ــوان شــماری از آی ــر، می ت ــای اصطاحــی تعزی ــه معن ــا توجــه ب ــه، امــا ب نرفت

تعریــف یافــت کــه مــورد اســتناد فقهــا قــرار نگرفتــه اســت. ایــن آیــات را می تــوان ذیــل دو بخــش 

»تعزیــر در ادیــان گذشــته« و »تعزیــر در اســام« طــرح و بررســی کــرد.

بخش اول: مشروعیت تعزیر در ادیان گذشته و سیر تاریخی تأثیر پذیری فقه امامیه از آن

قــرآن کریــم ضمــن بیــان قصــص و حوادثــی از امت هــای گذشــته، بــه بیــان برخــی مجازات هــا 

و عملکــرد و احــکام آنــان نیــز اشــاره کــرده اســت و علــی رغــم آنکــه لفــظ تعزیــر یــا مشــتقات آن 

در ایــن قبیــل آیــات مکــی بــکار نرفتــه، ولــی بــه وضــوح تعزیــری بــودن ایــن امــور کــه بــه معنــای 

»تأدیــب و مجــازات« اســت قابــل اســتفاده می باشــد. تعزیــر در ادیــان گذشــته در ســه ســوره »ص« 

ســوره 3۸ام، »طــه« ســوره 4۵ام و »یوســف« ســوره۵3 بــه ترتیــب نــزول طــرح و بررســی شــده کــه 

هــر ســه ســوره در مکــه نــازل شــده اســت )معرفــت، 13۸4: ۵۷(.

1. »خــدا از بنــی اســرائیل ]بــر لــزوم اطاعــت از آیینــش و پیــروی از موســی[ پیمــان گرفــت، و از میــان آنــان دوازده 
سرپرســت برانیگخــت ]تــا هــر یــک عهــده دار امــور قبیلــه ای از قبایــل بنــی اســرائیل باشــد[، و خــدا بــه آنــان 
فرمــود: یقینــًا مــن بــا شــمایم، اگــر نمــاز را برپــا داریــد، و زکات بپردازیــد، و بــه پیامبرانــم ایمــان آوریــد، و آنــان 

را تقویــت و یــاری کنیــد«.
2. »شمار او را یاری کردید«.

3. »او را بزرگ دانستید«.
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مورد اول: تعزیر بوسیله تازیانه

خداونــد حضــرت ایــوب؟ع؟ را بــه بایــی مبتــا کــرد و همســر او عملــی انجــام داد کــه موجــب 

غضــب حضــرت ایــوب؟ع؟ شــد، از همیــن رو قســم یــاد کــرد همســرش را صــد ضربــه تازیانــه بزنــد، 

ــد.  ــار همســر خــود را متوجــه شــد، از قســم خــود پشــیمان گردی ــی وقتــی فلســفه عمــل و رفت ول

ــا َوَجْدَنــاُه  در ایــن هنــگام خداونــد بــه وی فرمــود: »َوُخــْذ ِبیــِدک ِضْغًثــا َفاْضــِرْب ِبــِه َواَل َتْحَنــْث ِإنَّ

اٌب«1 )ص: 44(. در ایــن آیــه »ضغــث« بــه گرفتــن خوشــه های خرمــا یــا  ــُه َأوَّ ــُد ِإنَّ ــَم اْلَعْب ــًرا ِنْع َصاِب

ــاب  ــا، ج2: 3۶2(. در کت ــی ت ــی، ب ــری قیوم ــا شــده اســت )مق ــر در دســت معن ــف خشــک و ت عل

ــکار رفتــه و البتــه در برخــی مــوارد اختافاتــی در  ــای لغــوی ب الحــدود نیــز ضغــث بــه همــان معن

ــی، 1421،  ــه حل ــود دارد )ر. ک: عام ــود وج ــه می ش ــت گرفت ــه در دس ــه هایی ک ــداد خوش ــورد تع م

ــی، 142۷، ج1: ۵21(. ج4: 32۷. اردبیل

علــی  بــن ابراهیــم قمــی )32۹ق( در شــأن نــزول ایــن آیــه می نویســد: همســر ایــوب بــرای آنکــه 

غذایــی بــرای ایــوب تهیــه کنــد، موهــای خــود را چیــد و در قبــال آن غذایــی دریافــت کــرد. وقتــی 

ایــوب دیــد همســرش مــو در ســر نــدارد، قســم یــاد کــرد، صــد ضربــه شــاق بــه او بزنــد؛ امــا بعــد 

از آنکــه علــت ایــن کار همســرش را فهمیــد از قســم خــود پشــیمان شــد، بــه همیــن خاطــر خداونــد 

ایــن آیــه را نــازل کــرد )قمــی، 13۸۷، ج2: 241(. شــیخ طوســی )4۶۰ق( نیــز شــأن نــزول ایــن آیــه 

را منکــری دانســت کــه همســر ایــوب انجــام داد کــه بــه موجــب آن وی قســم خــورد صــد ضربــه 

شــاق بــه او بزنــد. »خــذ بیــدک ضغثــا« یعنــی بعــدد آنچــه قســم خــوردی نــی یــا خوشــه خرمــا در 

دســت بگیــر و یــک ضربــه بــر او بــزن تــا قســم خــود را نشــکنی )شــیخ طوســی، 14۰۹، ج۸: ۵۶۸. 

طبرســی، 142۰، ج13: 1۹۹. طبرســی، 141۵، ج۸: 3۶۵. ابــن شهرآشــوب، 141۰، ج1: 23۶(.

ــریعت  ــری در ش ــای تعزی ــی از روش ه ــد: یک ــوان فهمی ــه می ت ــن آی ــوم ای ــه مفه ــه ب ــا توج ب

ــر  ــه ظاه ــرش ب ــاری، همس ــگام بیم ــون در هن ــن رو چ ــود، از ای ــه زدن ب ــوب؟ع؟ تازیان ــرت ای حض

تخلفــی کــرد، ســوگند یــاد کــرد در صــورت بهبــودی، او را صــد تازیانــه بزنــد کــه بــا فرمــان خداونــد 

ــذر  ــر ن ــان را بخاط ــن فرم ــد ای ــت که خداون ــم آن اس ــه ای مه ــد. نکت ــل ش ــر عم ــه ای دیگ ــه گون ب

حضــرت ایــوب؟ع؟ نــازل کــرد پــس مشــخص می شــود کار همســر ایــوب حــد نداشــت، در غیــر ایــن 

ــدارد.  ــات و تعییــن حــد معنایــی ن ــرای اثب صــورت قســم خــوردن ب

1. »و )ایــوب را گفتیــم( دســته ای از چوب هــای باریــک )خرمــا( بــه دســت گیــر و )بــر تــن زن خــود کــه بــر زدنــش 
ــری  ــازار( مــا ایــوب را بنــده صاب ــاه نی ــزن و عهــد و قســمت را نشــکن )و زن را هــم بی گن ــاد کــردی( ب قســم ی

یافتیــم، نیکــو بنــده ای بــود کــه دایــم رجــوع و توجهــش بــه درگاه مــا بــود«.
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بــا مراجعــه بــه منابــع روایــی و ســیر تاریخــی مصــادر فقهــی، روشــن می شــود فقهــا بــا اســتناد 

بــه ایــن آیــه، شــیوه عملکــرد حضــرت ایــوب؟ع؟ را مــورد تمســک قــرار داده  و کاربردهــای متعــددی 

ــد. ــان کرده ان ــرای آن بی ب

 کاربــرد اول: کلینــی )32۹ق(، نعمــان مغربــی )3۶3ق(، شــیخ صــدوق )3۸1ق( و شــیخ طوســی 

)4۶۰ق( آورده انــد: راوی گویــد ســفیان ثــورى بــه مــن گفــت: چــون تــو نــزد امــام صــادق ؟ع؟ دارای 

احتــرام هســتی، ایــن ســوال را از ایشــان بپــرس: مــرد مریضــی زنــا کــرده اســت و اگــر حــّد بــر او 

جــارى شــود ممکــن اســت بمیــرد؛ بــا او چــه بایــد کــرد؟ راوی ایــن ســوال را از امــام پرســید و آن 

حضــرت فرمــود: در زمــان پیامبــر؟ص؟ مــردی کــه بــه مریضــی استســقا مبتــا بــود و رگ  ران هــای او 

آشــکار شــده و بــا زنــی بیمــار زنــا کــرده بــود آوردنــد. پیامبــر؟ص؟ بخاطــر مریضــی آنــان دســتور داد 

صــد خوشــه خرمــا بــه دســت گیرنــد و یــک ضربــه بــه مــرد زده و وی را رهــا کننــد، ســپس فرمــود: 

ایــن همــان گفتــار خداونــد اســت کــه فرمــود: »َوُخــْذ ِبیــِدک ِضْغثــًا َفاْضــِرْب ِبــه َوال َتْحَنــْث«. هــر 

ــرای نجــات همســر وی و  ــد ب ــازل شــده اســت و خداون ــر ن ــوب پیامب ــورد ای ــه در م ــن آی ــد ای چن

جلوگیــری از شکســتن قســم ایــوب ایــن حکــم را بیــان کــرد )کلینــی، 13۶3، ج۷: 243 و 244. نعمــان 

مغربــی، 13۸3، ج2: 4۵2. شــیخ صــدوق، 14۰4، ج4: 2۸. شــیخ طوســی، 13۶۵، ج1۰ : 32. ر.ک: ابــن 

شهرآشــوب، 13۷۶، ج3: 3۹۰(، امــا پیامبــر؟ص؟ اســام نیــز از آن اســتفاده کــرد و مــرد و زن زنــاکار و 

مریــض را هماننــد همســر ایــوب مجــازات کــرد.

کلینــی ایــن روایــت را ذیــل »کتــاب الحــدود« و نعمــان مغربــی و شــیخ صــدوق ایــن روایــت را 

ــی، 13۸3، ج2:  ــان مغرب ــی، 13۶3، ج۷: 243 و 244. نعم ــد )کلین ــان کرده ان ــا بی ــد زن ــاب ح ــل ب ذی

4۵2. شــیخ صــدوق، 14۰4، ج4: 2۸(.

 شـماری از فقهـا و مفسـران همچـون شـیخ طوسـی )4۶۰ق(، راونـدی )۵۷3ق(، ابـن شهرآشـوب 

)۵۸۸ق( و سـیوری )۸2۶ق( ذیـل مسـئله »اجـرای حـد بـر مریضـی کـه در صـورت اجرای حـد از دنیا 

مـی رود و بایـد صـد ضربـه شـاق بخـورد« و بـا تمسـک بـه ایـن آیـه، زدن یک ضربـه با صد خوشـه 

خرمـا یـا شـاخه را کافـی مـی داننـد )شـیخ طوسـی، 14۰۷، ج۵:  3۷۹. راونـدی، 14۰۵، ج2: 3۶۷. ابـن 

شـهر آشـوب، 141۰، 2: 2۰۵. سـیوری، 13۸۵، ج2: 34۵(؛ چـرا کـه در قـرآن کریـم حد زنـای غیر محصن 

صـد ضربـه تازیانـه معین شـده اسـت )نـور: 2( و مراد از زنـا در اینجا زنـای غیر محصن اسـت که باید 

طرفیـن صـد ضربـه شـاق بخورنـد، امـا چـون طرفیـن مریـض بـوده و تحمـل حـد نداشـتند، به یک 

ضربـه توسـط صـد خوشـه اکتفا شـد. به همیـن خاطر در مـاده 3۸ از قانـون مجازات اسـامی، یکی از 

جهـات تخفیـف در اجـرای مجـازات، بیمـار بودن مجرم ذکر شـده اسـت.
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ــی  ــیخ طوس ــی )43۶ق(، ش ــریف مرتض ــد )413ق(، ش ــیخ مفی ــی )32۹ق(، ش ــرد دوم: کلین کارب

ــن  ــه را چنی ــن عقب ــد ب ــوردن ولی ــد خ ــت ح ــی کیفی ــوب )۵۸۸ق( در گزارش ــن شهرآش )4۶۰ق( و اب

ــت حــد  ــه باب ــل ضرب ــود، چه ــه دارای دو ســر ب ــا شــاقی ک ــی ؟ع؟ ب ــد: حضــرت عل ــزارش کرده ان گ

ــد، 1414: 22۵. شــریف مرتضــی، 14۰۹: 21۵.  ــی، 13۶3، ج۷: 21۵. شــیخ مفی ــد زد )کلین ــر ولی شــراب ب

شــیخ طوســی، 13۶۵، ج1۰: ۹۰. ابــن شهرآشــوب، 13۷۶، ج1: 4۰۸(. ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس 

روایــات متواتــر، حــد شــرب خمــر هشــتاد ضربــه شــاق تعییــن شــده اســت )طباطبایــی، 1412، ج13: 

۵4۹. ر. ک: گلپایگانــی، 1412، ج2: 3۵۸. خویــی، 142۸، ج2: 32۹(؛ بــر همیــن اســاس در مــاده 2۶۵ از 

قانــون مجــازات اســامی تصریــح شــده: حــد مصــرف مســکر هشــتاد ضربــه شــاق اســت.

برخــی بــه حضــرت علــی؟ع؟ طعنــه زدنــد کــه هشــتاد ضربــه شــاق بــر ولیــد بــن عقبــه نــزد. 

شــیخ مفیــد )413ق( و شــریف مرتضــی )43۶ق( بــا اســتناد بــه عمــل حضــرت ایــوب ؟ع؟ و آیــه ای 

کــه بــرای رهایــی او نــازل شــد، تصریــح دارنــد: شــاقی کــه ولیــد بــا آن حــد خــورد دارای دو ســر 

بــود. حضــرت علــی؟ع؟ چهــل ضربــه شــاق بــه او زد و بــر اســاس آیــه »َوُخــْذ ِبیــِدک ِضْغثــًا َفاْضــِرْب 

ِبــه َوال َتْحَنــْث«، در واقــع هشــتاد ضربــه شــاق بــر او زده اســت )شــیخ مفیــد، 1414: 22۵. شــریف 

مرتضــی، 14۰۹: 21۵(. در ایــن گــزارش نیــز حضــرت علــی؟ع؟ بــا تمســک بــه ایــن آیــه، هشــتاد ضربــه 

حــد الهــی را بــا شــاق دو ســر، چهــل ضربــه زد.

کاربــرد ســوم: شــیخ طوســی )4۶۰ق( بــرای بیــان »جــواز حیــل شــرعی« بــه ایــن آیــه اســتناد 

کــرده اســت )شــیخ طوســی، 14۰۷، ج4: 4۹۰(؛ همانگونــه کــه ابــن حجــر )۸۵2ق( نیــز ذیــل »کتــاب 

ــْث«، بــر ایــن بــاور اســت:  ــه َوال َتْحَن الحیــل« بــا اســتناد بــه آیــه »َوُخــْذ ِبیــِدک ِضْغثــًا َفاْضــِرْب ِب

پیامبــر؟ص؟ در مــورد فــرد ضعیفــی کــه زنــا کــرده بــا اســتناد بــه ایــن آیــه، بــه گونــه ای دیگــر عمــل 

کــرد )ابــن حجــر، بــی تــا، ج12: 2۸۹( و حــد زنــا را بــر آن فــرد جــاری نکــرد. از همیــن رو اســتفاده 

از حیــل شــرعی و مشــروعیت آن بــرای غــرض صحیــح اشــکالی نــدارد و ایــن مطلــب بــا اســتناد 

بــه آیــه »َوُخــْذ ِبیــِدک ِضْغثــًا َفاْضــِرْب ِبــه َوال َتْحَنْث«قابــل اســتفاده اســت )العینــی، بــی تــا، ج۹: 

1۰ و ج24: 1۰۸(.

کاربــرد چهــارم: توســعه و گســترش در احــکام از دیگــر کاربردهــا و اســتفاده ها از ایــن آیــه اســت. 

ــاق  ــه ش ــد ضرب ــود را ص ــد خ ــد عب ــاد می کن ــم ی ــه قس ــی ک ــوان »کس ــل عن ــی )4۵۸ق( ذی بیهق

ــک  ــا[ ی ــه خرم ــد خوش ــد ص ــد و ]همانن ــع کن ــاق را جم ــه ش ــد ضرب ــه ص ــد: اگ ــد«، می نویس بزن

مرتبــه بزنــد، جایــز اســت و ایــن حکــم را بــا اســتناد بــه آیــه »َوُخــْذ ِبیــِدک ِضْغثــًا َفاْضــِرْب ِبــه َوال 

َتْحَنْث«اســتخراج کرده انــد )بیهقــی، بــی تــا، ج1۰: ۶4(؛ چنانکــه ابــن حــزم )4۵۶ق( بــا اســتناد بــه 
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ــده و  ــت زنن ــی، تهم ــه زان ــعه داد و ب ــم را توس ــن حک ــوان ای ــد: می ت ــح می کن ــه تصری ــن آی همی

شــارب خمــر ســرایت داد و در صورتــی کــه آن هــا مریــض بودنــد بــا صــد خوشــه خرمــا یــا شــاخه، 

یــک مرتبــه آنــان را مجــازات کــرد )ابــن حــزم، بــی تــا، ج۵: ۷2۹(؛ هــر چنــد ایــن آیــه در برخــی 

ابــواب فقــه مــورد تمســک و اســتناد فقهــا قــرار گرفتــه اســت، امــا در بــاب تعزیــر آنگونــه کــه بایــد 

مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت.

مورد دوم: منزوی و تبعید کردن

حضــرت موســی؟ع؟ بخاطــر آنکــه ســامری مــردم را گمــراه کــرد، وی را منــزوی کــرد؛ قــرآن در ایــن 

ــْن  بــاره می فرمایــد: »قــاَل َفاْذَهــْب َفــِإنَّ َلــک ِفــی اْلَحیــاِة َأْن َتُقــوَل ال ِمســاَس َو ِإنَّ َلــک َمْوِعــدًا َل

ُه ِفــی اْلیــمِّ َنْســفا«1 )طــه:  ــُه ُثــمَّ َلَنْنِســَفنَّ َقنَّ ــذی َظْلــَت َعَلیــِه عاکفــًا َلُنَحرِّ ُتْخَلَفــُه َو اْنُظــْر ِإلــى  ِإلِهــک الَّ

۹۷(. »ال مســاس« در ایــن آیــه بــه معنــای »ال تقربنــی و ال تمســنی: بــه مــن نزدیــک نشــو« اســت 

)طبرســی، 142۰، ج2: 4۹۹(. بــر اســاس آنچــه ذکــر شــده: مجــازات ســامری ایــن بــود کــه از رفــت 

ــا مــردم بــه طــور کلــی منــع شــده و هــر گونــه ماقــات، صحبــت، خریــد و فــروش و ...  و آمــد ب

بــا مــرد و زن بــرای او تحریــم شــده بــود )طبرســی، 141۵، ج۷: ۵4. طبرســی، 142۰، ج2: 4۹۹. ابــن 

ــرای  ــازات ب ــن مج ــتناک تر از ای ــدیدتر و وحش ــی ش ــچ عقوبت ــی، 14۰۹، ج2: 1۰۹( و هی ــس حل ادری

ــرای  ــه حضــرت موســی؟ع؟ ب ــود ک ــی ب ــن مجازات ــا، ج1۵: 2۸۸(. ای ــی ت ــی، ب ــود )العین ســامری نب

ســامری تعییــن کــرد )طباطبایــی، 1412، ج14: 1۹۷(.

 قرطبــی )۶۷1ق( نیــز مجــازات ســامری را تبعیــد از قــوم بنــی اســرائیل و عــدم رفــت و آمــد بــا 

آنــان ذکــر کــرده اســت )قرطبــی، 14۰۵، ج11: 24۰(. علــت حکــم حضــرت موســی؟ع؟ بــرای ســامری 

آن اســت کــه ممکــن اســت مانــدن وی در شــهر و ارتبــاط بــا مــردم موجــب شــود، بــه مــرور مــورد 

ترحــم و حمایــت آنــان قــرار گیــرد؛ از ایــن رو حضــرت بــرای جلوگیــری از ایــن پیــش آمــد، هــر گونــه 

ارتبــاط وی بــا مــردم را نهــی کــرد )بیضــاوی، 141۸، ج4: 3۷(.

برخـی از فقهـای معاصـر فـراز »َفـِإنَّ َلـک ِفـی اْلَحیـاِة َأْن َتُقـوَل ال ِمسـاَس « را در بحـث قاعـده و 

حدیـث »ال ضـرر و ال ضـرار«2 اینگونـه مـورد اسـتناد قـرار داده انـد: برای حدیـث »ضـرر« معانی وجود 

1. »موســی گفــت: از میــان مــا بــرو کــه تــو در زندگانــی دنیــا )بــه مرضــی معــذب خواهــی شــد کــه همــه از تــو 
متنفــر شــوند و( دایــم گویــی کســی مــرا نزدیــک نشــود، و )در آخــرت( هــم وعده گاهــی )در دوزخ( داری کــه بــا 
تــو تخلــف نخواهــد شــد، و اکنــون ایــن خدایــت را کــه بــر پرســتش و خدمتــش ایســتادی بنگــر کــه آن را در 

ــم«. ــا می دهی ــه آب دری ــترش را ب ــوزانیم و خاکس ــش می س آت
2. ایــن قاعــده از قواعــد مهــم فقــه اســت و مفهــوم کلــی آن ایــن اســت کــه فــرد در اســام نــه بایــد ضــرر بزنــد 

و نــه ضــرر ببینــد.
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دارد، از جملـه این کـه مـراد از حدیـث »ال ضـرر«، نهی از ضرر رسـاندن بـه دیگران اسـت و این همانند 

آیـه »َفـِإنَّ َلـک ِفـی اْلَحیـاِة َأْن َتُقـوَل ال ِمسـاَس « اسـت بـه ایـن معنا کـه به مـن نزدیک نشـو و مرا 

مـس نکـن )خمینـی، 13۸۵، ج1: 4۶. مـکارم شـیرازی، 1411، ج1: ۶۰(. بـا ایـن توضیـح اگـر سـامری در 

میـان مـردم باقـی می مانـد، باز بـه آن ها ضرر مـی زد، از همین رو حضـرت موسـی ؟ع؟ وی را از نزدیک 

شـدن بـه او و قومـش نهـی کـرد تا ضـرری از جانـب سـامری متوجه قوم نشـود.

سـید قطـب بـا تمسـک بـه این آیـه می نویسـد: این حکـم حضـرت موسـی ؟ع؟ در مورد سـامری، 

از جملـه قوانیـن و عقوبـات دیـن آن حضـرت بـود )سـید قطـب، 1412، ج4: 234۹(. مـاده 22 قانـون 

مجـازات اسـامی نیـز ترجمـان ایـن آیـه اسـت. در مـاده 22 قانـون مجـازات اسـامی تصریـح دارد: 

»انحـال شـخص حقوقـی و مصـادره امـوال آن زمانی اعمال می شـود که بـرای ارتکاب جـرم به وجود 

آمـده یـا بـا انحراف از هدف مشـروع نخسـتین، فعالیت خود را منحصـرًا در جهت ارتـکاب جرم تغییر 

باشد«. داده 

بـا توجـه بـه آنکـه سـامری هـم مرتکب جرم شـده و هـم از هـدف اصلی و مشـروعی کـه حضرت 

موسـی ؟ع؟ در پـی آن بـود، منحـرف گردیـد، حضـرت بـرای ارتـکاب جرم و انحـراف از هـدف مقدس، 

مجـازات و عقوبتـی سـخت بـرای وی در نظـر گرفت.

مورد سوم: به بردگی گرفتن سارق

از دیگـر مجازات هـای تعزیـری در قـوم بنـی اسـرائیل بـه بردگـی گرفتن سـارق اسـت و بـر همین 

اسـاس وقتـی بنیامیـن به سـرقت متهم شـد، برادران یوسـف گفتند: اگر سـارق را یافتـی، کیفرش خود 

اوسـت )یوسف: ۷۵(.

شـیخ طوسـی )4۶۰ق( و طبرسـی )۵4۸ق( دو تأویـل  و احتمال برای این مجـازات مطرح کرده اند، 

ایـن مجـازات یـا بـر اسـاس شـریعت یکـی از انبیا بـوده و یا عـادت پادشـاهان در مـورد جانیـان بود 

تـا مصالـح مـردم رعایت شـود، نـه این که حکمی از سـوی خدا باشـد )شـیخ طوسـی، 14۰۹، ج۶: 1۷3. 

طبرسـی، 141۵، ج۵: 43۵(. شـماری از اهـل سـنت از جملـه قرطبـی )۶۷1ق( و بیضـاوی )۶۸2ق( ایـن 

حکـم را از جملـه احـکام شـریعت حضرت یعقـوب ؟ع؟ دانسـته اند )قرطبـی، 14۰۵، ج۹: 234. بیضاوی، 

141۸، ج3: 1۷1(.

آنچه بیان شـد بخشـی از عقوبات و تعزیراتی اسـت که در ادیان گذشـته مورد اسـتفاده قرار گرفته 

و قـرآن آن را ذکـر کـرده اسـت. در برخـی مـوارد فقها از ایـن احـکام )از جمله حکم حضـرت ایوب(، در 

بـاب حـدود نهایـت اسـتفاده را برده اند؛ امـا راجع به مـوارد دیگر بیشـتر آنان توجهی نکـرده و حکمی 

اسـتخراج ننموده انـد. حـال آنکـه هماننـد مـورد اول، در موارد بسـیاری از کتـاب تعزیرات، بـا توجه به 
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قاعـده  و قانـون »تنقیـح مناط«1 می تـوان احکامی را اسـتخرج کرد.

بخش دوم: مشروعیت تعزیر در قرآن و میزان تأثیرپذیری فقه امامیه از آن

آنگونـه کـه گذشـت روشـن گردیـد، در قـرآن کریـم لفظ یـا مشـتقات تعزیر بـه معنـای »تأدیب یا 

ضـرب« بـکار نرفتـه اسـت، امـا بـا توجه بـه شـماری از آیـات و گزارش های تاریخـی که در شـأن نزول 

آیـات نقـل شـده، می تـوان بدسـت آورد دیـن اسـام همانند سـایر ادیـان، افـزون بر تشـریع و تبیین 

حـدود در مـورد گناهـان خـاص، بـرای گناهانی که در شـرع حـد بـرای آن تعیین نشـده، مجازات های 

دیگـری تحـت عنـوان »تعزیـر« در نظـر گرفتـه اسـت. هر چنـد لفظ تعزیـر در مـورد این قبیـل جرایم 

در قـرآن بـکار نرفتـه، امـا تعزیـر بـودن آن احـکام قطعی اسـت. در اینجا به برخـی از این آیات اشـاره 

می شـود. ایـن آیـات در سـوره مکـی »طه« کـه سـوره  4۵ام به ترتیب نزول اسـت، بیان شـده اسـت. 

همانگونـه کـه در احـکام تعزیـری در اسـام در سـوره های مدنـی بـه ترتیـب نـزول در ایـن سـوره ها 

بیان شـده اسـت: »احزاب« سـوره۹۰ام، »نسـاء« سـوره۹2ام، »نور« سـوره 1۰3ام و »توبه« سـوره 114ام.

ـُه ُثمَّ  َقنَّ ـِذی َظْلَت َعَلیـِه َعاکًفـا َلُنَحرِّ آیـه اول: برخـی از فقهـا بـا اسـتناد بـه آیه »َواْنُظـْر ِإَلـى ِإَلِهک الَّ

ُه ِفـی اْلیـمِّ َنْسـًفا«2 )طـه: ۹۷(، بـر ایـن باورنـد سـوزاندن گوسـاله سـامری را می تـوان از جمله  َلَنْنِسـَفنَّ

تعزیـرات مالـی برشـمرد کـه در قـرآن به آن اشـاره شـده و بر اسـاس این آیـه می توان برداشـت کرد: 

از بیـن بـردن مظاهـر فسـادی کـه منجـر بـه جذب دیگـران می شـود، اولـی و بهتـر باقی نگه داشـتن 

آن اسـت و نمونـه دیگـر آن خراب کردن مسـجد ضـرار و آتش زدن آن اسـت و ایـن از جمله تعزیرات 

مالـی اسـت )منتظـری، 14۰۸، ج1: 333(. بـا بررسـی صـورت گرفتـه روشـن می شـود، ایـن برداشـت 

توسـط سـایر فقهـا )قدمـا، متأخریـن و معاصریـن( بیـان نشـده اسـت، در صورتـی که این برداشـت 

فقهـی، یکـی از مهم تریـن برداشـت های تعزیـری اسـت کـه می تـوان از آیـات قـرآن اسـتفاده کرد.

آیـه دوم: دومیـن آیـه ای کـه بـه ترتیب نـزول در مورد تعزیر در اسـام می تـوان به آن اسـتناد کرد 

ِذیـَن یـْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنیـَن َواْلُمْؤِمَنـاِت ِبَغیِر َمـا اکَتَسـُبوا َفَقـِد اْحَتَمُلوا  آیـه ۵۸ سـوره احـزاب اسـت: »والَّ

ُبْهَتاًنـا َوِإْثًمـا ُمِبیًنا«3.

در شــأن نــزول ایــن آیــه آمــده: گروهــی از زنــاکاران در مســیر حرکــت هنــگام مواجهــه بــا زنــان 

آنــان او دلبــری می کردنــد )شــیخ طوســی، 14۰۹، ج۸: 3۶۰(، البتــه برخــی بــر ایــن باورنــد: ایــن آیــه 

ــرای  ــه اســتخراج مــاک حکــم از خطــاب شــارع ب ــم اصــول فقــه اســت کــه ب ــاط قاعــده ای در عل 1. تنقیــح من
ــات: ۸21. ــود. ر. ک: المصطلح ــاق می ش ــابه اط ــوارد مش ــه م ــم دادن آن ب تعمی

ــه آن را در آتــش می ســوزانیم و  ــر پرســتش و خدمتــش ایســتادی بنگــر ک ــه ب ــن خدایــت را ک ــون ای 2. »و اکن
ــم«. ــا می دهی ــه آب دری ــترش را ب خاکس

3. »و آنــان کــه مــردان و زنــان بــا ایمــان بی تقصیــر و گنــاه را بیازارنــد )بترســند کــه( دانســته بــار تهمــت و گنــاه 
آشــکار بزرگــی را برداشــته اند«.
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در مــورد قومــی کــه حضــرت علــی؟ع؟ را اذیــت می کردنــد نــازل شــده اســت )ابــن بطریــق، 141۷: 

24۹(. مــراد از ایــن آیــه کســانی هســتند کــه مؤمنــان را بــدون آنکــه مســتحق باشــند مــورد اذیــت 

و آزار قــرار می دادنــد )شــیخ طوســی، 14۰۹، ج۸: 3۶۰(. »احتملــوا بهتانــا« یعنــی کســانی کارهایــی 

بســیار بزرگ تــر از گنــاه را بــه دروغ بــه دیگــران نســبت می دهنــد )طبرســی، 141۵، ج۸: 1۸1(. عامــه 

طباطبایــی ذیــل تفســیر ایــن آیــه می نویســد: اذیــت کــردن مؤمنــان مقیــد بــه »بغیــر مــا اکتســبوا: 

بــدون این کــه تقصیــری کــرده باشــند« اســت و ایــن بــرای آن اســت کــه آیــه شــامل مــواردی کــه 

ــر واضــح  ــی، 1412، ج1۶: 33۹( و پ ــر اســت، نشــود )طباطبای ــا تعزی ــا حــد ی ــه قصــاص ی منجــر ب

اســت اگــر مــواردی مقیــد ب  »مــا اکتســبوا« نباشــد شــامل حــدود و تعزیــرات می شــود.

آیــت اهلل مــکارم شــیرازی نیــز ذیــل ایــن آیــه تصریــح می کند:»هــر گاه گناهــى از آنــان ســر زنــد 

کــه مســتوجب حــد، قصــاص یــا تعزیــر باشــد، اجــراى ایــن امــور در حــق آنــان اشــکالى نــدارد« 

)مــکارم شــیرازی، بــی تــا، ج1۷: 423( و بــر اســاس ایــن آیــه فاســق بایــد تأدیــب شــود )ســقاف، 

ــه  ــن آی ــه ای ــی ب ــچ فقیه ــرات هی ــی روشــن شــد، در بحــث تعزی ــع فقه 1414، 12(. در بررســی مناب

اســتناد نکــرده و حتــی آیــت اهلل مــکارم نیــز در بحــث تفســیری ایــن مطلــب را بیــان کــرده و در 

ــد. ــه نکرده ان ــن آی ــه ای مباحــث فقهــی اشــاره ای ب

آیــه ســوم: خداونــد در ایــن آیــه کــه بــه نشــوز معــروف اســت می فرمایــد: »َو اّلاتــى َتخاُفــوَن 

ــنَّ  ــوا َعَلیِه ــْم َفا َتْبُغ ــِأْن َأَطْعَنک ــنَّ َف ــِع َو اْضِرُبوُه ــى الَمضاِج ــنَّ ِف ــنَّ َو اْهُجُروُه ــوزُهنَّ َفِعُظوُه ُنُش

ــده  ــان ش ــزه بی ــان ناش ــرای زن ــازات ب ــر و مج ــوع تعزی ــه ن ــه س ــن آی ــاء: 34(. در ای ــبیا«1 )نس َس

اســت: پنــد و انــدرز، کنــاره گیــری و تنبیــه بدنــی. برخــی از فقهــا بــر ایــن باورنــد ایــن احــکام ســه 

گانــه بــر حســب ترتیــب بــوده و بــرای تأدیــب زن وضــع شــده اســت )ســبزواری، 1423، ج2: 2۶۷. 

ــدود  ــورد ح ــه در م ــی ک ــع فقه ــی، 141۷: 1۵2(. در مناب ــیفی مازندران ــری، 14۰۸ق، ج1: 34۸. س منتظ

و تعزیــر تألیــف شــده، هیــچ اســتنادی بــه ایــن آیــه نشــده، حــال آنکــه می تــوان ضمــن مرحلــه 

بنــدی مراحــل اجــرای تعزیــرات، در مــوارد متعــددی بــه ایــن آیــه اســتناد کــرد. بنابرایــن بــر اســاس 

ایــن آیــه می تــوان نشــوز را نوعــی جــرم تلقــی کــرد کــه دارای تعزیــر معیــن و منصــوص، در شــرع 

ــر  ــواع تعزی ــه ان ــئله ک ــن مس ــه ای ــن ب ــه، از پرداخت ــگارش مقال ــت ن ــر محدودی ــا بخاط ــت، ام اس

چیســت و تعزیــرات منصــوص شــرعی کدامنــد صــرف نظــر می شــود و در جــای دیگــر بایــد مفصــل 

بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــود.

1. »و زنانــی کــه از نافرمانــی آنــان )در حقــوق همســری( بیمناکیــد بایــد نخســت آنــان را موعظــه کنیــد و )اگــر 
مطیــع نشــدند( از خوابــگاه آنــان دوری گزینیــد و )اگــر بــاز مطیــع نشــدند( آنــان را بــه زدن تنبیــه کنیــد«.
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ــَذاٌب َأِلیــٌم ِفــی  ــْم َع ــوا َلُه ِذیــَن آَمُن ــی الَّ ــوَن َأْن َتِشــیَع اْلَفاِحَشــُة ِف ِذیــَن یِحبُّ آیــه چهــارم: »ِإنَّ الَّ

ْنیــا َواْلِخــَرة«1 )نــور: 1۹(. مفســران و راویــان از جمیــع طوایــف و مذاهــب اســامی- بــه جــز افــراد  الدُّ

بســیار کمــی- اتفــاق نظــر دارنــد کــه ایــن آیــه بــرای برائــت عایشــه از تهمــت زنــا نــازل شــده اســت. 

پیامبــر؟ص؟ ســال پنجــم هجــری در غــزوه بنــی مصطلــق عایشــه را همــراه خــود بــرد و هنگام بازگشــت 

چــون عایشــه از لشــکر عقــب مانــده بــود، صفــوان  بــن معطــل او را ســوار بــر شــتر کــرد و بــه پیامبــر 

رســاند. همیــن مطلــب باعــث شــد ســران نفــاق همچــون عبــداهلل  بــن ابــی تهمــت زنــا بــه عایشــه 

بزننــد و حســان  بــن ثابــت نیــز درصــدد ترویــج ایــن خبــر بــود کــه خداونــد بــرای برائــت عایشــه از 

تهمــت زنــا ایــن آیــه را نــازل کــرد )مغنیــه، 142۶، ج۵: 4۰3(.

مــراد از فاحشــه در ایــن آیــه مطلــق فحشــا از جملــه زنــا، قــذف و ... و دوســت داشــتن شــیوع 

فحشاســت )طباطبایــی، 1412، ج1۵: ۸۸(. برخــی از فقهــا ایــن آیــه را در بــاب حرمــت اشــاعه فحشــا 

)نجفــی، 13۶۶، ج13: 31۵(، حرمــت غیبــت کــردن )شــهید ثانــی، 13۷۶: ۹4. مجلســی، بــی تــا، ج۹: 

2۸۷. طباطبایــی، 1412، ج۸: ۶۷. شــیخ انصــارِی، 142۰، ج1: 31۵(، حرمــت عیــب جویــی و هــرزه زبانــی 

)شــهید ثانــی، 141۸، ج2: 41۷(، حرمــت انجــام امــوری کــه ارتــکاب آن هــا حــرام اســت )اردبیلــی، 

ــاروا می دهــد، مــورد  ــه مؤمــن نســبت ن ــا در مــورد حکــم حســود و کســی کــه ب ــا: 3۸۷( ی ــی ت ب

تمســک قــرار داده انــد )اردبیلــی بــی تــا، ج12: 3۵4(. اشــاعه فحشــا از جملــه گناهانــی اســت کــه 

ــوی  ــی، 141۹، ج۸: 2۹۷. مرتض ــت )عامل ــز هس ــوی نی ــذاب دنی ــرت، دارای ع ــذاب آخ ــر ع ــزون ب اف

ــرودی، 1412، ج2: ۹1(. لنگ

ْنیــا َواْلِخــَرة «  ــی الدُّ الزم بــه ذکــر اســت در بحــث تعزیــر، جملــه ی پایانــی ایــن آیــه یعنــی »ِف

ِذیــَن  قابــل اســتناد اســت، حــال آنکــه در شــماری از منابــع فقهــی تنهــا ایــن قســمت از آیــه »ِإنَّ الَّ

ِذیــَن آَمُنــوا َلُهــْم َعــَذاٌب َأِلیــٌم« مــورد تمســک قــرار گرفتــه اســت  ــوَن َأْن َتِشــیَع اْلَفاِحَشــُة ِفــی الَّ یِحبُّ

)خویــی، 13۷۷، ج1: 4۹۹. خمینــی، 141۰، ج1: 24۷ و 2۹۵. ســبزواری، 141۶، ج1۶: 123. اراکــی، 1413: 1۸1. 

تســتری، 14۰۶، ج۷: 33(؛ در حالــی کــه »عــذاب الیــم در دنیــا« گویــای همــان مجــازات و عقوبــات در 

قالــب حــد یــا تعزیــر اســت کــه در منابــع کهــن فقهــی در بحــث حــدود و تعزیــرات، ایــن آیــه مــورد 

تمســک قــرار نگرفتــه اســت، هــر چنــد برخــی از مفســران معاصــر بــه ایــن آیــه اســتناد کردنــد.

ــیخ  ــت )ش ــد اس ــه ح ــه اقام ــوی در آی ــذاب دنی ــراد از ع ــد: م ــح دارن ــران تصری ــی از مفس برخ

1. »آنــان کــه )چــون عبــد اهّلل ابــّی و منافقــان دیگــر( دوســت می دارنــد کــه در میــان اهــل ایمــان کار منکــری 
اشــاعه و شــهرت یابــد آن هــا را در دنیــا و آخــرت عذابــی دردنــاک خواهــد بــود و خــدا )فتنه گــری و دروغشــان 

ــد«. ــما نمی دانی ــد و ش را( می دان
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طوســی، 14۰۹، ج۷: 41۹. طبرســی، 142۰، ج2: ۶11. طبرســی، 141۵، ج۷: 232. ابــن ادریــس حلــی، 14۰۹، 

ــن  ــر ای ــد: اگ ــی می نویس ــه طباطبای ــه، 14۰3: 4۵۹(. عام ــانی، 1423، ج4: 4۸۷. مغنی ج2: 142. کاش

آیــه بــا آیــات راجــع بــه افــک نــازل شــده و متصــل بــه آن هــا باشــد و مربــوط بــه نســبت زنــا دادن 

و شــاهد نیــاوردن باشــد، بــه طــور قطــع مضمونــش تهدیــد تهمــت زننــدگان اســت، زیــرا افــک از 

مصادیــق فاحشــه اســت. بنابرایــن مقصــود از فاحشــه در آیــه مطلــق فحشاســت هماننــد زنــا و قذف، 

و دوســت داشــتن شــیوع فحشــا در میــان مؤمنیــن چنیــن اســت. بنابرایــن دلیلــی وجــود نــدارد تــا 

»عــذاب الیــم در دنیــا« را حمــل بــر حــد کنیــم؛ زیــرا دوســت داشــتن شــیوع گنــاه در میــان مؤمنیــن 

دارای حــد نیســت، مگــر آنکــه گفتــه شــود الــف و الم در »الفاحشــة« عهــد بــوده و مــراد از فاحشــه 

تنهــا قــذف اســت و مــراد از حــب شــیوع فاحشــه، کنایــه از قصــد انجــام فاحشــه باشــد کــه در ایــن 

صــورت می تــوان عــذاب در دنیــا را حمــل بــر حــد کــرد، امــا ایــن مدعــا بــا ســیاق آیــات ســازگاری 

نــدارد؛ افــزون بــر آنکــه اگــر کســی قــذف کنــد بایــد حــد بخــورد و بــه مجــرد قصــد شــیوع قــذف و 

تهمــت زدن، حــد معنــا نــدارد )طباطبایــی، 1412، ج1۵: ۹3(.

ــا  ــز در تفســیر خــود تصریــح دارد: منظــور از »آنهــا عــذاب دردناکــى در دنی  مــکارم شــیرازی نی

دارنــد«، ممکــن اســت بــه حــدود و تعزیــرات شــرعیه و عکــس العمل هــاى اجتماعــى و آثــار شــوم 

فــردى آن هــا باشــد کــه در همیــن دنیــا دامن گیــر مرتکبیــن ایــن اعمــال می شــود، عــاوه بــر ایــن 

محرومیــت آن هــا از حــق شــهادت و محکــوم بودنشــان بــه فســق و رســوایى از دیگــر آثــار دنیــوى 

آن اســت )مــکارم شــیرازی، بــی تــا، ج14: 4۰4(.

ْنیــا «1  در میــان فقهــا محقــق اردبیلــی )۹۹3ق( معتقــد اســت: مــراد از »َلُهــْم َعــَذاٌب َأِلیــٌم ِفــی الدُّ

اقامــه حــد یــا تعزیــر بــر کســانی اســت کــه دوســت دارنــد فاحشــه را اشــاعه دهنــد )اردبیلــی، بــی 

تــا: 3۸۷(. میــرزا جــواد تبریــزی از فقهــای معاصــر، ضمــن بیــان حرمــت قیــادت، بــا اســتناد بــه ایــن 

ــام  ــت نظ ــر مصلح ــد را بخاط ــعایت می کن ــه س ــی ک ــق دارد کس ــم ح ــد: حاک ــح می کن ــه تصری آی

تعزیــر و تأدیــب کنــد )تبریــزی، 141۶، ج1: 224(.

ْرُض ِبَمــا َرُحَبــْت َوَضاَقــْت  ــى ِإَذا َضاَقــْت َعَلیِهــُم اْلَ ُفــوا َحتَّ ِذیــَن ُخلِّ َاَثــِة الَّ آیــه پنجــم: »َوَعَلــى الثَّ

ــوا َأْن اَل َمْلَجــَأ ِمــَن اهَّلِل ِإالَّ ِإَلیــِه ُثــمَّ َتــاَب َعَلیِهــْم ِلیُتوُبــوا«2 )توبــه: 11۸(. ایــن آیــه  َعَلیِهــْم َأْنُفُســُهْم َوَظنُّ

1. »در دنیا برای آن ها عذاب سختی در انتظار است«.
2. »و بــر آن ســه تــن ]آن ســه نفــر مــرارة بــن ربیــع و هــال بــن امیــه و کعــب بــن مالــک بودنــد کــه از زحمــت 
جنــگ و ســختی حــال و رنــج و تعــب و گرمــا از رفتــن بــه جنــگ در تبــوک خــودداری کردنــد و بعــد در حضــور 
پیغمبــر آمدنــد و عذرخواهــی کردنــد و توبــه آن هــا پذیرفتــه شــد.[ کــه )از جنــگ تبــوک( بــاز نهــاده شــدند )و 
مــردم بــه دســتور پیامبــر صّلــی اهّلل علیــه و آلــه و ســّلم از آنــان بریدنــد( تــا آنکــه زمیــن بــا همــه پهنــاوری بــر 
آن هــا تنــگ شــد و بلکــه از خــود دلتنــگ شــدند و دانســتند کــه از )غضــب( خــدا جــز بــه )لطــف( او ملجــأ و 
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در مــورد ســه تــن از متخلفــان جنــگ تبــوک بنــام کعــب  بــن مالــک، مــرارة بــن ربیعــه و هــال بــن 

امیــه نــازل شــده اســت )قرطبــی، 14۰۵، ج۸: 2۸2( و بــا این کــه آنــان از انصــار بــوده و جــز منافقیــن 

ــورد مواخــذه و  ــن رو م ــد، از همی ــوک خــودداری کردن ــزوه تب ــه غ ــن ب ــذر از رفت ــدون ع ــد، ب نبودن

مجــازات قــرار گرفتنــد )مغنیــه، 142۶، ج4: 114(.

مجــازات و عقوبــت ایــن افــراد قطــع رابطــه پیامبــر و مســلمانان و حتــی اقــوام و خویشانشــان 

بــا آن هــا بــود، بــه گونــه ای کــه زمیــن بــا ایــن وســعت و بزرگــی کــه داشــت بــر آن هــا تنــگ شــد 

ــانی، 141۶، ج2: 3۸۶  ــض کاش ــی، 141۵، ج۵: 13۶ و 13۷. فی ــاص، 141۵، ج3: 2۰3 و 2۰4. طبرس )جص

و 3۸۷(. علــت ایــن نــوع مجــازات، اصــاح خطــاکاران و تنبــه دیگــر مســلمانان بــود تــا ایــن قبیــل 

تخلفــات را انجــام ندهنــد )جصــاص، 141۵، ج3: 2۰3 و 2۰4(. قرطبــی در تفســیر ایــن آیــه تصریــح 

دارد: ایــن آیــه دلیــل بــر آن اســت کــه بایــد از افــراد گنهــکار دوری گزیــد و آنــان را در محدودیــت 

قــرار داد تــا توبــه کننــد )قرطبــی، 14۰۵، ج۸: 2۸۷(.

ــان و فاســدان از  ــازات مجرم ــات، مســئله مج ــن آی ــتفاده از ای ــل اس ــم قاب ــی از مســائل مه یک

طریــق محاصــره اجتماعــى و قطــع رابطه هــا و پیوندهــا اســت؛ همانگونــه کــه در متخلفــان تبــوک 

مشــاهده شــد، آنــان بــه قــدری تحــت فشــار قــرار گرفتنــد کــه تحمــل ایــن نــوع برخــورد از هــر 

زنــدان برایشــان ســخت تر بــود و ایــن نــوع مجــازات در جامعــه ی آن روز چنــان تأثیــری گذاشــت 

کــه کمتــر کســی جــرات می کــرد مرتکــب چنیــن تخلفــی شــود. ایــن گونــه برخــورد در واقــع نوعــی 

ــی کــه مســلمانان در  ــن در صورت ــراد فاســد اســت؛ بنابرای ــا اف ــارزه منفــی جامعــه ب اعتصــاب و مب

برابــر »متخلفــان از وظائــف حســاس اجتماعــی« دســت بــه چنیــن مبــارزه اى بزننــد، بــه طــور قطــع 

پیــروز شــده و می تواننــد جامعــه ی خــود را پاکســازی کننــد؛ امــا وجــود روح سازشــکاری، نــه تنهــا 

ــرد، بلکــه باعــث تشــویق آن هــا نیــز می گــردد )مــکارم شــیرازی، بــی  ــوی ایــن افــراد را نمی گی جل

ــا، ج۸: 1۷۵(. ت

ــا در کتــب  ــان شــده، ام ــر بی ــن شــیوه های تعزی ــه یکــی از مهم تری ــن آی ــی رغــم آنکــه در ای عل

حــدود و تعزیــرات هیــچ توجهــی بــه ایــن آیــه نشــده و مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت.

َقــنَّ َو َلَنکوَنــنَّ ِمــَن الّصاِلحیــَن *  دَّ آیــه ششــم: »َو ِمْنُهــْم َمــْن عاَهــَد اهَّلَل َلِئــْن آتانــا ِمــْن َفْضِلــِه َلَنصَّ

ــوا َو ُهــْم ُمْعِرُضــوَن * َفَاْعَقَبُهــْم ِنفاقــًا فــى ُقُلوِبِهــْم ِالــى یــْوِم  َفَلّمــا آتاُهــْم ِمــْن َفْضِلــِه َبِخُلــوا ِبــِه َو َتَولَّ

ُهْم َو َنْجواُهــْم  َیْلَقْوَنــُه بمــا َاْخَلُفــوا اهَّلَل مــا َوعــُدوُه َو ِبمــا کاُنــوا یکِذُبــوَن * َاَلم یْعَلُمــوا َانَّ اهَّلَل یْعَلــُم ِســرَّ

و َانَّ اهَّلَل َعــّاُم اْلُغیــوِب«1 )توبــه: ۷۵- ۷۸(. ایــن آیــات در مــورد یکــی از صحابــه فقیــر پیامبــر؟ص؟ بنــام 

پناهی نیست، پس خدا بر آن ها باز لطف فرمود تا توبه کنند«.
1. »و بعضــی از آن هــا ایــن گونــه بــا خــدا عهــد بســتند کــه اگــر نعمــت و رحمتــی نصیــب مــا کنــد البتــه صدقــه 
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ثعلبــة  بــن حاطــب نــازل شــده اســت. وی نــزد پیامبــر؟ص؟ آمــده از ایشــان درخواســت دعــا کــرد تــا 

خداونــد بــه او مــال زیــاد عطــا کنــد. پیامبــر در ابتــدا از دعــا کــردن امتنــاع ورزیــد، امــا بــا اصــرار 

وی آن حضــرت دعــا کــرد و خداونــد بــه ثعلبــه امــوال زیــادی داد. بعــد از زمانــی پیامبــر؟ص؟ شــخصی 

را بــرای گرفتــن زکات نــزد وی فرســتاد، امــا ثعلبــه از دادن زکات امتنــاع ورزیــد. در ایــن هنــگام آیــات 

فــوق در مــورد وی نــازل شــد. بعــد از ایــن افشــا گــری قــرآن در مــورد ثعبلــه، وی نــزد پیامبــر آمــد 

تــا زکات مــال خــود را پرداخــت کنــد امــا آن حضــرت از پذیرفتــن زکات امتنــاع ورزیــد تــا پیامبــر 

؟ص؟ از دنیــا رفــت. پــس ثعلبــه در زمــان ســه خلیفــه اول نیــز نــزد آن هــا رفــت تــا زکات مــال خــود 

را بپردازنــد، امــا آن هــا نیــز از گرفتــن زکات امتنــاع کردنــد و ثعلبــه در زمــان عثمــان از دنیــا رفــت 

)واحــدی نیشــابوری، 13۸۸: 1۷۰- 1۷2. ابــن عربــی، بــی تــا، ج2: ۵4۶- ۵4۸(.

ــرد  ــا افشــای عملک ــا مشــتقات آن اســتفاده نشــده، ام ــر ی ــظ تعزی ــات لف ــن آی ــد در ای هــر چن

ــن  ــه مهم تری ــرای ثعلب ــول زکات، ب ــران از قب ــر؟ص؟ و دیگ ــاع پیامب ــد و امتن ــط خداون ــه توس ثعلب

مصــداق تعزیــر بــه شــمار مــی رود و ایــن آیــه بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن آیــات در نــوع برخــورد 

ــرد. ــرار گی ــتناد ق ــتفاده و اس ــورد اس ــد م ــن می توان ــا مجرمی ب

بــر اســاس تحقیــق و تحلیــل صــورت گرفتــه و بــا توجــه بــه منابــع تعزیــری کــه در فقــه وجــود 

دارد، می تــوان گفــت: قریــب بــه اتفــاق منابــع فقهــی شــیعه، توجهــی بــه آیــات محتوایــی تعزیــر 

ــه  ــه س ــک ب ــا تمس ــیعه ب ــای ش ــی از فقه ــا برخ ــد. تنه ــرار نداده ان ــتناد ق ــورد اس ــرده و آن را م نک

آیــه ای کــه لفــظ یــا مشــتقات تعزیــر در آن بــکار رفتــه، در بحــث لغــوی بــه آن اســتناد کرده انــد کــه 

در ایــن مــوارد تعزیــر بــه معنــای تفخیــم و احتــرام اســت. برخــی فقهــا نیــز در میــان ســایر مباحــث 

فقهــی کــه تفصیــل آن گذشــت بــه آیــات محتوایــی تعزیــر اســتناد کرده انــد.

از نظــر نگارنــده، قــرآن کریــم قابــل اســتنطاق اســت و برخــی احــکام مهــم بخصــوص در بحــث 

تعزیــر را ضمــن بیــان حکایــات و قصــص گذشــتگان و بــدون اســتفاده از لفــظ تعزیــر بیــان نمــوده 

ــن قصــص، در اســتخراج و  ــرد در ای ــوع عملک ــن قصــص، احــکام صــادره و ن ــه ای اســت. توجــه ب

اســتنباط احــکام فقهــی بســیار قابــل اســتناد اســت. تــا جایــی کــه بررســی شــد، در منابــع فقهــی 

ذیــل ابــواب حــدود و تعزیــرات، توجهــی بــه ایــن احــکام محتوایــی تعزیــر نشــده اســت، حــال آنکــه 

برخــی روایــات بــا تمســک بــه آیــات اشــاره شــده، مــواردی از تعزیــر را بیــان کرده انــد.

)یعنــی زکات( پردازیــم و از نیــکان می شــویم*و )بــا ایــن عهــد( بــاز چــون خــدا از فضــل و نعمــت خــود نصیــب 
ــد.* در نتیجــه )ایــن  ــده و )از حــق( اعــراض کردن ــد و )از آن عهــد( روی گردانی ــر آن بخــل ورزیدن آن هــا کــرد ب
تکذیــب و نقــض عهــد( خــدا هــم دل آن هــا را ظلمتکــده نفــاق گردانیــد تــا روزی کــه بــه کیفــر بخــل و اعمــال 

زشــت خــود برســند، زیــرا بــا خــدا خلــف وعــده کــرده و دروغ می گفتنــد«.
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نتیجه گیری

با توجه به آنچه گذشت نتایج ذیل بدست می آید:

در قرآن کریم لفظ تعزیر به معنای »تأدیب یا ضرب« بکار نرفته است.

تنها در سه آیه این لفظ به معنای »تعظیم و نصرت« استعمال شده است.

در میان آیات قرآن کریم می توان مواردی را یافت که بیانگر احکام تعزیری است.

قدمــای فقهــا و شــماری از فقهــای متأخــر و معاصــر هیــچ گونــه توجهــی بــه ایــن قبیــل آیــات 

ــت و  ــاب هدای ــع وحــی، کت ــرآن منب ــه ق ــد.  حــال آنک ــری اســت نکرده ان ــر احــکام تعزی ــه بیانگ ک

بیانگــر احــکام اســت.

احــکام زیــادی را می تــوان از قــرآن اســتخراج کــرد کــه نــه تنهــا در بــاب تعزیــرات، بلکــه در دیگــر 

مباحــث نیــز قابل اســتناد و استشــهاد اســت.

 قرآن در احکام متعدد سخن برای گفتن دارد.

 بیــان حضــرت علــی ؟ع؟ کــه می فرماینــد: »قــرآن را بــه نطــق درآوریــد«1 )نهــج الباغــه، 13۸۷، 

خطبــه 1۵۸: 223( اشــاره بــه اســتفاده احــکام از قــرآن در مــواردی اســت کــه بیــان مســقیم وجــود 

نــدارد. پــس بــرای اســتخراج احــکام و معــارف دینــی بایــد قــرآن را بــه نطــق در آورد، چــرا کــه قــرآن 

بــه خــودی خــود ســخن نمی گویــد.

تعزیــر نیــز از جملــه موضوعاتــی اســت کــه میــان قصــص و آیــات قــرآن احکامــی در بــاره آن از 

جملــه »نفــی بلــد«، »افشــای نــام«، »تحــت فشــار روحــی قــرار دادن« و »منــزوی کــردن« مجرمــان 

وجــود دارد کــه مــورد غفلــت فقهــا قــرار گرفتــه اســت.

ــی  ــق در جای ــن تحقی ــی ای ــره ی عمل ــم«2، ثم ــراه الحاک ــا ی ــر بم ــارت »التعزی ــه عب ــه ب ــا توج ب

مشــخص می شــود کــه تعزیــرات منصــوص وجــود نداشــته باشــد یــا اگــر تعزیــر منصــوص شــرعی 

وجــود دارد، بخاطــر مصلحــت و امــر اهــم بــه نوعــی دیگــر اعمــال گــردد. پــر واضــح اســت وقتــی 

ــرات منصوصــی را اســتخراج کــرد، طبعــا نظــر حاکــم متوجــه آن هــا خواهــد  ــرآن تعزی ــوان از ق بت

شــد و در نــوع و اعمــال تعزیــرات بــر اســاس همــان مــوارد منصــوص اعمــال نظــر می کنــد مگــر در 

مــوارد خــاص.

1. »ذلک القرآن فاستنطقوه و لن ینطق«. 
2 . »تعزیر بر اساس مصلحت و نظر حاکم تعیین می شود«.
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ــماعیلیان، 	  ــة اس ــم: موسس ــب، ق ــی المکاس ــق عل ــی التعلی ــب إل ــاد الّطال ــواد،)141۶ق(، ارش ــرزا ج ــزی، می تبری

ــة. ــة الّثالث الطبع

تستری، محمدتقی،)14۰۶ق(، النجعة فی شرح اللمعة، تهران: مکتبة الصدوق.	 

ــاء 	  ثعالبــی،)141۸ق(، جواهــر الحســان فــی تفســیر القــرآن، تحقیــق: عبدالفتــاح ابوســنة و...، بیــروت: دار احی
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التــراث العربــی.

ــب 	  ــروت: دار الکت ــاهین، بی ــی ش ــد عل ــام محم ــق عبدالس ــرآن، تحقی ــکام الق ــد،)141۵ق(، اح ــاص، احم جص

ــة. العلمّی

ــد 	  ــاج اللغــة و صحــاح العربیــة، تحقیــق: احمــد بــن عب جوهــری، اســماعیل بــن حمــاد،)14۰۷ق(، الصحــاح ت

ــروت: الطبعــة الرابعــة. ــم للماعیــن، بی الغفــور عظــار، دار العل

خمینی، روح اهلل،)141۰ق(، المکاسب المحرمة، قم، موسسة اسماعیلیان، چاپ سوم . 	 

___________)13۸۵(، الرسائل، تحقیق مجتبی طهرانی: بی جا، موسسة اسماعیلیان. 	 

ــّید ابوالقاســم 	  ــة اهلل العظمــی الّس ــر ابحــاث ســماحة آی ــاح الفقاهــة )تقری ــی، ابوالقاســم، )13۷۷ق(، مصب خوئ

ــداوری. ــة ال ــی التوحیــدی(، تحقیــق جــواد قیومــی اصفهانــی، قــم: مکتب ــم محمــد عل الموســوی الخوئــی بقل

__________ )142۸ق(، القضاء و الشهادات، تقریر محمد جواهری، قم: منشورات مکتبة االمام الخوئی.	 

ــم بهــادری، قــم: موسســة االمــام 	  ــر االحــکام، تحقیــق ابراهی ــی، حســن بن یوســف، )1421ق(، تحری عامــه حل

الصــادق ؟ع؟. 

دروزة، محمدعزت،)13۸3ق(، التفسیر الحدیث، قاهره: دار احیاء الکتب العربیة.	 

دیلمــی، حمــزة بــن عبدالعزیــر،)1414ق(، المراســم العلویــة فــی االحــکام النبویــة، تحقیــق محســن حســینی، قــم، 	 

المعاونیــة الثقافیــة للمجمــع العالمــی.

راونــدی، قطــب الدیــن،)14۰۵ق(، فقــه القــرآن، تحقیــق احمــد الحســینی، قــم: مکتبــة آیــة اهلل العظمــی النجفــی 	 

المرعشــی، الطبعــة الّثانیة.

ــة اهلل 	  ــب آی ــا: مکت ــی ج ــرام، ب ــال و الح ــان الح ــی بی ــکام ف ــذب االح ــی،)141۶ق(، مه ــد العل ــبزواری، عب س

ــبزواری. ــید الس ــی الس العظم

سبزواری، محمدباقر،)1423ق(، کفایة الحکام، تحقیق: مرتضی واعظی، قم: موسسة الّنشر االسامی.	 

سقاف، حسن،)1414ق(، تهنئة الصدیق المحبوب، اردن: دار االمام النووی.	 

سید قطب ،)1412ق(، فی ظال القرآن، چاپ هفدهم، بیروت: دار الشروق. 	 

ســیفی مازندرانــی، علی اکبــر،)141۷ق(، دلیــل تحریــر الوســیلة )والیــة الفقیــه(، بــی جــا: موسســة تنظیــم و نشــر 	 

آثــار اإلمــام الخمینــی.

سیوری، مقداد،)13۸۵ق(، کنز العرفان فی فقه القرآن، تحقیق محمد باقر، طهران، المکتبة الرضویة.	 

شریف رضی،)13۸۷ق(،  نهج الباغه، تحقیق صبحی صالح بیروت: بی نا.	 

شریف مرتضی،)14۰۹ق(، تنزیه النبیاء، بیروت: دار االضواء، چاپ دوم.	 

________ )141۵ق(، االنتصار، تحقیق: موسسة النشر االسامی، قم: موسسة النشر االسامی. 	 

شهید ثانی، محمد،)13۷۶ش(، کشف الربیة عن احکام الغیبة، چاپ چهارم، بی جا: مرتضوی.	 

__________ )141۸ق(، مســالک الفهــام إلــی تنقیــح شــرائع اإلســام، تحقیــق: موسســة المعــارف االســامیة، قــم: 	 

موسســة المعارف االســامیة.

شــیخ انصــاری، مرتضــی،)142۰ق(، کتــاب المکاســب، تحقیــق لجنــة تحقیــق تــراث الّشــیخ األعظــم، بــی جــا: 	 

الموتمــر العالمــی بمناســبة الذکــری المئویــة الّثانیــة لمیــاد الّشــیخ األنصــاری.

ــر 	  ــة الّنش ــم: موسس ــاری، ق ــر غف ــح علی اکب ــه، تصحی ــره الفقی ــن ال یحض ــد،)14۰4ق(، م ــدوق، محم ــیخ ص ش

ــامی.  االس
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ــوی ، 	  ــن موس ــق حس ــد، تحقی ــیخ المفی ــة للش ــرح المقنع ــی ش ــکام ف ــب الح ___________ )13۶۵ش(، تهذی

ــامیة. ــب االس ــران: دارالکت طه

شیخ طوسی، محمد،)14۰۷ق(، الخاف، تحقیق جماعة من المحقیقن، قم، موسسة النشر االسامی.	 

___________ )14۰۹ق(، التبیــان فــی تفســیر القــرآن، تحقیــق احمــد حبیــب قصیــر عاملــی، بــی جــا: مکتــب 	 

االعــام االســامی.

___________ )بی تا(، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم: انتشارات قدس. 	 

ــروت: دار 	  ــران، بی ــان و دیگ ــن جعفری ــور الدی ــق: ن ــارة، تحقی ــول المخت ــد،)1414ق(، الفص ــد، محم ــیخ مفی ش

ــاپ دوم. ــد، چ المفی

صدر، محمد،)142۷ق(، ماوراء الفقه، قم: المجبین للطباعة و النشر.	 

طباطبایــی، علــی،)1412ق(، ریــاض المســائل، تحقیــق: موسســة النشــر االســامی، قم: موسســة النشــر االســامی 	 

التابعــة لجماعــة المدرســین بقم المشــرفه.

طباطبایی، محمد حسین،)1412ق(، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: موسسة النشر االسامی.	 

طبرســی، فضــل،)141۵ق(، مجمــع البیــان فــی تفســیر القــرآن، تحقیــق لجنــه مــن العلمــاء، بیــروت: موسســه 	 

االعلمــی.

طبرسی، فضل،)142۰ق(، جوامع الجامع، تحقیق موسسة الّنشر االسامی، قم: موسسة النشر االسامی.	 

ــر،)141۵ق(، جامــع البیــان عــن تاویــل أی القــرآن، مقدمــه خلیــل المیــس، بیــروت: 	  ــری، محمــد بــن جری طب

دارالفکــر.

طبسی، نجم الدین،)141۶ق(، النفی و التغریب، قم: مجمع الفکر السامی.	 

عاملــی، محمــد جــواد،)141۹ق(، مفتــاح الکرامــة فــی شــرح قواعــد العامــة، تحقیــق محمدباقــر خالصــی، قــم: 	 

موسســة النشــر االســامی. 

العینی، محمود،)بی تا(، عمدة القاری، بیروت: دار احیاء التراث العربی.	 

فیض کاشانی، محسن،)141۶ق(، التفسیر الصافی، تعلیق حسین اعلمی، طهران: مکتبة الصدر.	 

قرطبی، محمد،)14۰۵ق(، الجامع الحکام القرآن، تحقیق احمدعبدالعلیم، بیروت: دار احیاء التراث العربی. 	 

قمی، علی بن ابراهیم،)13۸۷ق(، تفسیر قمی، تحقیق، طیب موسوی جزایری، قم: دار الکتاب.	 

کاشانی، فتح اهلل، )1423ق(، زبدة التفاسیر، قم: موسسة المعارف االسامیة. 	 

کلینی، محمدبن یعقوب،)13۶3ش(، اصول کافی، تعلیق علی اکبر غفاری، بی جا: دارالکتب االسامیة.	 

گلپایگانی، محمدرضا،)1412ق(، الدر المنضود فی احکام الحدود، قم: دار القرآن الکریم. 	 

مجلســی، محمدتقی،)بــی تــا(، روضــة المتقیــن فــی شــرح مــن ال یحضــره الفقیــه، تحقیــق حســین موســوی و 	 

علــی پنــاه اشــتهاردی، بــی جــا: بنیــاد فرهنــگ اســامی.

ــران: 	  ــیرازی، طه ــادق الش ــید ص ــق: س ــرام، تحقی ــال و الح ــی الح ــام ف ــرایع االس ــی،)14۰۹ق(، ش ــق حل محق

ــامی. ــارات اس انتش

مرتضــوی لنگــرودی، محمدحســن،)1412ق(، الــدر النضیــد فــی االجتهــاد و االحتیــاط و التقلیــد، قــم: موسســة 	 

االنصاریــان.

مرعشــی نجفــی، شــهاب الدیــن،)1424ق(، احــکام الســرقة علــی ضــوء القــرآن و الســنة، تقریــر عــادل علــوی، 	 

قــم: مکتبــة آیــت اهلل المرعشــی النجفــی.
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مروارید، علی اصغر )141۰ق(، الینابیع الفقهیة، بیروت: دار الثراث.	 

مصطفوی، حسن، )13۶۹ش(، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.	 

مغنیه، محمد جواد، )14۰3ق(، التفسیر المبین، بی جا: موسسة دار الکتاب االسامی.	 

___________ )142۶ق(، التفسیر الکاشف، بی جا، دار الکتب االسامی.	 

مقــری قیومــی، احمــد )بــی تــا(، المصبــاح المنیــر فــی غریــب الشــرح الکبیــر، بــی جــا: دار الفکــر للطباعــة و 	 

النشــر و التوزیــع. 

مکارم شیرازی، ناصر )1411ق(، القواعد الفقهیة، قم: مدرسة االمام امیرالمومنین، چاپ سوم.	 

____________ )142۵ق(، تعزیر و گستره آن، تنظیم، ابوالقاسم علیان نژادی، قم: مدرسه االمام علی.	 

____________ )بی تا(، تفسیر نمونه، تحقیق جمعی از نویسندگان، بی جا: بی نا.	 

منتظری، حسینعلی،)14۰۸ق(، دراسات فی والیة الفقیه، قم: المرکز العالمی للدراسات االسامیة.	 

موسوی اردبیلی، عبدالکریم،)142۸ق(، فقه الحدود و التعزیرات، قم: موسسة الّنشر لجامعة المفید.	 

نجفی،محمدحســن،)13۶۶ش(، جواهــر الــکام فــی شــرح شــرایع اإلســام، تحقیــق محمــود قوچانــی، طهــران: 	 

دار الکتــب  االســامیة. 

نحــاس، ابوجعفــر،)14۰۹ق(، معانــی القــرآن الکریــم، تحقیــق محمــد علــی صابونــی، المملکــة العربیــة الســعودیة: 	 

جامعــة ام القــری.

نعمان مغربی،)13۸3ق(، دعائم االسام، تحقیق آصف بن علی، قاهره: دار المعارف.	 

واحدی نیشابوری، علی بن احمد،)13۸۸ق(، اسباب نزول الیات، قاهره: موسسة الحلبی و شرکاه.	 


