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چکیده 
یکی از چالشهای مهم نظام بانکی ،نحوه وصول مطالباا یرجااا ی ا ا  .اماجوزه ر نظاام باانکی ماا از
وش واه التزام ا تفاره میشور؛ ولای ر ماو ر اهکا هاای ریناج نراز بااو بفتناو بااز ا ا  .از ا اه
اهکا های پرشنهاری تعزیج مالی مشتجیان متخ ف ا

؛ ولی این اهکا نرز با چالشهایی وباه و ا ؛

از ا ه اینکه آیا تعزیج میتواند به شروههای مخت ف صو

؟ و باه راجت تع ارم ،چاه رلر ای باج مشاجویر تعزیاج ماالی وااور را ر؟ و باه راجت

مشجویر آن ،آیا میتوان تخ ف ر ارای ریون ا از موابا آن رانس ؟ و ر نهای تعزیج ماالی مادیون
متخ ف به چه شروه هایی قابا ااجا ا ؟ پاشوهش راکاج کوشارده ا ا باه وش توصارفی -تح ر ای از
چالشهای رقهی مذکو یبو و اه ا بجای بج ی بهکا برجی این وش ر ی

واژگانکلیدی :تعزیج ،تعزیج مالی ،اجی ه تأخرج تأریه ،مطالبا یرجاا ی.

ه وا ازر.

طبقهبندی .Z19, Z12 :JEL

* .عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی امام خمینی.

Email: hosseini156@yahoo.com.
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به تعزیج بدنی ا

بنرجر یا آنبونهکه بجخی بفتهاند ،منحصاج
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مقدمه 
تأخیر مشتریان در بازپرداخت بهموقع تسهیالت و نحوه وصول مطالبات غیرجاری یکی از
چالشهای نظام بانک است .در حال حاضر در نظام بانک کشور ما از روش اشتراط وجیه

التزام در قراردادها استفاده م شود؛ ول همچنیان بیا اایزایش مطالبیات غیرجیاری روبیهرو
هستیم که هرچند ممکن است عوامل عدیده دیگری داشته باشد و با بهکارگیری ایین روش
رابطه مستقیم نداشته باشد ،ول پژوهشگران را به اندیشییدن دربیاره راهکارهیای دیگیر وا
داشته است.
در این زمینه پژوهش هایی انجام گرفته و راهکارهایی پیشنهاد شده است .از جمله
راهکارهای پیشنهادی تعزیر مالی مشتریان متخلف است؛ با این بیان که مماطلة در پرداخت
دین ،عدم وفای به عهد و نقض پیمان است که ظلم ،حرام ،جرم و تعزیربردار است و
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حاکم اسالمی میتواند مدیون مماطل را تعزیر حکومتی و از جمله تعزیر مالی کند؛ ولی
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این نظر مخالفانی دارد و با چالشهایی روبهروست؛ از جمله اینکه آیا تعزیر میتواند به
شیوههای مختلف صورت بگیرد یا آنگونهکه برخی گفتهاند ،تعزیر منحصر به تازیانه است
و شیوههای دیگر مشروعیت ندارد؟ به فرض تعمیم در شیوهها ،چه دلیلی بر مشروعیت
تعزیر مالی وجود دارد؟ موجبات تعزیر چیست؟ یک عمل چه ویژگیهایی باید داشته باشد
که مرتکب آن ،مستحق مجازات تعزیری بشود؟ و آیا تأخیر در دین ،این ویژگی را دارد؟
به عبارت دیگر آیا بر اساس مبانی «جرمانگاری» در نظام جزایی اسالم میتوان مدیون
مماطل را «مجرم» تلقی و او را مجازات کرد؟ و تعزیر مالی مدیون متخلف به چه
شیوههایی قابل اجراست؟
تعزیر مالی از نظر فقهی با چالشهایی روبهروست که در این پژوهش کوشش شده
است از این چالشها عبور کرده ،راه را برای این پیشنهاد هموار سازد.

ادبیاتپژوهش 
اقیهان متقدم امامیه متعرض بحث تعزیر مال نشدهاند .شاید بیه ایین دلییل کیه از مناصی
حکومت و قضای به دور بودهاند واین مسئله مبتال به آنها نبیوده اسیت .از مییان متیأخرین
عالمه حل در تحریر آن را انکار کرده است (حلی  ،2211 ،ج ،5ص .)923در میان معاصیران

بحث مستقل در این زمینه صیورت نگراتیه اسیت .گلپایگیان ( ،)2222صیاا گلپایگیان
( ،)2242خوانساری ( )2245در بحثهای خود با تعمیم تعزیر مخالفت کردهاند ،در مقابیل
موسوی اردبیل ( )2211و منتظری ( )2243در طراداری از آن اقامه دلیل کیردهانید .امیا در
مورد عقوبت مال بدهکار مماطل ،بهطورمشخص پژوهش انجیام نگراتیه اسیت .آری ،در
حد پیشنهاد در نوع پژوهشهای انجامگراته در زمینه جریمیه تیأخیر تأدییه بیه ایین روش
اشاره شده اسیت (قیری بین عیید ،2932 ،ص ،265موسیوی بجنیوردی ،2916 ،ص ،92رضیای
 ،2934ص ،93قیرهداغی  ،2213 ،ج ،3صیص 31 ،11و  /241موسیویان ،2935 ،ص /214جیوادی

آمل  ،2939 ،ص .)6جریمه مال مدیون مماطل به نفع خزانه بیتالمال ،از باب عقوبتهیای
بازدارنده (زواجر) ،از جان

اقیهان معاصر مذاه

اسالم مورد قبیول قیرار گراتیه اسیت

کویت و اردن) نوعاً جریمه دیرکرد به حکم قضای دریاات م شود و در جهیت مصیار
خیریه مصر

م شود (محرابی ،6939 ،ص)611-619؛ اما بررس دقیق و جامع در باب ایین

پیشنهاد صورت نگراته و این نخستین بار است که در این زمینیه پیژوهش جیامع ،بنییادی،
مستند و تحلیل صورت م گیرد .در پژوهش حاضر چیالشهیای پییش روی تعزییر میال
مورد بررس قرار گراته و در مورد مدیون مماطل تطبیق داده شده است کیه در نیوع خیود
ب سابقه است.

مفهومشناسی 

ییاریرسیاندن»« ،سیرزنش»« ،منیع»« ،تأدیی » و

«تعزیر» از ماده «عزر» در لغت به معنیای «
ابینمنظیور ،2222 ،ج ،2ص/561
«ضرب» به کار راتیه اسیت (اراهییدی ،2243 ،ج ،2ص /952

ابناارس ،2242 ،ج ،2ص /922جوهری ،2916 ،ج ،1ص /122ایروزآبیادی ،2225 ،ص .)569بیا
این حساب تعزیر از «اضداد» است و در معان متضاد به کار راته است؛ منتهی اهیل لغیت
یادآوری کردهاند که اصل معنای تعزیر« ،منع» و «رد» است و تعزیر را از آن جهیت «ییاری»
گفتهاند که در یاریرساندن ،دورکردن دشمن و منیع او از آسیی رسیاندن مید نظیر اسیت

(ابناثیر ،2961 ،ج ،9ص /113ابنمنظور ،2222 ،ج ،2ص .)561در قرآن کریم تعزیر بیه معنیای
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(مجمع الفقه االسالم  ،2243 ،ج ،6ص .)132در کشورهای اسالم (پاکستان ،مالزی ،بحیرین،
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نصرت و یاریرساندن به کار راته است (اعرا  /251 :اتح /3 :مائده )21 :و شیاید بیه همیین
دلیل اهل لغت نیز تعزیر را به معنای یاریکردن گراتهاند .برخ از معاصران بر ایین باورنید
که معنای اصل تعزیر همان نصرت به همراه تقویت است و سایر معان به همین معنیا بیاز
م گردد و از لوازم آن به شمار م آید (مصطفوی ،2963 ،ج ،3ص.)243
اما در روایات تعزیر به چهار معنا به کار رفته است؛ گاه در مقابل «حد» به کار رفته و
با تعبیر «ما دون الحد» که «بحسب ما یراه الحاکم» اعمال میشود ،بیان شده است (ر.ک:

حرعاملی ،6143 ،ج ،22ص )973؛ گاه با لفظ «حد» تعبیر شده ،ولی مراد تعزیر است (همان)؛
گاه با الفاظی چون أدب ،تأدیب ،عذاب و تعذیب آمده است (همان ،صص 976و  )972و
گاه نیز با ذکر مصادیقی از قبیل تازیانه ،حبس ،تبعید و جریمه مالی بیان شده است (ر.ک:

کلینی ،6147 ،ج ،7ص ،212حر عاملی ،6143 ،ج ،22صص 977و  .)912برخی از این روایات
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در مباحث بعدی ذکر میشود.
در اصطالح فقهی تعزیر به معنای مجازاتی است که حاکم برای ترک واجب یا انجام
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قبیحی که در شرع برای آن مجازاتی تعیین نشده ،در نظر میگیرد (حلبی ،6912 ،ص/161
ابنزهره ،6167 ،ص /193شهید ثانی ،6163 ،ج ،61ص /923محقق حلی ،6923 ،ج ،1ص/617


طباطبایی ،6122 ،ج ،69ص /163نجفی ،6163 ،ج ،16ص .)231همین اصطالح با اندکی تفاوت
در فقه عامه مطرح است (ماوردی ،6921 ،ص ،291زحیلی ،6162 ،ج ،1ص .)637درواقع
فقیهان تعزیر را در همان معنای لغویاش ،یعنی تأدیب به منظور منع از تکرار و در
خصوص جرمهایی که در شرع برای آن حد تعیین نشده ،به کار بردهاند که شامل هر کاری
که مجرم را از تکرار جرم باز دارد ،میشود .تعزیر با حدود و مجازاتهای معین این
تفاوت را دارد که از سه جهتِ موضوع ،نوع عقوبت و اندازه عقوبت ،نامعین است و تعیین
آن در اختیار حاکم است (معرفت ،6913 ،ص)643؛ لذا برخی آن را «مجازات نامعین»
گفتهاند؛ به این معنا که از نظر شارع بستگى دارد به نظر حاکم که با درنظرگرفتن علل و
شرایط و موجبات مخفِّفه یا مشدِّده اجرا میشود ،در مقابل «مجازاتهای معین» که در همه
شرایط و امکنه و ازمنه به گونهاى یکسان اجرا مىشود که شامل «حدود» در مورد تخلفات
غیرجنایی و «قصاص» و «دیه» در تخلفات جنایی است (مطهری ،6922 ،ج ،9ص.)697-693

بنابراین بر پایه اندیشه تعزیرات ،حکومت میتواند در سه حوزه موضوع مجازات ،نوع
مجازات و اندازه و کیفیت اجرای مجازات ،دیدگاه برآمده از مصلحت را اعمال نماید.

.1تعمیمتعزیر 
تردیدی نیست که ضرب و تازیانه به عنوان مجازات در حدود و تعزیرات تشیریع شیده و
آیات و روایات و سیره عمل  ،از طریق شیعه و اهل سنت بر این حکم داللت دارد؛ امیا در
اینکه تعزیر منحصر در تازیانه است یا به شیوههای دیگری مثل حبس ،جریمه نقدی ،تبعید،
تهدید ،توهین و ...نیز انجام م شود ،در میان اقیهان اختال

نظیر اسیت .عیدهای گفتیهانید

اصل در تعزیر ،تعزیر بدن و تازیانه است و عقوبتهای دیگر که احیانیا بیه عنیوان تعزییر
انجام م گیرد ،به عنوان بدل از تعزیر است ،نه مصداق از تعزیر؛ لذا تعزیر به غیرتازیانیه و
ضمن تبیین این دالیل به نقد و بررس آنها م پردازیم:

ادلهانحصار 
دلیلاول:عمومات بر حرمت نفس و مال مؤمن داللت دارد .تعزیر با تازیانه از تحت این
عموم خارج شده است؛ زیرا ادله تعزیر در «مادون الحد» ظهور دارد که تنها با تازیانه
مناس

است؛ اما در غیر آن محل تردید است؛ لذا ادله بر عموم خود باق

است (صاا

گلپایگان  ،2242 ،ص .)11این دلیل از جهات مورد بررس است :اوالً تعزیر به غیر ضرب
نیز دلیل دارد و از تحت عموم خارج شده است .هیچ اقیه نیز بر عدم جواز آن تصریح
نکرده ،بلکه یا سکوت کردهاند یا موارد دیگر مثل حبس و توبیخ و تبعید را نیز از مصادیق
تعزیر ذکر کردهاند (حل  ،2211 ،ج ،5ص /222-224طوس  ،2931 ،ج ،3ص /66حل ،2245 ،
ص )563یا انتخاب شیوه تعزیر را در صالحدید حاکم دانستهاند (نجف  ،2225 ،ج،29

ص.)215
پایینتر»« :وَ أَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَ مِنَّاا ُُونَ ََلِا َ»
ثانیاً واژه «دون» در سه معنا به کار م رود « :
(جن« ،)22 :قرب» و نزدیک « :وَ مِنْ ُُونِهِمَا جَنَّتَانِ» (الرحمن )61 :و «غیر»« :وَ يَعْمَلُونَ عَمَا ُُونَ
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از جمله تعزیر مال مشروعیت ندارد .این گروه برای مدعای خود دالیل دارند که در اینجا
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چنیانکیه در

ََلِ َ» (انبیاء .)22 :در قرآن کریم بیشتر در معنای اخیرر اسرتعمال شرده اسرت؛
روایات نیز در بعض موارد به جای کلمه «دون» کلمه «غیر» آمده است؛ میثالً دربیاره واطی
حیوان در صحیحة سماعه آمده است« :يُجْلَاََ ََاًَاغ يَرْااَ الْحَاَ» (کلینی  ،2241 ،ج ،1ص.)142
بنابراین معنای دون الحد این است که تعزیر مجازات غیر از حد است نه اینکه منحصر بیه
تازیانه کمتر از حد است و در غیر آن مصداق نداشته باشید (معرایت ،2965 ،ص .)241البتیه
در بسیاری از روایات مورد بحث ،ضرب به نحو مطلق یا به تعداد معین ولی «دون الحید»،
تعزیر دانسته شده است؛ لذا این جواب أخصّ از استدالل قائل به انحصار اسیت؛ زییرا اگیر
بر ارض خال

ظاهر در روایت «يُجْلََُ الْغُلَامُ ُُونَ الْحَاَ» (کلینی  ،2241 ،ج ،1ص« ،)234دون»

به معنای «غیر» دانسته شود ،باز هم قائل به انحصار م تواند مدع اهم انحصار از آن بشود
(حسین  ،2913 ،ص .)294لذا برخ محققان بحث را به «الحد» منتقل کردهاند؛ بیه ایین بییان
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که «ال» در آن «ال» عهد است و تعزیر کمتر از آن حد معهیود می باشید؛ یعنی تعزییر هیر
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جرم باید کمتر از مقدار حد شرع متناس

با آن جرم باشد؛ میثالً اگیر حید قیذ

بیرای

نسبت زنادادن به کس هشتاد ضربه است ،برای نسیبت اسیقدادن کمتیر از آن اسیت و در
جرمهای که تناسب با هیچ یک از حیدود شیرع نیدارد ،ماننید اخیتالس ،احتییاط اقتضیا
م کند که پایینترین حدود را که حد بردگان است ،انتخیاب کیرد (مکیارم شییرازی،2939 ،

ص .)224به عبارت دیگیر اسیتعمال تعزییر در خصیوص «ضیرب دون الحید» در رواییات
عدیده ،در مورد جرایم است که در صورت احراز شرایط ،حد دارند و حید آنهیا «جلید»
است و در صورت کاملنبودن شرایط ،تعزیر مادون الحد م شیوند (رک :کلینری ،6147 ،ج،7

ص /626 -624حمیری ،6169 ،ص.)632

دلیل دوم :در برخی روایات این مضمون وارد شده که« :إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَاَْ جَعَالَ لِلُال

شَيْءٍ ًَََاغ وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَََّى ََلِ َ الْحَََّ ًَََاغ» (کلین  ،2241 ،ج ،1ص)216؛ یعن خداونید متعیال
برای هرچیز حد معین قرار داده و برکس که به حدی از حدود اله تجاوز کند نیز حیدی
معین کرده است .گفتهاند در این روایات حدّ اعم از حد مصطلح است و شیامل تعزییر هیم
م شود وچون حد مصطلح با ضرب است ،پس تعزیر هم با ضرب است؛ زیرا به هر دو بیا
عنوان واحد اطالق حد شده است.
پاسخ این است که حد در جمله اول به معنای حکم است و در جمله دوم به معنای اعم
از حد مصطلح و تعزیر با ضرب و غیر ضرب (اردبیل  ،2211 ،ج ،2ص .)54به عبارت دیگیر
مقصود از حد در اینجا معنای لغوی آن است .حدود قوانین و مرزهای قیوانین الهی اسیت
فَ تَعْتََُوهَا» (بقره )223 :در روایات نیز همین معنا تبیرین شرده اسرت (شرریف رضری،6161 ،

ص /127کلین  ،2241 ،ج ،1ص ،215ح.)1
دلیل سوم :اطالق برخ

روایات داللت دارد بر انحصار تعزیر در ضرب؛ مثالً در

صحیحة ابنسنان از امام صادق 7در مورد حکم دو مرد که در زیر یک پوشش خوابیدهاند،
م ارماید« :یُجْلَدَانِ غَیْرَ سَوْطٍ وَاحِدٍ» (حر عامل  ،2243 ،ج ،13ص ،33ح)23؛ یعن باید به هر
کدام به اندازه یک عدد کمتر از حد شالق زده شود.
پاسخ این است که این اطالق به واسطه روایات متعددی کیه تعزییر بیه غییر ضیرب را
معین کردهاند ،تقیید خورده است .آنچه از این رواییات اسیتفاده می شیود ،ایین اسیت کیه
م توان از ضرب برای تعزیر استفاده کرد؛ ول انحصار در ضرب را نم توان استفاده کیرد؛
به عالوه انحصار در ضرب تنها در مورد گناهِ ذکرشده در ایین رواییات اسیت؛ بیه عبیارت
دیگر بیان یک مصداق از تعزیر مانع استفاده از مصادیق دیگر نیست؛ چنیانکیه در رواییات
دیگر مصادیق دیگر ذکر شده است؛ مثالً در روایت دیگر حت برای همیین میورد ذکرشیده
در این روایت (خوابیدن در زیر یک پوشش) ،آلودن به نجاست ذکیر شیده اسیت (طوسی ،

 ،2241ج ،24ص )23و در مورد دزدی و اختالس که واجد شرایط حد سرقت نیست ،تعزیر
بهطورمطلق یا تعزیر به حبس معیین شیده اسیت (کلینی  ،2241 ،ج ،1ص )116-115و ایین
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(منتظیری ،2243 ،ج ،1ص .)911در قرآن کریم مقصود از حدود همین است« :تِلْ َ ََُُوُُ اللَّاهِ
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نشان م دهد که ذکر مصادیق دلیل بر انحصار نیسیت ،بلکیه حیاکم شیرع اختییار دارد بیه
تناس

جرم از هر عامل که بازدارندگ بیشتری دارد ،استفاده کند.
دلیل چهارم :به مقتضای قاعده سلطنت ،اصل اول  ،عدم تعدی بیه جیان و میال اایراد

است .تعزیر به ضرب به دلیل خاص (روایت) پذیراته شده و از این اصل استثنا شده است؛
ول موارد دیگر مورد تردید است و در مقام تردید اصل اول حاکم اسیت ،در تردیید بیین
«تعیین» و «تخییر» در مقام امتثال ،عقل حکم به تعیین م کند؛ یعن باید مصیداق معیین کیه
دلیل شرع بر اثباتش وجود دارد (ضرب) ،امتثال شود و اجرای مصادیق دیگیر بیه عنیوان
تعزیر جایز نیست (صاا گلپایگان  ،2242 ،ص.)99
پاسخ این است که ما این اصل و قاعده اول را قبول داریم ،ول تطبیق آن بر میورد را
نم پذیریم؛ زیرا در اینکه «ضرب» تنها راه تعزیر باشد ،جای تردید است و نه یقیین و ایین
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مصادره به مطلوب استغ زیرا اصل مدعا و مطلوب این است که ضرب تنها مصیداق تعزییر
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است و غیر آن محل تردید است .آریف این دلیل جواز ضرب را م رسیاند نیه انحصیار آن
را .به عالوه تعزیر به غیر ضرب محل تردید نیسیت و دالییل متعیددی بیر آن وجیود دارد.
وانگه امر دایر بین تعیین و تخییر نیست ،بلکه این احتمال وجود دارد که رعاییت مراتی
الزم باشد؛ به این نحو که به ترتی

اثرگذاری از توبیخ و مالمت و تهدید آغاز شیود تیا بیه

ضرب و حبس و تبعید و گراتن مال ختم شود .ممکن است کس به واسطه ضرب از جرم
دست برندارد ،ول با پرداخت مال تنبیه شود ،بلکه ضرب و حبس را راه اراری برای ندادن
جریمه تلق کندغ کما اینکه امروزه بسیاری از بدهکاران حاضرند حبس را تحمل کننید ییا
شالق بخورند و در نهایت اموال در دست آنها باق بماند .از طرر

دیگرر دلیرل اجتهرادی

مبنی بر جواز تعزیر به غیر ضرب وجود دارد؛ لذا استدالل به اصل عملی پذیرفته نیست.
بنابراین ادله انحصار قابل پذیرش نیست و نمی توان با این دالیل انحصار تعزیرر در ضررب
را به اثبات رساند .نهایت اینکه ضرب از مصادیق شایع تعزیر است ،از آن جهت که اجررای
آن آسان و کمهزینه و تأثیر آن فوری بوده است.

ادلهتعمیم 
دلیلاول :تعزیر در لغت و روایات و کلمات اقیهان اطیالق دارد و بیه هیر نیوع مجیازات
بازدارندهای که از نظر حاکم دارای مصلحت و قابل اجرا باشد ،اطالق گردیده است و غلبیه
استعمال تعزیر در «ضرب دون الحد» چنانکه برخ پنداشیتهانید (صیاا گلپایگیان ،2242 ،

ص )23-21به سب

رواج و سهولت آن روش بوده است و انصرا

ناشی از غلبیة وجیود

حجت نیست و مفهوم گسترده تعزیر را تضییق نم کند .به عبیارت دیگیر ایین انصیرا

از

انس ذهن نشئت گراته و ااقید صیالحیت اسیتناد اسیت (معرایت ،2965 ،ص .)33تبیادر و
حقیقت شرعیه یا متشرعهبودن تعزیر در معنای ضرب دون الحد هم ثابت نیست؛ لذا حمیل
بر معنای لغوی خود م شود که مطلق منع و ردع است و شیامل همیه انیواع عقوبیتهیا و
شد ،باید اندازه آن معین باشد؛ اما انحصیار بیر ضیرب را داللیت نیدارد؛ بنیابراین تقیییدی
صورت نگراته و هنگام تردید در تقیید م توان به اطالقیات رجیوع کیرد (ااضیل لنکرانی ،

 ،2211ص.)211
دلیلدوم :در روایات مستفیضه که در میان آنها روایت صحیح و معتبر نیز هست ،این
مضمون وارد شده است که «إِنَّ اللَّهَ قََْ جَعَلَ لِلُل شَيْءٍ ًَََاغ وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَََّى ََلِ َ الْحَََّ ًَََاغ»
(کلینی ،6147 ،ج ،7ص)671؛ یعنی خداوند متعال برای هر چیز حد معین قرار داده و بر
کسی که به حدی از حدود الهی تجاوز کند نیز حدی معین کرده است .در این روایات حد
در جمله اول به معنای حکم است و در جمله دوم به معنای اعم از حد مصطلح و تعزیر
با ضرب و غیر ضرب .در این روایات ،معصوم 7در مقام ذکر قانون و احکام به صورت
عام است و در چنین مواردی نمیتوان ادعا کرد که حدود اصطالحی یا تعزیر به یک
عقوبت خاص مد نظر بوده است و به مصادیق دیگر توجه نشده است .شیخ حر عاملی در
کتاب وسائل این روایات را در بابی تحت عنوان «بَابُ أَنَّ كُلَّ مَنْ خَالَفَ الشَّاْعَ فَعَلَرْهِ ٌَََّ أَوْ

تَعْزِيا» آورده است که همگی مؤید این نظر است؛ از جمله در روایت سوم این باب ،امام
صادق 7میفرماید :خداوند در کتاب خود هر آنچه را که بشر بدان نیاز داشته ،بیان فرموده
و برای تعدی از آن حدود ،عقوبتی تعیین نموده است .خداوند در اموال حدی قرار داده یا
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مصادیق متعدد آن م گردد .ظاهر اطالقات روای این است که اگر تعزییر بیا ضیرب واقیع
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در نکاح حدی قرار داده و حد آن این است که از راه حالل به آن دست یابید؛ لذا اگر
کسی از این حدها تجاوز کند ،عقوبت میشود ،به خاطر تجاوز به مرز قوانین الهی:
«لِمُجَاوَزَتِهِ الْحَََّ» (حر عاملی ،6143 ،ج ،22ص .)61در این روایات مقصود امام 7از حد در
جمله اول حکم شرعی و قانون الهی است و در جمله دوم عقوبت به معنای عام آن است
که شامل حدود مصطلح و تعزیرات یا مصادیق و مراتب مختلف آن میگردد .صاحب

جواهر در این مورد میگوید :اگر مقصود از حد در این روایات تعزیر فعلی باشد ،میتوان
چنانکه از استقرای نصوص نیز تعمیم استفاده

تعمیم در تعزیر را از آن استفاده نمود؛

میشود (نجفی ،6163 ،ج ،16ص .)112
دلیلسوم :روایات متعددی از طرق عامه و امامیه بر وجود انواع مختلف مجازاتهای
تعزیری از جمله حبس ،تبعید ،تشهیر ،هجر و تعزیر مال به اشکال و انواع مختلف از
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جمله اتال

و گراتن مال در اقوال و ااعال پیغمبر 9و امیرالمؤمنین 7و خلفا داللت

م کند .درمجموع تواتر معنوی و اجمال این ادله ثابت است؛ ضمن اینکه در بین آنها
*
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روایات معتبری نیز به چشم م خورد و با اطمینان به اینکه در موارد ذکرشده ویژگ
خاص

در مجازات اعالمشده وجود ندارد ،م توان با الغای خصوصیت تعمیم در

مجازاتهای تعزیری را اثبات نمود .با ورود انواع عقوبتهای تعزیری در روایات ،سه
ارض متصور است:
 .2این عقوبتها قسم دیگری از مجیازاتهیای اسیالم در کنیار حیدود و قصیاص و
تعزیرات هستند .این نظر قائل ندارد.

* .منررابع حرربس (ابررنبابویرره ،6169 ،ج ،9ص 96وج ،1ص /79حرعرراملی ،6143 ،ج ،27ص 946و ج،22
ص /634کلینی ،6147 ،ج ،7ص /221طوسی ،6147 ،ج ،1ص ،963ح ،)21تبعید (ابریداود ،6164 ،ج،2
ص /112ترمرررذی ،6149 ،ج ،2ص /111قاضررری نعمررران ،6923 ،ج ،2ص /176نجفررری ،6163 ،ج،16
ص ،)929تشهیر (قاضری نعمران ،6923 ،ج ،2ص ،392کلینری ،6147 ،ج ،7ص ،)293تحقیرر (طوسری،
 ،6147ج ،64ص /12ابنبابویه  ،6169،ج ،1ص ،)94هجر و ترک مراوده (طبرسری ،6972 ،ج ،9ص-73
 /24کلینی ،6147 ،ج ،7ص ،)192مصادره امروال( :ابرنماجره ،6147 ،ج ،2ص )272و عرزل از مناصرب
حکومتی و جریمه نقدی (یعقوبی[ ،بیتا] ،ج ،2ص.)249

 .1این موارد جزو موارد خاص تعزیری است و دلیل تعبدی دارد ،درمقابیل میوارد عیام
تعزیر که با ضرب انجام م گیرد .این ارض نیز بعید به نظر م رسد و دلیل بیر صیحت آن
وجود ندارد.
 .9با ابطال دو فرض قبل ،فرض سوم ،یعنی تعمیم ،متعرین اسرت و قراینری از آیرات و
روایات بر اثبات آن وجود دارد .یکی از فقیهان دراینباره میگوید :اگر کسری جسرتوجرو
کند ،به موارد بسیاری از این قبیل در روایات دست مییابد و اینها همه قطعاً از براب تعزیرر
است؛ چون ما مجازات سومی که نه حد باشد و نه تعزیر ،نرداریم؛ بنرابراین تعزیرر اعرم از
تازیانه است (منتظری ،6143 ،ج ،2ص.)121
دلیلچهارم :در روایات وارده در باب تعزیر ،مقدار آن ،کیفیت اجرای آن ،زمان انجام آن،
دانسته و اختیار تصمیمگیری در این امور را به وی سپرده است (ر.ک :حر عامل  ،2243 ،ج،1

ص 151و ج ،11صص999و 969و ج ،13ص .)29تعبیر «بما یراه الحاکم» که در کت
آمده ،بیانگر همین واقعیت است .شهید اول یک
مطل

اقه

از تفاوتهای حد و تعزیر را همین

م داند که حاکم اسالم در تعیین مقدار و کیفیت اجرای حد اختیاری ندارد و

موارد معیّن در شرع را اجرا م کند ول در تعزیر حاکم این اختیار را دارد که چه نوع
تعزیری ،چه مقدار و در چه زمان انجام دهد و یا اساساً تعزیر نکند ،همه چیز به اختیار و
صالحدید اوست (شهید اول[ ،ب تا] ،ج ،1ص )222و این خود دلیل بر تعمیم است ،وگرنه
اگر تعزیر منحصر به تازیانه بود اختیار و صالحدید حاکم معنای نداشت ،تنها یک راه برای
او باق بود که همان تعزیر با تازیانه بود .هد
روایات هد

از تشریع تعزیر نیز مؤید این نظر است .در

از تعزیر ،اصالح مجرم ،جلوگیری از تکرار جرم ،عبرت دیگران و عدم

جرئتیااتن بر معصیت ذکر شده است (طوس  ،2241 ،ج ،24ص .)64به همین جهت هم در
برخ روایات از تعزیر به تأدی
عالوه لزوم رعایت ترتی

تعبیر شده است (حر عامل  ،2243 ،ج ،13ص .)912به

در تعزیر که در قرآن کریم بدان تصریح شده است (نساء )92 :و

نیز تأثیر تفاوت ااراد در اصالحپذیری در نوع تعزیر ،مؤید این نظر است .هد

از تأسیس
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عفو و بخشش در آن و موارد دیگر مرتبط با جرایم تعزیری را به صالحدید حاکم اسالم
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حکومت اسالم

تنظیم اجتماع و اصالح نواقص و انحرااات آن و رواج معرو

جلوگیری از منکرات و اسادها م باشد؛ بنابراین حاکم
م تواند -و بلکه بر او واج

و

که جامعه را اداره م کند،

است -به هر آنچه صالح مردم و نظام اجتماع م داند از

جمله در مورد انواع تعزیرات به منظور تأدی

و اصالح مجرمان ،حکم کند .به این گونه

احکام ،احکام «والئ » و حکومت گفته م شود .خداوند م ارماید« :النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِرنَ مِنْ

أَنْفُسِهِمْ» (احزاب)1 :؛ پیامبر از خود مؤمنان به ایشان اول است که در جان و مال آنها تصر
کند و به ادله والیت اقیه ثابت شده که در عصر غیبت همین اختیارات را ول اقیه نیز
داراست.
دلیلپنجم :عقوبت در اسالم وسیلهای برای تطهیر فرد و جامعه است و ازاینرو باید بین
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تعزیر و جرم تناسب باشد« :وَ جَزَاءُ سَرِِّئَةٍ سَرِِّئَةٌ مِثْلُهَا» (شوری)14 :؛ لذا نمیتوان جرم را
پیشاپیش معین و پیامدهای سوء آن را برای همیشه اندازهگیری کرد؛ زیرا جرایم بر حسب
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اوضاع و احوال مختلف ،در طول تاریخ ،قابل تنوع و گسترش است و جز در موارد جرایم
و حدود مقرره ،ابعاد و خصوصیات موارد دیگر و مقدار تأثیر آنها قابل پیشبینی نیست و
تنها در مقاطع زمانی محدود میتوان عقوبتهای مشخص را معین نمود؛ به همین جهت
اسالم در باب مجازاتها اصول کلی بیان کرده است تا جزئیات و فروع از آن استنباط شود.
فقیهان و صاحبنظران در هر دوره باید برای تنظیم امور و نیازهای جامعه ضوابط اسالمی
به وضع قوانین در این زمینه بپردازند (معرفت ،6913 ،ص .)33نم توان مجازات تعزیر را که
جرای م بسیار متنوع و بدون کیفر معین یا ااقد شرایط ثبوت مجازات معین را در بر م گیرد،
منحصر در یک نوع (تازیانه) دانست .رعایت سنخیت بین جرم و مجازات خود در تنبیه و
جلوگیری از تکرار جرم تأثیر بیشتری دارد؛ به عالوه راه گریز از مجازات بسته م شود؛
مثال اگر تعزیر مال مشروع باشد ،در صورت ارار مجرم ،اموال او در دسترس است و
م توان از این راه او را مجازات کرد (حسین  ،2913 ،ص.)292

اقوالوآرایفقهی 
اقیهان شیعه به دلیل دوربودن از مناص

حکومت  ،نوعاً ،متعرض بحث تعزیر به غیر ضرب

نشدهاند یا قائل به انحصار تعزیر در ضرب مادون الحد شدهاند؛ ول برخ نیز با توجیه بیه
ادله اوق اتوا به تعمیم دادهاند؛ بهخصوص در میان اقیهان معاصر به دلیل مواجهه با مسیائل
حکومت  ،گرایش به تعمیم زیاد شده است .اقیهان بسیاری بر مصادیق دیگر تعزییر غییر از
ضرب مثل حبس و توبیخ تصریح کرده و آن را منوط به نظر حاکم دانستهاند و برخی نییز
بر تعمیم تصریح کردهاند و تعزیر به ضرب را یک از مصادیق تعزییر دانسیتهانید (طوسی ،

 ،2931ج ،3ص /66حل  ،2211 ،ج ،5ص /923شهید اول[ ،ب تا] ،ج ،1ص /222مجلس ،2246 ،
ج ،6ص /269مجلس  ،2246 ،ج ،26ص /32نجف  ،2225 ،ج ،22ص /223موسوی خوئ ،2936 ،

منتظری ،2243 ،ج ،1ص /912اردبیل  ،2211 ،ج ،2ص.)59
نتیجه اینکه تعزیر منحصر به ضرب نیست و ذکر ضیرب بیه عنیوان مصیداق شیایع در
روایات مانع از اجرای تعزیر به روشهای دیگر نیست؛ بنابراین حاکم شرع با حفظ شیرایط
الزم ،از جمله درنظرگراتن میزان علم و آگاه مجرم ،سن و سال ،شرایط محیطی  ،حسین
یا سوء سابقة مجرم ،عوامل و انگیزهها و زمینههای وقوع جیرم و بیا خره رعاییت تناسی
جرم و مجازات و درنظرگراتن مصالح مجرم و جامعه اسالم  ،به هیر صیورت کیه صیالح
بداند ،مجرم را با توبیخ ،سرزنش ،ضرب ،حبس ،تبعید ،جریمة مال  ،محرومیت از حقوق و
کار ،اتال

ادوات جرم ،تخری

اماکن ،تعطیل محل کس  ،معرا بیه میردم و ...از انجیام

جرم و تکرار آن به وسیله خود او یا ااراد دیگر جامعه باز دارد و در شرایط بسیار نیادر کیه
مصلحت جامعه اقتضا م کند ،حت قتل مجرم به عنوان تعزیر بیه صیالحدید حیاکم موجیه
م شود؛ مانند حکم به قتل اعضای باندهای اساد و قاچاق و توطئه علیه نظیام و جواسییس
و ...همچنانکه امام مجتب  7حکم به قتل جاسوسهای معاوییه داد (مجلسی  ،2249 ،ج،22

ص .)25هرچند در اقه شیعه اتوا به قتل تعزیری داده نشیده ،ولی تحیت عنیاوین دیگیری
چون ااساد ا االرض و محارب و ...حکم به قتل این گونه ااراد داده م شود.
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ج ،2ص /921ااضیییل لنکرانیی  ،2911 ،ج ،1ص /543مکیییارم شییییرازی ،2912 ،ج ،24ص،129
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.2تعزیرمالی 
گذشته از اینکه ادله تعمیم تعزیر بیر مشیروعیت روشهیای دیگیر غییر از ضیرب کفاییت
م نماید ،هر روش ادله خاص خود را نیز دارد .در اینجا ادلهای را که بیه صیورت خیاص
ممکن است بر تعزیر مال اقامه شود ،ذکر می کنییم و در ادامیه بیه انیواع تعزییر میال در
روایات اشاره م کنیم:
دلیلاول :به حکم عقل و شرع انسان بر جان و مال خود تسلط دارد و بدون اجیاز او
نباید در جان و مال او تصر

بشود؛ ول سلطه بر مال از شیئون و لواحیق سیلطه بیر بیدن

است و سلطه بر جان اول بر تسلط بر مال است؛ بنابراین وقت که نقض سیلطة انسیان بیر
بدن (تازیانه) جایز باشد ،به طریق اول نقض سلطه بر اموالش جایز خواهید بیود .سییره و
روش عقال در اعصار مختلف بر اعمال مجازات مال در بسییاری از تخلفیات خصوصیاً در
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خال های مال  ،استقرار یااته ،مؤید مشروعیت تعزیر مال است .این گونه مجیازاتهیا در

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /سیدامراهلل حسینی

زمان ما در تخلفات مربوط به امور رانندگ  ،گمرک ،مالیات ،احتکار و اجحااات مال است
(منتظری ،2243 ،ج ،1ص.)921
دلیلدوم :هد

از حکومت اسالم  ،اصیالح امیور جامعیه ،جلیوگیری از انحراایات،

رواج خوب ها و قطع ریشههای اساد و منکر است؛ لذا بر حاکم اسالم واجی

اسیت کیه

هرچه را مصلحت مردم و نظام م داند ،بیه کیار گییرد؛ از جملیه انیواع تعزییرات (همیان)،
بهخصوص که اداره جامعه مستلزم هزینهها و مخارج سنگین است و از منیابع مهیم تیأمین
این هزینهها که با حکم عقل و عر

هم سازگار است ،جریمههای مال است.

دلیلسوم :تعزیر مجرمان یک امیر تعبیدی محیض نیسیت کیه مصیالح آن بیرای میا
ناشناخته باشد ،بلکه مقصود از آن ،تأدی

متخلف و بازداشتن او و دیگران از تکرار گنیاه و

راتار ناروا و درنتیجه اصالح ارد و جامعه است؛ به همین جهت تعیین نوع و مقیدار آن در
اختیار حاکم است و ارهنگها و تربیتهای مختلف اقتضا دارد در هر جامعهای از روشی
که بازدارندگ بیشتری دارد ،استفاده شود .چه بسا در مواردی تعزیر میال میؤثرتر باشید و
بیشتر به صالح ارد و جامعه باشد و بر عکس تنبیه بدن مؤثر نباشد یا اثر معکیوس داشیته
باشد؛ ازاینرو نوع و مقدار تعزیر به حاکم واگذار شده است (اردبیلی  ،2211 ،ج ،2ص )53و

این با اصل «أخذ به نقیض مطلوب» در مجیازاتهیا سیازگار اسیت؛ یعنی مجیازات بایید
بهگونهای باشد که هد
به اهدا

و خواسته مجرمانه مجرم را نقض کند تا ارتکاب جرم وسیله نییل

نامشروع شناخته نشود (حسین  ،2913 ،ص.)299

دلیلچهارم :ادله نقل روای و تاریخ اراوان دال بر وقوع تعزیر مال در زمان رسول
اکرم 9و امیرالمؤمنین 7و خلفا وجود دارد که م تواند به صورت خاص دست کم به
عنوان قضایای جزئیه بر جواز تعزیر مال

داللت کند؛ به عالوه از اخبار وارده استفاده

م شود که موارد ذکر شده در روایات خصوصیت ندارد .از جمله قلع درخت سمره بن
جندب توسط پیغمبر اکرم 9که بنا بر قول یک حکم حکومت بوده است (خمین ،2935 ،

ج ،2ص )52یا سوزاندن کاالی ااراد متقل

و محتکر توسط امیرالمؤمنین( 7اب داود،2224 ،

کارگزاران متخلف (ثقف  ،2955 ،ج ،2ص /965منقری ،2931 ،صص 64و  ،)31شکستن ظرو
غذاهای ناسالم (بخاری ،2242 ،ج ،5ص ،)11پارهکردن مشکهای شراب (احمد بن حنبل،

 ،2933ج ،1ص )291و درنهایت جزای نقدی و اخذ مال از مجرمان که بارها واقع شده
است (کلین  ،2241 ،ج ،1ص 194و  /949نسائ  ،2923 ،ج ،3ص /35بیهق [ ،ب تا] ،ج،3

ص /113شوکان  ،2319 ،ج ،2ص /232اب داود ،2224 ،ج ،2ص .)931در کنار اینها م توان
کفارات مال را نیز نوع

تعزیر مال دانست (منتظری ،2243 ،ج ،1ص /993اردبیل ،2211 ،

ج ،2ص .)53ممنوعیت شغل (قاض نعمان ،2935 ،ج ،5ص )96و محرومیت از بیتالمال
(بالذری ،6931 ،ج ،2ص /913ابنابیالحدید ،6141 ،ج ،2ص )274از مصادیق دیگر تعزیر مالی
است که در روایات وارد شده است.

.3موجباتتعزیر 
حال بر ارض مشروعیت تعزیر مال آییا می تیوان آن را بیر میدیون مماطیل قابیل انطبیاق
دانست؟ آیا اعل مدیون مماطل قابل تعزیر است؟ موج
ترک واج

تعزیر چیست؟ اقیهیان گفتیهانید:

و ارتکاب حرام و قبیح که در مورد آن مجازات حد تعیین نشده است ،تعزیر

دارد (شهید ثان  ،2223 ،ج ،22صص 911و  /251طوس  ،2931 ،ج ،3ص .)63صاح

جووهر
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ج ،2ص /625ترمذی ،2249 ،ج ،9ص /22ابنحزم ،2224 ،ج ،3ص ،)65خرابکردن خانه برخ
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م گوید« :الخال

و الإشکال نصاً و اتوى ا أن کل من اعل محرماً أو ترک واجباً و کیان

من الکبائر ،الإلمیام تعزییره بمیا الیبلیغ الحید و تقیدیره إلیا اامیام» (نجفی  ،2225 ،ج،22

ص.)223
این مطلب به صورت قاعده «التعزیر لکل حرام» درآمده و مبنای بسیاری از قوانین
جزایی قرار گرفته است .طبق این قاعده میتوان تعزیر را در همه معاصی تسری داد و
دست قاضی و حاکم را در اجرای تعزیر بر خطاکاران باز گذاشت .این قاعده در صورت
ثبوت میتواند مرجع عام در مواردی باشد که در قوانین موجود به عنوان جرم و مجازات
شناخته نشده و مسکوت مانده است و نیز در مورد اعمالی که به مرور زمان مصداق جدید
عناوین محرم و گناهان محسوب میشوند ،صادق باشد و شدت و ضعف گناهان جدید
مانند مقدار تعزیر از شرایط حاکم به دست خواهد آمد؛ کما اینکه بسیاری از اعمالی که در
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قوانین موضوعه فعلی بهویژه در بخش تعزیرات ،جرم تلقی شده و برای آن مجازات تعیین
شده ،نص و دلیل خاصی برای آنها در شرع مقدس وارد نشده است ،با وجود این شورای
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نگهبان قانون اساسی این قوانین را مخالف شرع تشخیص داده است؛ برای نمونه میتوان
به فرار حبسشدگان قانونی در ماده  371یا تهدید و اکراه در ماده  112قانون مجازات
اسالمی اشاره نمود .اهمیت این مطلب زمانی بیشتر میشود که به این نکته توجه کنیم که
طبق «اصل قانونیبودن جرائم و مجازاتها» جرم ،فعل یا ترک فعلی است که در قانون
برای آن مجازات تعیین شده باشد؛ درحالیکه اصل فوق میگوید هر فعل حرامی قابل
تعزیر است ،اگرچه در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده باشد .با توجه به همین مبنا،
شورای نگهبان درنامه  6917/64/61-9972خطاب به شورای عالی قضایی میگوید...« :
الزم به تذکر است که تأخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن
شرعاً جرم و قابل تعزیر است» (مهرپور ،6976 ،ص.)639
در روایات بسیاری به قابل تعزیربودن برخی اعمال حرام -از جمله ازبینبردن جنین
توسط مادر زانیه ،غصب مال یتیم ،خیانت در امانت ،خوردن گوشت خوک ،وطی بهائم،
توهین و هجو ،استمنا ،قصهپردازی ،اختالس ،تنهزدن ،شهادت دروغ و -...اشاره شده است
(کلینی ،6147 ،ج ،7صص 219 ،219 ،216-214و  .)213با توجه به اینکه اعمال ذکرشده در
روایات فاقد خصوصیتاند ،میتوان با الغای خصوصیت ،حکم به کلیت قاعده کرد

(اردبیلی ،6161 ،ج ،69ص )671و نیز ادله امر به معرو
گناهان مصداق منکرند و ترک آنها معرو

و نهی از منکر ،با این بیان که تمام

است و به مقتضای امر به معرو

باید به هر

نحو ممکن گناهکاران مأمور به ترک گناهان شوند و از ارتکاب معاصی باز داشته شوند و

تعزیر از جمله اموری است که با آن میتوان گناهکاران را به ترک گناه وادار کرد .سیره
رسول خدا 9و امیرالمؤمنین 7نیز مؤید این مطلب است .برخی فقیهان نیز گفتهاند :حفظ
نظام مادی و معنوی اقتضا دارد حاکم بتواند هر کس را که با انجام محرمات به مخالفت
نظام میپردازد ،تعزیر نماید (موسوی خویی ،6931 ،ج ،6ص /997خوانساری ،6143 ،ج،7

ص.)37
در مورد عدم پرداخت بده و عدم واای به عهد در قراردادها نیز همین مطل

جرییان

م شود .سیره عقالی عالم در قانونگذاری هم بر این بوده است .حفظ نظام عادالنه و حفظ
مصالح عموم  ،در عرصههای مختلف اقتصادی و سیاس و اداری واج

است و ایین امیر

جز با استقرار نظامات و قوانین و مجازات مجرمان و متخلفان ممکن نیست و مجازاتهیای
حکومت هم منحصر به شالق و حبس نیست ،بلکه هیر مجیازات را کیه بازدارنیده باشید،
شامل م شود؛ مثل جریمه مال که به حس

موارد مختلف است .حیاکم بایید ببینید کیدام

یییک بیشییتر بییه صییالح جامعییه اسییالم اسییت (اردبیلی  ،2211 ،ج ،2ص .)24-93یکی از
اندیشمندان اهل سنت دراینباره م گوید :قاعده عموم این اسیت کیه تعزییر در ارتکیاب
معاص و محارم است؛ ول هر جا که عمل خال

مصلحت عموم باشد ،وصف حرمیت

گراته ،قابل تعزیر است .تعزیر دائر مدار این وصف است (العود  ،2245 ،ج ،2ص.)254-223
به عالوه به ارض که این قاعده کلیت نداشته باشد و مجیازات متخلفیان را از بیاب تعزییر
ندانیم یا به عبارت دیگر تعزیر متخلفان را مجازات ندانیم ،این حقیقت قابل انکار نیست که
تعزیر یک سیاست بازدارنده است و به همین لحاظ به دییدگاه مصیلحت حاکمیان واگیذار
شده تا به نحوی اجرا شود که اعمال آن در مورد یک شخص خاط دربیاره هیزاران نفیر و
در مدت طوالن اثر بازدارنده داشته باشد (عمید زنجان  ،2932 ،ص.)22
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.4تعزیرمالیمدیونمماطل 
تعزیر مال بدهکاران متمکن و متخلف به دو دلیل جایز و بلکه واج

است:

.1دلیلنقلی
تخلف بدهکاران بانک بر اساس نص قرآن کریم و روایات ظلم اسیت و از گناهیان کبییره
حساب م شود و لذا طبق قدر متیقن از مفاد قاعده اوقالذکر این گنیاه قابیل تعزییر اسیت؛
زیرا طبق ادله عام باب معامالت ،از جمله وجوب واای به عقد و عهید (مائیده /2 :مؤمنیون:

 ،)3ادای دین واج

است و تخلف از آن ظلم و گناه است و بر ایین مطلی

دلییل خیاص

روای هم داریم (ابنادریس ،2224،ج ،1ص ،)99به طرق معتبر از پیغمبر اکرم 9نقل شده که
ارمود« :مَطْلُ الْغَنِايِ ظُلْام» (متقی هنیدی ،2242 ،ج ،6ص /119احمید بین حنبیل ،2933 ،ج،93
218

ص /253ترمذی ،2249 ،ج ،1ص /936بخاری )2242 ،و نیز ارمود« :لَيُّ الْوَاجَِِ بِالََّيْنِ يُحِلُ عِاْضَهُ
وَ عُقُوبَتَهُ ،مَا لَمْيَلُانْ َُيْنُاهُ فِرمَاا يَلْااَلُ اللَّاهُ» (بخیاری ،2242 ،ج ،9ص /35ابینماجیه ،2241 ،ج،1
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ص /322اب داود ،2224 ،ج ،1ص.)212
در کت

شیعه روایت اول عمومیاً بیه صیورت مرسیل و بیدون سیند نقیل شیده اسیت

(ابنبابوییه ،2229 ،ج ،2ص)934؛ ول روایت دوم را شیخ طوس بیه نقیل از ابی المفضیل و

هارون بن عمر مجاشع نقل کرده است (طوس  ،2222 ،ص )514که در کت

رجیال  ،اولی

تضعیف شده و دوم هم مجهیول اسیت؛ ولی مرحیوم شوشیتری در میورد ابی المفضیل
م گوید :روایت شیخ از او اگر بیا واسیطه باشید ،قابیل اسیتناد اسیت (تسیتری ،2224 ،ج،3

ص)934؛ چنانکه در حدیث مذکور چنین است؛ چون شیخ م گوید جمیاعت از راوییان از
اب المفضل نقل کردهاند و اما در مورد المجاشع نیز باید گفت چندان مجهول نیست ،بلکه
محققان علم رجال او را از اصحاب امام رضا7

دانستهانید (موسیوی خیوئ  ،2243 ،ج،23

ص .)133در عین حال این ارسال و ضعف قابل توجه نیست؛ زیرا ایین دو رواییت شیهرت
عمل داشته و اقیهان بدان عمل کردهاند .در این رواییات صیحبت از حیاللشیدن آبیرو و
حاللشدن مجازات است و عقوبت و مجازات مطلق بیان شده و م توانید شیامل هرگونیه
مجازات و از جمله مجازات مال بشود و دلیل بر تقیید آن وجود ندارد؛ لذا در بین اقیهان

اهل سنت بودهاند کسان که با استفاده از این روایت به حبس ،منع از مساارت و حت تنبیه
بدن مدیون مماطل اتوا دادهاند (شیربین  ،2911 ،ج ،1ص /255کاسیان  ،2331 ،ج ،1ص/212

نووی ،2245 ،ج ،2ص /296مرداوی ،2244 ،ج ،5ص .)116شیخ طوس می گویید :مقصیود از
عقوبت در اینجا تعزیر و حبس است و مقصود از حاللشدن آبرو این است که طلبکاران او

را «ظالم» خطاب کنند (طوس  ،2931 ،ج ،1ص .)111در روایت دیگری از سیلمة بین کهییل
م گوید شنیدم که امیرالمؤمنین 7به شریح قاض دستور م دهد که بیر تیوانگران کیه در
ادای مال مردم امروز و اردا م کنند ،نظارت کن و حقوق مردم را از آنان بگیر و بیرای ایین
منظور ملک و دارای آنها را بفروش ،همانا من از رسیول خیدا شینیدم کیه ارمیود تیأخیر

توانگر در ادای مال مردم ،ظلم است (کلین  ،2241 ،ج ،1ص .)221در این روایت نییز سیلمة
نهایه بدان استناد کرده است؛ بنا بر این روایت کسی کیه قیدرت دارد ،بایید دیین خیود را
بپردازد و ب جهت تأخیر نکند و اگر چنیین کنید ،مرتکی

ظلیم و خیانیت شیده و حیاکم

م تواند اموال او را بفروشد و دیونش را ادا کند .در روایت از امام صادق 7کس که قصید
ادای دین خود را ندارد ،به منزله دزد است (همان ،ح ،5ص )31و چنانکه م دانیم و امیروزه
محرز شده ،بسیاری از گیرندگان تسهیالت با قصد پیسنیدادن دییون خیود بیه گیراتن آن
مبادرت م کنند و حیلههای اراوان هم در این زمینه به کار م گیرند.
در روایت دیگری که شیخ حر عامل در وسائل نقل کرده ،آمیده اسیت کسیان کیه بیا
وجود تمکن ،در ادای حقوق و دیون خود مماطله م کنند ،باید حیق میردم از آنهیا گراتیه
شود و برای این کار باید زمینها وخانیههیای آنهیا اروختیه شیود (حیر عیامل  ،2222 ،ج،6

ص )114و از پیغمبر اکرم 9روایت شده که ارمود :هر کس که در ادای حق صاح

حقی

امروز و اردا م کند ،درحال که بر ادای آن تواناست ،در ازای هر روز تأخیر ،گناه راهیزن و
زورگیر را دارد (طوس  ،2229 ،ج ،2ص )26و در روایت از امام باقر 7بهصراحت این عمیل
از جمله گناهان کبیره شمرده شده است (ابنبابویه ،2961 ،ج ،1ص .)624شیخ حر عیامل در
کتاب وسائل روایات مربوطه را تحت عنوان «بَابُ تَحْاِيمِ الْمُمَاطَلَةِ بِالََّيْنِ مَعَ الْقَُْرَةِ عَلَاى أََُاِِاه»
(حر عامل  ،2243 ،ج ،23ص )991آورده است.
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بن کهیل تضعیف شده ،ول در داللت روایت بر مقصود تردیدی نیست و شییخ طوسی در
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خالصه اینکه در روایات ،تأخیر در ادای دین در روایات حرام و از گناهان کبیره شمرده
شده است و لذا قابل تعزیر است و مطابق روایات قدر متیقن از قاعده «التعزیر لکل حرام»
شامل گناه مماطله دین م شود .در آرا و اقوال اقیهان صاح

نظر نیز اغل

بر گناه

کبیرهبودن و حرامبودن مماطله مدیون و نیز مجازات او به حبس و گراتن اموال و...
تصریح شده است (محقق حل  ،2224 ،ص 119و  ،2243ح ،1ص /923طوس  ،2931 ،ج،1
ص /131نجف  ،2225 ،ج ،15ص /959طباطبای یزدی ،2219 ،ج ،6ص ،235ص ،212اصفهان ،
 ،2211ص /214خمین  ،2934 ،ج ،2ص 652و ج ،1ص /226گلپایگان  ،2221 ،ج ،1ص،14
مرعش  ،2243 ،ج ،1ص /224صاا

گلپایگان  ،2214 ،ج ،1ص /39سیستان  ،2225 ،ج،1

ص.)132
بنابراین اگر مدیون ،عمداً و با وجود تمکن از ادای دین خیودداری کنید و ییا آن را بیه
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تأخیر بیندازد ،مجازات او جایز است و حاکم بین حبس و جریمه مال مخیر است و امکان
اینکه این جریمه به خود دائن واگذار شود نیز وجود دارد.
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.2دلیلعقلی
از نظر عقل نیز تأخیر در ادای دین تخلف بزرگ است که موجی

اخیالل در نظیام میال

کشور شده و مفاسد بسیاری را در پ داشته است و طبیع است که از این نظر بتوان آن را
جرم انگاشته و حکم به تعزیر آن داد .در زمینه جرمانگاری عمل ،در السفه حقیوق کیفیری
بحثهای زیادی شده است؛ از جمله گفتهاند اگر عمل موج
دیگران بشود یا به نظم اجتماع خلل وارد کند ،موج

صدمه میادی و معنیوی بیه

هرج و مرج شود ،اخالق عمیوم

را ااسد سازد و ...جرم تلق م شود و این امر بیا توجیه بیه وضیعیت اجتمیاع  ،سیاسی ،
ارهنگ و اقتصادی هر جامعه متفاوت است .در نظام کیفری اسالم نیز آنچیه مسیلم اسیت،
این است که اسالم به حفظ نظام ،اعراض و اموال و جیان اایراد بسییار اهمییت داده و هیر
چیزی که این امور را تهدید کند ،قابل مجازات م داند و اساساً السیفه وجیودی حکومیت
همین است ،وگرنه بود و نبود آن تفاوت نخواهد داشت (صاا گلپایگیان  ،2242 ،ص)293؛
بنابراین عالوه بر تمام اعمال حرام که در شرع برای آنها مجازات تعییین شیده اسیت ،آن
دسته از اعمال حرام که دارای ضابطه و معیارهای یادشده هستند ،جیرم و قابیل تعزیرنید؛

مثالً در ماده  535قانون مجازات اسالم هرگونه تواایق و تحیت هیر قیراردادی مبنی بیر
معامله دو کاالی همجنس با شرط اضااه را جرم محسوب کرده و مرتکبان را به رد اضااه و
شش ماه تا سه سال حبس و  12ضربه شیالق و معیادل میال میورد معاملیه ،جیزای نقیدی
محکوم کرده است یا -همیانطورکیه قیبالً اشیاره شید -شیورای نگهبیان در نامیه -9913
 2961/24/22خطاب به شورای عال قضای  ،تأخیر دین حال پس از مطالبه طلبکار را برای
شخص متمکن جرم و قابل تعزیر دانسته است (مهرپیور ،2912 ،ص .)239از طرای امیروزه
مطالبات غیر جاری بانکها از مرز استاندارد گذشته و بدهکاران متخلف ضربههای بسییاری
بر بدنه مال کشور وارد کرده و موج

اختالل در نظام مال و بانک شدهاند؛ لذا این دسته

از متخلفان قابل تعزیر و مجازاتاند و اساساً بدون تعزیر و مجازات آنهیا ایین مسیئله قابیل
اقساط و نقض تعهدات مال خود ،اازون بر ضرر و زیان مال بانکها و مؤسسههیای میال
و اعتباری ،آسی های غیر قابل جبران اجتماع و اقتصادی به کل جامعه وارد م کنند؛ لیذا
حاکم شرع م تواند برای حفظ مصالح اجتماع ،این عیده از پیمیانشیکنان را هماننید سیایر
پیمانشکنان تعزیر کند و یک از انواع تعزییر ،مجیازات میال اسیت .ایین

معصیتکاران و
راهکار نیاز به اشتراط در ضمن عقد هم ندارد

ول م تواند به صورت قانون درآید.

دولت اسیالم اختییار قیانونگیذاری در ایین زمینیه را دارد و همیانطورکیه در زمینیه
راهنمای و رانندگ و مالیات و گمرکات قانون وضع کیرده و مطیابق آن جریمیههیای
مال از متخلفان م گیرد.
این روش مبتن بر جرمبودن تأخیر و مماطله است و ماهیت کیفیری و تنبیهی

دارد و

نه ماهیت خسارت و ترمیم  .غرامت و جریمه توسط دولتها برای تخلف از قوانین و
مقررات وضع م شود؛ ول جبران خسارت درواقع عوض و بدل ضرر مال اسیت کیه
بر اثر کوتاه در پرداخت دیون در سررسید به طلبکار وارد آمده است.
تعزیر مال متخلفان بانک م تواند به روشهای مختلف صورت پذیرد .یک از این
روشها تفویض امر قضای به بانکهاست .بر اساس این روش ،دولت و دستگاه قضای
م تواند در چارچوب قواعد و ضوابط مشخص به بانکها اجازه دهد که متصدی دریاات
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حل نیست .گیرندگان تسهیالت بانکها و مؤسسات مال و اعتباری با تیأخیر در پرداخیت
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جرای م نقدی شوند و مشتریان متخلف را با توجه به علت تأخیر و متناس

با مبلغ و مدت

تأخیر جریمه نمایند .درواقع بانکها و مؤسسات مال ِ دولت به جهت انتسابشان به دولت
م توانند بهخوب متصدی دریاات جرایم مال شوند تا جرایم به حساب دولت واریز شود.
همانگونهکه دریاات جرای م تخلفات رانندگ به اداره راهنمای و رانندگ تفویض شده
است؛ اما الزم است همانند تخلفات رانندگ موارد به صورت روشن مشخص و معین
گردد .بانکها و مؤسسات خصوص

که عضو دیگری از شبکه بانک

کشورند ،نیز

م توانند عهدهدار چنین مسئولیت باشد؛ همانند داتر اسناد رسم که حقوق و مالیاتهای
دولت و شهرداریها را با توجه به الزامات قانون در ثبت و انتقال اسناد ،مشخص و از
متقاض م خواهند تا به حسابهای مربوطه واریز نماید .تفویض دریاات جرایم مال به
بانکها آنها را از صر
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زمان و هزینه جهت تشکیل پرونده قضای ب نیاز م سازد .جرایم

با تفویض قضای توسط بانک وصول شده ،به حساب بانک مرکزی واریز م شود و بانک
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مرکزی م تواند بخش

از جرایم -حداکثر معادل سود تسهیالت -را به بانک مذکور

بپردازد و بقیه را به حساب دولت منتقل نماید .گرچه تعلق بخش از جرایم مال م تواند
جبرانکننده خسارات وارده به بانک شود ،اما چون همه جریمه به بانک نم رسد ،بانک
انگیزهای برای مماطله در وصول مطالبات نخواهد داشت .بنابراین این روش از جهت معیار
بازدارندگ نسبت به مشتری و جبران خسارت نسبت به بانک و ایجاد انگیزه برای اقدام به
موقع برای وصول مطالبات از طر
روش ،جرم به صورت دقیق وشفا
به صورت روشن و شفا

بانک روش مطلوب

به نظر م رسد .البته در این

قانونگذاری م شود ،موارد استثنا و ارااق و تخفیف،

تعریف م شود ،کمیت و کیفیت جریمه مشخص م شود ،میزان

جبران خسارت بانکها از جریمهها روشن م شود و خالصه قوانین در متن قرارداد -نه به
عنوان شرط بلکه به عنوان اطالعرسان  -درج م شود.

نتیجهگیری

تعزیر مال متخلفان بانک به عنوان یک راهکار قابل بررس است و البتیه بیا چیالشهیای
روبهروست :نخست اینکه اصل تعزیر به غیر ضرب محل تردید است ،هرچند ظیاهر ادلیه،

طر

تعمیم را تقویت م کند ،در روایات و سیره ،شواهدی بر وقوع تعزیر مال بیه عنیوان

مصداق از تعزیر ،وجود دارد و اینکه بتوان تأخیر در ادای دیون را موجی

تعزییر دانسیت

نیز با این چالش روبهروست که آیا ایین عمیل صیرااً ییک تخلیف اسیت ییا طبیق مبیان
جرمانگاری م توان آن را جرم و قابل مجازات دانست.

مهمتر از همه چالش در نحوه اجرای آن است؛ زیرا تعزیر نوعاً بیه دسیت حیاکم اجیرا
م شود؛ بنابراین اگر قرار بر آن شد ،قهراً جریمه هم باید به خزانیه دولیت بیرود و ایین بیا
عملکرد بانک که به دنبال جبران خسارت است ،نم سیازد .بیا همیه ایین اوصیا

ایراز و

نشی های ط شده در متن این پژوهش ،نگارنده را به این باور رسانده است که اسیتفاده از
این راهکار امکانپذیر است و اگر مشروعیت آن را بپذیریم ،اشیکالهیا قابیل دایع اسیت.
نیازمند دستور قضای است .به عالوه اجرای آن توسط حاکم صورت م گیرد؛ درحال کیه
اوالً اگر مشروعیت تعزیر مال پذیراته شود ،به صورت طرح به مجلس شیورای اسیالم
ارائه شده و پس از تصوی

قانون م گردد .آنگاه تخلف از قانون جریمهبردار است ،ماننید

جرایم راهنمای و رانندگ  .در این صورت هزینههای دادرس هم ندارد ،به محض تخلیف
بانک به عنوان مأمور اجرای قانون ،متخلف را جریمه م کنید .ثانییاً اجیرای تعزییر توسیط
حاکم مربوط به مجازات حیبس اسیت در میوارد دیگیر -همیانطورکیه برخی از اقیهیان
گفتهاند -خود طلبکار یا حت ارد سوم حس

مرات

امیر بیه معیرو

و نهی از منکیر،

ا هون اا هون م تواند اقدام به مجازات کند و جریمه نقدی آسانترین و در دسترسترین
روش و به عنیوان نخسیتین مرتبیه ا هیون ایا هون متعیین اسیت (ااضیل لنکرانی ،2214 ،

ص .)224به عالوه حاکم متخلف را به خاطر جنبه عموم آن که جرم است ،تعزیر م کنید
و این منااات ندارد با اینکه مال دریااتشده جهت جبران خسارت به متعهدله داده شیود و
این روش مورد تأیید برخ اقیهان معاصر نیز هسیت (همیو ،2911 ،ج ،1س .)2141در ایین
روش مبلغ دریاات از بدهکار به موج

«الزام» است .ماهیت تنبیه دارد و در عین حال تا

حدودی جبران خسارت هم می کنید ،تعلیل در پرداخیت بیهموقیع دیین تخلیف اسیت و
قانونگذار م تواند برای تخلف ،جریمه وضع کنید و پیس از تصیوی

قیانون ،جریمیه بیه
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مهمترین ایرادی که بر این راهکار گراته م شود ،این است که تعزییر کیفیر اسیت و کیفیر
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موج

الزام قانون جریمه دریاات م شود .بدهکار متخلیف بیه موجی

قیانون ملیزم بیه

پرداخت جریمه است ،سقف جریمه را هم قانون تعیین م کند ،جریمه توسط دولت (بانک
مرکزی) دریاات م شود و در صوت که بانیک مرکیزی ،بانیک را مقصیر ندانید ،می تیوان
بخش از جریمه دریاات را برای جبران ضرر و زییان سیپردهگیذار بیه بانیک برگردانید و
م تواند این امر را به خود بانکها تفویض نماید ،مثل جرایم راهنمای و راننیدگ کیه بیه
مأموران راهنمای واگذار شده است .هزینه دادرس هم منتف است و زمان بر هیم نیسیت؛
زیرا پس از تصوی

کل قانون در مجلس بانکها تنها اجراکنندگان قیانونانید ،بیه محیض

تخلیف تیأخیر ،میدیون را جریمیه می کننید .بحیث اقهی تعزییر میال در ایین پییژوهش
بهطورمستواا و کامل انجام شد؛ ول شیوههای عملیات کردن این راهکار نیاز به بحیثهیای
کارشناس بیشتری دارد.
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