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و متكثر ارائه كرده و مصونيت از انحراف برنامه هاي متنوع  شارع مقدس براي تهذيب نفوس

و تعزير-يكي از اين برنامه ها تعيين مجازات. است .است براي متخلفين امور عمومي- حد
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ب و سني را و شيعي و قرائن قرآني و در نهايت با ارائه شواهد ا يكديگر مورد سنجش قرار داده

و فقهي نظريه قابل قبول را به رشته تحرير در آورده است .روايي
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ق« .27، شماره 1386، سال»رآن كريممباني مشروعيت زندان در
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 بيان مسأله
مي شود كه بار مجازات زندان مانند كيفرهاي ديگر مر و تعزير، شامل افرادي تبط با حد

و. مسئووليت را پذيرفته باشند و معيار مسئووليت پذيري را داشتن اختيار شارع مقدس مالك

سه امر ذيل استوار. ادراك دانسته است به عبارت روشن تر، مسئووليت ارتكاب جنايت بر

دو-يك: است سه فاعل داراي اختيار- فعل نامشروع باشد،  متخلف از نتيجه تخلف-باشد،

مي. آگاه باشد كه با اضطرار انجام گيرد مختلف ناگفته نماند كه حكم اكراه به اختالف جناياتي

و در بعضي از آنها مانند و قطع عضو، مسئووليت هيچ گاه ذايل نمي شود: است .قتل

اجقانون و گذار اسالمي، هدف از وضع مجازات متخلفين را ايجاد مصونيت تماعي

چه بيشتر بسوي انحرافات دانسته است در اين)ع(امام باقر. پيشگيري جامعه از گرايش هر

حدي كه بر روي زمين اقامه مي شود، پاك كننده تر از چهل شبانه روز باران«: فرمايدباره مي

ج 1403حر عاملي،(».است ص18 هـ ق، را همچنين در جاي ديگر شارع مقدس اجراي حدو).308، د

در تفسير آيه)ع(امام كاظم. نگهدارنده شاخص هاي حيات بر روي زمين معرفي كرده است

منظور از زنده كردن در اين آيه، زنده كردن«: فرموده است)50/ روم(» يحيي االرض بعد موتها«

كه خداوند انسان هايي را بر مي كه آنان بوسيله باران نيست، بلكه منظور اين است در انگيزاند

و بدينوسيله زمين را حيات مي مي كنند  1403حرعاملي،(» بخشندپرتو اجراي حدود، احياي عدل

ص18ج ،309.(

و اصالح جوامع بشري بنابراين، دين اسالم هدف از اعمال نظام كيفري را تهذيب نفوس،

ب و عقوبتي و اصالح براي افراد خطاكار و مجازات متخلفين را نيز نوعي تربيت راي دانسته

در. تأديب آنان بشمار آورده است به اينكه اعمال هر گونه مجازاتي در اين ارتباط لذا با توجه

صورتي مشروع خواهد بود كه در چارچوب مقرره بوسيله شارع مقدس مشخص گرديده 

و حاكم شرع قرار داده است .باشد، تعزيرات را در اختيار امام

و در همين ارتباط، روايات متعدد درباره ي حبس متخلفين در بين كارگزاران جامعه

و اهل سنت نقل گرديده است، تخلف هايي مرتكبين مفاسد اجتماعي بوسيله محدثين شيعه

مي: مانند پردازد، كالهبرداري، رشوه خواري، پزشكي كه با عنوان جعلي به طبابت

كه حامله باشد  در بسياري از موارد ....وسازش كاري، صرف نابجاي بيت المال؛ زن زناكاري

اين روايت ها با يكديگر اختالف دارند، اين پژوهش درصدد است كه ضمن گزارش دقيق 

و به اين  روايت هاي فريقين در اين باره، با يك نگاه تطبيقي اختالف روايات را روشن نموده

و  اجتماعي را سؤال پاسخ گويد كه روايت هاي نقل شده در اين باره مجازات متخلفين اداري

چه اختالف هايي با يكديگر دارند؟ و اهل سنت و روايت هاي شيعه  چه چيزي دانسته
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و واليان-يك  استانداران- حبس كارگزاران
و به اجتماع خيانت كرده كه و استانداراني به كارگزاران اين حبس مجازاتي است كه نسبت

هر چند كه موارد خيانت اين دسته،. گيرند، اعمال مي گرددحقوق عمومي جامعه را ناديده مي

به تعداد زيادي از اين تخلفات اشاره نموده  و گوناگون است، اما روايات معصومين متعدد

و با الغاء خصوصيت مي : محور اصلي نصوص رسيده در اين باره. توان آنها را تعميم داداست،

ع مومي، رشوه خواري، خيانت به بيت المال عمومي، اختالس، مصرف كردن نابجاي حقوق

كه به مهم ترين آنها مي و تباني است :پردازيموارد كردن ضرر به مسلمانان

 تباني در تخلف-الف
به حبس كه » مسيب بن نجبه فزاري«در مورد تباني در تخلف روايتي گزارش گرديده

بن. تصريح دارد به فرماندهي عبداهللا به محاصره گروهي  مسعده ايشان بعد از اينكه اقدام

بعد از اينكه بيشتر نيروهاي عبداله فزاري فرار. فزاري كرد، با قومش بني فزار سازش كرد

و در واقع با آنان سازش  كه باقي مانده بودند، با درخواست خودشان رها كرد كردند، آنهايي را

كه مسيب نزد علي. نمود او)ع(هنگامي به و و زنداني كرد برگشت حضرت وي را توبيخ

و حق را پايمال كرديد: رمودف و. شما با قومت سازش هر چند كه وي معذرت خواهي كرد

در)ع(بزرگان كوفه نيز واسطه شدند، اما حضرت  و به ستوني از ستون هاي مسجد بست او را

ج(» حقيقت او را زنداني كرد ص2محمودي، بي تا، ،577(.

 مصرف نابجاي بيت المال-ب
به خيانت در مورد مصرف ناب كه » مصقله بن جبيره«جاي بيت المال نيز روايتي رسيده است

و اختيار فديه اسيران را نداشت، فديه. در بيت المال تصريح دارد كه اجازه زيرا او در حالي

ابراهيم بن محمد ثقفي در كتاب«. اسيران نصراني بني ناجيه را از بيت المال پرداخت كرد

ابن ابي: مصقله بن جبيره والي امير المومنين گزارش نموده استدرباره داستان» الغارات«

كه وي گفته به مهماني: سيف از صعلت از دهل بن حارث نقل كرده است مصقله بن جبيره مرا

و بعد از صرف شام گفت در اين باره از من سؤال)ع(بخدا سوگند علي: شام دعوت كرد

و توان پاسخ گويي وي را ندار كه بدان مكث نزد معاويه رفت خواهد پرسيد م، بدين گونه بود

به علي.و به وي پيوست چرا او اينكار را انجام داد؟: رسيد، فرمود)ع(هنگامي كه خبر

و مانند بردگان فرار كرد و غمگين گرداند، كار بزرگان را انجام داد خيانتي. خداوند وي را فقير

مي. مانند خيانتكاران فاسد مرتكب شد ميآماگر كه كرده بود، و اقرار به اقدامي ود كرد
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به نفع بيت المال ضبط نمي توانست مال مصرف شده را پرداخت بنمايد، دارايي اش

ميمي و وي را حبس ج 1409نوري طبرسي،(» كردمگرديد ص17 هـ ق، ،440.(

 اختالس از بيت المال-ج
گ را)ع(علي: روايت نخست. رديده استدر اين باره دو روايت گزارش مندربن جارود

به عنوان استاندار فارس برگزيد، او در زمان استانداريش مبلغ چهارصد هزار درهم از 

و در نتيجه زنداني كرد)ع(حضرت. بيت المال اختالس نمود ج(. وي را مؤاخذه ،2ثقفي، بي تا،

)ع(جه خيانت ابن هرمه، حاكم بازار اهواز گرديد، حضرت متو)ع(علي«روايت دوم.)522ص

و:به رفاعه نوشت بعد از اينكه نامه را خواندي، ابن هرمه را از سرپرستي بازار اهواز عذل كن

مي كني، او را حبس كن به مردم اعالن به طور علني را. ضمن اينكه خيانتش را ي مرا متن نامه

و  و تفريط نكن، كه در پيشگاه خداوند براي تمام كارگزارانت بفرست، در انجام آن افراط

به بدترين شكل ممكن شما را بر كنار. شويهالك مي اگر در انجام مأموريت كوتاهي كني،

در. خواهم كرد و ضمن اينكه او را در بازار اهواز روز جمعه هرمه را از زندان بيرون بياور

شالمالء عمومي مي و پنج ضربه هر كس از مردم نزد تو آمد.ق نيز به او بزنيدگرداني، بيست

و مالش را  و شاهدش را سوگند بده و از هرمه شكايت كرد، اگر يك شاهد داشت، او

و مجادله را آموزش بدهد تا از .... بازگردان به وي فريبكاري كه به هيچكس اجازه ندهيد

رف. حبس نجات پيدا كند و راهنمايي اش كرده است، اگر براي تو ثابت شد كه كسي نزد او ته

و تلقين موجب ضرر مسلماني شده است، آنكس را زنداني كنيد تا توبه كند .و اين راهنمايي

و حياط زندان بروند غير از ابن به هواخوري كه تمام زندانيان شب هنگام مي دهيد دستور

به هواخوري نرود، در زندان  كه اگر اگر متوجه. بميردهرمه مگر اينكه هراس داشته باشيد

و پنج ضربه  سي و قدرت دارد بعد از سي روز از ضربه هاي شالق اولي، دوباره كه توان شديد

به او بزنيد و اينكه. شالق ديگر كه درباره بازار انجام داده ايد ضمناً گزارش مفصلي از اقداماتي

راچه كسي را جانشين آن خائن نموده ايد، برايم ارسال كن، سخن آخر اينك ه حقوق آن خائن

ص1403نوري طبرسي،(» از بيت المال قطع كن .)403 هـ ق،

بنابراين، متن روايت فوق داللت بر اين دارد كه رشوه خوار عالوه بر تحمل حبس، بايد به

و به عنوان يك شخص خائن به مردم معرفي، تمامي حقوق  هفتاد ضربه شالق محكوم شود

ن و حقوقش .يز از بيت المال قطع گرددمردم را باز گردانده



و حديث  315 بررسي احكام زندان متخلفان امور عمومي در قرآن

 حبس متصديان امور عمومي نااليق-دو
ميدسته كند، اي ديگر از روايات بطور صريح بر حبس عالم فاسقي كه جامعه را گمراه

به پزشكي مي كه بدون داشتن سرمايه، پزشكي كه بدون داشتن صالحيت علمي پردازد، تاجري

پ مي به تجارت ميبا كالهبراداري از مردم . كنندردازد، داللت

:ي آنها روايت ذيل استاز جمله

به اسنادش از صفاء از علي بن ابراهيم از هاشم از نوفلي از سكوني از جعفر شيخ طوسي

و حاكم اسالمي«: روايت فرموده است)ع(و آن حضرت نيز از علي)ع(از امام باقر  بر امام

بي مباالت فاسق، پز و كالهبراداران واجب است كه دانشمندان و حقه بازان شكان متقلب

ج 1403حر عاملي،(» تهيدست را زنداني كند ص18 هـ ق، منظور از افراد حقه باز تهيدست.)221،

و قرار مالي مي و خدعه با مردم قول كه با نيرنگ گذارند ولي به تعهدات شان كساني است

منظور از حقه بازان تهيدست پيمانكاراني«:يكي از فقهاء در اين باره گفته است. كنندعمل نمي

كه مردم را فريب مي و به تعهدات خود عمل نمياست ص 1408منتظري،(» كننددهند ).483ق،

كه در روايات باال از آنها ذكري بعمل آمده، خصوصيت و اصنافي به اينكه عناوين با توجه

منخاصي را ندارند، لذا مي و تنقيح اط از روايت مزبور حبس تمام توان با الغاء خصوصيت

كه بر آنها واگذار شده را ندارند  كه صالحيت بر عهده گرفتن مسئووليتي متصديان امور عمومي

. استفاده كرد

با«: در جايي ديگر آمده است كه شغلي مرتبط و حاكم شرع واجب است، كسي را بر امام

ن و شايستگي پذيرش آن را : كساني مانند. دارد، زنداني كندنظم عمومي جامعه بر عهده گرفته

و به طبابت كه و قوانين آشكار باشد، پزشكاني و جهل آنها به احكام عالمان ديني كه فسق

كه هنرشان در راه اهداف نامشروع بكار گرفته مي شود، پزشكي شان نادان باشند، هنرمنداني

كه از مقامشان سوء استفاده مي و مديراني خفرماندهان و بر و قانون عمل كنند الف شرع

.)140-139 ق، صص 1413خالصي،(» تمام فقهاء بر اين موضوع اتفاق نظر دارند... كنندمي

بر امام واجب است كه دانشمندان بي مباالت،«: صاحب مجمع المسائل نيز نوشته است

و كالهبراداران تهيدست را زنداني كند و حقه بازان و پزشكان نادان،  ق، 1406لپايگاني،گ(» فاسق،

ص3ج پزشكان)ع(امير المؤمنين علي«: يحيي بن سعيد در اين باره روايت كرده است). 209،

و اموال مردم،  و دانشمندان نادان را بخاطر مصونيت دين، بدن نادان، حقه بازان تهيدست

ص(» كردزنداني مي .)568حلي، بي تا،

از صنف هاي ذكر شده زندان است، اما هيچ كدام آن گونه كه بيان گرديد مجازات هر كدام

به نظر حاكم  از روايت ها مدت زندان آنها را مشخص نكرده، بلكه مشخص نمودن مدتشان

به نوع. شرع تفويض شده است كه حاكم شرع در خصوص هر صنف، بسته بدين صورت
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زنكاري كه انجام مي دان اين اصناف با دهند مدت زمان زندانشان را مشخص نمايد، در نتيجه

و مقدار خيانت، متفاوت اعمال مي و مسئووليت ناگفته نماند كه حبس. شودتفاوت نوع شغل

نه حد .اين اصناف بعنوان تعزير است

در بين فقهاي اهل سنت قرطبي عالوه بر اينكه قايل به حبس پزشك نادان شده، ضمان ديه

كه اهل معرفتا«: وي گفته است. را نيز بر عهده وي گذاشته است و مانند وي گر طبيب

اگر مقدار آن كم تر از يك سوم. هستند در كارشان خطا مرتكب شوند ديه بر عهده آنهاست

و اگر مقدار آن بيش از يك سوم ديه انسان باشد  ديه انسان باشد، بايد از مالشان پرداخت كنند

را. ديه بر عاقله آنهاست نداشته باشند، بايد عالوه بر ولي اگر شايستگي پذيرش مسئوولتشان

و شتم قرار مي به زندان نيز انداخته شونداينكه مورد ضرب ج 1402قرطبي،(» گيرند، ، ص2ق ،233.(

 حبس فاسدان اجتماعي-سه
و نظام اجتماعي اسالم همانگونه كه به فرد حق بهره برداري از حقوق را داده از مصادره

و حقوق ديگرا از.ن منع كرده استپايمال كردن آزادي لذا در راستاي مصونيت جامعه

ها، مجازات بر مفاسد گذاريگذاري كرده است، يكدسته از اين قانونهر گونه تجاوزگر قانون

و لواط: مفاسدي مانند. باشداجتماعي مي زيرا اين گونه. سرقت، زنا، نوشيدن شراب، قيادت

و پايهمفاسد به افراد جامعه ضرر رسانده  هاي استحكامو موجب انحطاط جامعه مي شود

و ناپايدار مي به اينكه ضرر اين. كننداجتماعي را متزلزل به جامعه بيشتر از با توجه گونه مفاسد

به افراد است، شارع مقدس مجازات وضع شده در اين ارتباط را در زمره ي ضررشان

. است بشمار آورده- يعني حقوق عمومي-حق اهللا

مي توان به زنا اشاره كرد، اشاعه و شوهربه عنوان نمونه ي آن موجب گسستن روابط زن

به متالشي شدن نظام خانوادگي و -ترين ستون استحكام نظام اجتماعي است كه مهم-شده

. انجامد مي

و معين نداردفرزند متولد زنا از نظر معيشت بار جامعه مي . شود چون سرپرست مشخص

مياگر و كودكستان هايي كه به وسيله نظام حاكم اداره را گفته شود پرورشگاه ها شود، آنها

و توان پر تربيت مي به مثابه عصابه جاي پاي سالم بوده كند، در پاسخ بايد گفت كه اين تربيت

و مادر را جبران نمي و عاطفه پديد آمده از نداشتن پدر و محبت و اگر. كندكردن خالء مهر

و نظام حاكم بر آن است، پاسخ اي كه پديد آمدن چنين وضعيتي گناه جامعه ن شبهه مطرح شود

ميداده مي به نظر به هيچ وجه موجب مشروعيت شود اگر چه اين مطلب، صحيح رسد، اما

و آن را نميبخشي ولدالزنا نمي كه تمهيد مقدمات براي ارتكاب زنا را شود پذيرد، هر چند

.پذيردمي
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و كانون خانواده استخالصه كه خانواده زير بناي. اينكه زنا، تجاوزگري بر نظام در حالي

مي شود و كيان جامعه براساس كيان خانوادگي بر پاداشته و حياتي جامعه است لذا. اساسي

و زدايش ارزشهاي جامعه و نابودي و شايع باشد سرنوشتي جز انحطاط كه زنا در آن مباح اي

. داشتاخالقي را نخواهد

و همچنين است وضعيت رواج سرقت در جامعه، زيرا سرقت تجاوز بر نظام ملكيت است

و  بي نيازي از آن، در حاليكه ملكيت يكي ديگر از ستون هاي جامعه مباح داشتن آن يعني

بر. مقومات آن است كه مجازات آنها به ذكر مفاسد اجتماعي اكنون براي روشن شدن موضوع

مي پردازيمطبق آراء بعضي از : مذاهب اسالمي حبس است

 حبس قواد-الف
و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي ارتكاب زنا، لواط يا قوادي عبارت است از جمع

به. مساحقه و مقدار آن را موكول ابن تيميه از انديشمندان اهل سنت، فتوا به حبس قواد داده

ك. نظر حاكم كرده است و سپس دوباره نيز آن عمل وي در مورد زن قوادي ه زنداني شده

به اين سؤال كه آيا ولي امر و به همسايه ها ضرر رسانده است، در پاسخ زشت را مرتكب شده

كه مصلحت«: حق دارد كه آن زن را از ميان آنان تبعيد نمايد گفته است آري، ولي امر هر طور

تبداند مي و يا كه صالح تواند ضررش را دفع كند، او را زنداني و يا هر اقدام ديگري بعيد

ج 1400ابن تيميه،(».داندمي ، ص4 هـ ،299(

و اما به نظر انديشمندان شيعي حد قوادي زندان نيست، مگر براساس نظر فقهايي كه نفي

به زندان تفسير مي صاحب مستدرك الوسائل از فقه الرضا. كنند گفته شود زندان استتبعيد را

و نفي نيز نمود«: ده استنقل كر و پنج تازيانه بايد باو زد و. اگر بينه بر قواد اقامه شود هفتاد

و يا اينكه قواد توبه كند كه نفي همان يكسال زندان است ج 1409نوري طبرسي،(» روايت شده  ق،

ص18 ،87.(

آفقهاء گفته و پنج ضربه تازيانه است، عده اي ديگر از نها بر اين اند حد قوادي هفتاد

و او را در شهر گردانيد تا همه ي باورند كه عالوه بر زدن تازيانه بر مرد بايد سر وي را تراشيد

و در نهايت تبعيد نيز حقش است مي. مردم وي را ببينند نه سرش تراشاند، نه ولي زن قواد را

ميدر شهرش مي نه تبعيدش و ج 1396العاملي الجبعي،(» كنندگردانند عبداله بن سنان.)344ص،2،

كه به امام صادق  در: عرض كردم)ع(در روايتي نقل كرده است حد قواد چيست؟ بر وي

و او را بايد از شهرش نيز تبعيد كرد: پاسخ فرمود ج 1413كليني رازي،(سه چهارم حدزاني است ،

ص7 ،261.(
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 حبس سارق-ب
و به طور مخفيانه است . ركن مادي در اختالس اخذ علني استركن مادي در سرقت اخذ

به ملكيت: لذا با توجه به اينكه سرقت دو جنبه دارد و جنبه عمومي، لذا سارق جنبه فردي

.جامعه تجاوز كرده است

به زنداني كردن سارق در مرتبه سوم فتوا بعضي از علماي اهل سنت مانند ابوحنيفه

نخداده كه دوبار ج 1406الجزيري،(ست بر وي حد جاري شده باشد اند، آنهم در صورتي ص،5 ق،

ج 1402مالك بن انس،( مالك نيز به زنداني كردن سارق در مرتبه سوم فتوا داده است).159 ص6، ،

282.(

كه زنداني كردن و احمد بن حنبل كه بيشتر فقهاي اهل سنت غير از شافعي ناگفته نماند

ج(. اند، نظريه فوق را تأييد مي كنندستهسارق را در پنجمين بار ضروري دان ص8ابن قدامه، بي تا، ،

264(

و فقهاء اماميه نيز هست، در تكمله حبس سارق در مرتبه سوم مورد اتفاق انديشمندان

به سرقت پرداخت، براي هميشه حبس ....«: المنهاج آمده است اگر سارق در مرتبه سوم

بيمي ي و نفقه اش بر عهده ص 1410خوئي،(»ت المال استشود ، اگر سارق: شيخ طوسي)48هـ

ص(. شودبعد از دو مرتبه سرقت كرد حبس ابد مي اگر سارق«: عالمه حلي) 717طوسي، نهايه، بي تا،

ج(» شودسه بار سرقت كند، حبس ابد مي ص2عالمه حلي، تحرير االحكام، بي تا، : محقق حلي). 231،

مي« ج 1389محقق حلي،(» شوداگر مرتبه سوم سرقت كند براي هميشه حبس ص2، حر عاملي،؛176،

ج 1403 ص18، كه عمر درباره سارق با ديگر صحابه» الخراج«در كتاب.)496، روايت شده

كه سارق در مرحله نخست دستش قطع  و آنها بر اين مطلب اتفاق نظر داشتند مشورت كرد،

ميمي و در مرتبه سوم حبس ص 1412ابو يوسف،(» شودشود، در مرتبه دوم پايش ؛ متقي هندي، 174،

ج 1985 ص5 م، ،553.(

و سنن الدار قطني از علي در)ع(المصنف كه آن حضرت سارقي كه روايت كرده اند

ج(»ي سوم سرقت كرده بود را زنداني كردمرتبه ص3دار قطني، بي تا، ج؛ الصنع180، ص10اني، بي تا، ،

زيدين الحسن بن يحيي روايت كرده است كه ابوبكر بن ابي اويس از عبداهللا بن سمعان،.)186

و جدش نقل كرده است كه در)ع(حضرت علي: از عبداهللا بن علي بن حسين از پدرش

و در مرحله كرد، در مرحلهمرحله نخست دست راست سارق را قطع مي ي دوم پاي چيش را

ميسو ص 1416المفيد االرشاد،(» كردم وي را براي هميشه زنداني ،267(.

مي ي مردي كه درباره)ع(كند كه ايشان از امام باقر حسن بن محبوب از قول از زراره نقل

را: در پاسخ فرمود)ع(سرقت كرده است پرسيد، آن حضرت در مرحله نخست دست راستش

و در مرحله دوم پاس و در مرحلهبايد قطع كرد، ي سوم مي بايست وي را براي هميشه چپش

ج 1403حر عاملي،(» حبس كرد ص18، ،496(.
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 حبس افراد مختلسو طرار-ج
ميمختلس به سارقي گفته مي به سرقت و غافلگيرانه از غير حرز و شود كه مخفيانه برد

كه كمتر از ده درهم بر مي و اهل سنت روايات متعددي. داردطرار جيب بري است از شيعه

و طرار بايد زنداني شوند كه افراد مختلس علي بن ابراهيم از پدرش از نوفلي. تصريح دارند

كه آن حضرت)ع(از سكوني از ابوعبداهللا  مرد مختلس نزد امير«: فرمود)ع(روايت كرده است

 بود، امام علي آوردند كه گوشواره اي از گوش دختر بچه اي به سرقت برده)ع(المؤمنين علي 

و سپس حبسش نمود)ع( ج 1413كليني،(»دستور دارد نخست وي را بزنيد ص7، ،226(.

وي: نقل شده است كه ايشان فرمود)ع(از علي نبايد دست مختلس را قطع كرد ولي بايد

و حبسش نمود  ج 1385التميمي المغربي،(را زد ص2، ج 1409؛ نوري طبرسي، 472، ص18، ام صادقام.)131،

و او را زنداني كرد... نبايد دست طرار را قطع كرد«: فرموده است)ع( »و مختلس را نيز بايد زد

ج 1385التميمي المغربي،( ص2، ،473(.

كه حكم مختلس كه نامه اي براي عمر ابن العزيز نوشتند ابن ابي شيبه روايت كرده است

به مقدار نبايد دستش را قطع كرد: چيست؟وي در پاسخ نوشت و ، ولي بايد سخت وي را زد

ج(» زيادي در زندان نگهداريش كرد ص10ابن ابي شيبه، بي تا، از.)46، عبدالرزاق در كتاب المصنف

و  كه نبايد دست مختلس را قطع كرد اما زنداني و وي نيز از قتاده روايت كرده است معمر

ج(مجازات در حق وي رواست  .)209ص،10عبدالرزاق، بي تا،

كه«: ابو يوسف از فقهاي اهل سنت در كتاب الخراج فتوا داده است كه قفاف يعني صرافي

و زنداني كرد، تا اينكه در موقع شمارش پول تقلب مي و همچنين مختلس را بايد تأديب كند

ص 1412ابو يوسف،(» توبه كند هو نيز در كتاب الفقه علي المذاهب االربعه اين مطلب آمد). 171،

ج 1406الجزيري،(است ص5، ،182(.

كهولي فقهاي شيعه گفته و مجازات: اند به كمتر از حد قطع بايد عقوبت و طرار مختلس

و بعضي نيز فتوا داده كه آنها بايد تعزير شوند، هر چند كه نوع تعزير را مشخص شوند، اند

كه حبس است يا غير حبس نكرده ج 1396العاملي الجبعي،(اند ص9، ج 1362؛ النجفي، 304، ص41، ،

ص 1407؛ الحلبي، 504 ،412.(

و پاي چپ ندارد-د  حبس سارقي كه دست راست
مردي: روايات متعدد بر اين حكم داللت دارند، ابوسعيد مقبري از پدرش نقل كرده است

و به سرقت پرداخته بود، نزد حضرت علي  و پايش قطع شده بود كه دست آن. آوردند)ع(را

به اصحابش فرمود . نظرتان در اين باره چيست؟ آنها گفتند دستش را بايد قطع كرد: حضرت

چه چيزي. يعني او را بكشيم در حاليكه قتلش واجب نيست: فرمود)ع(اما اميرالمؤمنين او با
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و با چه چيزي نيازهايش را چه چيزي وضو بگيرد؟ با چه چيزي غسل كند؟ غذا بخورد؟ با

و بعد از آن وي را از زندان بيرون  برآورده سازد؟ سپس او را به مدت چند روز زنداني كرد

آن. آورد و آنها سخنان قبلشان را تكرار كردند، در نتيجه و همان سؤال را از اصحابش پرسيد

و آزادش كرد و آن مرد را چند تازيانه زد ج(» حضرت سخن قبلش را تكرار كرد ،3البهوتي، بي تا،

).374ص

و پا قطع شده اي را نزد عمر بن خطاب آورند،: در روايتي ديگر آمده است مرد دزد دست

33خداوند متعال در آيه: فرمود)ع(عمر دستور داد پاي ديگرش را نيز قطع كنند، اما امام علي 

اهللا«: از سوره مائده فرموده است و پاي اين مرد» ....انما جزاء الذين يحاربون قطع شده دست

كه پاي ديگرش قطع شود، زيرا ديگر پا براي ايستادن ندارد يا. است، لذا سزاوار نيست بنابراين

و يا اينكه وي را حبس كنيد، عمر گفت مي: بايد او را تعزير  1985متقي هندي،(» كنيماو را حبس

ج ص5م، ،553.(

س و بعضي ديگر در همين ارتباط بعضي از فقهاء قائل به زنداني كردن چنين ارقي شده اند

و در حبسش نيز ترديد كرده اند به تعزير اگر«: عالمه حلي در قواعد االحكام آورده است. قائل

و پا نداشته باشد، زنداني مي ج 1389عالمه حلي،(» شوددست ص2، اگر كسي«: شيخ طوسي)271،

بي(» پا نداشته باشد، فقط بايد وي را حبس كرد ص طوسي، النهايه، ج 1409؛ طوسي، الخالف، 717 تا، ،2،

مي«: شهيد ثاني گفته است.)471ص ج 1396العاملي الجبعي،(» شوداگر پا نداشته باشد، حبس ص9، ،

و پا نداشته: صاحب المدونه الكبري در پاسخ اين سؤال گفته است). 285 آيا اگر كسي دست

كه به سرقت و آنچه را و مرتكب سرقت شده باشد و مالي براي باشد  برده خرج كرده باشد

ميبازگرداندن نداشته باشد، او را مي و زندانيش و ضامن مال مسروق است؟ گفتزنند : كنند

ج 1402مالك بن انس،(آري ص6، بايد سارق را نزد امام بياورند«: در فتاوي الغياثيه آمده است). 282،

و حق  ص(» ندارند او را بكشندتا او را زنداني كند، تا اينكه توبه كند، .)100الخطيب، بي تا،

ـ حبس مرتكبين لواط  هـ
و اهل سنت دربارة حكم مرتكب لواط، اختالف نظر است بر. بين شيعه اماميه اتفاق نظر

و مفعول لواط دارند  ج(حكم قتل فاعل ص10طوسي، التهذيب، ص54، اما بيشتر ). 124؛ المفيد، المقنعه،

ق و يا تعزير شده اندفقهاي اهل تسنن به زندان .ائل

و ابوحنيفه گفته اند كه حد لواط زندان است، جزيري فتوا داده كه حدش ابن حزم، قرشي

و موكول به نظر امام است، قرشي در كتاب  در» معالم القربه«تعزير كه ابوحنيفه نوشته است

كه لواط حد ندارد ولي تعزير مي و بايد وي را حبس كرد تا شود، اين باره بر اين باور است

كه از دنيا مي و حد فاحشه حبس شدن وقتي رود، زيرا خداوند متعال آن را فاحشه ناميده است

ص(» تا زمان رسيدن مرگ است اما زندان بخاطر قول خداوند متعال است ...«:)281قرشي، بي تا،
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ال تعاونوا علي«:كه فرموده است و و التقوي و العدوانو تعاونوا علي البر طبيعي است» االثم

كه كمك به عملكه هر انسان سالمي اين مطلب را مي كه جلوگيري از چنين ضررهايي داند

و عدوان است، بنابراين واجب است  به گناه و اهمالگري نسبت به آن كمك و تقواست، نيك

ج(»كه آنها را منع كرد ص11ابن حزم، بي تا، ،281(.

 كار حبس زن حامله زنا-و
كه مركتب كه حكم زن حامله اي و اهل تسنن رسيده است روايات زيادي از طريق شيعه

زني نزد«: روايت كرده است)ع(صحيفه ابي مريم از قول امام باقر. زنا شده است زنداني است

زن)ع(امير المؤمنين علي  و گفت مرتكب زنا شده ام، حضرت از وي روي گردانيد، آن آمد

ب و در و جمله اش را تكرار كرد)ع(رابر حضرت چرخيد به زن كرد. ايستاد امام دوباره پشت

را)ع(سپس امام.و اين وضعيت تا چهار بار ادامه پيدا كرد كه حامله بود ، دستور داد آن زن

ج 1403حر عاملي،(»...زنداني كنند، تا اينكه وضع حمل كرد ص18، ،380(.

و گفت)ع(نزد امام علي زني«: در كنز العمال آمده است امام.اممرتكب زنا شده: آمد

در: فرمود و يا اينكه مجبورت كرده است؟ زن و طرف مقابل زنا كرده شايد تو خواب بودي

ام: پاسخ گفت و بدون اكراه مرتكب زنا شده شايد بر خودت: امام فرمود. خير با رضايت

ح. خير: خشمناك شده اي؟ زن گفت ج 1985متقي هندي،(» بس كردسپس امام وي را ص5، ،457.(

كه«: شيخ مفيد گفته است اگر زني كه حامله است، مرتكب زنا بشود، بايد او را تا زماني

و سپس بر وي حد را جاري  و از حالت نفاس خارج شود، حبس كرد، مي كند وضع حمل

ص 1374مفيد، المقنعه،(» كرد ص 124، ميسرخسي). 439؛ ابن حمزه، بي تا، زن«: گويد نيز در اين باره

ج 1406سرخسي،(» شود تا اينكه وضع حمل كندزناكار اگرحامله باشد زنداني مي ص9، و نيز).73،

ج(نوري ص18المجموع، بي تا، ج 1406(، جزيري)45، ص5، ج(و شافعي) 364، ص6بي تا،  قائل به)146،

.حبس شده اند

ار-ز  تكاب زنا حبس براي بازداشتن از
روايات متعددي دربارة حبس نمودن زناكار در صورتي كه زنايش محصنه نباشد، براي

از«: در وسايل الشيعه آمده است. جلوگيري از ارتكاب زنا رسيده است حسن بن مجبوت

و عبداهللا هم از قول امام صادق  مردي نزد رسول خدا: روايت كرده است)ع(عبداهللا بن سنان،

گف)ص( و  كنايه از ارتكاب- مادرم از هر دستي كه او را لمس كند امتناع نمي ورزد:تآمد

كن: حضرت فرمود-زنا حضرت. اين كار را كردم: آن مرد گفت. مادرت را در خانه حبس

را: سپس حضرت فرمود. اين كار را نيز كردم: نگذار كسي بر او وارد شود، مرد گفت: فرمود او
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ج 1403حر عاملي،(» ست كه او را از ارتكاب حرام باز داردببند، كاري بهتر از اين ني ص18، ،414 .(

كه عمار ساباطي گفته است )ع(از امام صادق: صفوان بن يحيي از ابن مسكان روايت كرده

كه با مردي ازدواج كرده پرسيدم آن:چه اشكالي دارد؟ حضرت فرمود: درباره زن زناكاري اگر

ص18ج 1403حرعاملي،(بر او ببنديد زن مرتكب زنا شد در منزل  ،73(.

ميابن تيميه درباره كه مرتكب زنا و خويشاوندان: شود گفته استي زن متأهلي بر فرزندان

و اگر نتوانند بجز با حبس كردن او  مرد او واجب است كه آن زن را از ارتكاب حرام باز دارند

به بستن باشد بايد او را ببندند را از اين عمل منع كنند، او را بايد زنداني كنند  ابن(و اگر نياز

ج 1400تيميه،  ص4، ،288.(

و الالتي يأتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم«: سوره نساء16و15آيه

و اللذان يأتيانها في البيوت حتي يتوفيهن الموت او يجعل اهللا لهن سبيال فان شهدوا فامسكوهن

كساني از زنان شما كه مرتكب زنا: ترجمه»ا فان تاباو اصلحا فاعرضوا عنهامنكم فĤذوهم

به عنوان شاهد بر آنها بطلبيد اگر گواهي دادند آن زنان را در مي شوند چهار نفر از مسلمانان را

آخانه و ن هاي خود نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد يا اين كه خداوند راهي براي آنها قرار دهد

مي به ارتكاب آن عمل زشت و اقدام كه همسر ندارند و زناني و مردان كنند آنها را آزار دهيد

به صالح آينده از آنها درگذريد و و اگر توبه كنند . حد بر آنها جاري نماييد

و منظور از حبس كردن زن زناكار غير به معني حبس كردن است، كلمه امساك در اين آيه

ناگفته نماند كه استدالل بر اين آيه منوط بر اين است كه آيه نسخ نشده. محصنه در خانه است

: آيت اهللا خوئي در البيان في تفسير القرآن بعد از بحث طوالني در مورد آيه فرموده است. باشد

مي« كه منسوخ نشده است خواه آيه جلد بعد از آيه خالصه اينكه با تأمل در اين آيه بدست آيد

ص(» قبلشامساك باشد يا .)216و 215خوئي،

 نتيجه گيري
و فساد از آنچه گزارش شد بدست مي آيد كه شارع مقدس در مجازات هاي متعدد، صالح

و فساد. جامعه را در نظر گرفته است مي بايست صالح و يا تخفيف آن لذا در تشديد مجازات

ه. جامعه مطمح نظر باشد دف تحقق ببخشد مشروع بنابراين، هرگونه مجازاتي كه به اين

كه شارع مشخص كرده است خارج نباشد به همين. خواهد بود منوط بر اينكه از چارچوبي

و حاكم شرع قرار داده است كارگزاران. منظور شريعت اسالمي تعزيرات را در اختيار امام

و اوباش شهرت دارند، از جمله كساني هس به اراذل و مفسدان اجتماعي كه امروزه تند متخلف

و كيف  كه در كم به مصاديق آنها پرداخته شده، هر چند و اهل تسنن كه در روايات شيعه

. مجازاتشان از اين دو منظر با يكديگر تفاوت هايي وجود دارد



و حديث  323 بررسي احكام زندان متخلفان امور عمومي در قرآن

و واليان و خيانتكاران بيت المال عمومي از منظر- استانداران- مجازات كارگزاران  متخلف

ميروايتهاي شيعه بازگرداندن حقوق عمو و حبس و تحمل ضربه شالق كه در مي باشد،

درباره متصديان نااليق امور عمومي تقريباً بين. روايات اهل تسنن بدان اشارة كمتر شده است

و اهل سنت اشتراك نظر وجود دارد . شيعه

آيد كه مصاديق مفسدان اجتماعي از حمله زنا، اما از روايات گزارش شده، بدست مي

و سارقيني كه دست قوادي، سرقت، اخ و طراري، مرتكبين لواط، زنان حامله زناكار تالس

و اهل سنت اختالف نظر وجود دارد و پاي چپ ندارند بين شيعه . راست
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