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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
، بخشي از اين مباحث تكميلي در ذيل يل تربيت خانوادگي بحث تنبيه استيكي ديگر از مباحث تكميلي در ذ

و ما اصول و اصل و روش را هم با يك مبناي  گيردميو تنبيه در ذيل بحث روش قرار  گرفتميمبحث اصول قرار 
ت يك مبناي دقيقي است كه معموالً در كلما هااينآن مبنا در تفاوت  خاصي قبالً تعريف كرديم كه به نظرمان

ست كه منتها روشي ا .تنبيه در حقيقت يك روش است ،، بر اساس همان قاعدهبه آن توجه نشده است همĤنبزرگ
 .مل انواعي از تنبيه استعنوان جنسي است كه شا

 شناسيتنبيه از نگاه روان
 شود تنبيه دو نوع است؛شناسي هم گفته ميطبق آن چه كه در روان

از اين قبيل كه  كند و مسائليزند يا اخم ميمي كهايناست.  آزاردهندهاد يك عامل ايج ،يك نوع تنبيه الف: 
از يك عامل اثباتي و  سازيمحروم ،نوع دوم تنبيهب: . كندطرف ميكند و متوجه اي را توليد ميآزاردهندهعامل 

پولي را  كه اين نوعي تنبيه است، در جايي كه دهدنميداده است و آن روز به او پولي مي هرروز كهاينايجابي است، 
كه تشويق  طورهمان كه اين هم نوعي تنبيه است. كنداو را محروم ميو نوعي انتظار وجود دارد  دهدميطبق روال 

يعني ايجاد عامل آزار يا نفي  ؛شناسي آمده استاين چيزي است كه در روان است. طورهمينو نوع است تنبيه هم د
مثل  ،درجات و مراتبي دارد آزاردهنده ، هم ايجاد آن عاملكه انواع و اقسامي داردآن چه كه نياز و تقاضاي او است 
هاي ايجاد عوامل منفي هر كردن، حبس كردن، محدود كردن و چيزهايي كه عاملزدن، توقيف، مالمت، اخم كردن، ق

موجب  ،از آن طرف هم سلب و رفع آن عوامل شود.ه خود اين حداقل چهار پنج نوع مياست ك آزاردهندهو 
 شود تصور كرد. اين دومي اينجااست، در  از چيزهاي مختلف سازيمحرومدر حقيقت همان  همآنكه خوشحالي 

 .شودكه شامل اين دو نوع و دو قسم مي شناسي گفته شده است و تنبيه تعريفي داردنوعي است كه در روان
اين مفهوم در  كهاينبراي  .براي ما خيلي زياد ارزشي ندارد ،مطلب ديگر هم اين است كه اين بازشناسي مفهوم

، اگر بخواهيم حكم نيامده استي عنوان تنبيه يك حكم كلي برا كهاست  جهتازاينآيه و روايتي وارد نشده است و 
 .يك عناوين كلي ديگر استفاده كنيمكلي بياوريم بايد از 
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 فقهي ازنظرنگاه كلي به تنبيه 
تعدادي از ما اول يك نگاه كلي به تنبيه در قسم اول و قسم دوم از منظر فقهي داشته باشيم و بعد هم  اينجادر 

 .قرار گرفته است موردتوجهث سابق در مباح وگريختهجسته، البته مصاديقش را بررسي كنيم
نوعي آزار را متوجه شخص ديگر يعني كودك و  درواقعباشد و  آزاردهندهقسم اول تنبيه كه ايجاد عامل الف: 

، اين قسم اول كه ايجاد عامل او است كردنمتوجه  منظوربه، نوجوان و جوان و هر فرد ديگري كه در معرض است
واعي دارد مثل زدن و زنداني اين قسم اول است كه خودش ان متوجه ساختن آزاري به ديگري است. و آزار است

 .كردن
 آيا كشتن هم تنبيه است؟ :سؤال

و تغيير رفتار يا  خواهد روشي براي اصالح طرفگوييم اين است كه ميمي اينجاتنبيهي كه ما در  جواب:
 زات است.ن جنبه حد دارد كه مجا، كشتشخصيت او باشد

 فرق تنبيه تربيتي و تنبيه مجازاتي
به آن كاري  اآلنكه ما  يممجازات دار يم غير از تنبيه در باب حدود است، يكگويمي اينجاتنبيهي كه ما در 

افكنند كشند يا زندان ميزنند يا ميسي را شالق ميك تنبيه تربيتي است نه مجازاتي. گاهي اينجا، تنبيه در نداريم
 كهايندهيم براي گاهي هست كه ما اين را انجام مي .و فقط جنبه مجازاتي دارد مجازات خطايي كه كرده استبراي 

 .كنيم كه اين دو باهم تفاوت دارد او را اصالح

 اسالمي مجازاتاقسام 
مجازات  ي اين است كه براي خود شخص جنبهاسالم مجازاتالف: يك قسم از  اسالمي دو قسم است؛ مجازات

كه گاهي  خواهد به جاي گناهي كه انجام داده است دردي به او بچشاند، مثل قتل يعني كيفر است يعني ميدارد
صيت در آن است كه هيچ نقشي در اصالح اين دنياي آن شخص ندارد يعني تغيير رفتار و اخالق و شخ طوراين

كند يا اصالحي دارد و عقاب او را رفع ميقش ، گرچه همين مجازات براي آخرت او ننيست و محض مجازات است
د اما نسبت به شخصي كه مجازات و گرچه همين عمل براي ديگران ممكن است نوعي تربيت باش دهدميكاهش 
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وش تربيتي ر عنوانبهاصالح شخصيت و اخالق و رفتار ندارد و لذا اين  شود فقط كيفر است و در او جنبهمي
 .آيدنمي حساببه

به نحوي نقش تربيتي هم دارد و مجازات است ولي  كهاينرا داريم كه ولو  مجازاتم ديگري از يك قسب: 
اصلي در اين  ، بلكه جنبهاصلي در مجازات داشته باشدنيست كه اين نقش جنبه  طوراين ، البتهداشته باشد تواندمي

، است تصورقابلتربيتي هم براي او  فهيك فلس حالدرعين، ولي قسم دوم از حدود و تعزيرات همان كيفر دادن است
ين نقش در ، اين نقش را ندارد پس اين حكم نيستاگر بگوييم ا كهاينتربيتي است نه  ولي اين در حد يك فلسفه
شود گاهي ممكن است نقش منفي ن نيست اگر هم نباشد حكم رفع نمي، ولي هميشه ايحد يك حكمت تربيتي است

 .شريعت در جاي خودش محفوظ است حكم درهرحالداشته باشد ولي 

 اسالميتنبيه در نظام فقه 
كند در نظام فقهي اسالم و در نظام ي جايي كه آزاري را متوجه كسي مييعن ،بنابراين تنبيه به مفهوم عام لغوي آن
هاي تربيتي و قسم روشيك دو: . و كيفرها است مجازاتاول: يك قسم  شود؛عقاليي به دو قسم اساسي تقسيم مي

 و كيفرها باشد خودش دو نوع است؛ مجازاتاصالحي است. قسم اول كه 
و كيفرهايي كه در آن نقش تربيتي آن شخصي كه تنبيه متعلق به او است و اصالح اخالق  مجازاتالف: يك نوع 

 ؛كه اين فقط در قتل استنيست  تصورقابلو رفتار او اصالً در او 
شود يك نقش بازدارنده هم در او باشد يعني او را از گناهان و مي االصولعليه است ك مجازاتينوع دوم ب: 

، است طوراين مجازاتكه بسياري از  يت و رفتار و اخالق او ايجاد كندو اصالحي در شخص بازداردارتكاب مجدد 
 موردتوجه هاايندر  غالبي احتماالًشرعي و فقهي اين نقش در حد يك حكمت  ازنظراما بايد توجه داشته باشيم كه 

گويد اجرا ش منفي هم در اين شخص داشته باشد، اطالقات ميو كيفرها حتي اگر نق مجازاتبوده است و لذاست كه 
 .وارد خاصي كه عناوين ثانوي بيايدكن مگر در م

 شود كه خود حاكم اين فلسفه تربيتي را لحاظ بكند؟تعبير بما يراه الحاكم دليل بر اين نمي :سؤال
گويد گرچه يك هم كه بما يراهُ الحاكم مي آنجا، در است طورهميناين در حدود است، در تعزيرات هم  جواب:

 كهاينكيفر و مجازات است منتها  جنبه بازهم آنجادر مقداري جاي اين است كه حاكم اين امر را مالحظه كند يعني 
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به نقش تربيتي هم توجه كند ولي باز  تواندميحكم  اآنجالبته يك مقدار در  چه قدر كيفر دهد اين دست حاكم است
 در تعزيرات يك مقداري بيشتر است. الزامي نيست ولي باب اعمال نگاه تربيتي

شود كه اين جنبه دليل نمي هااينبعضي جاها اسقاط حكم كند، خود  تواندميدر باب حدود دارد كه حاكم  :سؤال
 اين جنبه لحاظ نشده خودش لحاظ بكند؟ را لحاظ بكند يعني يك جايي حاكم ببيند

لي اين اعمال يك واليت ثانوي اين را اعمال كند و تواندمين معنا است كه و واليت مطلقه به اي وليّ جواب:
 ازلحاظي در بازدارندگي باشد و چه نباشد. چه نقش ، ادله مطلق است؛اولي عنوانبه ، مطلق است،ذات حكم است.

بيند و يز ديگري را ميچ كهاينهم توجه نكند براي  تواندمي، توجه كند و اگر در مواردي مهم باشد تواندميواليي 
يك قسم الف:  ؛و كيفرها است كه خود دو قسم است مجازاتاول: يك قسم  نبيهات به معناي عام دو قسم است؛لذا ت

حكمت تربيتي دارد ولي غالبي  يك مجازاتيه شود. ب: بقدر آن اصالً بعد تربيتي تصور نميمثل قتل و ... است كه 
يت مصلحتي ممكن است در يك مواردي از باب اعمال حكم وال الجملهفيعالوه بر آن در تعزيرات و احياناً  است.

 ببيند. ترپررنگيتي را در آن ترب اي بيايد و اين جنبهباشد يا عناوين ثانويه
 تربيت و بازدارندگي ديگران يكي است؟ ظازلحاآيا هدف اصلي در حدود و تعزيرات  :سؤال

ين شخص را براي اصالحش مجازات شود اين است كه اكه در باب تعليم و تربيت گفته ميتنبيهي  جواب:
، گوينديم و تربيت تنبيه اصطالحي ما نميبه اين در تعل ،او را مجازات كند كه ديگران اصالح شوند كهاين، اما كندمي

، گرچه حتي اين هم يك فلسفه است. ما وقتي در حدود هاي مهم حدود اين هم هستفلسفه در يكي از ولي البته
گوييم ت است. تنبيهي كه ما مييك حكم هااينرا از روايات درآورديم ولي همه كرديم هفت هشت مطلب بحث مي

براي  دهدميآزار را به او  كهايننيم اما اصالحش ك كهاينبراي  دهدميآزار را به او  كهاينيج يعني در اصطالح را
بحث ما اين است كه اين  يك نگاه تربيتي در اين است. حالدرعينگوييم ولي اصالح ديگران، اين اصطالح را نمي

نقش تربيتي ندارد ولي  اآلن، نسبت به او كشيميا اين خطا كرده است و او را مي زنيمميخطا كرده است و او را 
، اين بازداردديگران را  كهاين، براي دهدميبه او آزاري  اينجادر  ران خيلي مؤثر است.صالح رفتار ديگهمين در ا

شود كه دنبال ت ولي عمالً در او توجهي پيدا مينسبت به ديگران تنبيهي نكرده است و عذابي را متوجه اين كرده اس
 خطا نرود.
 بشوند داخل در بحث ما هست؟كنيم تا ديگران تنبيه آيا اينكه شخصي را تشويق مي :سؤال
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روحي به او  ازنظر اآلنشود كه آن تنبيه فني است يعني هاي افراد گاهي موجب آزار كسي ميتشويق جواب: 
 .كاري كه در جاي ديگري كرده است واسطهبهمنتها كند آزار وارد مي

 شود؟شود كه شامل روح هم مينمي تنهاييبهاين تنبيه فقط شامل جسم  :سؤال
نوعي آزار  هم ناآويزند، ديگركنند يا به دار ميوييد كه وقتي اين را اعدام مياگر بخواهيد اين را بگ جواب: 
كني كه خطايي كرده ين است كه آزار را متوجه شخصي مي، تنبيه تربيتي انتها اين آزار تنبيه تربيتي نيستبينند ممي

 يست.ي انذار است و تنبيه تربيتي ناست واال آن پيشگير

 مجازاتفلسفه تربيتي 
يك قسم اين است كه اصًال  مجازات. در است مجازاتشد كه يك بخش آزار دادن ديگران،  طوراينبنابراين  
تربيتي نسبت به خود شخص  و يك قسم اين است كه فلسفه بيتي نسبت به خود شخص متصور نيستتر فلسفه

و يكي هم  هم يك نكته اين بود كه اين فلسفه است نه علت ،قسم دوم است، در طورايناست كه در غير قتل متصور 
ند و يك نكته كاين نقش تربيتي به او مي در تعزيرات حاكم توجهي به خصوصبهدر يك مواردي  حالدرعين كهاين

ل يك عام عنوانبهبلكه  ،تنبيه عنوانبهتربيتي براي ديگران دارد ولي نه يك فلسفه  هااينهم اين است كه همه 
 اشجنبهآيد ولي اين مي حساببهاي عام يك روش تربيتي ، به اين معناجتماعي هايخالفيري از خطاها و پيشگ

ن مجازات را بگوييم هميشه اين روش تربيتي براي ديگران است و لذا وقتي اي كهايننه  ،هم يك روش غالبي است
گويند. كه به اين تنبيه ميتربيتي براي خود او دارد  غالبي تربيتي و تنبيهي كنيم يك فلسفهمتوجه اين خطاكار مي

، يك روش تنبيهي براي دو روش تربيتي استغالباً در اين مجازات  دهدميكند يا حكم وقتي قاضي مجازات مي
منتها  ،خود اين شخص است و يك روش بازدارندگي و پيشگيري براي ديگراني است كه ناظر و تماشاگر هستند

تا حدي اين را در نظر بگيرد، البته اگر  تواندميفه و اثر غالبي است و حاكم هم در حد يك فلس هااين هردوي
ولي البته غالباً اين دو اجرا شود  تواندمي، اصل تعزير هم اجرا شود تواندمينباشد ولي حكم  هم هاايناز  كدامهيچ

دو روش تربيتي  عنوانبهمخاطب ا توجه به دو نوع ب واحددرآنيعني يك عمل  ؛دو راز تربيتي است فلسفه تربيتي و
يك روش پيشگيري  كهاين، دوم اكار غير از قتل، يك بار روش تنبيهي است براي خود اين خطشود بشمار آوردمي

 .اين را در نظر بگيرد تواندميو غالبي است و تا حدي هم حاكم كه هر د براي سايرين است
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 تنبيه براي پيشگيري
يري ولي يك روش پيشگ ،كه مثل قتل باشد روش غالبي تنبيه براي خود شخص اصالً مصداق ندارد در قسم اول

بيند و يك نوع پيشگيري براي ديگران است. يك نوع آزار روحي ميو  وجود دارد براي ديگران نسبت به ديگران
 .ت خطا نرودشود كه توجه پيدا كند و به سمكند و اين موجب ميتعلمي پيدا مي

 تنبيه با رويكرد اسالمي
مناسب است يعني بگوييم تنبيه  كنمميمن عرض  كههمينالمي بحث كنيم خواهيم با يك رويكرد اسوقتي ما مي

شود اين تنبيه كه آزاري متوجه كسي ميگوييم زاري را متوجه كسي كنيم و بعد ميدر معناي عام لغوي اين است كه آ
بايد در چارچوب قوانين شرع در حدود باشد و در تعزيرات هم در  است كه مجازاتقسم است؛ يك نوع دو 

كند واال اش را اعمال ميحاكم، نظر تربيتي الجملهفيالبته ، بعد اين نوع تنبيهات با اختيارات بيشتر تركليچارچوب 
، يكي داردي ، سوم هم اين است كه اين دو جنبه و حكمت تربيتاي و حكمتي دارداش جنبه فلسفهآن بعد تربيتي
براي خود شخص و يكي براي ديگران. در قسمي مثل قتل يك جنبه تربيتي دارد، اين يك بحث  حكمت تربيتي

، شتر يك تحليل تربيتي روي فقه استآوريم بايد يك فصل جدايي بگذاريم و بيمي اينجااست، اين بحث كه ما در 
 جنبه همآنبيتي و يك مقداري از دن اين امر ترالبته يك مقداري هم اختيارات حاكم و ولي امر است در بو

گذارد، علت آن تحليل است و مقداري هم اثر مي، درصد بااليي از ، ولي اين يك درصدي استدارد گيريتصميم
گذارد و نه در مجازات نه در اصالح او تأثير مي گذارد اين است كه اگر يك وقتي حاكم ببيند كه ايناثر مي كهاين

ست كه چند سال ا اآلنمثالً  .است فقيهواليتي ان جااين هم ،گذاردمي جابهمعه و بلكه آثار معكوسي اصالح جا
 دهند.رجم انجام نمي

 اقسام كفارات و اينكه كدام قسم از كفارات جنبه تربيتي دارد؟
 جزء تنبيهات وارد بشود يا نه؟ تواندميآيا كفارات شرعي  :سؤال

كفاره مالزم با معصيت نيست و لذا اگر  فرمايد و ماهم همين را قبول داريم كهخويي همين را مي اهللاآيت جواب:
شود از اين روايت گفته است كفاره بده و نمي نسبت به يك عملي ندانيم كه اين معصيت است يا معصيت نيست

 كفارهبعضي بر غير معصيت است مثل الف:  كرد و لذا كفاره بر دو قسم است؛ آن را استخراج ،معصيت بودن



 :  ٢٥٦٤ ماره 

 

مثل  هاكفارهب: بعضي  .گويد كفاره بدهبين سال هم نتوانسته بگيرد كه ميكه طرف مريض بوده و در  هاييروزه
خود  قسم دوم در حقيقت يك نوع فلسفه . در قسم اول مجازات و تنبيه نيست اما درتروك احرام در معاصي است
دت را مجازات كن خو ،خودت با دست خود :گويد، يعني شارع ميآن متفاوت است مجازاتي دارد و كمي بابش با

. اين هم چيز خوبي است كه يك نوع خود مجازاتي در شرع مقرر شده كه اين هم جنبه تربيتي خيلي بااليي دارد
 ؛كار را نكند دست خودش داده شده است و يك نوع بازدارندگي دارد كه توجه كند و ديگر اين همآناست و اختيار 

تربيتي دارد و گاهي هم اعمال اختيار تربيتي در دست  حدود و تعزيرات كه آن نوع فلسفهو لذا كفارات هم عالوه بر 
شود و در يك قسمش يك نوعي خود تنبيهي وجود دارد كفارات هم در يك قسمش دو قسم مي حاكم است و در

 .كه يك بعد تربيتي هم در آن است

 مطالب بنديجمع
آمد با اين تفاصيلي كه داديم و تقسيماتي كه شد ن كالً تنبيهاتي بود كه در حوزه حدود و تعزيرات و كفارات مياي

ه ك مجازاتنگاه تربيتي به  درواقعي شود يعنو خود اين يك مقاله علمي قشنگي مي شودكه خود اين، يك فصل مي
باشد كه  ارائهقابلهم  اينامهپايانو شايد هم در حد شود تفصيل داد اين خودش يك بحث است و خيلي مي

يي كه آنجاكنيم و هم كنيم و تحليل مييي كه تقسيم ميآنجاتربيتي بررسي شود. هم  و كفارات با يك نگاه مجازات
ابي است كه قابل بسط . اين يك بپيدايش عناوين ثانويه مؤثر باشد گوييم يك مقداري هم در اعمال واليت يامي
 .ستا

تربيتي به فقه از  يعني يك نگاه ،در جلد اول فقه تربيتي گفته شده است كه يكي از كارها تحليل تربيتي است 
يك نگاه  شودميدر فقه  آزاردهندهگفتيم اين است كه در اين عوامل  اينجادر  اآلن. چيزي كه ما آغاز تا انجام

ست ين تحليل تربيتي فقه يعني يك نوع اسرار تربيتي فقه اتربيتي داشت، اين يك فصلي از آن تحليل تربيتي است، ا
در فقه است و نگاه  شود كهمي آزاردهندهحليل تربيتي عوامل ، يك فصل تشودكه در آن صورت حدود ده فصل مي

شود و يك بخش هم شود و يك بخش معامالت مييك بخش عبادات مي »الفقه ِمن منظورٍ تربَوي«، تربيتي به آن
شود و يك بخشش كفارات شود و يك بخشش تعزيرات ميكه يك بخشش حدود ميشود مي آزاردهندهوامل ع

بعد در درون  و ؛شودشود و يك بخشش جزيه ميشود و يك بخشش قصاص ميشود و يك بخشش ديات ميمي
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خود اين هفت هشت  شود كهيم آزاردهندهعوامل  اشطبقهكنيم كه يك مي بنديطبقهفقه را با اين نگاه اين ابواب 
را بحث كرديم كه يك بعد تربيتي خود شخص دارد و يك بعد  مجازاتششود كه ما يك مقدار بحث عنوان مي

ه اين تحليل يك يك فلسفه و حكمت غالبي تربيتي وجود دارد و البت هااين بيتي براي ديگران دارد و در همهتر
. اين بحث انجام دهد ترراحتكسي بتواند عناوين ثانويه را هم  اعمال واليت يا كهاينكند براي مقداري هم كمك مي

 .فصلي شد كه يك بخش از بحث ما استم
 و صل اهللا علي محمد و آل محمد

 


