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چکیده

مجرمان از اهداف مهم مجازات می باشد .به گونه ای که هدف سیاست های جامعه و برنامه ریزی های
روان شناسان ،حقوقدانان و جامعه شناسان بر این مبتنی است که محکومین تحت تاثیر اقدامات و تمهیدات
موثر اصالح شده و مجدد به دامان جامعه ازگردند و مانند دیگران زندگی شرافتمندانه ای داشته باشند .در
این نوشتار رویکرد جامعه شناختی فقهی و حقوقی را ه شفاعت در تعزیرات مورد بررسی قرار می دهیم.
یکی از تفاوتهای حدّ و تعزیر که در متون روایی و به دنبال آن در متون فقهی و آراء فقهاء مطرح می
باشد عدم جواز شفاعت در حدّ و جواز شفاعت در تعزیر است  ،چنانچه کسی از قاضی یا حاکم در خواست
کند جرم فرد دیگری را ببخشد یا خواسته او را عملی نماید  ،این وساطت و میانجیگری را شفاعت گویند
و کسی که این درخواست را دارد شافع و شفیع و آن کسی را که شفاعت را می پذیرد مشفِع و یا مشفوعٌ
لَدَیه می نامند  ،شفاعت بین اصحاب دعوی در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری که از جنبه حق الناس
برخوردار می باشند و نیز شفاعت بین قاضی و مجرم در امور کیفری حقاللهی نوعی راهکار اخالقی و غیر
قضایی در حل و فصل اختالفات حقوقی است که برخاسته از رویکرد جهان بینی توحیدی اسالم  ،در منابع
فقهی می باشد  .به واسطه اهمیت شفاعت در تعزیرات ،این موضوع را نه تنها در فقه بلکه به لحاظ رویکرد
جامعه شناختی مورد مطالعه قرار داده ایم.
کلید واژه ها :احکام کیفری  ،تعزیرات  ،جامعه شناسی ،حدود  ،سیاست کیفری ،شفاعت.
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مقدمه
وجود مراحل دادرسی از قبیل  :مرحله کشف جرم ،تعقیـب ،دادرسـی و محاکمه ،صدور حکم و اجرای
آن نیز به نوبه خود این پرسش را مطرح می کند که :أدله جواز شفاعت در تعزیرات ،ناظر به شفاعت در
کدام مرحلـه اسـت؟ همچنین در خصوص شفاعت ممنوع در تعزیرات این سؤال وجود دارد که :مقصود
از شفاعت نکوهیده شفاعت نزد چه کسی اسـت؟ آیـا شفاعت نزد امام یا قاضی مراد است؛ یا شفاعت نزد
زیان دیده از جرم؟ این قبیل سؤاالت در متون فقهی و حدیثی چندان پاسخ داده نشده است حتی بسـیاری
از متـون فقهـی از بیان صریح حکم شفاعت در تعزیرات سکوت کرده اند .بنابر این بـا تکیـه بـر تفسـیر
لفظیِ نصوص موجود به پاسخهای روشنی دراین باره نمی توان دست یافت بلکه بایستی با بررسی شرایط
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صدور روایات این باب و یا تنقیح مناط و تجزیه و تحلیل زمینه میانجیگری به لحاظ اجتماعی و حقوقی به
این موارد پاسخ داد .
-1معنای شفاعت
کلمه شفاعت از ریشه «شفع» در مقابل «وتر» گرفته شده و به معنای زوج و جفت است .همچنین در
معنای آن گفتهاند که به معنای دو برابر کردن چیزی و ضمیمه کردن چیزی به چیزی است .شـفاعت در
اصـل لغت بـه معنـای طلـب و جسـت وجـو اسـت  .شفع الیه :یعنی چیزی را از کسی طلب کرد  .شافع
و شفیع در واقـع در جسـت وجـو و طلب چیزی برای دیگری هستند (ابـن منظـور ،لسان العرب
:1408ج ،7ص )151شفاعت بـرای دفـع ضـرر اسـت و اسـتعمال واژه شفاعت در جلب منفعت مجاز
است( .طوسی 1408 ،ه.ق  ،تفسیر التبیان  ،ج ،3ص )277برای تحقق مفهوم شفاعت دست کم سه عنصر
ضروری است :شفیع ،یعنی کسی که شفاعت می کند؛ مشفوعٌ له ،یعنی کسی که برای وی درخواست
شفاعت می شـود؛ و مشـفوعٌ لَدَیـه ،یعنـی کسی که از او درخواست شفاعت می شود .بنابراین ،درخواست
خود بزهکار از بزه دیده یـا امـام و حاکم برای بخشودگی ،مصداق شفاعت نیست .تقاضای بزه دیـده از
حـاکم بـرای بخشـودگی بزهکار نیز تا آنجا که مصداق گذشت از حق خصوصی بزه دیده باشد ،مصداق
شفاعت نیست؛ اما درخواست او برای بخشودگی جنبه عمومی یا الهی جرم که به بزه دیده ارتبـاطی نـدارد،
چـه بسا مصداق شفاعت باشد .در مجموع شفاعت به معنای کمک کردن و تقویت کسی یا چیزی است که
ضعیف بوده و نیازمند کمک است .به طور کلی میتوان گفت که شفاعت از مصادیق سببیت است؛ یعنی
واسط قرار دادن سبب برای رسیدن به هدف و مطلوب .چه اگر واسطه نباشد رسیدن به مطلوب به دلیل
ضعف و کوتاهی طلب شدنی نیست .هدف از شفاعت ،جلب خیر و دفع ضرر است شایستگی که مهمترین
شرط شفاعت است ،حتماً باید وجود داشته باشد تا شفاعت تأثیر نماید ،در غیر این صورت شفاعت معنای
درستی نخواهد داشت .عالوه بر این باید شفاعت شفیع در نزد صاحب شفاعت گزاف و بیهودهگویی نباشد؛
بلکه شفیع امری را از صاحب شفاعت درخواست کند که معقول و ممکن باشد.
-1-1شفاعت نزد قاضی به نفع مجرم
اصطالح «شفاعت»در منابع و متون اسالمی به دو معنا است :یکی در خصوص شفاعت اخروی و
وساطت اولیـاء الهی در قیامت در پیشگاه خداوند متعال جهت عفو گناه بـندگان خـطاکار است ؛ دوم  ،در
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خصوص شفاعت کردن نزد حاکم و قاضی به نفع مجرم در دنیا  .شفاعتی که از دیدگاه فقه اسالم و در
راستای اجرای سیاست جزایی اسالم قابل توجه است  ،شفاعت به معنای وساطت شخص یا اشخاص
واجـد شرایط نزد قاضی بـه نفع مجرم و متخّلف میباشد .در روایات و منابع فقهی از این نوع شفاعت کم
و بیش سخن رفته است .
-1-2شفاعت دنیوی در آیات قرآنی
در قرآن کریم به طورکلی بر شفاعت کردن در امور خیر و احسان تأکید شده است .از جمله این آیه
ب مـنها و مـن یشفع شفاعةً سیئةً یکن له کِفلٌ منها و کان
شریفه  « :من یشفع شـفاعةً حـسنةً یـکن له نـصی ٌ
اللّه علی کل شیء مُقیتاً» (سوره نساء آیه  « )85هر کس شفاعت نیکویی کرد او را از آن بهره است و هر
کس شـفاعت بـد مـیکند نیز او را از آن نصیبی است » مقصود از شفاعت در این آیه  ،همان تالش برای
ص128؛  /سیوطی  1413 ( ،ه.ق ) الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور ج ،2ص )187به نظر بسیاری از مفسران
دعاکردن درباره دیگری تنها یکی از مصـادیق شـفاعت اسـت  .شـفاعت ،دفاع از حق دیگری است .به نظر
برخی ،دفع شـر هـم مصـداق شـفاعت اسـت ( .فـیض کاشـانی 1399 ،ه.ق  ،تفسیر صافی  ،ج 1ص 440
) قرآن کریم تعریفی از شفاعت نیکو و بد به دست نمی دهد .در مواردی که در قرآن کریم و روایات
تعریف خاصی از شفاعت نیکو و شفاعت قبیح نشده است بایستی به عرف مقبول عقالیی مراجعه نمود.
مقصود از عرف مقبول و قابل ارجاع البته عرف دین دارانی است که با آموزه های دینی هماهنگی داشته و
می کوشند تا رویّه هـای جـاری خود را تحت تأثیر مبانی قرآن کریم و سنت پیشوایان دینی شکل دهند.
هر چند برخی از مفسّران  ،شـفاعت نیکو را به شفاعت موافق با شرع تفسیر و تعبیر کرده اند ( .شُـبّر،
سیدعبدااهلل 1403 ( ،ه.ق )تفسیرالقرآن الکریم  ،ص )121درسـت اسـت کـه شفاعت نیکو در هر حال نمی
تواند مخالف با شرع باشد ،اما به نظر می رسد عدم تعریف شـفاعت نیکو نوعی إحاله قرآن کریم به عرف
عقالئی مسلمانان اسـت  .ایـن ارجـاع بـه دریافـت عقالئی مسلمانان در چنین مواردی نوعی توسـعه
معنـایی و گشـودن بـاب داوری هـای عرفـی و عقالنـی همدالنه با شرع درباره شفاعت نیکو است.
عالمه طباطبایی ،در تفسیر این آیه شریفه اظهار داشته است  «:کلمه (نصیب ) و کلمه (کفل ) هر دو به
یک معنا است و چون شفاعت نوعى وساطت براى ترمیم نقیصه و یا حیازت و به دست آمدن مزیّتى و یا
چیزى نظیر اینها است  ،در حقیقت نوعى سببیّت براى اصالح شأنی از شؤون زندگى دارد و به همین جهت
هر ثواب و عقابى که در خود آن شأن هست سهمى هم در این وساطت و شفاعت خواهد بود ،حال تا
وساطت چه مقدار در تحقّق آن شأن دخالت داشته است و این سهم از ثواب و عقاب هدف مشترك شفیع
و مشفوع له ( :کسى که شفیع به خاطر او شفاعت مى کند) مى باشد ،پس شفیع نصیبى از خیر و شر دارد
و به همین جهت است که در جمله مورد بحث مى فرماید( :من یشفع شفاعة  )...و این حقیقت را به عنوان
تذکّر به مؤ منین خاطرنشان فرموده  ،تا بدانند شفاعت بدون اثر نیست و در هر کارى شفاعت نکنند ،و آنجا
که الزم است شفاعت بکنند ،مثال در شرّ و فساد که هدف منافقین است شفاعت و وساطت نکنند( ،چه
منافقین از مشرکین و چه منافقین از غیر مشرکین ) ،مخصوصا درباره منافقین از مشرکین که مى خواهند به
قتال نروند شفاعت نکنند ،چون ترك فساد را هرچند کم و از رشد آن جلوگیرى نکردن و اجازه آن دادن
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ایجاد صلح میان دو یا چند نفر است( .طبرسی1406 ،ق :مجمــع البیــان فــی تفســیر القــرآن  ،ج،3

که فساد نم ّو کند و بزرگ شود ،خود فسادى است که به آسانى نمى توان از بینش برد ،فسادى که مستلزم
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هالکت حرث و نسل است  .در نتیجه مى توان گفت  :آیه شریفه در معناى نهى از شفاعت در کار بد است
 ،یعنى شفاعت اهل ظلم و طغیان و نفاق و شرك است  ،زیرا این طوائف  ،مفسدین در ارض هستند و
نباید در کار آنان وساطت کرد (.مـحمد حسین طـباطبایی 1373( ،ه.ش)  ،ترجمه تفسیر المـیزان  ،ج ،5
ص  ) 299بر اساس این برداشت ،آیه شریفه صریح در تجویز شفاعت از مجرم نزد حاکم در جایی کـه
شـر و فسادی بر آن مترتب نمیشود و منع و نهی از آن در غیر این صورت میباشد .در مقابل ،با توجه به
مضمون آیه ،احتمال می رود که مراد از«شفاعت» در آیه شریفه  ،یاری رساندن و معاونت بـاشد .در ایـن
صورت مـضمون آیه تشویق بر کمک در عمل نیک و منع از یاری رساندن در کار بد است.در نتیجه ،این
آیه ارتباط مـستقیمی به موضوع شفاعت نزد حاکم به نفع مجرم ندارد .اما بر اسـاس تفسیر غالب مفسرین
 ،این آیه شریفه صراحت در تجویز شفاعت از مجرم نزد حاکم ،در جایی که شـر و فسادی بر آن مترتب
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نیست دارد .
-2مستندات فقهی جواز شفاعت در تعزیرات
أدله و مستندات جواز شفاعت در تعزیرات اکثراً روایات است  ،برخی از این روایات ناظر بر نفی
شفاعت در حدود الهی ،بطور مطلق ،برخی ظـاهر در نـفی شفاعت در حدود بعد از ارجاع پرونده به قاضی
 ،و بعضی مقید به جواز شفاعت در مواردی که امام مالک عفو است میباشند .در ذیل به توضیح برخی از
اینگونه روایات می پردازیم.
 ) 1از پیامبراکرم (ص) نقل شده است که فرمودند « :شفاعت کنید تا أجر ببرید( ».طبرسی1406 ،ق :ج،3
ص)129
 ) 2از امـیرالمؤمنین علی (ع ) نقل شده که فرمودند  « :ال بأس بالشفاعة فی الحدود اذا کانت من حقوق
الناس ،یسألون فیها قبل ان یرفعوها ،فـاذا رفـع الحـد الی االمام فال شفاعة» « محدث نوری  1408 ( ،ه.ق
) مستدرك الوسائل  24/18از دعائم االسالم ،ج  ،2ص  ،443حدیث  » 1548.49شفاعت در حدود ،اگر به
حقوق مردم مربوط است ،مانعی ندارد.قبل از دادخـواهی نـزد حـاکم از آنها(افراد ذیحق) میتوان تقاضای
بخشش کرد.اما چون حد نزد امـام بـرده شود دیگر شفاعتی[مؤثر]نیست  .این روایت به صراحت بر جواز
و بلکه بر استحباب شفاعت در تعزیر داللت دارد.
 ) 3امام صادق(ع)فرمودند  «:کان اسامة بن زید یشفع فی الشی الذی الحدّ فیه » اسامة بن زید در جرمی
کـه حـد نداشت شفاعت میکرد شخصی که حـد بـر او واجب گشته بود نزد پیامبر آورده شد.اسامة درباره
او شفاعت کرد.پیامبر اکرم (ص ) فـرمود « :ال تُشفَعُ فی حدٍّ» .در هـیچ حـدی شفاعت نمیشود (کلینی ( ،
 1367ه.ش ) فـروع کـافی ،ج  ،7ص  ،254حـدیث ) 1
 ) 4در مبانی تکملة المـنهاج در توضیح حدیث مزبور آمده است« :پس از اثبات حد به شهادت شهود ،
شتاب کردن در اجرای آن واجب و تعویق آن حرام است؛چنان که آزادی مـجرم با کفالت کفیل یا بخشش
او با شفاعت شفیع نیز جایز نیست .هـیچ مخالفتی آشکار در این باره وجود ندارد و روایـاتی بـر منع
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شفاعت در حدود داللت میکنند ،از جمله معتبره سکونی که در آن آمده است «:هرگز کسی در حدی-
چـون نـزد امام برده شود -شفاعت نـکند؛چـرا که امـام مـالک آن نـیست.اما در آنچه که به امام نـرسیده،
اگـر پشیمانی مجرم را دیدی ،شفاعت کن».مقتضای تعلیلی که در این روایت آمده ایـن اسـت که عدم
جواز شفاعت در حد مـختص به حدود است کـه امـام اختیار عفو آنها را ندارد.امـا در حـدودی که امام
اختیار عفو دارد ،مانند موردی که حد با اقرار ثابت شده بـاشد ،یا در تعزیرات  ،مـانعی از شفاعت در آنها
وجود ندارد « (».موسوی خوئی  ،مبانی تکملة المنهاج  ،ج  ،1ص 185
 ) 5روایتی که به وصف عام بر ترغیب به شفاعت داللت دارد ،حـدیثی اسـت کـه در منابع روایی اهل
سنت از عایشه از پیامبراکرم (ص) نقل شـده اسـت که آن حضرت فرموده است « :أقیلوا ذوی الهیئات
عثراتهم» (اندلسی ،ج ،11ص « )405لغزشهای شخصیتهای موجه را ببخشید» ابـن حـزم اندلسی بـه
«از نیکوکاران انصار بپذیرید و از بدکاران آنها درگذرید ».او معتقـد اسـت کـه بـه استناد این حدیث اگر
بدی یکی از انصار به گونه ای باشد که به مرتبه تعزیر برسد ،واجب اسـت مورد عفو قرار بگیرد؛ حتی در
حدود خفیـف نیـز مـی تـوان بـر انصـاری تخفیـف داد و مـثالً در شرب خمر با کناره لباس او را حد زد.
(همان ،ص  )406بدینسان او تغییر در اجرای کیفیت حـد بـه اعتبار شأن و منزلت اجتماعی افراد را هم
تجویز کرده است.
 )6مقتضای اصل عملی نیز جواز شفاعت در تعزیرات است یعنی اگر در حرمت و جواز شفاعت تردید پیدا
شود چنان چه بعد از فحص و تحقیق و کاوش به دلیلی که داللت بر حرمت داشته باشد دست نیافتیم  ،به
مقتضای اصل برائت شرعی و عقلی  ،جواز آن اثبات می گردد.
این دیدگاه قابل قبول و به نظر می رسد با مبانی فقهی و حدیثی سازگارتر باشد .زیرا قول به جواز
شـفاعت در واقع با جواز عفو مجرم با وساطت شفیع چندان فرقی ندارد بنابر این در جایی که عفو مجرم
حدی مطابق پاره ای روایات مورد قبول فقهاء میباشد ،پس باید چنین عفوی با وساطت شفیع به طریق
اولی جـایز بـاشد.در این صورت ،در کلیه جرایم حدّی قابل عفو ،مانند جرایمی به اقرار متهم ثابت می
شود و همچنین تعزیرات  ،اقدام به شفاعت و پذیرش آن مجاز میباشد .از آنجا که عفو از قصاص حق
آدمی(حق الناس)است ،امـر پیـامبر به عفو ،مصداق شفاعت بوده است نه امر الزامآور .ابن حجر عسقالنی
در فتح الباری از ابن عـبدالبر ایـن قـول را نقل کرده که«:شفاعت درباره خطاکاران حسنهای جمیله است،
مادام که خطا به حاکم نـرسیده است؛و هرگاه به حاکم رسید ،بر اوست که آن را اقامه کند (».ابن
حجرعسقالنی  1420 ( ،ه.ق ) فتح الباری ،ج  /2ص  ) 95دلیل دیگر اسـتحباب شفاعت این است کـه
مـوجب تحصیل اجر و ثواب برای شفاعت کننده است حتی اگر شفاعت او پذیرفته نشود ،و نیز ،بر شفاعت
اثری نیکو مترتب است و آن عبارتست از سود رساندن به مشفوعله(مجرم) .اما بر«اصل»استحباب شـفاعت
استثنائاتی وارد میشود که ،به لحاظ این که اسقاط کیفر از مجرم موجب ضرر فرد و جامعه میشود ،این
منفعت رسانی را امری غیر مشروع میسازد و آن را محدود میکند.

رویکرد جامعه شناختي فقهي-حقوقي به شفاعت در تعزیرات

حدیثی از پیامبر اکرم (ص) اشاره می کند که در آن بر شأن و منزلت انصار تأکید شـده و آمـده اسـت که:

339

 -3تعیین تعزیر به لحاظ فقهی و جامعه شناختی
در این که چه کسی اختیار تعیین تعزیر برای بزهکاران را دارا است ،قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» که
مورد عمل فقها می باشد (شهید اول259 :1410 ،؛ محقق ثانی .)320 :1414 ،تقدیر آن را در صالحیت
حاکم شرعی قرار داده است ،برخی معتقدند که منظور از حاکم ،قاضی رسیدگی کننده به دعوا می باشد ،بر
اساس چنین برداشتی بود که شورای نگهبان در نامه  ،21/10/1362تعیین تعزیرات به شرح مندرج در الیحه
قانونی تعزیرات مصوب  1362کمیسیون قضایی مجلس را که اختیار تعیین تعزیر را از قضات سلب مینمود،
مغایر موازین شرعی اعالم و چنین مقرر داشت «چون در تعزیرات ،نظر حاکم در تعیین نوع و مقدار
تعزیرات و عفو از مجرم شرعا معتبر است و تعیین مقدار خاص در بعضی موارد موجب تعطیل تعزیر
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مناسب و الزم و در بعضی موارد موجب ظلم بر مجرم می گردد ،لذا این گونه تعیین ها نیز مغایر با موازین
شرعی است» (مهر پور ،)38 :1368 ،با این وجود تفویض تعیین تعزیرات به قضات کنونی که غالبا شرایط
قضای اسالمی را نداشته و از جهت ضرورت در تصدی چنین مسؤولیتی مأذون شده اند ،مشکالت اجرایی
متعددی نظیر بروز تشتت در رویه قضایی را به دنبال خواهد داشت ،از این رو برخی از طرفداران نظریه
اخیر را بر آن داشته که این اختیار را از جهت عنوان ثانوی ،برای حکومت اسالمی قائل شوند که برای هر
جرمی مجازات معینی قرار داده ،تا هرج و مرج از بین رفته و امور قضایی دچار اختالل نگردد.
-4سیاست گذاری جامعه و تعزیرات
ارتباط سیاست گذاری و دستاوردهای علمی امری نیست که کسی بتواند منکر آن شود .این مسئله در دو
باب تحکیم می یابد اول اینکه ،جهان سرشار از معماها و مسائلی است که از خالل کاربست خرد و دانایی
انسان حل می شودو دوم این که ،حرمت و مقبولیت علوم نزد عامه ،در حدی هست که سیاست گذاران در
عرصه های مختلف ،سیاست گذاری های خود را در پس پرده آورده های علمی ابراز نمایند تا مشروعیت
و مقبولیت عامه را داشته باشند .در همین راستا ،مسئله وابستگی سیاست گذاری در خصوص بزهکاری
های اقتصادی به پشتوانه دانش ،از طرفی با مسئله تحوالت و توسعه علوم جنایی همراه شده است به این
معنی که تحوالت علوم اخالقی از یک جنبه؛ ناظر به استفاده از آموزه های علمی متعدد است که بر این
اساس ،برای مثال شاخه های پیرا حقوقی و بینابین در قلمرو حقوق اخالقی پدیدار شده اند و از جنبه ی
دیگر ،توسعه آن از رهگذر ،دریچه ی تحلیل جرم و مسائل مرتبط با آن است که در پرتو این زاویه ،علوم
اخالقی به سمت افتراقی ساختن مطالعات اخالقی پیش رفته است و از طرف دیگر ،با این واقعیت روبه رو
است که ،جرم ها و تخلفات اقتصادی ،همواره از رفتار های آسیب زننده به فرآیند اقتصاد یعنی؛ تولید،
پخش و مصرف است که با ارتکاب آن ها ارزشها و نظم اقتصادی به چالش کشیده می شود .تالقی شرایط
نابسامان اقتصادی ،لزوم سیاست گذاری مبتنی بر دانش و گسترش حوزه و مطالعات دانش های علوم
اخالقی ،تنها یک مسیر منطقی و معقول در پیش پای مراجع پاسخ ده به هنجاری های اقتصادی گذاشته و
آن هم تمسک به قوه قاهره حقوقی و دانش های علوم اخالقی است .اما موضوعی که در این پژوهش طرح
بحث می گردد و از زاویه ی آن پاسخی برای پویش خواهد شد ،این است که اوال به صورت بحث مقدماتی
با توجه ذات شبه قضایی یکی از مهمترین مراجع پاسخ ده به ناهنجاری های اقتصادی یعنی سازمان تعزیرات
حکومتی ،اساسا این سازمان تا چه حد مجوز بهره گیری از آورده های علوم اخالقی و مشخصأ دانش

سیاست اخالقی دارد و این دانش تا چه میزان در امور این سازمان مدخلیت دارد و پس از اثبات منطقی
این جواز ،وضعیت سیاست گذاری های سازمان تعزیرات حکومتی در سنجه ی سیاست اخالقی به چه
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سبک و سیاقی می باشد .لذا طی دو گفتار این مسائل پاسخ داده خواهد شد .در خصوص آنچه سیاست
اخالقی جامعه مدار نامیده می شود ،در نگاه ابتدایی ،جمع اخالق با سیاست ناممکن به نظر می رسد؛ زیرا
اخالق ،از فضایل ،صفات و افعال حسنه سخن می گوید ،در حالی که سیاست ،دغدغه قدرت و اعمال
سلطه را در سر می پروراند .سیاست مدار در پی کسب ،حفظ و توسعه قدرت و نیز تأمین خواست های
نفسانی خویش است ،در حالی که انسان اخالقی ،با نگاه منفی به این امور ،در اندیشه کسب فضایل و
زدودن رذایل نفساتی است .در نگاه ثانوی به این دو موضوع می توان دریافت که چنین اختالفی را نمی
توان لزوما از ذاتیات این مبحث به شمار آورد ،بلکه می توان با یک بازنگری در تعریف سیاست ،اخالق را
در کانون سیاست جای داد .از این رو ،سیاستی که بر محور اخالق سرو سامان می یابد« ،سیاست

اخالقی»4

رسوم و باور های معمول بین اعضای هر گروه و افراد کل جامعه و ارزش گذاری رسمی در قالب قوانین
و مقررات و مدیریت رعایت این ارزش ها و پاسخ ها به موارد نقض آن ها در هر گروه و جامعه انسانی
چنانچه لباس تقنینی بپوشد و در چارچوب فرآیند بزه انگاری به ارزش های حقوقی اعم از کیفری ،مدنی
و انضباطی ،انتظامی و اداری تبدیل شود و قانون گذار همزمان برای تضمین آن ها دست به پاسخ گذاری
متناسب بزند» تعریف شده است و همچنین کار کرد سیاست اخالقی در سطح کالن و خرد ،مطرح گردیده
است ،باید مشخص گردد اوال حوزه پاسخ دهی و صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی مشخص گردد؟
دوما مشخص گردد آیا در سیاست گذاری سازمان تعزیرات حکومتی در حوز مطالعات دانش سیاست
جنایی و بالتبع سیاست کیفری و اخالقی قرار خواهد گرفت یا خیر و نهایتا بستر های مدخلیت دانش
سیاست اخالقی در امور سازمان تعزیرات تعیین گردد؟ جهت پاسخ به این سواالت طی سه قسمت :وضعیت
ماهیتی تخلفات و بزهکاری های مورد صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی و از زاویه ی أن وضعیت
یکسانی مراجع قضایی و شبه قضایی از منظر دانش سیاست اخالقی و نهایتا بسترهای مدخلیت این دانش
در سازمان تعزیرات حکومتی بررسی خواهد شد .ناهنجاری ها ،پاسخ ها و فرآیند پاسخ دهی سازمان
تعزیرات حکومتی آنچه که قانون گذار ایرانی در پرتو سیاست گذاری های اقتصادی در جهت کنترل ناهنجار
های اقتصادی ،بر عهده ی سازمان تعزیرات حکومتی نهاده است و آن را شایسته و صالح به سامان دهی در
آن موضوعات دانسته است ،اموری در قالب تخلفات تعزیری از نوع حکومتی می باشد (.مهدوی،1391 ،
 )111ماهیت این تخلفات و شیوه ی پاسخ دهی و پاسخ هایی اعطایی به این تخلفات ،مشخص کننده قرار
گرفتن یا نگرفتن این سازمان در حوزه مطالعات دانش سیاست اخالقی خواهد بود .بنابراین در سه قسمت
مجزا قابل معنا کردن است :تخلف تعزیری :تخلف" ،به معنای واپس کشیدن ،بازماندن ،سرپیچی کردن
.تعزیری (منتسب به تعزیر) ،از ریشه عزر -یعزر به معنای یاری رساندن منع کردن ،ادب کردن .همچنین
«ضرب دون الحد» ،برای بازداشتن مرتکب از معصیت مجدد بیان گردیده است در باب تشریح و تبیین
تخلفات تعزیری ،جامعه حقوقی نوعی بی تفاوتی و بی رغبتی از خود نشان داده و آن را موضوعی بدیهی
و شناخته شده دانسته است .اما در واقع شناخت دقیق ماهیت تخلفات تعزیری و تطبیق آن با جرایم امری
. Ethical politics

4

رویکرد جامعه شناختي فقهي-حقوقي به شفاعت در تعزیرات

نام دارد .با عنایت به این که سیاست اخالقی ،بدین شکل« ،ارزش گذاری های عرفی ،با تکیه بر آداب و
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مهم و نتایج حاصل از آن ،در سرنوشت سیاست گذاری های سازمان تعزیرات حکومتی نقش مهمی راچینی
و استدالل منطقی قابل کشف است .بر اساس ماده  4قانون مجازات اسالمی« :هر رفتاری اعم از فعل یا
ترك فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود و از آنجایی که مجازات،
واکنش سرکوینده اجتماعی با هدف ترساندن ،سزادادن ،بازپروردن و ویژگی های بنیادی رنج آوری ،رسوا
کنندگی ،معین بودن و قطعی بودن» می باشد (.مهدوی )112 ،1391 ،بسیاری از پاسخ های اعطایی به
تخلفات تعزیری اعم از جزای نقدی و حبس واجد این خصیصه می باشند .از سوی دیگر مطابق اطالق
ماده 18قانون مجازات اسالمی؛«تعزیر مجازاتی است که به یا نقض مقررات حکومتی » نقض مقررات
حکومتی  ،بیاتی عام و مطلق دارد که شامل تمام رفتار هایی است که حکومت نقض آن را منع نموده باشد
و برای ضمانت آن مجازاتی تعیین کرده باشد ،می شود .عالوه بر این ،چنانچه به قوانین گذشته کیفری
مراجعه ای داشته باشیم در می یابیم تخلفات عمومی مصوب  1304می باشد که ضعیف ترین نوع جرم و

فصلنامه علمي (مقاله علمي ـ پژوهشي)جامعه شناسي سياسي ایران ،سال دوم ،شماره سوم(پياپي،)7پایيز1398

البته به هر حال جرم شناخته می شد بنابراین چنین استنتاج می گردد ،اگر چه تخلفات تعزیری از جنبه
شکلی و ساختاری به مناسبت جایگاه ،مانند سایر انواع تخلف (اداری ،انتظامی) می باشد ،اما از جنبه ی
ماهوی و ذاتی با جرایم ریشه مشترك دارد و اساسا دارای اوصاف منحصر به فردی است که با هر دوی
این ها متفاوت است .این اوصاف به ترتیب ذیل می باشد:
-1تخلفات تعزیری حکومتی ،تابع رابطه ی استخدامی به خصوصی نیست و گاهی اوقات با کسب یک
مجوز تخلفات صنفی) و گاهی اوقات بدون داشتن مجوز خاص و توسط عموم افراد قابل ارتکاب است
(تخلفات قاچاق کاال و ارز)
 -2مجازات های تخلفات تعزیری عموما ضعیف(به جز موارد اندکی) و دارای مراتب مشدد در حالت
تکرار ،از رسته ی تخلف صورت گرفته و عمدتأ مالی و اقتصادی می باشد.
-3اگر چه هدف کلی جرم انگاری و تخلف انگاری یکی است ،ولی اهداف تخلفات تعزیراتی حکومتی
به صورت تخصصی ،تنظیم گری و بدست گرفتن زمام امور از کنترل خارج شده حکومتی لذا با توجه به
این که مشخص شد ،تخلفات تعزیری ماهیت جزو جرائم می باشد ،بالتبع ،بخشی از بدنه ی حقوق کیفری
به حساب می آیند .شخص مخاطب شکایت ،متهم است و همچون متهم با وی برخورد می گردد تا اینکه
حکمی در خصوص اتهام وی صادر گردد .چنانچه محکومیت وی قطعی گردد ،بایستی مجازات گردد و
مجازات مورد حکم الزاما باید اجرا گردد ،حتی اگر رای دادگاههای دادگستری متفاوت و مغایر با آن باشد.
پاسخ های سازمان تعزیرات حکومتی در اموری که در حوزه صالحیت آن می باشد ،عمدتا دارای وصف
کیفری و شبه کیفری است ،یعنی واکنشی اجتماعی دارای خاصیت تنبیه و سادهی و اثر تقلیل دهندگی و
کاهش دهندگی» .ابزارهای پاسخ دهی به تخلفات موضوع صالحیت سازمان عمدتا دارای ماهیت کیفری
هستند .البته میزان خصیصه کیفری در این ابزارها متفاوت است و اگر آنها را بر روی یک محور قرار دهیم
از تذکر ،اخطار ،تعهد( ،طبق تبصره یک ماده واحده اصالح قانون تعزیرات  1373حذف گردیده) توبیخ و
درج در پرونده که جنبه ارشادی و پیش گیرانه ی آن غالب است تا جریمه نقدی و حبس که جنبه ی کیفری
آن غالب است را در بر خواهد داشت .ثانیا همان طور که سازمان تعزیرات حکومتی ،که حتی از نامش هم
شخص است ،مرجعی متصدی امور تعزیری است و تعزیر ،بنا به توصیفاتی که در قسمت قبل بیان گردید،
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در هر مرتبه و درجه ای ،دارای وصف کیفری است ،لذا این که سازمانی برای مدیریت تعزیرات ،از نوع
تعزیرات حکومتی که منشاء شرعی هم برای آن تعریف نموده اند و دارای توجیه مربوطه است  -ایجاد
شده است خود داللت بر شبه کیفری بودن آن است .ثالثا ،باالتر از پاسخ های کیفری ،حتی این که نص
صریحی بر تبعیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی از اصول مسلم حقوقی دیده نمی شود ،داللت بر اختیار
سازمان بر بکارگیری آنها نیست بلکه این اصول از جمله اصل  ،168 ،167 ،165 ،37 ،36اصولی هستند که
عامیت دارد و مخصوص قضات و دادگاههای دادگستری نمی باشد و قابل حمل بر سازمان تعزیرات
حکومتی هم می باشد .سازمان تعزیرات حکومتی مرجعی شبه قضایی است ،بدین معنا که سازمانی دولتی
است اما عمال و ماهیتا فعالیت حقوقی و قضایی دارد .موارد متعددی وجود دارد که مبین این موضوع است:
در وهله اول ،قضاوت که عبارت از داوری کردن برای رفع نزاع و کشمکش در میان مردم است ،یکی از
منصبهای بزرگی است که از جانب خداوند متعال برای پیغمبر صلی اهلل علیه و آله و امامان معصوم علیهم
بعدها تعدیل گردید و شرایط تصدی منصب قضا تغییر کرد به گونه ای که قضاتی در دانشگاههای قضایی
تربیت گردیدند و بخش عمده ای از نیاز به مناصب قضایی توسط فارغ التحصیالن حقوقی و فقهی تأمین
گردید .باید گفت که از طرفی ،سازمان تعزیرات حکومتی چه از منظر اداری چه از منظر قضایی ،ماهیت
سازمانی پاسخگو می باشد .بدین معنا که بر اساس صالحیت های تعیین شده توسط قانون گذار ،متصدی
و مرجع پاسخگویی به نقض هنجار هایی است که قانونگذار نقض آنها را ممنوع گردانده و برای آنها
ضمانت اجرا تعریف کرده است .از طرف دیگر ،نقض هنجارهایی که پاسخ گویی به آن در صالحیت
سازمان تعزیرات حکومتی است ،اگر چه عنوان «تخلف» بر آن بار شده است اما بنا به توضیحات گذشته و
با تعاریفی که در مواد ا و  2و  18قانون مجازات اسالمی از جرم و مجازات ارائه گردیده است دارای ماهیتی
بزه گونه است که البته حتی در فرض محال ،اگر کسی در بزه گونه بودن ،نقض هنجار های در صالحیت
سازمان تعزیرات حکومتی تردید کند ،تردید در کیفری بودن اکثریت پاسخ های سازمان تعزیرات بالوجه
است ،چرا که خصیصه های کیفر ولو اندك در این پاسخ ها نهفته است و در واقع کیفرهای افتراقی متناسب
و سازگار با تخلفات اقتصادی می باشد .هر چند که برخی متصدیان امر ماهیت این کیفر ها را تکمیلی و
تبعی دانسته اند بنابراین همین میزان همپوشانی و یکسانی سازمان تعزیرات با مراجع قضایی مدخلیت
دانش سیاست اخالقی را به عرصه ی سیاست گذاری این سازمان مجاز و حتی الزامی می نماید تا در
سطوح مختلف ،سامانه ی پاسخ دهی این سازمان را در تقابل با تخلفات و نقض هنجارهای مرتبط را سامان
بخشد .سیاست کیفری سازمان تعزیرات حکومتی در قبال تخلفات اقتصادی نتیجه همکاری و معاضدت
علم جرم شناسی و حقوق جزا باعث آفرینش علم دیگری به نام «سیاست کیفری» شده است که انتخاب
طریقه و روش صحیح مبارزه علیه بزهکاری می باشد در واقع ،کیفر به مثابه یک نهاد امضایی ،عمری به
درازای تمدن های بشری و چه بسا بیشتر دارد که با طی جلوه های طبیعی ،حالت قراردادی به خود گرفته
است .این نهاد همواره نقل محافل بزرگان حقوق کیفری بوده و طرفداران و منتقدان خود را داشته است.
در حالی که کالسیک کاران ،کیفر را مایع سعادت و خوشبختی می دانستند و اخالق گراها آن را برای حفظ
ارزش ها و هنجارهای اخالقی جامعه الزم و ضروری می دانستند(.صفری )86 ،1390،تحقق گرایان با
سردمداری افرادی همچون کین ،انریکوفری و سایر منتقدین بعدی ،کیفر را جرم زاء شنیع و مربوط به
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السالم و از جانب آنان برای فقیه جامع الشرایط تعیین شده است .لیکن این جهت گیری سخت گیرانه
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دوران بربریت می دانستند با همه ی این احوال ،کیفر رکن جدایی ناپذیر سیاست گذاری ها در پاسخ دهی
به بزهکاری بوده است و بر اساس وجود یا عدم وجود کیفر ،الگوهای سیاست اخالقی متنوعی شکل گرفته
است .اهمیت کیفر به حدی بوده است که حتی دانشمندان و تحلیل گرایان سیاست اخالقی در بادی امر،
ناخواسته سیاست کیفری را تبیین نموده بوده اند .علم و فن سیاست کیفری ،برای اولین بار در سال ،1803
توسط آنسلم فون فوتر باخ آلمانی ،در کتاب «حقوق کیفری» که آن را مجموعه ی روش های سرکوب
کننده که دولت بوسیله ی آن در مقابل جرم واکنش نشان می دهد» تعریف کرد ،ماهیت وجودی گرفت و
پس از آن دانشمندانی چون؛ فون لیست ،ادامه بحث بر سر مفهوم سیاست اخالقی ،در واقع مفهوم سیاست
کیفری را بسط می دادند ) . (laresh,2017,132بنابراین ،این که گفته شود ،سیاست کیفری (به معنای
سامان دادن پاسخ های ماهیتا سرکوب گر در بهترین حالت ،به پدیده ی بزهکاری) ،پیش درآمد سیاست
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اخالقی است ،سخن گزافی نیست.معموال اهداف کیفر گذاری عمومی ،ارعاب ،سزادهی و بازپروراندن بیان
گردیده است .اما با بررسی کیفر های اداری برای تخلفات اقتصادی متوجه می شویم رگه هایی باریک از
این اهداف مستتر است و اهداف و سیاست قانونگذار از چینش چنین کیفر هایی ورای این اهداف می
باشد .در واقع قانونگذار نگاه عمقی به علل ارتکاب این تخلفات و درك این موضوع که تخلفات اقتصادی
عمدتا با انگیزه های مالی و اندوختن مال ارتکاب می باید با ضد حمله به متخلفین ،آمال و آرزو های ایشان
را مورد هدف قرار داده است و از این طریق ضمن تالش برای مصرف کردن ایشان با اعمال کیفر های
مالی از طرفی و حذف اختالل کنندگان بازار و اقتصاد خرد در تالش برای بازسازی صدمات و لطماتی
است که در اثر ارتکاب تخلف به بطن اقتصاد وارد گردیده است(ibid).
-6رویکرد سازمان تعزیرات به تخلفات اقتصادی
امروزه شهرنشینی به صورت یک پدیده اجتماعی در کلیه جوامع مطرح است و نگاهی گذرا به جمعیت
شهری نشان می دهد نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند؛ در این روند وجود آنچه به صورت
یک حقیقت ناخوشایند در محیط شهری رخ می دهد گسترش بیش از پیش جرم و تخلفات است .افزایش
تخلفات و ظهور اشکال نوین اعمال متخلفانه در دهه های اخیر و به موازات آن باال رفتن احساس ناامنی
و ترس از وقوع جرم و تخلفات موجب شده است که تخلف و جرم به صورت یکی از نگرانی های اساسی
مردم در آید و در پی آن حکومت ها مطالعه ،برنامه ریزی و سیاست گذاری در این قلمرو را ضروری
تشخیص دهند از این رو پیشگیری با ایجاد تغییرات و اصالحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیری از
تخلف به صورت پایدار و همیشگی است .پیشگیری درصدد آن است که اعضای جامعه را از طریق آموزش
و تربیت و تشویق و تنبیه با قواعد اجتماعی آشنا و همنوا کند .برنامه های پیشگیری از تخلف مجموعه
وسیعی از برنامه ها و فعالیت ها را در بخش های مختلف جامعه در بر می گیرد و هیچ نهاد خاصی نمی
تواند متولی آن در همه ابعاد باشد و براین اساس نوعی هماهنگی بین نهادهای رسمی جامعه از یک سو و
مشارکت نهادهای مردمی از سوی دیگر در تحقق این مهم ضروری می باشد .باید همه شهروندان در
پیشگیری از تخلف سهیم شوند یعنی بدون آگاهی مردم از اهداف پیشگیری و بدون مشارکت تمامی مردم
عملی نمی گردد .چرا که هدف ما تحقق دو اصل اساسی است یشگیری که در سالم سازی بلکه در سالم
نگه داشتن فرد و اجتماع نقش سازنده ای را ایفا می کند .پیشگیری از جرم ،عنوانی است که در کالم
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بزرگانی از جمله ،بکاریا و انریکوفری در مفهوم موسع« ،هر اقدامی اعم از کیفری و غیر کیفری که برای
مقابله با جرم و با هدف کاهش میزان ارتکاب جرم صورت می گیرد» تعبیر شده است .اما رویکردی که
اکثر جرم شناسان و نهاد های ملی و بین المللی ذی ربط ،در تعریف پیشگیری مد نظر قرار داده اند،مبتنی
بر تعریف مضیق پیشگیری از جرم است .بر این اساس پیش گیری از جرم؛ «مجموعه وسایل و ابزار هایی
که دولت از طریق آن ،حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا و یا اعمال مدیریت ،نسبت به عوامل محیط
فیزیکی و محیط اجتماعی که فرصت ارتکاب جرم را فراهم می آورد ،برای مهار بهتر بزهکاری مورد
استفاده قرار می دهد » البته این تعریف هم با ایراد عدم جامعیت مواجه است ،چرا که عالوه بر کنشگران
دولتی و نهاد ها ،کنش گران برخاسته از جامعه مدنی نیز از جایگاه مهمی در قلمرو پیشگیری برخوردار می
که از جمله حقوق های بنیادی بشر هستند در سطح قوانین عادی هم قانون پیشگیری از وقوع جرم» ،
مصوب  ، 21/6/1394به عنوان مهمترین انگارهی قانونی ،با پیش بینی شورای عالی پیشگیری از جرم،
متشکل از سران و نمایندگاه سه قوه ،گامی مهم در راستای حرکت قانونمند در راستای پیشگیری از جرم
برداشته است.
نتیجه گیری
نتایجی که از مباحث مطرح شده به دست می آید به شرح زیر است:
 -1ایجاد زیر ساخت الزم با رویکردی علمی از مهمترین جلوه های سیاست اخالقی سازمان تعزیرات
حکومتی برای پیشگیری از تخلفات حوزه ی اقتصادی می باشد .این راهبرد با تأسیس معاونت پیشگیری
از تخلفات اقتصادی» عملی گردید .در واقع این سازمان به عنوان یک سازمان حمایتی با بهره گیری از
فناوری های نوین و نیروی انسانی با تاسیس معاونت مذکور گام مهمی در راستای پویا سازی ،و حرکت
از عملکرد منفعل و واکنشی به عملکرد فعال و کنشی برداشته است.
 - 2با توجه به این که قرآن کریم شفاعت نیکو را به طور مطلق پذیرفته و بدان ترغیب نمـوده است ،برای
عدم پذیرش شفاعت نیکو و پسندیده ،به دلیل و حجتـی اسـتوار نیازمنـدیم  ،اصـل بـر مطلوبیت و استحباب
شفاعت نیکو است؛ قدر متیقّن از آنچه از شـمول أدلـه توصـیه بـه شـفاعت نیکو خارج شده ،شفاعت
ناموجه و تبعیض آمیز است .چنین شفاعتهـایی در تعزیـرات بـه ویـژه آنها که مصداق حق ااهلل ا ند نیز
جایز نیست؛
 – 3از آموزه های فقه اسالم در باب شفاعت استفاده می شود که شفاعت یک نهاد غیر قضایی سالم برای
حل و فصل اختالفات در مسائل حقوقی و موضوعات اخالقی و اجتماعی است
 -4جواز یا عدم جواز شفاعت در مواردی به وضع روحی روانی بزهکار و به ویژه حالت توبه و ندامت او
هم بستگی دارد .شفاعت از متجاسران و بزهکاران بی باك به سختی متضـمن فایـده ای برای بزهکار و یا
جامعه است .نمـی تـوان شفاعت از هر بزهکاری حتی اگر نادم نباشد را صرفاً با استناد به این که جـرم
ارتکـابی تعزیـری است ،تجویز نمود .با توجه به این که طرح و پیگیری دعوای کیفری تا اندازه زیادی در

رویکرد جامعه شناختي فقهي-حقوقي به شفاعت در تعزیرات

باشند .پیشگیری از جرم رکن اساسی سیاست اخالقی است چرا که حق امنیت و حق بر پیشگیری از جرم
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اختیار شاکی خصوصی است ،روایات منع از شـفاعت از چنـان قـوت داللـی برخـوردار نیسـتند کـه
شـفاعت در حـدود حق الناسی را نفی کنند .بدینسان ،وضعیت شفاعت در جرایم حق الناسی تا اندازه قابل
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توجهی با جرایم حق اللهی متفاوت است.
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 -14تفتازانی ،مسعودبن عمر ( 1425ه.ق ) « المطوّل »  ،قم ،مکتبه الداوری.
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نقـض هنجارها»  ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،دوره  ،45پاییز ،صص.5-41
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لمـکتب االعـالم االسـالمی ،قم ،)1417 ،ج  ،8ص .418

فصلنامه علمي (مقاله علمي ـ پژوهشي)جامعه شناسي سياسي ایران ،سال دوم ،شماره سوم(پياپي،)7پایيز1398
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 « _____________ - 30الخالف »  ،ج ،6چاپ اول ،قم ،مؤسسه النشر االسالمی 1407 ( .ه.ق )
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 « _____________ -31تهذیب االحکام » بیروت دار التعارف (  1401ه.ق )
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 « __________ -39المدوّنة الکبری » قاهره  ،مطبعة السعادة (  1412ه.ق )
 -40مامقانی  ،عبداهلل  1350 ( ،ه.ش ) « تنقیح المقال » تهران  ،انتشارات جهان
 – 41ماوردی  ،ابو یعلی  ،علی بن محمد (  1363ه.ش ) « احکام السلطانیة » قم  ،انتشارات دفتر تبلیغت
اسالمی .
 -42مجلسی ،محمدباقر( 1412ه.ق ) « ،بحار االنوار »  ،ج ،32تحقیـق  :محمـدباقر محمـودی و
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 -43مغربی ،نعمان بن محمد(1385ه.ق ) « ،دعائم االسالم »  ،ج ،2قم ،آل البیت(ع).
 -44موسوی اردبیلی ( ،آیت اهلل ) سـیدعبدالکریم (1427ه.ق ) « ،فقـه الحـدود والتعزیـرات » ،ج ،2
چـاپ دوم ،قـم ،جامعه مفید.
 -45موسوی خویی ،آیت اهلل سیدابوالقاسم(1428ه.ق ) « ،مبانی تکملة المنهاج »  ،ج ،41چاپ سوم،
قم ،مؤسسه إحیاء آثار االمام الخوئی.
 « ____________ - 46معجم رجال الحدیث » قم  ،انتشارات مدینه العلم (  1403ه.ق )
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