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Background and Aim: Pecuniary punishments are among the 

punishments that have received more and more attention as a type of 

alternative punishment due to the inefficiency and costliness of 

imprisonment. In the present study, an attempt has been made to 

examine pecuniary punishment from the perspective of economic 

jurisprudence.   

Materials and Methods: The present paper is analytical-descriptive 

and library method is used. 

Ethical considerations: In this paper, the originality of the texts, 

honesty and trustworthiness have been observed. 

Results: The findings show that the pecuniary punishment has 

important economic dimensions from the perspective of economic 

analysis of law. Not only does the pecuniary punishment remove the 

cost of imprisonment and detention for the government, but it can 

also be a source of income for it. On the other hand, it has the aspect 

of deterrence and intimidation, and therefore, by preventing the 

recurrence of the crime, it does not bear the cost of prosecution, trial 

and investigation on the judiciary. 

Conclusion: Considering such important economic dimensions, as a 

result of the discussion, it can be said that in the form of a broad 

interpretation of discretionary punishment from a jurisprudential 

point of view, it was possible to extend the pecuniary punishment, 

especially for financially motivated crimes, and the legislature needs 

to use pecuniary punishments more and more. 
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ها بر این امر داللت دارد که مجازات جزای نقدی دارای ابعاد اقتصادی یافته: هایافته

حبس تنها هزینه مجازات مهمی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق است. جزای نقدی نه

تواند منبع تأمین درآمد برای و نگهداری زندانیان را برای دولت به همراه ندارد که می
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ویژه تفسیر موسع از تعزیر از منظر فقهی امکان گسترش مجازات جزای نقدی، به
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 مقدمه. 1

عنوان ها بهجزای نقدی یکی از اقسام مجازات

ضمانت اجرای در نقش مجازات جایگزین در زمره 

که به دالیل مختلف مورد باشد هایی میمجازات

استقبال سیاست جنایی تقنینی کشورهای مختلف 

 (. نهاد325، 1386قرار گرفته است )گلدوزیان، 

 هایحبس و حبس جایگزین عنوانبه نقدی جزای

 تا و بوده برخوردار زیادی اقبال از مدتکوتاه

 است کرده متفاوت را کیفری رویکرد هچهر حدودی

 خاطر به هازندان جمعیت از کردن کم جهت در و

شود می محسوب مثبتی گام اهمیتکم جرائم

بیش از  اما بوجود .(192 ،4 ،1385 ولیدی،)

چهارصد عنوان جرم با مجازات حبس در نظام 

حقوقی ایران بر این واقعیت داللت دارد که مجازات 

ترین نوع ترین و رایجعنوان یکی از سادهحبس به

مجازات مورد استفاده قرار گرفته است. این در 

آثار و حالی است که مجازات حبس دارای 

ها ازاتو با فلسفه مجپیامدهای منفی زیادی است 

در اسالم سازگاری ندارد. هدف شریعت از نظام 

کیفری بازدارندگی از وقوع جرم، حمایت از مصالح 

و منافع عمومی، اصالح و بازپروری و درنهایت 

 تحقق عدالت و امنیت فردی و اجتماعی است. به

ها اصالح نفوس و دیگر هدف از مجازات بیان

مع ها و تالش در جهت سعادت جواتهذیب آن

گونه که از بشری است نه تعذیب. از سوی دیگر آن

آید، با توجه به وضعیت متون تاریخی معتبر برمی

سیاسی و اجتماعی صدر اسالم، در زمان رسول خدا 

اهلل علیه وآله( زندان به معنای اصطالحی و صلی)

درخصوص جزای نقدی  رایجش وجود نداشته است.

 شهبازی و امیدلیفات متعددی انجام شده است: تأ

 تعیین ای به بررسی نحوهقالهعلیاری، در م محسن

اند کالهبرداری پرداخته بزه تعدد در نقدی جزای

احدی نیز، در  فاطمه (1398، علیاری )شهبازی و

 با ایران کیفری نظام در نقدی ای جزایمقاله

 یفرشناسی را بررسی کرده است )احدی،ک رویکرد

 ای مقرراتدر مقالههمتی،  مریم ( همچنین1392

 و ایران کیفری حقوق در نقدی جزای اجرایی

اند )همتی، را مورد بررسی قرار دادهانگلستان 

 فقه منظر از نقدی جزای ( اما مجازات1389

اقتصادی چندان مورد توجه قرار نگرفته است در 

مقاله حاضر تالش شده به این مهم پرداخته شود 

اقتصادی  قهف منظر از نقدی جزای که مجازات

چگونه قابل تحلیل است؟ فرضیه مقاله نیز بدین 

مجازات جزای نقدی »شکل قابل طرح است که 

دارای ابعاد اقتصادی مهمی از منظر اقتصاد حقوقی 

بوده و با استفاده از تفسیر موسع از مفهوم تعزیر در 

توان این نوع مجازات را برای بسیاری از فقه می

. «جرایم با انگیزه مالی در نظر گرفت هویژجرایم به

به منظور بررسی سوال و فرضیه مورد اشاره ابتدا به 

مجازات جزای نقدی و ابعاد اقتصادی آن پرداخته 

شده و در ادامه با اشاره به رویکرد فقهی نسبت به 

مجازات تعزیر، تعمیم تعزیر به مجازات جزای نقدی 

 تحلیل شده است. 
 

 ها. مواد و روش2

تحلیلی بوده و از روش  -توصیفی حاضر قاله م

 شده است.ای استفاده کتابخانه
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 . مالحظات اخالقی3

داری در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت

 رعایت شده است.
 

 ها. یافته4

ها بر این امر داللت دارد که مجازات جزای یافته

نقدی دارای ابعاد اقتصادی مهمی از منظر تحلیل 

تنها هزینه اقتصادی حقوق است. جزای نقدی نه

مجازات حبس و نگهداری زندانیان را برای دولت 

تواند منبع تأمین درآمد برای به همراه ندارد که می

ارندگی و ارعاب دولت نیز باشد. از طرفی جنبه بازد

داشته و لذا با پیشگیری از تکرار جرم، هزینه 

تعقیب و محاکمه و رسیدگی را بر قوه قضائیه 

 کند. تحمل نمی
 

 . بحث5

 . جزاي نقدي5-1

در لغت به معنی کیفر، پاداش و مکافات « جزا»

در لغت به « نقد. »(311 ،1 ،1379 عمید،) است

نسیه،  شود، خالفآنچه در حال داده می»معنی 

آن چیزی است که »و یا « مال حاضر، وجه حاضر

همچنین بعضی «. به وجه نقد و رایج پرداخت شود

پول یا بهاء آنچه فی الحال داده »آن را به معنی: 

(. 876، 2 ،1379)عمید،  اند، بکار برده«شودمی

جزای نقدی را تعریف  ازنظر اصطالحی قانون ایران

 شود.انین دیده نمیای از آن در قونکرده و سابقه

از نظر حقوقدانان، جزای نقدی عبارت است از 

 «پرداخت مبلغی وجه نقدبه الزام محکوم»

 مورد اشاره مانع (. تعریف93، 1363، آبادی)علی

خسارت و  نقدی، جزای نه تنها زیرا. باشدنمی

گیرد. غرامت ناشی از ارتکاب جرم را نیز دربرمی

اجبار »کنند: ذکر میتعریف جزای نقدی را چنین 

 ،1389، )آخوندی متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد

 واژه که نظر این از مذکور اساسا   (. تعریف124، 3

را بکار برده است جای ایراد دارد. زیرا  «متهم»

ات متهم کسی است که هنوز جرم وی به اثب

خصوص مجرم به نرسیده و مجازات جزای نقدی در

برخی دیگر جزای نقدی به از نظر  رود.کار می

محکومیت مجرم به تأدیه مبلغی به عنوان »معنای 

، ملک اسمعیلی) است« دولتمجازات به خزانه 

 نجفی ابرندآبادی ؛97، 1383، ؛ سمیعی87، 1389

مجازات را  (. این141 ،1377هاشم بیگی، و 

 زین حبسـهای جایگره مجازاتـوان در زمـتمی

اهمیت تلقی کرد. خصوص در جرائم کمویژه دربه

مجازات نقدی برای جرایم با انگیزه مالی همچنین 

 مناسب است زیرا جنبه بازدارنگی بیشتری دارد

اصلی از برقراری جزای  (. هدف63، 1385)نوربها، 

نقدی مدنظر قرار دادن اهداف کیفری است و هدف 

گذار رنگ است. قانونمالی از آن غیرمستقیم و کم

ای نقدی را برای جرائم پرخطر، آنجا که امنیت جز

ای شدید گونهداخلی و خارجی و آسایش عمومی به

باشد، برقرار نکرده است و به در معرض خطر می

رسد، هدف از برقراری این کیفر تا حدی بر نظر می

مدت بوده است. باید های کوتاهپایه پرهیز از زندان

 نسیه لمقاب در «نقدی» توجه داشت که لفظ

 یکی نقدی جزای که آنجایی از بلکه نیست، مدنظر

 رایجی مبلغ ادای منظور است، مالی هایمجازات از

 یا فعل) مجرمانه عمل مرتکب آن حسب که است
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 واریز دولت خزانه به را آن است ملزم( فعل ترک

 که شودنمی مستفاد آن از معنی این لزوما . نماید

 فورا  نقدی جزای حکم، شدن االجراءالزم از پس

 احکام مثبت جنبه که چرا نباشد؛ پرداخت قابل

 مگر دارد دربر را فوری اجرای خود دنبال به کیفری

 .بداند الزم را آن اجرای تأخیر قانون، که مواردی در
 

 . تحلیل اقتصادي حقوق5-2

علم اقتصاد، علم تخصیص منابع محدود در جامعه 

همواره در  به شمار آید. نظام عدالت کیفری نیز

مقام انتخاب میان راهکارهای مختلف است. هریک 

ها و منافعی برای جوامع به از این راهکارها، زبان

ها و منافع راهکارها به همراه دارند. ارزیابی هزینه

کند تا با آگاهی کافی و گذاران کمک میسیاست

حلی را انتخاب کنند که میزان رفاه جامعه الزم، راه

نظر اقتصاددان،  افزایش دهد. ازتصادی نظر اق را از

جرم، عملی غیراخالقی است که موجب ورود زیان 

(. 17، 2005کوهن، .آ )مارک شودبه جامعه می

و مجازات  برای فهم بهتر حقوق اقتصادی جرم

کلی تبیین  طوربایستی مفهوم حقوق اقتصادی به

 عملگردد. تعاریف مختلفی از تحلیل اقتصادی به

ای از علم اقتصادی حقوق شاخهتحلیل  آمده است:

ها، اقتصاد است که به ارزیابی ساختارها، قالب

 پردازدفرایندها و اثرات قانون و نهادهای حقوقی می

 همچنین، گفته .(19، 2007، ولیانوسکی. )سنتو

حقوق، مطالعه اثرات  شده است که تحلیل اقتصادی

قواعد حقوقی بر روی فعالیت کارگزاران اقتصادی و 

هاست. جنبش حقوق و اقتصاد میزان مطلوبیت آن

های بخشی از روندی است که در طی آن، از نظریه

اقتصادی مانند مفهوم کارایی برای توصیف 

و اعمالی که ظاهرا  از معامالت تصمیمات 

ت است، استفاده غیرشخصی در بازار بسیار متفاو

(. برخی بر این باورند 324، 1385، )التمن کندمی

دلیل عدم وابستگی به  که ابزارهای اقتصادی، به

یک نگرش خاص یا طرز فکری خاص، بهترین ابزار 

باشند. این ابزارها برای تحلیل مسائل حقوقی می

نظر از نظام طور یکسان در جوامع، صرفتقریبا  به

 نوان یک متد ارزیابی، موردعاقتصادی حاکم به

های اقتصادی اند و در بررسیشده پذیرش واقع

شود. بدین ترتیب، ها استفاده میموضوعات از آن

تحلیلگران مسائل حقوقی، تمایل بیشتری به 

 .ها دارنداستفاده از آن

 هاابزار از گیریبهره حقوق اقتصادی تحلیل از مراد

 است، حقوقی فرآیند در اقتصادی هایانگاره و

 نخستین نقش جامعه مادی رفتار تحلیل چنانچه

 به بستگی که است حقوق اقتصادی تحلیل علم

 تفکر هایزمینه جمله از. دارد اقتصادی تفکر زمینه

 کمیابی، همچون هاییمتغیر توانمی را اقتصادی

 بادینی،) دانست کارآمدی و فرصت، هزینه انتخاب،

1384 ،376.) 

 ابزاری نه حقوق دیگر حقوق، به اقتصادی نگرش در

 و رفتار تغییر برای ابزاری بلکه روابط؛ تنظیم برای

 در که گونههمان. شودمی قلمداد گذاریسیاست

 و کنندگانمصرف رفتار بر قیمت تغییر اقتصاد،

 قواعد نیز حقوق در گذارد،می تأثیر تولیدکنندگان

 تأثیر اشخاص رفتار بر هاآن تغییر و حقوقی

 بودن اخالقی و درستی نگرش، این در. گذاردمی

 افزایش در هاآن نقش نیست؛ مالک دیگر قواعد
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 برمبنای هم عادالنه رفتار. است مهم عهجام ثروت

 -102 ،1382، بادینی) شودمی قضاوت آن کارایی

103.) 

 آثار تحلیل پی در چنینهم حقوق، اقتصادی تحلیل

 حقوقی قوانین اجرای و تصویب از که است متفاوتی

. آیدمی دست به حقوقی نهادهای کارکرد و وجود و

 و «اثباتی» ساحت دو شامل خود تحلیل این

 در حقوق، اقتصادی تحلیل. شودمی «هنجاری»

 بینیپیش پی در گذاری،ارزش از جدا اثباتی ساحت

 نهادهای و حقوقی قواعد انسانی، رفتارهای تبیین و

 و حقوق اندیشمند جایگاه، این در. است حقوقی

 بر مؤثر هایمحدودیت که است آن پی در اقتصاد،

 چگونگی تبیین به و شناخته را اشخاص رفتار

 و قوانین از ناشی تأثیرات وسعت و تأثیرگذاری

 اما، هنجاری ساحت در. بپردازد حقوقی، نهادهای

 اقتصادی تحلیل و داشته سروکار ها «باید» با ما

 وضع، برای معیارهایی یارائه پی در نیز حقوق

 «کارایی» مفهوم. است حقوقی قواعد اصالح و تغییر

 یصبغه دارای بیشتر که مفهومی یک مثابهبه نیز

 جای ساحت همین در اثباتی، تا است هنجاری

 مثال عنوانبه حقوق اقتصادی تحلیل در .گیردمی

 سخن امر این از توانمی کیفری، حقوق یحوزه در

 هایمجازات و قوانین اعمال اصوال  آیا که گفت

 مربوطه جرائم کاهش به منجر نهایتا  جرم، با مبارزه

 جرم کاهش(. 180 ،1390، دادگر) نه؟ یا شودمی

 باعث اقتصادی نظر از ،(چیزها سایر ثبات فرض با)

 مطلوب امری خود این و شودمی هاهزینه کاهش

 فرض با که قانونی نوع هر اجرای رو این از. است

 هاهزینه کاهش موجب موردنظر، هدف تحقق

 اقتصادی کارشناسی قواعد تقویت راستای در گردد،

 است کارایی ابعاد از بعدی رعایت خود و است

از ابعاد اقتصاد  (. یکی198، 1، 1396)اردبیلی، 

هاست. ظهور تأثیر اقتصاد بر مجازاتحقوق، 

راستا های جایگزین و جزای نقدی در این مجازات

(. در 83 -88، 1387، )پوربخش قابل ارزیابی است

عالوه بر خدمات  های جایگزینواقع مجازات

مراقبت، جزای نقدی، جزای  دوره عمومی رایگان،

 مجازات نقدی جزای شود.نقدی روزانه را شامل می

 قطعی حکم موجب به علیهمحکوم که است تعزیری

 حق به رایج وجه مبلغی پرداخت به محکوم دادگاه

 دادگاه توسط حکم این. باشدمی دولت خزانه

 به یا و اصلی مجازات عنوان به است ممکن کیفری

 کم جرایم از برخی برای مناسب جایگزینی عنوان

 شود. صادر اهمیت
 

 . ابعاد اقتصادي مجازات جزاي نقدي5-3

ضمانت اجرائی جزای نقدی که برای نقض امر یا 

است، ماهیت کیفری شده  نهی مقنن در نظر گرفته

سازد. هر کیفر ویژگی و خصایص را آشکار می آن

که از مجازاتی به مجازات  طوریخود را داراست، به

گذار نظر به دیگر این ویژگی متفاوت است. قانون

سیاست کیفری که در نظر دارد، با توجه به ویژگی 

هر کیفر برای عمل ارتکابی )فعل یا ترک فعل( 

انتخاب ضمانت اجرای کیفری گزینش و  دست به

 زند.مناسب می

نتیجه ت جزای نقدی سبب بازدارندگی و درمجازا

شود. بر جامعه میپیشگیری و عدم تحمیل هزینه 

اند، ها را ارعاب دانستهاز جمله اهداف مجازات
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که با اعمال مجازات مانع و بازدارنده مجرم  نحویبه

م معتقد بود گردد. بنتاو دیگران از ارتکاب جرم می

ها باید جنبه بازدارندگی داشته باشد. به مجازات

عبارتی رنج مجازات باید از فایده آن بیشتر باشد به 

نحوی که مجرم به دلیل هزینه زیاد و فایده کم 

جرم از ارتکاب آن سر باز زند. این هدف با جزای 

خوبی ویژه برای جرایم دارای انگیزه مالی بهنقدی به

د. از طرفی مجرم به مجازات جزای شوتأمین می

گیرد و همواره پرداخت مبلغی وجه نقدی خو نمی

که هدف ارعابی برای  طوریبرای او تازگی دارد. به

به وقتی محکوم»شود. در حالیکه مجرم متوقف نمی

شود، محرومیت و اندوهی که از حبس نتیجه می

شود. ولی جزای نقدی آن کم میعادت کرده اثر 

 تعقیب و مجازات چنین اثری را دارا نیستازنظر 

به عبارتی اثر  (.205، 1389)ملک اسمعیلی، 

ها سایر مجازات ترذیلی جریمه )جزای نقدی( مانند

رود و به همین جهت اثر در اثر اعتیاد از بین نمی

تدریج کم ها بهسایر مجازاتتنبیهی آن مانند 

در (. کیفر 113، 2 ،1388آبادی، )علی «شودنمی

فعلی رعب و  وجود بزهکاران اجتماعی و مجرمان

عامل ترس یا قدرت »کند. هراس ایجاد می

ها ترساننده مجازات بدین دلیل توانسته است قرن

دوام پیدا کند که اصوال  بشر نسبت به حیات، 

مند است و تخطی آزادی، مال و آبروی خود عالقه

ننده کشده را نگرانهای پذیرفتهنسبت به این ارزش

داند؛ لذا بشر در اعمال گذشت می و غیرقابل

مجازات از همین احساس عمیق و عالقه انسانی 

نسبت به حیات، آزادی، مال و آبروی خود برای 

ترساندن الهام گرفته و مجازات راه چاره اعمالی 

های انسانی را مشخص دانسته که تجاوز به ارزش

ی جزای نقد(. 366، 1385، نوربها) «کنندمی

نفس و آزادی نیست،  هرچند تهدید شدید و علیه

واسطه کیفر اما سلب آرامش و آسایش خیال به

شود و نتیجه آن جزای نقدی که متوجه اموال می

باشد. کننده میاز دست دادن مال است، مرعوب

الخصوص اینکه مجرمین، برخالف زندان، به علی

 کنند و تهدید مالی هر زمانجزای نقدی عادت نمی

ناخوشایند است. اگرچه شدت ارعاب و هراس آن 

نسبت به فقرا و ثروتمندان برابر نیست، اما در وجود 

بازدارندگی فردی و اجتماعی این کیفر از این طریق 

برای پیشگیری از جرائمی »توان تردید کرد. نمی

اندوزی ها کسب سود و ثروتکه انگیزه مجرم در آن

ز تکرار جرم این است، جزای نقدی مؤثر و مانع ا

ها از ارتکاب مجرم، حرص قبیل افراد که محرک آن

دیگر،  عبارتباشد. بهشدید و سودجوئی است، می

لحاظ روحی در زمان حاضر جریمه )جزای  از

نقدی( کیفر مناسبی است وقتی تشخیص دادند، 

توانند با شخص محکوم عالقه زیاد به پول دارد می

نقدی( از ارتکاب زای محکوم کردن به جریمه )ج

 (.99، 1389)هومن،  «مجدد او جلوگیری کنند

به همراه  از طرفی اجرای جزای نقدی مخارجی

ندارد و جزای نقدی خود ممر درآمدی برای دولت 

لحاظ اقتصادی اعمال این  آید. لذا ازحساب میبه

الخصوص های علیکیفر به نسبت سایر مجازات

های زیادی برای صرفه است. زندان هزینهحبس به

دولت به همراه دارد، طوری که هزینه آن در 

کند با اقداماتی از قبیل مواردی دولت را ناچار می

عفو، از تعداد زندانیان بکاهد. چنین است که اجرای 
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مکانات مادی و انسانی فراوان، ایک حکم نیروی 

تنها دارد. لیکن جزای نقدی نه برمخارج زیادی را در

ها، مخارج و نیروی انسانی کمتری را هزینه

طلبد، بلکه سرچشمه عایدی برای دولت بشمار می

 آید.می

همچنین مجازات جزای نقدی با جلوگیری از تکرار 

 مزیت کند.ای تجمیل نمیجرم، بر جامعه هزینه

است که برخالف زندان،  جزای نقدی اینمهم دیگر 

(. 113، 2 ،1388آبادی، )علی کننده نیستفاسد

آموزشگاه فساد است و  زیرا زندان در حقیقت یک

زاست. بزهکاران دورهم جمع محیط آن جرم

شوند و اطالعات مربوط به نحوه ارتکاب جرم را می

های تخریبی را مبادله به هم یاد داده و نقشه

جهت پس از آزادی از زندان، ماهرتر کنند. بدینمی

زنند از گذشته و مجهزتر، دست به ارتکاب جرم می

گردند. ور میمجددا  غوطه و در مسیر بزهکاری

چون محکومین به جزای نقدی بدان شیوه دورهم 

شوند، وقوع تباهی و فساد آنان محقق جمع نمی

 شود.نمی

 

. گسترش دامنه جزاي نقدي از منظر 5-4

 فقهی

اشاره شد که مجازات جزای نقدی از منظر 

های فراوانی است. در این اقتصادی دارای مزیت

ان گسترش بیشتر مجازات قسمت به بررسی امک

شود. برای جزای نقدی از منظر فقهی پرداخته می

تبیین این مهم الزم است به قاعده اَلتَّعْزِیُر لِکُلِّ 

اساس قاعده مذکور حاکم برعَمَلٍ حَرَامٌ اشاره شود. 

تواند برای مواردی که عمل حرام اسالمی می

دهد هر نوع مجازاتی که صالح تشخیص می

تعزیر عبارت از تأدیبی است »عیین کند. داند، تمی

منظور به آن را بهکه خداوند، تعبد و التزام 

شونده و دیگر مکلفین، از ارتکاب جلوگیری تعزیر

عمل ممنوع جعل نموده است و این حکم، در 

موردی که امر واجبی ترک و امر قبیحی ارتکاب 

مجازات معینی برای آن نیامده یابد و در شرع، 

 (.416، 1400)حلبى،  «شودثابت میباشد، 

، )نوری «است این در اختیار امام»عباراتی از قبیل 

 «کندامام او را عقوبت می» (.195، 18 ،1408

سلطان قدری که  به(. »156، 18 ،1408، )نوری

به قدری که » (.795، 1410، )مفید «صالح ببیند

(. 795، 1410، )مفید «سلطان اسالم صالح بداند

ه موکول ب». «که ولی امر صالح ببیند قدریبه »

 «استامام  با» (.69، 8 ،1351، )طوسی «امام است

 به قدری که امام صالح» (.493، 2 ،1416، )طوسی

تعزیر او در اختیار » (.568، 1405، )حلی «بداند

و سایر عباراتی  (69، 41 ،1398، )نجفی «امام است

فقهی قابل مشاهده  که با همین مضمون در ادبیات

باشد. است، همگی دال بر تفویض امر به حاکم می

در بیانات فقها نیز این امر قابل مشاهده است، که 

 اجرای تعزیر در اختیار حاکم یا سلطان است. مثال  

هر کسی نسبت ناروایی »گوید شیخ مفید )ره( می

زنا و لواط را به مسلمانان  از اعمال زشت به جز

قذف زنا و لواط را ندارد، ین صورت حد ... در ابدهد

شود، آن هم مطابق اما موجب تعزیر و تأدیب می

ابن زهره )ره(  یا (.795، 1410، )مفید «رأی حاکم

حسب آنچه ولی امر یا اولی االمر صالح تعزیر را بر

ت شیخ طوسی )ره( با عبار. داندبداند، جاری می
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، 8 ،1351، )طوسی «تعزیر موکول به نظر امام»

کند و در جای نظر میتعزیر اظهار درباره (.69

تعزیر برای امام است و در این »نویسد: دیگری می

، 2 ،1416، )طوسی «یچ اختالفی وجود نداردامر ه

جرای تعزیر را وظیفه ابوالصالح حلبی )ره( ا (.493

(. و ابن 417، 1400، )حلبی داندمیحاکم شرع 

سلطان یا نائب او ادریس )ره( این امر را از وظایف 

( همین نظر 535، 3 ،1411، )ابن ادریسشمرد می

(. یحیی 69، 41 ،1398، )نجفی را محقق حلی )ره(

صاحب  (568، 1405، )ه( )حلی بن سعید حلى

حلی  ( عالمه69، 41 ،1388، )نجفی جواهر )ره(

یخ حر عاملی (. ش761-770، 3 ،1412، )حلی )ره(

سایر فقها در  و (383، 18 ،1403، )عاملی )ره(

موکول بودن تعزیر به امام یا سلطان و نه قاضی، 

شود و نظر میاند که از ذکر آنها صرفابراز داشته

گردد، که این بحث مخالفی این نکته تأکید می

و همگی فقهاء در تفویض امر به حاکم یا ندارد 

، 1386، )عمید زنجانی سلطان متفق القول هستند

بیر به قاضی کرده است، هم تع (، و اگر کسی155

به آن دلیل است که قضاوت را از شئون حکومت 

 دانسته است.می

پیش از این مزایای اقتصادی مجازات جزای نقدی 

این مهم پرداخته شد که  بحث شد. عالوه بر این به

تعزیر وجود دارد. با چنین  مفهوم امکان عمومیت

هایی به بررسی امکان گسترش مجازات فرضپیش

ها از منظر جزای نقدی از منظر اهداف مجازات

ها در شود. یکی از اهداف مجازاتفقهی پرداخته می

اشاره شد که مجازات جزای فقه بازدارندگی است. 

خصوص جرائم باانگیزه مالی بازدارنده نقدی در

نقدی، مخصوصا  جزای نقدی  است. تعیین جزای

تواند متأثر از نسبی برای برخی جرائم در قانون می

مدل بازدارندگی، انتخاب عقالنی -چنین رویکردی

ویژه در قانون تشدید مجازات گذاری بهباشد قانون

مرتکبین اختالس و ارتشاء و کالهبرداری بیشتر به 

چنین رویکردی از خود رغبت نشان داده است. 

ست که رنج و الم ناشی از تحمل مجازات بدیهی ا

ها در نقدی به لحاظ تفاوت افراد در توانایی آن

شکل و اندازه نیست. این تفاوت پرداخت، به یک

کس قدرت پرداخت مالی رشود که هموجب می

عدی دفاع و مصون باشد و های بدارد از دغدغه

کس چنین قدرتی ندارد و باقدرت برعکس هر

د رنج و فشار را متحمل خواهد پرداخت اندکی دار

شد. بنابراین بازدارندگی جزای نقدی نیز به تبعیت 

تواند متفاوت باشد. از توانایی پرداخت افراد می

جزای نقدی ازجمله کیفرهای مالی است که در 

گرفته است.  توجه قرار بیشتر مورد قوانین جزایی ما

آنچه مسلم است نسبت به کیفرهای بدنی کیفر از 

تری برخوردار است و شدت آن و ضعیفشدت 

خصوص درنتیجه رنج حاصل از تحمل آن به

گردد که متحمل آن فردی غنی هنگامی کمتر می

نوعی تواند بهاین کیفر می متمکن باشد. هرچند و

یک منبع مالی برای دولت باشد ولی بدون تردید 

کارگیری آن جنبه بازدارندگی را  گذار در بهقانون

ته و شاید بتوان گفت که هدف اصلی از مدنظر داش

وضع این کیفر توجه به درد و رنجی است که فرد 

طور که دید. همان مجرم در پرداخت آن خواهد

کند که جزای نقدی اهداف بنتام مطرح می

پول یا کاالها دنبال  طریق اخذبازدارندگی را از 
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کنند بدون اینکه اعمال درد بر جسم مجرم می

 (. 369، 2012بلسا،  بارتون. ام )شانون «بکنند

توجه به  های اخیر بحث مجازات حبس بادر سال

های نامناسب اعمال چنین تأثیرات بد و محیط

مجازاتی بر محکومین آن باعث گردیده است که 

مسئولین امر و کارشناسان اجتماعی و حقوقدانان 

در جهت بهبود وضع زندانیان و جایگزین کردن 

های دیگر از جمله جزای نقدی به جای آن مجازات

رویه تعداد زندانیان و ایجاد بکوشند. با افزایش بی

های متعدد اقتصادی، اجتماعی مشکالت و دشواری

های قضایی، نیاز به تدوین و و فرهنگی در سیستم

های اجتماعی جایگزین استراتژی مجازاتاجرای 

 دروهای اصلی به شمار میحبس از جمله ضرورت

(. جزای نقدی به عنوان 83-88، 1387، )پوربخش

جایگزین به عنوان یک  هاینوعی از مجازت

مکانیسم و بازار مناسب از اهمیت باالیی برخوردار 

توان با توجه به ها را میاست و این مجازات

ها به گرفت و از این مجازات شخصیت مجرم به کار

، هم هااحسن بهره جست. با اعمال این مجازاتنحو

ی خود پشیمان شخص مجرم متنبه شده و از کرده

شده و در بازسازگاری و اجتماعی شدن وی تأثیر 

سزایی داشته و هم ضرر و زیان متضرر از جرم تا به

گونه از مجازات، حدودی جبران شده و با اعمال این

در جوامع امروزی  ؛شودتسلی خاطر وی حاصل می

زدایی و که مقنن کیفری بیشتر در جهت حبس

روند، مجازات کاهش جمعیت زندانیان پیش می

ها در حبس باید به عنوان یک نمونه از مجازات

عنوان آخرین ها باشد و بهراستای دیگر مجازات

االمکان توجه قرار گیرد و حتی راهکار و حربه مورد

ها از جمله جزای ها و مجازاتاز دیگر محدودیت

 .نقدی استفاده نمود

ز در قالب مجازات تعزیر امکان تجویز در فقه نی

های جایگزین حبس وجود دارد. در فقه مجازات

ها به چهار قسم حدود، قصاص، دیات و مجازات

شوند. در مفهوم تعزیر، لحاظ تعزیرات تقسیم می

های جایگزین حبس قابل کردن انواع مجازات

اساس تواند براست که حاکم اسالمی می استنباط

اشاره شد که به نظر فقها، ؛ مایدصالحدید عمل ن

مجازات تعزیری منحصر به موردی خاص نیست، »

بلکه از هر اقدامی که منجر به اصالح مجرم و 

توان میپیشگیری از ارتکاب جرم مجدد وی شود، 

 براساس (.66، 8، 1351، )طوسی «استفاده کرد

خصوص مفهوم تغزیر و عمومیت معنای آن آنچه در

المی دارای این اختیار عه اسگفته شد، حاکم جام

حسب صالحدید از مصادیق مختلف است که بر

های تعزیزی استفاده نماید. از مهمترین مجازات

های تعزیری جزای نقدی است که مصادیق مجازات

 های متعددی است.دارای مزیت

 

 . نتیجه6

نتایج نشان داد که مجازات جزای نقدی دارای ابعاد 

جزای نقدی از این جهت که اقتصادی مهمی است. 

ر خصوص جرایم مالی بازدارنده است و دویژه دربه

ثیرگذار است مانع پیشگیری از وقوع و تکرار جرم تأ

های جرم و مجازات از منظر تحلیل تحمیل هزینه

شود. در واقع اقتصاد حقوق بر جامعه و دولت می

 آنها در مجرم انگیزه که جرائمی از پیشگیری برای

 ثرمؤ نقدی جزای است، اندوزی ثروت و سود کسب
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 آنها محرک که افراد قبیل این جرم تکرار از مانع و

 است سودجوئی و شدید حرص مجرم، ارتکاب از

تواند از طرفی مجازات جزای نقدی می. باشدمی

مین مالی برای دولت نیز باشد. به د و تأمنبع درآم

 به مخارجی نقدی جزای مجازات عبارتی جزای

 برای درآمدی ممر خود نقدی جزای و ندارد همراه

 اعمال اقتصادی لحاظ از لذا. آیدمی حساب به دولت

 الخصوصعلی هامجازات سایر نسبت به کیفر این

این در حالی است که مطابق . است صرفه به حبس

حاکم یر موسع از مجازات تعزیر در فقه، تفس

تعزیر به  گذار امکان تعمیمدر واقع قانون اسالمی و

ها از جمله جزای نقدی را دارد. در سایر مجازات

چنین وضعیتی برای گسترش مجازات جزای نقدی 

با توجه به گذار نبوده و مانعی پیش روی قانون

خصوص مجازات مذکور، مزایای مورد اشاره در

ضروری است مجازات جزای نقدی بیش از پیش 

 مورد توجه قرار گیرد.
 

 سهم نویسندگان .7

صورت برابر در تهیه و تدوین لیه نویسندگان بهک

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 تضاد منافع .8

 در این پژوهش، تضاد منافعی وجود ندارد.
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