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مجازات آخرین راهکار کنترل انحرافات اجتماعی با تأکید بر دیدگاه امام
علی (ع) در نهجالبالغه
تاریخ دریافت95/12/10 :

تاریخ پذیرش96/3/1 :
علیرضا محسنی تبریزی

1

حفیظاهلل فوالدی

2

چکیده
اتخاذ مجموعه راهکارهایی در قالب مجازات هنجارشكنان ،اقدامی است که پس از کاربست
راهکارهای پیشگیرانه و اصالحی ،با هدف حفظ انتظام و همبستگی اجتماعی ،گریزناپذیر
است .بررسی دیدگاه امام علی علیهالسالم برای شناسایی مجموعه اقدامات مؤثر برای تحقق
هدف مذکور و الگوگیری از آن در جامعۀ دینی ،یكی از ضرورتهای پژوهشی است که در
این مقاله گزارههای مرتبط با مقولۀ مجازات از کتاب نهجالبالغه استخراج و با استفاده از
روش کیفی و بهرهگیری از تكنیک نظریۀ مبنایی ،دادهها کدگذاری شده و سپس در قالب
مقولههای محوری دستهبندی و در نهایت ،مقولۀ گزینشی با عنوان «مجازات مجرمان»
انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفته شد .از آنجا که دادهها نظری و متنمحور بوده ،از روش
تحلیل محتوا نیز برای توصیف آنها استفاده شد .در این راستا راهکارهایی از قبیل مجازات
بدنی ،مجازات روحی و روانی ،مجازات سلب صالحیت ،مجازات اقتصادی و حتی با
مجازات سلب حیات از افراد هنجارشكن مطابق با برخی جرمها و با در نظر گرفتن شرایط
بهکارگیری هریک از مجازاتها ،از کالم حضرت به دست آمد.
واژگان کلیدی :علی علیهالسالم ،مجازات ،روش نظریۀ مبنایی ،کنترل اجتماعی،
کجروی.
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 1استاد گروه جامعه شناسی دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 2استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (نویسنده

مسؤل)hfooladi@rihu.ac.ir.
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مقدمه و بیان مسئله
در زندگی اجتماعی ،انسانها به دالیل گوناگون که در جای خود بهه آنهها تصهرید شهده ،دارای
ارزشها و تمایل های مختلف و حتی در مواردی متضاد با یكدیگرند .آنچه تداوم زندگی جمعی
را موجب می شود ،حاکمیت نظم بر روابط جمعی است که در پرتو وجود حكومت و پیاده شدن
مجموعهای از آداب و رسوم مشترک و نیز اجرای قوانین است که همنوایی عمومی را در روابهط
آنها با یكدیگر به دنبال دارد؛ فعالیتهای روزمره انسانها در کنار همهدیگر محصهول ههمنهوایی
عمومی آنان است که از طریق فراینهد جامعههپهذیری ،پیهروی از هنجارهها و الگوههای نقه

و

گروه های مرجع اجتماعی و نیز کاربست جدی مكانیسمهای نظارت و کنتهرل اجتمهاعی محقهق
میشود( .محسنی 71 – 67 :1381 ،و  .)313 – 309اساساً میتوان خاستگاه نامگذاری برخهی از
رفتارها به عنوان رفتار انحرافی را در نقض همنوایی عمومی افرادی در جامعه دانست؛ بهگونهای
که اقدامات کسانی با هنجارهایی کهه اکرریهت پیهروی مهیکننهد ،ههمنهوایی نهدارد .از ایهن رو،
آشفتگیهای رفتاری و در نتیجه اقهدامات هنجارشهكنانه در کهن ههای اجتمهاعی افهراد جامعهه
مشاهده میشود که بخشی از این کن ها ،تا آنجا که تهدیدی علیه نظم اجتماعی نباشند ،طبیعهی
بوده و بلكه گریزی از آنها نیست .زیرا آرام

و بهروزی همگهانی در سهایۀ پیهروی اکرریهت از

الگوهای مطلوب اجتماعی است که چنین وضعیتی بیانگر حاکمیت نظم اجتماعی بر تعامهلههای
جمعی اعضای جامعه در سطوح مختلف آن است .در واقع تأکیهد قابهل تهوجهی کهه در ادبیهات
دینی نسبت به برخی از تكالیف همانند حكم به وجوب امر به معهروف و نههی از منكهر وجهود
دارد ،میتواند ناشهی از دغدغهه منهدی نسهبت بهه حفهظ هنجارههای مطلهوب دینهی در صهحنه
تعاملهای اجتماعی قلمداد شود .بر همین سیاق میتوان کنترل انحرافات اجتمهاعی را در معنهای
فراگیر آن وظیفهای عمومی و همگانی از منظر دینی دانست؛ به گونهای که تكهالیفی هماننهد امهر
به معروف و نهی از منكر اختصاص به فرد یا گروه خاصی نداشته و در ترک آن همگان مسهوول
بوده و باید پاسخگو باشند .در جریان نظارت بر تعاملهای اجتماعی افراد و گهروههها ،مجموعهه
اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ رویكردهای اصالحگرانه از اهمیهت بیشهتری برخوردارنهد .مجموعهه
اقداماتی با عنوان مجازات را میتوان راهکارهایی نهایی و گریزناپذیر قلمداد کهرد .بهدیهی اسهت
غفلت از رفتارهای انحرافی ،موجب تشدید کجروی و شیوع آن در جامعه شهده و در نتیجهه بهه
همریختگی نظم و انسجام اجتماعی و رواج هرج و مرج را به دنبال خواهد آورد.
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میتوان مدعی شد آنچه بنمایۀ اقدامهای کنترلی را در تجویز انواع مجازات تشكیل میدهد،
نه برای انتقامگیری بلكه در جهت حفظ و تداوم امنیت اجتماعی جامعه ضروری میداند .مسولۀ
اساسی این است که برای تحقق این خواستۀ مهم ،چه اقداماتی را باید عملیاتی کرد تا کجروان
را به ترک کن های هنجارشكنانه وادار کرد.
میتوان ادعا کرد که در بررسی منابع دینی ،در مرتبۀ نخست ،گزارههای مرتبط با راهکارهای
پیشگیرانه و سپس درمانی در جهت همراهی ارادی و عمومی اعضای جامعه و نیز درمان آنان با
هدف جامعهپذیریِ مجددشان در راستای بازگشت از انواع کن های هنجارشكنانه ،فراوانیِ به
مراتب بیشتری را در مقایسه با گزارههای مرتبط با مجازات کجروان دارا هستند .این مهم را در

بررسی گزارههای قرآن کریم 1و سایر منابع دینی میتوان مشاهده کرد .بررسی نهجالبالغه که
منبعی قابل اعتماد است و استخراج و دستهبندی گزارههای مربوط به کنترل انحرافات اجتماعی
از دیدگاه حضرت علی علیهالسالم ،نشان داد که همراستا با قرآن است؛ زیرا حجم گزارههای
ناظر بر ارائۀ راهکارهای پیشگیرانه و درمانی ،ابعاد بسیار زیادتری را نسبت به راهکارهای مجازات
منحرفان دارد.
از حجم گزارههای پیشگیرانه و درمانی و نیز در نگاه کلی به رویكرد مكتب اسالم دربارۀ
ارشاد و هدایت انسانها ،میتوان به گفت که مقولۀ مجازات رویكردی است که پس از آگاهی
بخشیها ،زمینهسازیها و تمام شدن حجتها در زندگی جمعی موجه بوده و برخوردهای قهری
در قالب مجازاتها پس از آن مراحل است .با این وصف ،مسولۀ مورد بررسی شناسایی و ارائۀ
راهکارهای کنترل انحرافات اجتماعی از طریق اِعمال مجازات در خصوص افراد هنجارشكن در
جامعه است.

ضرورت و اهمیت تحقیق
با توجه به حاکمیت نظام حكومتی اسالمی و ادعای پیهروی اکرریهت جامعهه از پیشهوایان دیهن،
انجام مطالعاتی از این قبیل برای کسب آگاهی از مجموعه برنامههای آنان در حوزههای مختلهف
و از جمله نحوۀ مجازات کجروان اجتماعی ،اهمیت و ضرورت این تحقیق را دوچندان میسازد
که در عین حال حرکتی در جهت بومی و اسالمیسازی علوم انسانی است.
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1در این زمینه رجوع کنید به رسالۀ دکتری آقای محمد داوری با عنوان کنترل اجتماعی در آموزههای قرآن با
راهنمایی آقای دکتر اورعی؛ ارائه شده در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ .1393
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سؤال تحقیق
پژوه

حاضر در راستای کشف و توصیف مسولۀ مذکور به دنبال پاسخ این سؤال اسهت کهه از

مجموعه کلمات امام علی

علیهالسالم

در نهجالبالغه چهه راهکارههایی بهرای مجهازات هنجارشهكنان

اجتماعی میتوان استنباط کرد؟

پیشینۀ پژوهش
علی رغم وجود گزاره های مفید و شایان توجهی که در منهابع اسهالمی و از جملهه نههجالبالغهه
دربارۀ راه کارهای تربیت و جامعهپذیری افراد جامعه و نیز نق

اصالح ساختارهای اجتماعی در

جهت ایجاد روابط سالم و پرهیز از کن های هنجارشكنانه وجود دارد ،تحقیقی مطابق با عنهوان
فوق یافت نشد؛ اما در عین حال ،به برخی از پژوه ها میتوان اشاره کرد که رویكهرد آنهها بهه
صورت کلی ورود به مسولۀ مجازات از منظر اسهالم و مالحظهه دیهدگاهههای حقهوقی و بعضهاً
اجتماعی در این زمینه است که مهمترین و مرتبطترین آنها با موضوع مقاله معرفی میشوند:
 درّی نجفآبهادی ( )1379در مقالهای با عنوان «مبههارزه با فسههاد در حكومت علویعلیهالسالم» ،ضمن اشاره به هدف و انگیزۀ امام علی

علیهالسالم

از پذیرش حكومت و بررسی

شرایط و زمینههایی از دوران خلیفه سوم که منجر به برپایی حكومت امام گردید بحث کرده
و احادیث مربوط به مبارزه حضرت با انواع مفاسد و نیز ویژگیهای قضات را مفصل
توضید داده است.
 فالحی ( )1389در مقالهای با عنوان «مجازات در حقوق کیفری اسالم» ،فلسفه و هدف ازکیفر مجازات در شریعت اسالمی را از منظر حقوقی به صورت کلی بررسی کرده است.
 سجادی ( ،)1380در پایاننامۀ کارشناسی ارشد خود در رشتۀ مدیریت با عنوان نظام کنترل ونظارت در اسالم (مطالعه تطبیقی با مدیریت عملی) با تأکید بر حكومت امیرالمؤمنین
علیهالسالم بررسی اصول اساسی روشهای کنترل و نظارت را از منظر دان

مدیریت با

رویكردی جامعهشناختی دنبال کرده و در مواردی از مقولۀ مجازات نیز بحث کرده است.
 قدیمی ذاکر ( )1377در پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشكده معارف اسالمی و حقوقدانشگاه امام صادق علیهالسالم با عنوان دیدگاههای جرمشناسانه امیرالمؤمنین علی
علیهالسالم» در دو بخ

موضوع جرم را بررسی کرده است .در بخ

اول با رویكردی
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دوم با رویكردی جامعهشناختی پدیده جرم را با بیان عوامل

زیستی -روانی و در بخ

اجتماعی و محیطی مؤثر در بروز آن تبیین کرده است.
 خسروی ،محمدحسن ( ،)1387در کتاب خود با عنوان «راهكارهای کنترل جرم از نگاهامیرالمؤمنین علیهالسالم از منظری حقوقی ،اصول پیشگیری از جرم را در دیدگاه علی
علیهالسالم

بررسی کرده و در ادامۀ آن به صورت کوتاه روشهای برخورد امام را با مجرمان

آورده است.
 رحمدل ( )1389در کتاب تناسب جرم و مجازات ،مبانی نظری تناسب جرم و مجازات ونیز تناسب آن را در حقوق ایران با رویكردی حقوقی مطرح کرده است.
 یزدیان جعفری ( )1391در کتاب چرایی و چگونگی مجازات ،مجازات را از دید فقهی وحقوقی واکاوی کرده و طی فصلهایی مفصل و با نقل دیدگاههای حقوقدانان ،ابعاد آن را
بحث کرده است.
 -والیی ( ) 1391در کتاب جرایم و مجازاتها در اسالم ،در چند بخ

به تببین قواعد اجرای

مجازات ،انواع مجازاتهای تأدیبی ،تعزیری و حدی و مجازاتهای مستوجب قصاص و نیز
شرایط اجرای مجازاتها در اسالم ،با بررسی دیدگاه فقها از منظری حقوقی مفصل بحث
کرده است.
چنانچه پیداست پژوه

حاضر تفاوت اساسی با تحقیقات پیشین دارد؛ زیرا هم مقولۀ

مجازات را به طور خاص از دیدگاه حضرت امیر علیهالسالم در نهجالبالغه با رویكردی
جامعهشناختی و نیز توجه به آثار اجتماعی آن بررسی کرده و هم سعی کرده در عین اینكه انواع
شیوههای مجازات را متناسب با جرمهای ارتكابی بیان کند ،کارکردهای هریک را نیز در پرهیز
دادن افراد جامعه از کن های منجر به نقض هنجارهای مهم خاطرنشان سازد .همچنین از آنجا
که در این پژوه

با استفاده از روش نظریۀ مبنایی رویكردی کیفی در تحلیل گزارهها بهکار

گرفته شده ،از پژوه های قبلی کامالً متفاوت است.

روش پژوهش
چنانچه اشاره شد برای پاسخ به پرس

اصلی پژوه  ،که از نهوع تحقیقهات کیفهی و اکتشهافیِ

متنمحور است ،با استفاده از رهیافت استقرای کیفی جستجو در نهجالبالغه انجام گرفت و بهرای
تحلیل داده ها از روش نظریۀ مبنایی یا زمینههای 1اسهتفاده شهد .در ایهن روش ،بهرای گهردآوری
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Grounded Theory
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گزارههای مرتبط با مسولۀ پژوه  ،پس از مطالعۀ عمیق نهجالبالغه ،آن بخ
و کلمات قصار که حاوی مطالبی مرتبط با سؤال پژوه

از خطبهها ،نامههها

بود به عنوان واحد تحلیهل جمهعآوری

و سپس در راستای درک مفاهیم مستتر در جمالت ،کدگذاری اولیه انجام گرفت که در واقع این
کدهای اولیه حاکی از مفاهیم موجود در خودِ دادهها و فرایندی برای ایجاد ارتبهاط بهین مفهاهیم
برآمده از دل داده ها و استخراج مضمون جمله جهت ایجاد دسهتهبنهدی جدیهدتر مهیباشهد .در
مرحلۀ کدگذاری محوری ،پراکندگی موجود میان کدها در مرحلۀ کدگذاری اولیه ،به اتحاد نسبی
تبدیل شده و میان دستهبندیهای به وجود آمده در مرحلۀ کدگذاری اولیه ،ارتباط جامعتهری بهه
وجود می آید تا از فراوانی کدهای قبلی ،مقدار قابل توجهی فرو کاسته شهود .آخهرین مرحلهه از
کدگذاری ها ،کدگذاری گزینشی یا انتخابی نام دارد که در این فراینهد از میهان دسهتهبنهدیههای
مختلف ،یک دسته به عنوان هسته و مرکز برگزیده شده و سایر دستهها به آن دسهته ارتبهاط داده
میشود .ایدۀ اصلی همانا ایجاد هستهای اصلی برای ارتبهاط دیگهر دادههها بهه آن هسهته اسهت.
اگرچه مقولۀ گزینشی از درون تحقیق بیرون می آید ،باز یک مفهوم انتزاعی است که حاصل همۀ
تحلیل انجام گرفته در تحقیق ،در قالب چند کلمه بیان میشود .در واقع ایهن چنهد کلمهه حهاکی
است که کل تحقیق دربارۀ چیست (استراوس و کربین.)167 :1390،

چارچوب مفهومی پژوهش
این پژوه  ،با توجه به نوع مطالعۀ آن ،یک مطالعۀ اکتشافی مبتنی بر روش نظریۀ مبنایی بوده و
از این نظر فاقد چارچوب نظری است .زیرا با توجه به تفاوتهای پهارادایمی دو روش کمّهی و
کیفی ،در بررسی های کیفی و اکتشافی به جهای اسهتفاده از چهارچوب نظهری جههت تهدوین و
آزمون فرضیات ،از چارچوب مفهومی جهت استخراج سؤال یا سؤاالت تحقیق استفاده میشهود.
چارچوب مفهومی مجموعه مفاهیم به هم مرتبطی را شامل می شود که بر مفهاهیم عمهدۀ مهورد
مطالعه تمرکز دارد و آنها را در قالب نظام منسجم و مرتبط معنایی بهه همهدیگر پیونهد مهیدههد
(محمدپور.)290:1390،

تعریف مفاهیم مرتبط با پژوهش
«راهکار» را میتوان به مجموعهای از سیاستها و برنامههای عملیاتی که جهت برخهورد بها یهک
وضعیت به کار بسته میشوند ،تعریف کرد .روشن اسهت کهه ایهن سیاسهتهها و برنامهههها بهر
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باورداشتها و اصولی مبتنی است که از آبشخور آنها دستیابی به اهداف میسر میگردد (کویین
و دیگران.)46-33 :1373 ،
«کنترل اجتماعی» را به مجموعه شیوهها ،تدابیر و وسایلی که یک جامعه ،یا یک گروه در راه
تحقق اهداف و هدایت افرادش در جهت رعایت آداب ،عادات ،شعائر ،مناسک و هنجارهای
پذیرفتۀ خود بهکار میگیرد تعریف کردهاند (ساروخانی .)698 :1370 ،از آنجا که همۀ جوامع
دارای هنجارها و قواعد حاکم بر سلوک خاص خود هستند و جامعهای بدون این هنجارها قابل
تصور نیست ،همۀ جوامع سازوکارهایی برای تضمین پیروی از آن قواعد و برخورد با
کجرویهای اجتماعی دارند.
«انحراف اجتماعی» در زندگی جمعی ،به معنای سرپیچی از حرکت در راههای تعیینشدۀ
مدلهای رفتاری و هنجارهای نهادی است که رفتار جمعی را رهبری و هدایت میکنند .با این
بیان ،فرد منحرف کسی است که افعال و کن های

از چارچوبهای تعیینشدۀ زمینۀ اجتماعی

– فرهنگی محیط خارج شود .انحراف از هنجارهای اجتماعی صورتهای گوناگونی دارند؛ از
ناهمنوایی فردی گرفته تا ناهمنواییهای جمعی که دارای ماهیت جمعی و ناشی از بینظمیهای
اجتماعی میباشند (بیرو .)350-351 :1366 ،این واژه را در فرهنگ اسالمی نیز میتوان به عدم
پایبندی به دستورات اجتماعی اسالم که از سلسله مراتب اهمیت برخوردارند ،تعریف کرد؛ به
این معنا که چنانچه فردی در جامعۀ اسالمی ،نسبت به پیروی از هنجارهای اسالمی در عمل
پایبندی از خود نشان ندهد ،از منظر اسالمی بر حسب اهمیت آن هنجارها دچار انحراف و
کجروی شده است.
مراد از «پیشگیری» هر اقدامی که به منظور جلوگیری از وقوع یک پدیده ،قبل از وقوع آن انجام
شود ،پیشگیری از آن پدیده محسوب میشود .این اقدام در واقع نوعی پی دستی کردن ،پیشی
گرفتن و به استقبال رفتن است که گاهی بهصورت هشدار و آگاهی دادن نیز تحقق پیدا میکند.
«درمان» مفهومی است برای اشاره به افرادی که از درونیسازی هنجارها و رعایت قواعد
رفتار بر طبق عوامل گوناگون سر باز میزنند و به کن های نابهنجار رو آورده و درگیر اقدامات
انحرافی میشوند و در واقع ،تمایالت هنجارشكنانۀ خود را جامه عمل میپوشانند؛ درمان یعنی
اقداماتی که چنین افرادی را از کن های هنجارشكنانه بازدارند و به پیروی از چارچوبههای
پذیرفته شده برگردانند.
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«مجازات» اشاره به مجموعه راهکارهایی است تا پس از ناکامی در رویكردهای پیشگیرانه و
درمانی به ناچار ،برای کنترل کن های کجروانه ،مانع ایجاد کرده و از تداوم رفتارشان با استفاده
از اهرمهای گوناگون ،جلوگیری شود.
مراد از «شرایط علّی» شرایطی است که بهر پدیهده اثهر مهیگذارنهد و در واقهع بهه حهواد ،
رویدادها و اتفاقاتی اشاره دارد که منجر به وقوع یها توسهعۀ یهک پدیهده مهیشهود (اسهتراس و
کوربین.)101 :1385 ،
«شرایط مداخلهگر» آنهایی هستند که شرایط علّی را دخیل یا به نحوی تغییر میدهند .شرایط
دخیل اغلب برخاسته از اوضاع و احوال غیرمنتظره هستند (استراوس و کربین.)153-4 :1390،
«شرایط زمینهای» مجموعه خاصی از شرایطاند که در یک زمان و مكان خاص جمع میآیند
تا مجموعه اوضاع و احوال یا مسائلی را به وجود آورند که افراد با عمل/تعاملهای خهود بهه آن
پاسخ دهند (همان .)154 :شرایط زمینه ای ریشه در شرایط علّی دارند و محصول تالقی و تلفیهق
آنها با یكدیگر برای شكل دادن به الگوهای مختلف با ابعاد گوناگون هستند (همان).
«پدیده» واژهای است که به پرس

از جریان چیسهت ،پاسهخ مهی دههد .پدیهده شهكلههای

تكرارشوندۀ رویدادها یا اعمال و تعاملهاست .رویدادها ،اعمال یا تعاملهایی که افراد به تنههایی
یا جمعی در پاسخ به موقعیتی که در آن قرار دارند به زبان میآورنهد یها آن را انجهام مهی دهنهد
(همان.)152 :
استراتژیها و راهبردهایی که کنشگران در مواجه با پدیده و با توجه به شرایط علّی و
زمینهساز اتخاذ میکردند ،باید گفت عمل/تعاملها ،اصطالحاتی هستند که برای اشاره به
تاکتیكهای راهبردی و طرز عملهای عادی و چگونگی مدیریت موقعیتها توسط افراد در مواجهه
با مسائل و امور بهکار میبریم .عمل/تعامالت کن هایی تعمدی و هدفمند هستند که برای حل
مسوله صورت میگیرند (همان.)155 :
اما در خصوص پیامدها باید گفت :پیامدها نتایج اعمال و تعامهلهها هسهتند .پیامهدها بهه مها
میگویند در نتیجۀ اعمال و تعامل هایی که تحت چنان شرایطی صورت گرفتهه یها نگرفتهه ،چهه
پی

آمده (همان .)150 :برخی از پیامدها خواسته و برخهی دیگهر ناخواسهتهانهد (همهان.)156 :

پیامدها می توانند کم یا زیاد ،کوتاه مدت یا بلند مدت ،فوری یا تدریجی ،مشهود یا پنههان ،قابهل
پی بینی یا غیرقابل پی بینی ،دارای اثر محدود یا گسترده باشند (همان.)157 :
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در اینجا آن بخ

از کنترل اجتماعی مدّنظر بوده که جنبۀ اجرایی داشته و در واقع متولی آن

نهادهای رسمی و حكومتی در جامعه است .مجموعه راهکارهایی در قالب مجازاتهای سخت و
تنبیهی محل بحث است که مبتنی بر نوع رفتارهای هنجارشكنانه افراد و با در نظر گرفتن تناسب
مجازات با کجروی افراد باشد.

یافتههای پژوهش
در این بخ

گزاره ها به همراه ترجمۀ آنها آورده شهده و پهس از کدگهذاری اولیهه ،در جهدولی

مقوله های محوری از مفاهیم دسته بندی شدۀ انتزاع و در ادامه با توصیف و تحلیل مقولهههها ،در
نهایت مقوله انتخابی ارائه شده است:
جدول شمارۀ  1کدگذاری مجموعه گزارههای ناظر به مجازات هنجارشکنان
متن عربی

ترجمه

أَلَا مَنْ دَعَا إِلَى هَذَا الشِّعَارِ (الفرقه)
فَاقْتُلُوهُ وَ لَوْ کَانَ تَحْتَ عِمَامَتِی
هَذِه.
 ...أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) رَجَمَ الزَّانِیَ
الْمُحْصَنَ ...
 ...أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص)  ...قَتَلَ
الْقَاتِلَ
لَا أُلْفِیَنَّكُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ
الْمُسْلِمِینَ خَوْضاً تَقُولُونَ قُتِلَ أَمِیرُ
الْمُؤْمِنِینَ [قُتِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ] أَلَا لَا
تَقْتُلُنَّ بِی إِلَّا قَاتِلِی انْظُرُوا إِذَا أَنَا
مِتُّ مِنْ ضَرْبَتِهِ هَذِهِ فَاضْرِبُوهُ
ضَرْبَۀً بِضَرْبَۀ
 ...أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص)  ...قَطَعَ
[یَدَ] السَّارِقَ
 ...أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص)  ...جَلَدَ
الزَّانِیَ غَیْرَ الْمُحْصَنِ

هر کس که مردم را به این شعار «تفرقه و
جدایى» دعوت کند او را بكشید ،هر چند
زیر عمّامۀ من باشد.
 ...رسول خدا (ص) زناکارى را که همسر
داشت سنگسار کرد...

آدرس

خ127
خ127

کدگذاری
دستور به کشتن
دعوتکننده به
1
تفرقه و جدایی
حكم سنگسار در
زنای محصنه
کشتن قاتل

رسول خدا (ص)  ...قاتل را کشت

خ127

مبادا پس از من دست به خون مسلمین فرو
برید {و دست به کشتار بزنید} و بگویید،
امیرمؤمنان کشته شد ،بدانید! جز کشندۀ من
کسى دیگر نباید کشته شود .درست
بنگرید! اگر من از ضربت او مُردم ،او را
تنها یک ضربت بزنید.

ن47

حكم قتل برای قاتل

رسول خدا (ص)  ...دست دزد را برید

خ127

قطع دست دزد

رسول خدا (ص)  ...زناکارى را که همسر
نداشت تازیانه زد

خ127

زدن با تازیانه در
زنای غیر محصنه

ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1در مواردی اگر در جامعه افراد و یا گروههایی پیدا شوند که به تالش در جهت انشقاق و تكه تكه کردن اتحاد
جامعه برآیند ،همانند کاری که خوارج در زمان حضرت امیر علیهالسالم انجام دادند ،چنانچه از مسیر افراط و
تفریط و تفرقه افكنی بازنگردند و به اصالح خود نپردازند ،راهی جز مقابله و مبارزه با آنان باقی نمیماند ( مكارم،
 :1386ج 335-328 : 5با اندکی دخل و تصرف).
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ادامه جدول شمارۀ  1کدگذاری مجموعه گزارههای ناظر به مجازات هنجارشکنان
متن عربی

ترجمه

فَرَضَ اللَّه  ...إِقَامَۀَ الْحُدُودِ إِعْظَاماً
لِلْمَحَارِم

خداوند  ...اجراى «حدود» را براى
بزرگداشت محرّمات الهی واجب کرد
 ...او را (به مقداری که در کار خود خیانت
کرده) با تازیانه کیفر کن ...

 ...فَبَسَطْتَ عَلَیْهِ الْعُقُوبَۀَ فِی بَدَنِهِ ...

آدرس

کدگذاری

ح252

اجرای حدود

ن53

 ...ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّۀِ ...

 ...سپس او را خوار دار ...

ن53

ازْجُرِ الْمُسِیءَ بِرَوَابِ الْمُحْسِن

بدکار را با پاداش دادن به نیكوکار ،آزار ده.

ح177

 ...وَ وَسَمْتَهُ بِالْخِیَانَۀِ ...

 ...و او را خیانتكار بشمار ...

ن53

 ...وَ قَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَۀ
فَرَضَ اللَّه  ...الْقِصَاصَ حَقْناً
لِلدِّمَاء ...
 ...لَمْ یَكُنْ أَحَدٌ أَهْوَنَ عَلَیَّ مِمَّنِ
اعْوَجَّ مِنْكُمْ ثُمَّ أُعْظِمُ لَهُ الْعُقُوبَۀَ وَ
لَا یَجِدُ عِنْدِی فِیهَا رُخْصَۀ ...
فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَۀً بَعْدَ نَهْیِکَ إِیَّاهُ
فَنَكِّلْ بِهِ وَ عَاقِبْهُ [مِنْ] فِی غَیْرِ
إِسْرَافٍ.
 ...وَ أَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ...
 ...وَ السُّلُوُّ عِوَضُکَ مِمَّنْ غَدَر ...

 ...و طوق بدنامى به گردن

بیفكن.

خدا « ...قصاص» را براى پاسدارى از
خونها ...واجب کرد ...
 ...خوارترین افراد نزد من انسان کجرفتار
است ،که او را به سختى کیفر خواهم داد،
و هیچ راه فراری نخواهد داشت ...
پس کسى که پس از منع تو احتكار کند ،او
را کیفر ده تا عبرت دیگران شود.
 ...و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او
باز پسگیر ...
 ...و دورى کردن ،کیفر خیانتكار است ...

جدول کدگذاری محوری :در این بخ

ن53

1

تازیانه زدن به
خیانتكار
خوار کردن
خیانتكار
پاداش نیكوکار،
آزاری علیه بدکار
قراردادن خیانتكار
در زمره خیانتكاری
معرفی عمومی
خیانتكار به بدنامی
2
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مقولههای به دست آمده در مرحلۀ کدگذاری اولیه در

قالب مفاهیم محوری و کلیتری تجمیع شده تا توضیدهای کاملتری نسبت به آنها ارائه گردد.
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1بدیهی است با اجرای حد ،گناه در نظرها پراهمیت خواهد شد و کمتر کسی به سراغ آن میرود؛ زیرا میداند
عالوه بر مجازات الهی در سرای آخرت ،در این دنیا هم مجازات سنگینی دامن او را میگیرد و این امر سبب امنیت
جامعه و حفظ آن از آلودگیهای گسترده خواهد شد( .مكارم :1390 ،ج)91 : 14
 2درست است که ظاهراً بر اثر قصاص ،فردی از جامعه حذف میشود ولی این حذف سبب پیشگیری از قتلهای
آینده است ،زیرا افرادی که به فكر قتل دیگران می افتند هنگامی که منظرۀ قصاص در نظرشان مجسم میشود و
خود را در خطر قطعی میبینند از این عمل خودداری میکنند (مكارم :1390 ،ج.)91 : 14
 3در برابر کسانی که پیمان خود را با انسان میشكنند دو گونه عكسالعمل ممكن است نشان داد :نخست اقدام
متقابل و پیمانشكنی و راه دیگر اینكه انسان آنها را از صفحۀ زندگی خود طرد و حذف کند و برای همیشه به
فراموشی بسپارد و این مجازاتی است سنگینتر برای این افراد؛ زیرا نه تنها یک دوست وفادار را از دست دادهاند،
بلكه دیگران هم که از این رخداد باخبر شوند از پیمانشكن فاصله میگیرند (مكارم :1390 ،ج.)621 : 13
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مؤلفهها
قطع دست دزد ،زدن با تازیانه در زنای غیرمحصنه ،تازیانه زدن بهه خیانتكهار ،اجهرای
حدود ،مجازات جدی کجرفتار
خوار کردن خیانتكار ،پاداش نیكوکار آزاری علیه بدکار ،قهراردادن خیانتكهار در زمهره
خیانتكاری ،معرفی عمومی خیانتكار به بدنامی
طرد خیانتكار ،بازپسگیری اموالِ در تصرفِ خیانتكار
مجازات محتكر پس از منع از احتكار
دستور به کشتن دعوتکننده به تفرقهه و جهدایی ،حكهم سنگسهار در زنهای محصهنه،
کشتن قاتل ،حكم قتل برای قاتل ،قصاص

با بررسی دادههای مربوط به مجازات هنجارشكنان در نهجالبالغه ،مجموعهای از راهکارها
وجود دارند که بیانگر شدت عمل و اِعمال مجازاتهای خشن و بازدارنده نسبت به مجرمانی
است که رویكردهای پیشگیرانه و اصالحی در آنان مؤثر نبوده است؛ یعنی تجویز انواع شیوههای
مجازات از تنبیه بدنی تا مجازاتهای مالی ،روانی و حیریتی و حتی سلب حیات مجرم را با قید
ضرورتِ رعایت تناسب ،میان مجازات با جرم ارتكابی ،پس از ناکامی در رویكردهای پیشگیرانه و
اصالحی نسبت به مجرمان صورت میگیرد و همانطور که از عنوان این مقاله نیز پیداست در واقع
اِعمال مجازات ،به عنوان آخرین راهکاری است که برای کنترل کن های مجرمانه باید اجرا شود.
شایان ذکر است اگرچه امروزه در دنیا نسبت به مقولۀ جرم و نحوۀ مجازات مجرمان
تغییراتی پدید آمده و به زعم خود نسبت به گذشته« ،انسانیتر و همدالنهتر» شده ،و از این منظر
کوشیده است تا درک بهتری از مجرم و نحوۀ تعامل با وی را دریابد؛ ولی واقعیت میدانی قضیه
حاکی است که این تغییر نگاه نتوانسته در کنترل جرم و جنایت و شكلگیری انواع مجرمان
حرفهای و کارکشته موفق شود (عبدی و کلهر .)5 :1388 ،از اینرو ،دیدگاه دینی و از جمله
مفاهیم استخراجی از کلمات حضرت امیر

علیهالسالم

را میتوان راهکاری گریزناپذیر و ضروری

دانست که در اجرای آن نباید احساسات را داخل کرد.
مالحظۀ کلی این مجموعه مفاهیم برای مجازات مجرمان ،بیانگر این واقعیت است که با در
نظر گرفتن اصل کلی تناسب مجازات با جرم ،طیفی از مجازاتهای مختلف در انتظار
هنجارشكنان است .به نظر میرسد این تنوع در راهکارها ،به عدالت نزدیکتر باشد؛ زیرا چه بسا
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هنجارشكنانی که نوع عمل انحرافی آنان به گونهای است که اجرای مجازاتهای متعدد متناسب
با اثرات کن های هنجارشكنانه ،سزاوار و به جا باشد .برای مرال ،کارگزاری خیانتپیشه که با
سواستفاده از اعتماد جامعه به وی ،در جامعه مرتكب خالف شده و به حیریت اجتماعی دین و
مسلمین خیانت کرده ،اقتضای انصاف و بلكه همراهی تمامی اعضای جامعه آن است که در
مجازات چنین شخص خیانتكاری ،عالوهبر جریمههای مالی که با سواستفاده از موقعیت خوی
وارد کرده ،از جنبۀ حیریتی نیز با بدنام کردن او جبران شود تا خالفكاریاش بر همگان آشكار
شده و آلودگی دامن دین و جامعه از چنین جرائمی پاک گردد؛ وگرنه در پنهانی و خلوت چنین
فردی را محاکمه و جبران مافات کردن ،تناسبی با کجروی آشكار و خیانت آن شخص خیانتكار
نخواهد داشت .این مطلب گویای امكان صدور مجازاتهای متعدد برای برخی کجرویهای
خاص مرل «خیانتكاری» و همانند آن است .اساساً میتوان تصرید کرد امروزه یكی از
درخواستهای همگانی در جامعۀ اسالمی ،عدم رعایت شأن و مرتبۀ کارگزاران خائن از سوی
محاکم قضایی و برخورد سریع و جدی با مجرمان دانه درشت و یقه سفید است .در اینجا
توضید کوتاهی دربارۀ هریک از مفاهیم محوری فوق بیان میشود.
مجازات بدنی
ترکیب «مجازات بدنی» هر چند از نظر لغوی دارای معنا و مفهومی نسبتاً روشن است ،تعریفهی
اصطالحی نیز از آن ارائه نشده است .در این مقاله آنچه از ایهن ترکیهب قصهد شهده ،مطهابق بها
معنای لغوی آن ،اجرای هرگونه مجازاتی است که منجر به وارد آمدن زجر و یا صدمه بر جسهم
شخص کجرو میگردد؛ اقداماتی همچون زدن تازیانه بر بدن مجرم ،قطع دست دزد ،زدن تازیانه
بر بدن خیانتكار ،اجرای حدود و ...و با توجه به نوع مجازاتهها در اینجها ،از عنهوان «مجهازات
بدنی» استفاده شد.
بیان این نكته ضروری است که اجرای مجازاتهای بدنی که در دین اسالم به آنها دستور
داده شده ،هیچگونه نسبتی با کارهای غیرقانونی و نامشروعی که به عنوان شكنجه از آنها یاد
میشود ندارد؛ زیرا اینگونه دستورهای دینی ،حكمی متناسب با هنجارشكنیهای خاصی همانند
سرقت ،خیانت ،تعرض به دیگری و ...است؛ ولی کارهایی مانند شكنجه ،در واقع زجر برای
گرفتن اقرار و اعتراف از انسان نسبت به کارهایی است که ای بسا اساساً وی خالفی را مرتكب
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نشده و از این طریق میخواهند او را تحت فشار قرار دهند .بنابراین نباید در این موارد دچار
سو برداشت شد.
روشن است که هدف در اینگونه مجازاتها جنبۀ بازدارندگی آن مدّنظر بوده تا تنبیه مجرم
درس عبرتی برای دیگران باشد.
مجازات روحی و روانی
روان شناسان اجتماعی فرایند مهار رفتار نابهنجار کنشگر را با ارائۀ تقویتکنندۀ منفی یها محهرّک
آزارنده ،زمینهساز تضعیف رفتار نابهنجار میدانند (سیف .)178 :1379 ،به بیان دیگر ،میتهوان از
طریق اِعمال شیوههای آزارنده موجبات کاه

و یا حذف رفتهار نهامطلوب از سهوی کنشهگر را

فراهم آورد .روشن است که شیوههای آزارندۀ نهوعی مجهازات و تنبیهه بهرای شهخصِ مرتكهب
رفتارهای نابهنجار و مجرمانه است .آنان روشهای گوناگونی را بهرای کاسهتن یها از بهین بهردن
رفتارهای منفی چنین افرادی ارائه دادهاند که نتیجه آن راهها بازداشهته شهدن وی از ادامهۀ رفتهار
نابهنجار است؛ انسان با آزار و اذیّتی که در نتیجه به کارگیری شیوههای بازدارنده به او میرسهد،
در واقع با نوعی مجازات ،در قبال رفتار نابهنجهار خهوی

متنبهه مهیشهود (همهان.)330-339 :

مطابق کالم حضرت امیر علیهالسهالم ،اینكه در جههت بازداشهتن شخصهی نابهنجهار از ادامهۀ رفتهار
هنجارشكنانه اش ،فرد نیكوکاری را مورد تشویق قرار دهیم ،در واقع با عدم حمایت و عدم تأیید
فرد هنجارشكن و با تشویق رفتار پسندیدۀ فردِ بهنجار ،وی مجازات شده و به این شیوه او برای
تأیید رفتارش از سوی دیگران ،ناچار به ترک آن رفتار خواهد شد .همچنهین خهوار کهردن فهرد
خیانتكار ،نسبت دادن خیانتكاری به وی و نیز معرفی عمومی خیانتكار به بدنامی ،به جهت اینكه
مقبولیت اجتماعی وی را به شدت از بین میبرد ،اینگونه راهکارها ،مجازاتهای سنگین روحهی
و روانی برای فرد خیانتكار قلمداد میشود که پیامهدی جهز دوری سهایر افهراد از رو آوردن بهه
کارهایی که چنین مجازاتهایی را به دنبال خواهد آورد ،نخواهد داشت.
مجازات سلب صالحیت
یكی از نكات قابل توجه و ارزشمند در مكتب اسهالم خهدمترسهانی بهه ههم نوعهان و توفیهق
کوش

در جهت رفع نیازهای آنان است؛ که این مهم با رسیدگی به حال افراد نیازمند و تهالش

در حل مشكالت مردم دستیافتنی است؛ در واقع هر فردی آنگاه نزد خداونهد جایگهاه بهاالتری
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خواهد داشت که نفع وی به مردم بی

از سایرین باشد .در روایتی به نقل از پیامبر اسهالم (ص)

آمده که از حضرت

سؤال شد چه کسی محبوب ترین انسان هها نهزد خداونهد اسهت ،در پاسهخ

فرمودند« :آنكه نفع

به انسان ها بیشتر برسد 1».یكی از مهم ترین راه هایی کهه بهه انسهان امكهان

می دهد تا در جهت خدمت به هم نوعان اقدام کند ،کسب صالحیت و پهذیرش اجتمهاعی بهرای
عهدهداری امور مردم و دسترسی به اموال عمومی برای خدمت بهه آنهان اسهت ،تها بها اعتمهاد و
مقبولیتی که فرد با حُسن امانت داری پیدا می کند به ادامۀ خدمت بپردازد؛ روشن است که انسهانِ
پایبند به چنین روندی احساس خوشایندی از انجام وظیفه در خدمت به دیگران خواهد داشهت؛
با این اوصاف ،اگر شخصی از اعتماد عمومی سوء استفاده کرد و مرتكهب خیانهت شهد ،روشهن
است که اقتضای خیانتكاری« ،باز پسگیری اموال در اختیار» از او خواهد بود؛ عالوهبر اینكه اگر
این بیاعتمادی و بازپسگیری اموال در تصرف وی همراه شود با معرفی وی به عنوان شخصهی
«بدنام»« ،خیانتكار» و ...یا طهرد وی از اجتمهاع .روشهن اسهت کهه آگهاهی از وجهود ایهنگونهه
مجازاتها بسیاری از اشخاص را از دستبرد و خیانت در اموال عمومی بازمیدارد.
در میان دستورهای حكومتی حضرت امیر علیهالسالم مجازات شخص «خیانتكار» را میتوان
در زمره شدیدترین انواع مجازاتها دانست؛ زیرا مجموعهای از انواع مجازاتها را به صورت
یكجا علیه شخص خیانتكار مطرح کردهاند؛ آنجا که میفرمایند« :از همكاران نزدیكت سخت
مراقبت کن ،و اگر یكى از آنان دست به خیانت زد ،و گزارش جاسوسانِ تو هم (متفقاً) آن
خیانت را تأیید کرد ،به همین مقدار (به عنوان) گواهى قناعت کرده او را (به مقداری که در کار
خود خیانت کرده)  )1با تازیانه مجازات کن )2 ،آنچه از اموال که در اختیار دارد از او
بازپسگیر )3 ،وی را خوار دار )4 ،او را خیانتكار بشمار ،و  )5طوق بدنامى به گردن

بیفكن».

2

این بیان حضرت گویای جواز نوعی از «مجازات ترکیبی» علیه خیانتكار است؛ آنجا که شخص
خیانتكار عالوهبر تحمل مجازات جسمی (مجازات با تازیانه) ،با انواعی از مجازاتهای حیریتی و
روانی (خوار کردن ،خیانتكار شمردن ،طوق بدنامی بر گردن وی افكندن) مجازات سلب صالحیت
(طرد و دوری گزیدن از او) نیز روبرو میشود (فیروزآبادی و صادقی.)29-26 :1392 ،
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1أَنْفَعُ النَّاسِ لِلنَّاس (مجلسی1404 ،ق :.ج.)4 :9
 2وَ تَحَفَّظْ مِنَ الْأَعْوَانِ فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ یَدَهُ إِلَى خِیَانَۀٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَیْهِ عِنْدَکَ أَخْبَارُ عُیُونِکَ اکْتَفَیْتَ بِذَلِکَ
شَاهِداً فَبَسَطْتَ عَلَیْهِ الْعُقُوبَۀَ فِی بَدَنِهِ وَ أَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّۀِ وَ وَسَمْتَهُ بِالْخِیَانَۀِ وَ قَلَّدْتَهُ
عَارَ التُّهَمَۀ (نهجالبالغه ،نامه .)53
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مجازات اقتصادی
چنانچه اشاره شد مجازات هنجارشكنان معطوف به ترجید مصالد اجتماعی بر مصلحت فردی و
نیز با قصد اصالح کجروان و نیز عبرتگیری دیگران از عاقبتِ کجروی اوست .البتهه در نگهرش
اسالمی در مواردی مجازات کجهرو بهر مبنهای نقهض هنجارههای اجتمهاعی و دسهتورات دینهی
صورت میپذیرد .بر این اساس ،در پارهای از کجرویها ،میبایست با مالحظهه دسهتور دینهی از
سویی و نوع نقض هنجارهای اجتماعی ،مجازات به اجرا درآید؛ مرالً در جرمی همانند احتكار با
فراهم شدن شرایط تطبیق عنوان احتكار بر یک اقدام ،که در کتابهای فقهی حدود شه

شهرط

برای آن بیان شده ،مجازاتی همانند جریمه مالی ،زندان ،شهالق و  ...مطهرح شهده اسهت (االمهام
الخمینی1384( ،ق).)669-681 :
مجازات سلب حیات
دستور حضرت امیر علیه السالم به سلب حیات از دعوتکننده به «تفرقه و جدایی» که در جریان
جنگ جمل ،نسبت به سران و عوامل اصلی آن فتنه عظیم مطرح شده از آنجا که اقدام آنان کیهان
جامعۀ اسالمی را مورد تهدید جدی قرار داده و تفرقه را در جامعه موجب شده بود ،نكتهای مهم
را در برخورد با تفرقهافكنان و عوامل فتنهگر گوشزد مهیکنهد؛ زیهرا چنهین افهرادی بها اقهدامات
خطرناک و تفرقه افكنانه خود در بین مردم ،موجب به هم خوردن همبستگی میان آنان میشهوند.
از این مطلب میتوان اهمیت و جایگاه وحدت و یكپارچگی را در جامعه فهمید.
در مورد مجازات سلب حیات از طریق «سنگسار در زنای محصنه» نیز باید توجه داشت که
در اسالم حكم فوق برای «زنای محصنه» در صورتی است که چنانچه مرد یا زنی که دارای
همسر دائمی است و هرگاه هریک از آنان نیاز جنسی داشت ،امكان ارضا توسط همسر خود
مهیا باشد و مانعی در کار نباشد؛ با این حال وی به زنا رو آورد و با زن شوهردار و یا مرد زندار
دیگری نیاز جنسی خود را برآورَد .روشن است که این اقدام حكایت از عدم سالمت چنین
شخصی ،اعم از مرد و زن ،دارد .البته حكم زنای محصنه با تحقق شرایط ش گانهای اجرا
میشود که در کتابهای فقهی به صورت مفصل به آنها پرداخته شده است (همان.)589-585 :
شایان توجه است که مكتب اسالم در مواردی همانند جان ،ناموس ،آبرو ،مال و منزلت اجتماعی
مردم بسیار حساس بوده و برای تعرضکنندگان به اینها مجازات سنگین و سختی در نظر گرفته
است .در انحرافات جنسی نیز همانقدر که سختگیری در مجازات آن مطرح کرده ،در نحوۀ
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اثبات آن هم مالحظات دشواری را در نظر گرفته است .برای مرال ،راه اثبات زنا را در این
دانسته که زن یا مرد بالغ ،بدون اکراه و در کمال آزادی و صحت عقل و اختیار و با قصد ،چهار
مرتبه ،اعتراف به عمل خالف خود کنند و هر بار که اعتراف به زنا کردند ،قاضی نه تنها نباید
آنها را برای اعتراف در مرتبۀ بعد تحت فشار قرار دهد ،حتی نباید آنها را تشویق به اعتراف
نماید و بلكه باید به گونهای این اعتراف آنان را توجیه به امور دیگر کرده و اگر امكان حمل بر
عمل صحید است بر آن حمل نماید و ...یا چهار انسان عادل (که عدالت هم شرایط دشواری
دارد) به طور محسوس و عینی کار آنها را دیده باشند و هر چهار نفر به آن عمل ،همزمان
شهادت دهند (همان.)592-589 :
«زنای غیر محصنه» نیز به معنای آن است که شخص زناکار ،اعم از زن و مرد ،فاقد همسر و
مجرد باشد و به اختیار خود زنا کرده باشد .برای مجازات زناکار غیر محصنه ،در مرتبۀ اول،
یكصد ضربه شالق و اگر تا سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد نیز خورده باشد ،مجازات در
مرتبۀ چهارم ،سلب حیات از اوست (همان.)595-593 :
با توجه به زمینهها و شرایط رخداد اینگونه اعمال انحرافی ،بهخصوص در مورد زنای
محصنه ،در واقع عمل شخص با این وضعیت ،نمیتواند صرفاً از روی تحریک غریزه جنسی
باشد ،بلكه او گویا به فحشا روی آورده و از نظر اسالم چنین رویهای برای جامعه و مسلمانان
همانند غدهای چرکین خواهد بود که باید از بین برده شود تا خالفكاری وی بیشتر به جامعه
سرایت نكند و روشن است که هدف اصلی از صدور مجازاتی همانند سنگسار جنبۀ بازدارنده و
عبرتگونه داشته تا چنانچه کسانی قصد انجام چنین کاری را داشته باشند با تصور عواقب آن،
از انجام آن منصرف شوند.
با توجه به راههایی که برای اثبات زنا در شرع اسالم بیان شده ،به نظر میرسد در این
مكتب ،اصل بر عدم اشاعه و پرهیز از اثبات چنین مواردی بوده و حتیاالمكان در صدد
جلوگیری از میل به اثبات آن و نیز عدم پیگیری آن و بلكه موانعی دشوار در راه اثبات چنین
عملی قرار داده است .باید خاطرنشان کرد که این رویكرد مكتبی برای کارگزاران و
دست اندرکاران جامعۀ اسالمی بسی حائز اهمیت و شایان توجه است .گویا نگاه مكتب اسالم در
این زمینه چشمپوشی و عدم کنجكاوی از تعاملهای اجتماعی عمومی مردم است و چندان به
دنبال دقت و ریزبینی دربارۀ تعاملهای آنان نیست؛ زیرا با نگاه دقیق به شرایط اثبات زنا و اینكه
چهار نفر همزمان با هم عمل مزبور را از سوی آن دو عیناً مشاهده کنند ،بسیار بهندرت میتواند
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رخ دهد و جالب است که اگر این مشاهده عینی و قطعی برای تعدادی کمتر از چهار نفر از
افراد مورد اطمینان پی

آید ،آنان حق ندارند اقامۀ دعوا کرده و شهادت به آن عمل دهند؛ بلكه

اگر چنین اقدامی کنند سزاوار تعزیر شده و مجازات میشوند.
قصاص (مقابله به مثل در جنایت عمدى) :منظور واژه این است که انسان بداند در صورتی
که مرتكب خطایی عمدی علیه دیگری شود ،مقابله به مرل خواهد شد؛ به این معنا که اگر دست
به کشتن دیگری بزند ،او نیز کشته خواهد شد یا اگر آسیبی به کسی برساند مجازات برابر
خواهد دید .حكم به قصاص و برخورد عقالنی با مقولۀ قتل و قاتل که به تعبیر قرآن موجب
حیات و سالمت جامعه است ،مطابق آیۀ شریفه که میفرماید« :و ای خردمندان ،شما را در
قصاص زندگانی است ،باشد که به تقوا گرایید» ،1از این بیان قرآن به دست میآید که حكم
قصاص جنبه انتقامجویى ندارد؛ بلكه راهکاری عقالنی و گریزناپذیر برای بازدارندگی افراد از
تداوم ارتكاب اعمال خطرناکی همانند قتل است و گویا اعالم این است که رویكرد جامعه
نسبت به این گونه اعمال رضایت بر سلب حیات و حذف از حضور در جامعه دربارۀ افرادی
است که با زیر پا نهادن ترس از خدا ،بیمهابا عمل میکنند و دیگران را میکشند .زیرا چنانچه
به هر دلیلی در جامعه شخص قاتل با قصاص به سزای عمل

نرسد ،هم عدالت و هم امنیّت از

جامعه سلب میشود و البته تجربه هم نشان داده است که اگر این حكم برداشته شود و افراد
جنایتکار احساس امنیت کرده و به جان مردم بیافتند ،در چنین شرایطی آرام

از جامعه سلب

خواهد شد .در قرآن کریم ،خداوند میفرماید ...« :هر کس انسانى را که نه مرتكب قتل شده و نه
فسادى در زمین کرده ،به قتل برساند ،مرل این است که همۀ مردم را کشته و کسى که یكى را
احیا کند ،مرل این است که همه را احیا کرده باشد» .2از مفهوم آیه میتوان دریافت که اهمیت
زندگی و حیات از منظر قرآن باال بوده و به همان میزان ،سلب حیات از دیگری به ناحق تا چه
اندازه سنگین و دارای آثار غیر قابل جبران است.

شایان ذکر است با توجه به اینكه در این پژوه  ،صرفاً از گزارههای کتاب نهجالبالغه
مرتبط با مقولۀ مجازات استفاده شد ،گزارهای مبنی بر «زندانی کردن» کجروان به دست نیامد؛ گو
اینكه بر اساس مفاد نامه  23و  47نهجالبالغه که بعد از ضربت خوردن و قبل از شهادت
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1وَ لَكُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاۀٌ یَاْ أُولِیْ األَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (بقره.)179:
 2مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ ،أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ ،فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً ،وَ مَنْ أَحْیاها فَكَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً
(مائده.)32 :
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حضرت امیر علیهالسالم نوشته شده و در آنها اول تصرید کردهاند که چنانچه زنده ماندند،
احتمال بخش
بخش

ضارب خود را دادهاند و حتی در صورت شهادت و از دنیا رفتن نیز توصیه به

در عین امكان اقدام به قصاص میدهند ،با این حال ،سفارش جدی پرهیز از قصاص

غیرعادالنه کردهاند .آنچه از این بیان به دست میآید ،بازداشت و زندانی ضاربِ حضرت است.
با این همه ،گزارهای که تصرید به زندانی کجرو در نهجالبالغه کرده باشد وجود ندارد؛ هر چند
با مطالعۀ سایر منابع و نیز سیرۀ حضرت امیر علیهالسالم حكم به زندانی مجرم را در دوران حكومت
ایشان میتوان نشان کرد .برای نمونه میخوانیم که حضرت کارگزارانی را که مرتكب تخلف
میشدند ،پس از عزلشان ،از آنان میخواستند تا زیانهای مالی وارد شده به بیتالمال را جبران
کنند؛ و چنانچه از پرداخت خسارت ،خودداری میکردند ،تا زمانی که خسارت وارده را جبران
کنند حضرت آنان را زندانی میکرد .در همین زمینه نقل شده که منذر بر جارود عبدی را
 30000دینار یا درهم جریمه کردند ،و وقتی وی از پرداخت آن خودداری ورزید ،به زندان
افكنده شد تا اینكه وقتی یكی از یاران حضرت به نام صعصعه بن صوحان عبدی مریض شد و
حضرت امیر علیهالسالم به عیادت وی رفت ،صعصعه پرداخت جریمه منذر را تضمین کرد و از
حضرت درخواست آزادی وی را خواستار شد (یعقوبی1379 ،ق.)204 :
نكتۀ قابل توجه اینكه مقولۀ زندان با کیفیتی که هماکنون در بسیاری از جوامع ،از جمله
کشورهای اسالمی ،وجود دارد در منابع اسالمی ،کمتر دیده میشود.
جدول شمارۀ  3کدگذاری انتخابی (گزینشی)

مفاهیم عمده و محوری:
-1

مجازات بدنی

-2

مجازات روحی و روانی

-3

مجازات سلب صالحیت

-4

مجازات اقتصادی

-5

مجازات سلب حیات

مقوله انتخابی:

مجازات متنوع و متناسب با نوع کجروی

به نظر میرسد مقولۀ هستهای یا انتخابی که بتواند مفاهیم مذکور در مقولهبندی محوری را
پوش

دهد« ،مجازات متنوع و متناسب با نوع کجروی» است که ناظر به مجموعه اقدامات
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خشن و آزاردهنده برای کنترل کسانی است که به تجاوز از حدود قوانین اسالمی و اجتماعی
پرداخته و همۀ راهکارها و اقدامات مرتبط با جامعهپذیری و نیز سایر هشدارها و توصیههای
اصالحی را نادیده گرفتهاند.

مدل پارادایمی زمینه های مجازات متنوع و متناسب با نوع کجروی

بحث و نتیجهگیری
بدیهی است که هر انسان عاقلی در زندگی جمعی به دنبال آن است که در مواجهه با آسیبهها و
یا خطرهایی ،به تأمین نیازهای اساسی زندگی خود بپردازد و حتی پی بینهیههایی را نیهز بهرای
هنگامۀ برخورد با موارد ناخواسته مدّنظر قرار مهیدههد؛ بهه همهین جههت ،اغلهب انسهانهها در
تعاملهای اجتماعی خود از ورود به عرصههای خطرآفرین دوری مهیگزیننهد و در مسهیری کهه
صدمه به سالمت جسم و روان آنها وارد میسازد ،قدم نمیگذارند .وجه دیگر این قضهیه وجهود
افرادی است که با نادیده گرفتن تمامی عوامل و راهکارهای پیشگیرانه و نیز مجموعه راهكارهای
اصالحی ،بیمهابا و بدون توجه به هشدارها دست به هر کاری میزنند .روشن اسهت کهه چنهین
رویكردی توسط چنین افرادی موجب نقض قواعد تعاملهای اجتمهاعی شهده و در نتیجهه آنهان
خود را در معرض مقابله اعضای جامعه و نهادهای مسوول قرار میدهنهد .بهدیهی اسهت کهه در
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چنین شرایطی اتخاذ رویكردهای کنترلی ،حتی به صورت های خشن ،برای جلهوگیری از تهداوم
رفتارهای هنجارشكنانه و مجرمانه ،گریزناپذیر است .در این پژوه  ،همانطور که بیان شهد ،بها
روش کیفی گراند تووری بهه دنبهال کشهف و تحلیهل شهیوهههای کنتهرل کجهروان اجتمهاعی در
نهجالبالغه بودیم .در پی نتایج بهدست آمده و در تشرید عناصر پارادایم تحقیق ،بایهد گفهت کهه
شرایط علّی ،مداخلهگر ،زمینهای و نیز راهبردها و پیامدهای کنترل کجروان بها تمرکهز بهر مقولهۀ
مجازات به شرح زیر بوده است:
طبق یافتههای تحقیهق ،رخهداد انهواع کجهرویهها و نافرجهام مانهدن کاربسهت راهکارههای
پیشگیرانه و اصالحی از یک سو و ضرورت حفظ انتظام و همبستگی اجتماعی در اثهر بهه خطهر
افتادن تحقق نیازهای فردی و اجتماعی افراد توسط هنجارشكنان از سوی دیگر و نیهز ضهرورت
اجرای عدالت اجتماعی از جهتی دیگر ،به عنوان شرایط علّی رخداد مجازات بهشمار میآیند.
در این پژوه  ،شرایط مدخلهگر در راستای اجرای انواع مجازاتها طبق قاعدۀ تناسب میان
نوع کجروی و مجازات مربوط به آن را فراهم کردهاند که عبارتاند از :ضرورت رعایت عدالت
در مجازات ،توجه به اصل بازدارندگی مجازاتها ،لزوم رعایت تناسب میان کجروی و اجرای
مجازات مرتبط با آن ،جدیّت در اجرای مجازاتها و پرهیز از دخالت عواطف و احساسات در
آنچه مربوط به دستور دین است ،با امكان بهکارگیری برخی از مجازاتها به صورت ترکیبی
برای پارهای از کجرویها همانند خیانت.
دورۀ زمانی ،شدت و میزان برخی کجرویها نق

شرایط زمینهای را برای اجرای انواع

مجازاتها داشتهاند و پدیدۀ مورد نظر در اینجا «کنترل انحراف اجتماعی از مسیر کاربست
مجازات» است .همچنین به دلیل ضرورت رعایت قاعدۀ تناسب مجازات با نوع کجروی باید
توجه داشت که استراتژی این تناسب متفاوت است؛ بهگونهای که دربارۀ برخی از کجرویها
مجازاتهای بدنی ،در مواردی مجازات سلب صالحیت و همینطور مجازات روحی و روانی،
مجازات اقتصادی و حتی مجازاتی در شكل سلب حیات از برخی کجروان مطرح است که در
بخ های قبلی به اجمال توضید داده شد و اما در خصوص پیامدها ،با توجه به توضیحی که در
خصوص پیامدها گذشت ،مهمترین پیامدهای مجازات را میتوان در کاه
افزای

رویكرد امر به معروف و نهی از منكر در جامعه ،افزای

کارب ست رویكردهای اخالقی در ارتباط با مردم ،دفاع از نق

انحرافات اجتماعی،

امنیت اجتماعی ،اهمیت یافتن
و کارآمدی دین در پیشگیری از
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انحرافات اجتماعی و نیز عدالتمحوری در جامعه در مقایسه میان همنوایان و ناهمنوایان ذکر
کرد.
 منابع
 قرآن کریم ،ترجمۀ آیتاهلل ناصر مكارم شیرازی.
 نهجالبالغه ( ،)1379ترجمۀ محمد دشتی ،قم :انتشارات مشرقین ،چاپ ششم.
 االمام الخمینی (الموسوی) ،سید روحاهلل (1384ق) ،تحریرالوسیله؛ الجزء الرانی؛ طهران :مكتبه العلمیه
االسالمیه.
 استراوس ،انسلم و جولیت کربین ( ،)1390مبانی پژوه

کیفی :فنون و مراحل تولید نظریه زمینهای،

ترجمۀ ابراهیم افشار ،تهران :نشر نی.
 بیرو ،آلن ( ،)1366فرهنگ علوم اجتماعی ،ترجمۀ باقر ساروخانی ،تهران :مؤسسۀ کیهان.
 خسروی ،محمدحسن ( ،)1387راهکارهای کنترل جرم از نگاه امیرالمؤمنین علیهالسالم ،قم :انتشارات
نورالسجاد.
 داوری ،محمد ( ،)1393کنترل اجتماعی در آموزههای قرآن کریم رسالۀ دکتری ،قم :پژوهشگاه حوزه
و دانشگاه.
 دری نجفآبادی ،قربانعلی (« ،)1379مبارزه با فساد در حكومت علوی (ع)» ،حكومت اسالمی ،سال
پنجم ،شماره سوم ،شماره پیاپی .253-292 :17
 رحمدل ،منصور ( ،)1389تناسب جرم و مجازات ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
دانشگاهها ،مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی (سمت).
 ساروخانی ،باقر ( ،)1370دایرۀالمعارف علوم اجتماعی ،تهران :انتشارات کیهان.
 سجادی ،سیدعلی ( ،)1380نظام کنترل و نظارت در اسالم (مطالعه تطبیقی با مدیریت علمی) با تأکید
بر حكومت امیرالمؤمنین (ع) ،دانشگاه امام صادق (ع) ،دانشكده معارف اسالمی و مدیریت.
 سیف ،علیاکبر ( ،)1379تغییر رفتار و رفتار درمانی :نظریهها و روشها ،چاپ چهارم ،تهران :نشر
دوران.
 عبدی ،عباس و سمیرا کلهر ( ،)1388جرم ،مجرم و مجازات در ایران؛ تهران :نشر علم.
 فالحی ،احمد (« ،)1389مجازات در حقوق کیفری اسالم» ،مجلۀ حقوقی دادگستری ،شمارۀ :70
.92-69
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 فیروزآبادی ،سید احمد و علیرضا صادقی ( ،)1392طرد اجتماعی :رویكرد جامعهشناختی به
محرومیت (بررسی مفهومی ،دیدگاههای نظری و مطالعات موردی در ایران) ،تهران :انتشارات
جامعهشناسان.
 قدیمی ذاکر ،سیدعبدالزهرا ( ،)1377دیدگاههای جرمشناسانه امیرالمؤمنین علی (ع) رسالۀ دکتری؛
دانشگاه امام صادق (ع) ،دانشكده معارف اسالمی و حقوق.
 کویین ،جیمز براین و دیگران ( ،)1373مدیریت استراتژیک«فرایند استراتژی» ،ترجمۀ محمد صائبی،
تهران :مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 محسنی ،منوچهر ( ،)1381مقدمات جامعهشناسی ،تهران :نشر دوران.
 محمدپور ،احمد ( ،)1390روش تحقیق کیفی ضد روش ،تهران :جامعهشناسان.
 مكارم شیرازی ،ناصر و همكاران ( ،)1386پیام امام امیرالمؤمنین علیهالسالم :شرح تازه و جامعی بر
نهجالبالغه ،جلد پنجم ،قم :انتشارات امام علیبنابیطالب علیهالسالم.
 مكارم شیرازی ،ناصر و همكاران ( ،)1390پیام امام امیرالمؤمنین علیهالسالم :شرح تازه و جامعی بر
نهجالبالغه ،جلد سیزدهم ،قم :انتشارات امام علیبنابیطالب علیهالسالم.
 مكارم شیرازی ،ناصر و همكاران ( ،)1390پیام امام امیرالمؤمنین علیهالسالم :شرح تازه و جامعی بر
نهجالبالغه ،جلد چهاردهم ،قم :انتشارات امام علیبنابیطالب علیهالسالم.
 والیی ،عیسی ( ،)1391جرائم و مجازاتها در اسالم ،تهران :مجد.
 یزدیان جعفری ،جعفر ( ،)1391چرایی و چگونگی مجازات ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ
اسالمی ،سازمان انتشارات.
 یعقوبی ،ابنواضد (1379ق) ،تاریخالیعقوبی ،ج ،2بیروت :دارالصادر.

