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 مبنای فقهی تعویق صدور حکم
 *عبدالرضا اصغری

 **حجت نخعی فوزی

 *** اکبر عظیمی راویز
 70/9/7991: تاریخ پذیرش                    60/5/7991: تاریخ دریافت

 چکیده

ی تمام جوامع و قرون اسـت؛ بنـابراین بایـد قابلیـت     ها برا دین اسالم برنامه کامل زندگی انسان
رو سیاست جنایی اسالم  از همین. انطباق با شرایط و اوضاع و احوال متغیر جامعه را داشته باشد

های حدود و قصاص و دیات بخش ثابت  به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم شده است که مجازات
هـای   هـا دارای ویژگـی   دسـته از مجـازات   ایـن . های تعزیری قسم متغیـر آن هسـتند   و مجازات
توانند در پیشبرد هدف اصالح و بـازپروری بزهکـاران مـؤثر واقـع      فردی هستند که می منحصربه
آید که  با توجه به اینکه قسمی از سیاست جنایی اسالم متغیر است، این مسئله پیش می. شوند

ای به حاکم اسالمی داده  گسترده موجب آن، اختیارات آیا قواعدی در این قسم وجود دارد که به
های متناسب  های پیش آمده، به تعیین مجازات شده باشد تا بتواند با توجه به شرایط و موقعیت

و تأسیس نهادهایی در راستای اصالح و بازپروری بزهکـاران بپـردازد؟ از سـوی دیگـر، یکـی از      
کننـد، اصـالح و    دنبال مـی  های کیفری گیران سیاست جنایی از اعمال پاسخ اهدافی که تصمیم
تعویق صـدور حکـم ازجملـه نهادهـایی     . منظور اجتناب از تکرار جرم او است بازپروری بزهکار به

ایـن نهـاد در قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب       . است که در پی اصالح و بازپروری بزهکار است
جامعـه و  با معلق کردن صدور حکـم مجـازات، بزهکـار در کـانون     . بینی شده است پیش 7996

 .کند که به شهروندی مطیع قانون تبدیل شود گیرد و فرصت پیدا می خانواده قرار می
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 مقدمه

ای تعبـدی   گونه شریعت اسالم در باب انتظامات مانند باب معامالت، دستورهای خاص و به

جزئیـات و فـروع بایـد تحـت     . اصول کلی و قواعد عامه پرداخته است نیاورده، بلکه به بیان

ضوابط خاص و با رعایت قواعد عامه و بررسی حوادث و پیشامدهای مختلف تحـت عنـوان   

نظران متخصص که عـالم بـه    های مربوطه توسط فقهای آزموده و صاحب نامه قوانین و آیین

لیل این امر نیز روشن است؛ زیـرا اساسـاً   د. اوضاع و احوال زمان باشند، تهیه و تدوین شود

های اتخاذ شده بستگی  جرائم و تخلفات هر جامعه به نحوه زندگی مردم آن جامعه و شیوه

دارد که برحسب اوضاع و احوال مختلف در طول تاریخ قابل تنـوع و گسـترش اسـت، لـذا     

امدهای سوء آنها را ها و حدود و ابعاد آن را پیشاپیش معین ساخت و پی توان انواع جرم نمی

گیری کرد مگر در مـوارد جـرائم و حـدود مقـرر کـه موضـوع آن قابـل         برای همیشه اندازه

گونه که تنوع معامالت رایـ، در هـر دوره بـه     ترتیب همان بدین. اختالف و دگرگونی نیست

توان معامالت را بـه انـواع رایـ، صـدر اسـالم       تنوع نیازهای همان دوره بستگی دارد و نمی

توان جرائم را همان جرائم گذشته فرض کرد و در کیفر آنهـا نیـز کـه     ور دانست، نمیمحص

توان به شرایط دوران گذشـته اکتفـا    طور جمعی در هر دوره زاجر و رادع باشد، نمی باید به

نظران متعهـد در هـر دوره بایـد بـرای تنظـیم امـور و        از اینجاست که فقها و صاحب. نمود

بر این اساس، حاکم و والـی  . ابط اسالمی به وضع قوانین بپردازندنیازهای جامعه، تحت ضو

خصـوص در   مسلمانان که مدیریت جامعه را برعهده دارد و تبلور اعمـال اختیـار او در ایـن   

تواند با توجه به مصلحت جامعـه و موقعیـت زمـانی،     دستگاه قانونگذاری و مقننه است، می

های تعزیری که مربوط به  وص در مورد مجازاتخص های متناسبی را تعیین کند؛ به مجازات

تـوان بـر ایـن     تخلف از الزامات و تکالیف حکومتی است، با قوت و اطمینـان بیشـتری مـی   

 .عقیده بود

 مفهوم تعویق صدور حکم. 9
معنای بازداشتن، تأخیر و عقب انـداختن، بـه زمـان     ای عربی است به تعویق در لغت واژه

و در ( 155، ص7919دهخـدا،  )ن در کـاری و وقفـه  دیگری موکول کـردن، درنـگ کـرد   

قانونگـذار درخصـوص برخـی از جـرائم، بـا      . تأخیر انداختن صدور حکم اصطالح یعنی به

عبـارت دیگـر،    بـه . تعویق انـدازد  وجود شرایطی به دادگاه اجازه داده که صدور حکم را به

یر انـدازد و از مـتهم   تـأخ  تواند با وجود شرایط مقرر در قانون، صدور حکم را به قاضی می
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چنانچـه در مـدت مزبـور رفتـار وی     . ضمانت حسن رفتار در مدت معـین مطالبـه کنـد   

کند، ولی هرگاه قصـوری از   طور قطع از صدور حکم خودداری می پسندیده بود، قاضی به

 .کند وی مالحظه شد و نقض عهد کرد، قاضی نیز اقدام به صدور حکم می

 پیشینه تعویق صدور حکم. 1
های دور  قضات انگلیسی در زمان. ام تعویق صدور حکم ریشه در حقوق انگلستان داردنظ

کـرد، صـدور حکـم را     چنانچه در صحت ادله تردید داشتند یا شرایط خاصی اقتضـا مـی  

مرور تبدیل به  این نظام به. انداختند تا درخواست عفو از پادشاه صورت گیرد تأخیر می به

همانگونه که نظـام هـایی همچـون آزادی    . صدور حکم شدنظام تعلیق مجازات و تعویق 

 (.698، ص6، ج7999زراعت، )مشروط به وجود آمد 

شمسی  7984اما در نظام کیفری ایران از زمان تصویب قانون جزای عمومی مصوب 

توان گفت که نهـاد تعویـق صـدور حکـم در      می 7918تا تصویب قانون مجازات اسالمی 

تأسـیس اسـت،    ای ندارد و کـامالً یـک نهـاد جدیـد و تـازه      همتون قانونی کشورمان سابق

رو تعویق صدور حکـم محکومیـت    از این. هرچند که این نهاد در برخی از لوایح آمده بود

مـورد   7996بـار در سـال    پس از حدود یک قرن قانونگذاری جزائی در ایـران، نخسـتین  

ه نهاد تعویق صدور حکم در امروز. کنندگان قانون مجازات اسالمی قرار گرفت توجه تهیه

بـر اطفـال و    بینـی شـده و عـالوه    صـورت مطلـق پـیش    بـه  7996قانون مجازات اسالمی 

 .نوجوانان، در ارتباط با بزرگساالن نیز قابل اعمال است

 مبنای فقهی تعویق صدور حکم. 3

یب اسالم برای تهذ. ها برای تمام جوامع و قرون است دین اسالم برنامه کامل زندگی انسان

هـای   نفس، امنیت اجتماعی، پاسداری از مصالح عامه، بسـط عـدالت، حفـظ نظـام و ارزش    

کار گرفته که در نهایت نوبت به اجرای مقررات جزایی، اقامه حـدود   هایی را به  جامعه شیوه

رو سیاست جنایی اسالم به دو بخـش ثابـت و متغیـر تقسـیم      از همین. رسد و تعزیرات می

حدود و قصاص و دیات که بخـش ثابـت و نـامتغیر آن اسـت و تنهـا      های  مجازات: شود می

های تعزیری که بخش متغیر آن اسـت   و مجازات  قسمت کوچکی را به خود اختصاص داده

 .گیرد های مندرج در قوانین کیفری را دربر می ای از مجازات و حجم گسترده

تـأخیر در   های ثابت تأکید بر وجـوب اجـرای حـدود الهـی و عـدم      در بخش مجازات

نهی از تأخیر و عدم جواز تأخیر در اجرای حـد بـا تکیـه بـر ارتقـای      . باشد اجرای آن می
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رود، مانع مخدوش شدن اصل قطعیـت   ذاتی و عرفی و انتظارهایی که از اجرای کیفر می

رو  شود؛ ازاین کیفر و در مواردی مانع ضرر و زیان روحی جسمی و حتی مالی محکوم می

الزانیه و »: فرماید طه با اجرای حدود و عدم تأخیر در آنها در باب زنا میقرآن کریم در راب

یعنی زن و مرد زناکار را هریـک صـد   (. 6/نور)«الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مئه جلده

والذین یرمون المحصنات ثـم لـم   »: فرماید همچنین در باب قذف می. ضربه شالق بزنید

یعنی کسانی را که زنان عفیف را به (. 4/نور)«نین جلدهیاتوا باربعه شهداء فالجلدوهم ثما

صیغه امـری کـه در   . آورند هشتاد ضربه شالق بزنید کنند و چهار شاهد نمی زنا متهم می

 .کند این آیات وجود دارد بر لزوم و فوری بودن اجرای حد داللت می

غیرمستقیم بـر   صورت مستقیم یا بر این آیات، روایاتی هم با ظاهر تأکیدآمیز به عالوه

نقـل   (ع)امام صادق که از  سکونیاز  نوفلیاجرای فوری حدود تأکید دارند؛ مانند روایت 

نفـر  : فرمـود  السـالم  امیرالمؤمنین علیـه . کند که سه نفر به زنای مردی گواهی دادند می

آنهـا را حـد   : فرمـود  السـالم  امیرالمومنین علیـه . آید زودی می چهارم کجاست؟ گفتند به

 .(678، ص1، ج7901، کلینی)در حدود حتی مهلت یک ساعت هم نیست. بزنید

تـوان   تعریف کرده است، مـی « حدی که وقت ندارد»نیز که تعزیر را  مضمره سماعاز 

درنـگ و بـدون تـأخیر اجـرا      پی برد که هم دارای وقت مشخص و معین است و باید بـی 

دی کـه وقـت نـدارد محکـوم     ناحق به حـ  گواهان به: در آنجا این روایت آمده است. شود

 (.649، ص1، ج7901کلینی، )شوند و این به نظر امام بستگی دارد می

اما در برخی موارد بنابه ضرورت یـا طبیعـت امـر،    . پس اصل بر انجام دادن حد است

دلیلـی بیمـار    جهت تعارض با اصول دیگر استثنائاتی دارد؛ مانند جایی که محکـوم بـه   به

تهخییر یاادهد افدهاگ  اهر ا   ه        رای حد تا رفع بیماری وی به  اج صورت باشد که در این
بهبود وی نباشد یا اینکه حاکم تعجیل در اجرای حکم حـد را مصـلحت بدانـد    ا یدی ب  

، 74، ج7478جبعـی عـاملی،  )شود صورت ضغث اجرا می صورت مجازات حد به که در این

ـ  تـأخیر مـی   ازجمله موارد دیگری که اجرای حـد را بـه  (. 911ص دازد، اجـرای حـد در   ان

سرزمین دشمن است؛ زیرا خوف ننگ و عار ناشی از اجرای حد و در نتیجه ملحق شدن 

دنبال دارد و موجـب تـرس    فرد محکوم به دشمن و نیز جلوگیری از شماتت دشمن را به

در جـایی  (. 64، ص60، ج7489حر العـاملی،  )شود کفار و عدم گرایش آنها به اسالم می

حد به حرم پناهنده شود و در آنجا به بست بنشیند، تا در حـرم اسـت   نیز که محکوم به 

گیرند تا خود بیـرون   نباید بر او حد جاری کرد، بلکه خوراک و آشامیدنی بر او سخت می
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آید که ایـن   دست می با دقت نظر در این مسائل و موارد، به(. 77، ص7461طبسی، )آید

هر وقت این موانع برطرف شـوند، حـد اجـرا    باشند و  امور استثنایی موانع اجرای حد می

دست  معنای تأخیری که از آن بتوان تعلیق اجرای مجازات را به لذا این موانع به. گردد می

همچنین در رابطه با اصـل لـزوم اجـرای قصـاص و عـدم تـأخیر در آن       . باشند آورد نمی

و »: فرمایـد  مـی  ای دیگـر  و در آیه( 710/بقره)«کتب علیکم القصاص»: فرماید خداوند می

 عالمـه طباطبـایی  (. 719/بقـره )«لکم فی القصاص حیات یا اولـی البـاب لعلکـم تتقـون    

همچنـین تـوهمی را کـه    . کنـد  این آیه به حکمت تشریع قصاص اشـاره مـی  : فرماید می

نماید و نیز مزیت و مصـلحتی را   ممکن است از تشریح عفو و دیه به ذهن برسد دفع می

: فرمایـد  همچنـین مـی  . ر رحمت و انگیزه رأفت را بیان نمودهکه در عفو است، یعنی نش

 (.751، ص7، ج7909طباطبایی، )تر است تا انتقام عفو به مصلحت مردم نزدیک

در جنایــات موجــب قصــاص اصــل بــر لــزوم اجــرای قصــاص اســت ولــی ایــن اجــرا 

 توان گفـت کـه اجـرای قصـاص     دم بستگی دارد؛ لذا می علیه و اولیای درخواست مجنی به

 .توانند از آن درگذرند یا اینکه آن را به منصه اجرا بگذارند الناس است و می یک امر حق

های ناظر بر جنایـت و قصـاص و دیـه، چـون کیفـر جنبـه        پس در خصوص مجازات

الناسی محض دارد، منطقاً مرجع قضایی در زمینه نـوع واکـنش نسـبت بـه جـرم و       حق

تواند مجـازات را از مرتکـب سـاقط نمایـد و      نمیعوارض ناظر بر آن اختیاری ندارد و لذا 

گیری در ایـن   تأخیر اندازد بلکه تصمیم حتی اجرای آن را جز در برخی معاذیر مصرح، به

 .دم وابسته است علیه و اولیای زمینه صرفاً به مجنی

 های تعزیری جز در مواردی که نصوص شرعی بر اجـرای تعزیـر   اما در قلمرو مجازات

فقط جاری، بلکه رعایت آن در مـواردی الزم و   تعویق صدور حکم نهگارگ، تخکید و تصر ح 

واجب است و اعمال و اجرای تعزیر منوط و متوقف بر ضرورت یـا فایـده مترتـب بـر آن     

هایی چون تکرار گناه و جرم یا قابلیت اصـالح و   این فایده با التفات به مؤلفه. خواهد بود

لذا برخی از فقها در جایی که قاضی . گیری است ازهبازدارندگی و ردع، قابل سنجش و اند

توان  احراز کند که با عدم اجرای تعزیر و معلق کردن صدور حکم مجازات، مرتکب را می

از تکرار جرم بازداشت، قائل به واجب نبودن اجرای تعزیر و منوط شدن آن به نظر قاضی 

التعزیر بما یراه الحاکم بال »: دیفرما در خالف در این زمینه می شیخ طوسیمثالً . اند شده

و ان علم ان غیره یقوم مقامه من الکالم و التعنیف کان له ان یعدل الیه و یجوز ... خالف 

در ایـن زمینـه برخـی از معاصـرین اظهـار      (. 491، ص5، ج7481طوسـی،  )«له التعزیـر 
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انا اذا رای مع . یشکل القول بجواز التعزیر اذا رای الحاکم عدم المصلحه فیه»اند که  داشته

(. 17، ص7، ج7915صـافی گلپایگـانی،   )«ذلک مصلحه فی ترکه فـال یجـوز بـال اشـکال    

بنابراین چنانچه قاضی اطمینان داشته باشد که اگر مجازات را اجرا نکنـد مجـرم متنبـه    

گردد، باید از اجرای آن  دارد و به آغوش جامعه بازمی شود و دست از تکرار جرم برمی می

ای بـرای دادن چنـین فرصـتی بـه بزهکـار و در       و تعویق صدور حکم زمینه اجتناب کند

 .راستای موازین اسالمی خواهد بود

خصوص موقعیت و قلمروی نهاد تعویق صدور حکم در حقوق جنایی اسـالم بایـد    در

تنهـا   توان نـه  شود، لکن می توجه کرد که در فقه جزایی نهادی با این عنوان مشاهده نمی

هـای تعزیـری در حقـوق     ه ضرورت توجه به این نهاد را در قلمرو مجازاتمشروعیت، بلک

 .اسالمی و فقه جزا مدلل کرد

باشـد، قواعـدی را    عنوان مبنایی برای نهاد تعویق صدور حکم می حال که تعزیرات به

 .دهیم بررسی قرار می توانند مشروعیت این نهاد را از نظر فقهی مدلل کنند مورد  که می

  یر بمایراه الحاکمالتعز. 3-9

التعزیـر  »ای است با عنـوان   در فقه شیعه یکی از قواعد مطرح در مبحث تعزیرات، قاعده

برای تبیین و بررسی این قاعده ابتدا معنای تعزیر را مورد بررسی قـرار  . «بما یراه الحاکم

 .دهیم می

معـانی بـا   برخی از این . در کتب لغت برای تعزیر بیش از دوازده معنا ذکر شده است

، «رد و منع»: این معانی عبارتند از. یکدیگر مشابه، برخی مخالف و برخی متضاد هستند

جهت  توقیف و بازداشت به»، «جهت دین توقیف به»، «ضرب شدید»، «زدن کمتر از حد»

اعانـت  »، «اجبار بر انجام عمل»، «سرزنش»، «تأدیب»، «ترک واجب و مخالفت با احکام

ــودن  ــاری نم ــودن تق»، «و ی ــت نم ــرام »، «وی ــتن و ادای احت ــزر  داش ــاح و »و « ب نک

منظـور،   ؛ ابـن 577، ص7، ج7467سـیده،   ؛ ابن774، ص6، ج7475فیروزآبادی، )«ازدواج

ــدی، 576، ص4، ج7474 ــوهری، 957، ص7، ج7489؛ فراهی ؛ 144، ص6، ج7470؛ ج

، 6، ج7900درید،  و ابن 574، ص7476؛ راغب اصفهانی، 977، ص4، ج7484فارس،  ابن

 (.185ص

معنـای نکـوهش و مالمـت کـردن، مالیـدن و       های فارسی هـم تعزیـر بـه    در فرهنگ

؛ 467، ص7، ج7977عمیـد،  )گوشمالی دادن و یاری کردن و مـدد نمـودن آمـده اسـت    
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 (.987، ص6، ج7949و نفیسی،  7788، ص7، ج7976معین، 

صـلی ایـن   شـود کـه معنـای ا    های واژه تعزیر فهمیده می از بررسی معانی و استعمال

. گـردد  کلمه تأدیب و ردع و بازداری است و بسیاری از معانی دیگر به این معنـی بـازمی  

عنوان مثال، در معنای سـرزنش و مالمـت رد و منـع وجـود دارد، زیـرا هرگـاه مـردم         به

کننـد، در واقـع او را از انجـام دوبـاره آن عمـل منـع        شخصی را مالمت و سـرزنش مـی  

صـورت   مثالً واژه عـزر بـه  . ف مختلفی از تعزیر ارائه شده استدر اصطالح تعاری. کنند می

 :کار رفته است فعل در سه مورد در قرآن مجید به

؛ یعنـی  «انی معکم لئن اقمتم الصاله و آتیتم الزکوه و آمنتم برسلی و عزرتموه»: قال -7

ا اسرائیل فرمود من با شما هستم اگـر نمـاز را اقامـه کنیـد و زکـات ر      خداوند به بنی

 .(76/مائده)بپردازید و به فرستادگان من ایمان بیاورید و آنها را یاری کنید

؛ یعنی کسانی که به او ایمان آوردند و او را بزر  «فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه» -6

 (.751/اعراف)داشتند و در ابالغ رسالتش او را یاری کردند

یعنی تا به خدا و رسولش ایمان بیاوریـد و   ؛«لتومنوا باهلل و رسوله وتعزروه و توقروه» -9

 (.9/فتح)از او دفاع و یاری اش کنید

معنای تفخیم، تعظیم، یـاری کـردن و    مفسران غالباً عزر و تعزروا را در آیات قرآن به

، 7979مکارم شیرازی، )اند دانسته (اهلل علیه و آله صلی)پیامبر منع داشتن از اذیت و آزار 

 (.707، ص77، ج7468، و فخر رازی 909، ص7ج

هـای شـرعی اطـالق     این واژه در اصطالح گروه زیادی از فقیهان به نوعی از مجـازات 

های حدی، نوع و میزان و کیفیت آنها در شرع معین نشـده   شود که برخالف مجازات می

 .و تعیین این امور در اختیار حاکم اسالمی گذارده شده است

همـین   غوی مد نظر برخی از اهل لغت است و بهتعریف فقهای امامیه غیر از معنای ل

 .اند  دلیل است که فقهای امامیه سعی در بیان تعریف تعزیر و وارد کردن احکام آن کرده

، تعزیر تأدیب است که خداوند آن را وضع کرده تـا شـخص   ابوصالح حلبیبه اعتقاد 

بب آن اخـالل در  تعزیر شونده و سایر مکلفین را از ارتکاب اعمـال ممنـوع بـازدارد و سـ    

انجام واجبات یا ارتکاب عمل قبیحی است که در شرع مجازات معینی بـرای آن تعیـین   

: فرمایـد  مـی « سرائر»نیز در کتاب  ابن ادریس حلی(. 477، ص7976حلبی، )نشده است

شود تـا سـبب    تعزیر همان تأدیب است که به فرمان خداوند متعال بر مجرم اعمال می»

(. 594، ص9، ج7478ابن ادریس حلی، )«انجام گناه خودداری کنندشود او و دیگران از 
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کسـی کـه حـالل    »: معتقـد اسـت   خـویی نیـز مرحـوم   « المنهاج مبانی تکمله»در کتاب 

ای که مصلحت  اندازه وحرامی را انجام داده و یا واجب الهی را ترک کند، محاکمه او را به

در  (اهلل علیـه  رحمـه )خمینـی   امـام (. 991، ص7، ج7466خویی، )«بیند تعزیر کنید می
هرکس . شود تعزیر کیفری است که شامل همه جرائم می»: نویسند می« تحریر الوسیله»

السالم یا نائب امام است  یکی از واجبات را ترک کند یا حرام را مرتکب شود، بر امام علیه

. کبیـره باشـد  شرط آنکه آن فعل یا ترک فعل از گناهان  که او را به کیفر تعزیر برساند به

موسوی الخمینی، )«شود تر از حد است و با نظر حاکم و ولی فقیه تعیین می تعزیر سبک

کند که در  نیز در تعریف تعزیر بیان می هاشمی شاهرودیمرحوم (. 411، ص6، ج7465

ای بـرای آن تعیـین    شود که برخالف حد، شارع مقـدس انـدازه   فقه بر کیفری اطالق می

مقتضای زمان و مکان، نـوع   یر بستگی به نظر حاکم شرع دارد که بهنکرده ولی مقدار تعز

از (. 596، ص6، ج7467هاشـمی شـاهرودی،   )کنـد  گناه و مرتکب شونده آن تفاوت مـی 

شود که مراد از تعزیـر در نگـاه فقهـا همـان معنـای       مجموع آنچه بیان گردید معلوم می

ف آن خـودداری کـرده و بـه    لغوی و معلوم هست؛ برای همین بسیاری از آنـان از تعریـ  

هایی مانند  اند و بیان احکام آن هم در باب حدود است؛ اگرچه در باب احکام آن پرداخته

هـای   در نوشـته . مناسبت از آن سخن گفته شده اسـت  صوم، ح، و تجارت و نکاح نیز به

 هـای  شود که بر متداول بودن اطالق تعزیر بر انواع عقوبـت  فقهی موارد بسیاری یافت می

 .ای که از نظر حاکم مسلمانان قابل اجراست، داللت دارد متناسب و بازدارنده

الفقه علی »ازجمله در کتاب . اند خصوص قائل به انحصار شده فقهای عامه هم در این

تعزیر همان تهدیدی است که طبق نظر حاکم اجرا »: چنین آمده است« المذاهب االربعه

پس هرکس کـار حرامـی انجـام داد کـه     . عمل بازدارد شود تا اینکه مجرم را از تکرار می

حدی برایش معین نشده، قصاص و کفاره هم ندارد، بر حـاکم الزم اسـت کـه وی را بـه     

آنچه که طبق نظر، بازدارنده مجرم از تکرار عمل است، تعزیر نماید؛ نظیـر زدن، زنـدانی   

 (.991، ص5، ج7487الجزیری، )«کردن یا توبیخ

دسـت   معنای تأدیب است که به گونه که بیان شد، به نظر لغت هماندر واقع تعزیر از 

حاکم است و شارع حدی برای آن تعیین نکرده و هدف از وضع تعزیـر بـرای تأدیـب در    

جلوگیری و منع از ارتکاب کارهای حرام است که تعیین و نوع مجـازات برعهـده حـاکم    

ائر نظیر انجـام حـرام یـا تـرک     مسلمین است؛ زیرا تعزیر در اصطالح فقها به مجازات کب

شود که میزان و کیفیت خاصی برای آن در شـرع معـین نشـده باشـد و      واجب گفته می



 مبنای فقهی تعویق صدور حکم 9397پاییز ،95 شماره قضاوت، فصلنامه

  

765 

اندازه مجـازات حـدی    تنها به نظر حاکم شرع واگذار شده باشد، البته مشروط به اینکه به

امروزه در . (961، ص47، ج7466خویی، )که برای سایر جرائم منصوص شده است نرسد

خاطر واحد بودن ولی امـر، فقـط اوسـت کـه      سالمی همه قضات والیت ندارند و بهنظام ا

امـا بـا توجـه بـه اینکـه      . والیت دارد و حق تعیین مجازات تعزیری نیز با او خواهـد بـود  

تواند شخصاً به قانونگذاری بپردازد، این اختیار را به نهاد قانونگـذاری   فقیه اغلب نمی ولی

در تعیـین قـوانین و   « بما یراه الحـاکم »گاه  ن گفت که تجلیتوا پس می. کند تفویض می

در حقیقت قوه قانونگذاری زیر نظـر ولـی فقیـه اسـت و     . تعزیرات همان قوه مقننه است

هـای تعزیـری و    گیرد؛ بنابراین تعیین نـوع و میـزان مجـازات    مشروعیت خود را از او می

وجود نهـاد  . قوه قانونگذاری استبازدارنده و تعیین حداقل و حداکثر برای آن از وظایف 

شـوند، در تطبیـق    نظارتی شورای نگهبان نیز که فقهای آن از سوی ولی فقیه تعیین می

مصوبات مجلس شورای اسالمی با موازین شرعی و رد مـوارد خـالف شـرع راه مطمـئن     

توانـد از ایـن طریـق در تصـویب قـوانین و تعزیـرات        دیگری است که حاکم اسالمی می

 .قش مؤثر خود را ایفا کندحکومتی ن

 التعزیر لکل معصیه. 3-1

دهنده گسـتردگی آنهاسـت،    باشد و نشان های نامعین حاکم می یکی از قواعدی که بر کیفر

مـراد از ایـن قاعـده کـه بـا عبـاراتی همچـون        . قاعده قابل تعزیر بودن هر عمل حرام است

یه لم یـرد فیـه الحـد ففیهـا     کل معص»یا « التعزیر لکل عمل محرم»، «التعزیر لکل حرام»

شود و یکی از قواعد اصطیادی در فقه شیعه و عام است، این اسـت   از آن تعبیر می« التعزیر

بینی نشده، قابـل   که ارتکاب هر معصیتی که در شرع مقدس برای آن مجازات حدی پیش

 .به عبارت دیگر، مرتکب هر فعل حرام غیرحدی قابل تعزیر شدن است. تعزیر است

ات متعددی داریم که مضمون آنها این است که خداوند متعال برای هر چیزی حد روای

. و مرزی قرار داده و هر کسی از این حد و مرز تعدی کند، برای وی مجازات و حدی اسـت 

شود یا واجب الهی را ترک کند، از حدود و مقررات  بدیهی است کسی که مرتکب حرام می

حـال در خصـوص فعـل ایـن شـخص، اگـر       . هد بودالهی تعدی کرده و مستحق عقاب خوا

و اگر مجـازات آن مشـخص   « حد»مجازات آن در شرع مشخص شده باشد، از آن با عنوان 

 (.917، ص6، ج7998ترابی شهرضایی، )شود یاد می« تعزیر»نشده باشد، از آن با عنوان 

منظور  به تعزیر عبارت است از تأدیب که خداوند»: گوید باره می در این ابوصالح حلبی
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ایـن حکـم در   . بازداشتن تعزیرشونده و دیگر مکلفـین تعبـداً آن را جعـل نمـوده اسـت     

مواردی است که به واجبات الهی اخالل وارد شود یـا ارتکـاب عمـل قبیحـی کـه شـارع       

درباره آنها مجازات حد مقرر نداشته باشد؛ ازجمله اینکه به برخی واجبات عقلی چون رد 

اجبـات شـرعی هماننـد نمـاز، زکـات و حـ، اخـالل وارد شـود؛         ودیعه و ادای دین یـا و 

ای مناسـب کـه    صورت حاکم جامعه اسالمی باید مرتکبین و متخلفین را به وسیله دراین

آنان را از ارتکاب مجـدد بـازدارد و آنـان را وادار بـه انجـام وظـایف خـود نمایـد، تعزیـر          

 (.477، ص7976حلبی، )«کند

کـل مـن اتـی معصـیه ال     »: نویسـد  چنین می« وطالمبس»نیز در کتاب  شیخ طوسی

یجب بها الحد فانه یعزر مثل ان سرق نصبا من غیر حرز او اقل مـن نصـاب مـن حـرز او     

؛ یعنی هرکس معصیتی انجام دهد که حد «وطا اجنبیه فیما دون الفرج فان االمام یعزره

ر حرز بدزدد یا کمتر اندازه نصاب سرقت از غی شود؛ مانند اینکه به نداشته باشد، تعزیر می

، 7476طوسـی،  )کنـد  از نصاب از حرز دزدی کند و امام در تمام اینها مجرم را تعزیر می

 (.79، ص0ج

کل من فعل محرمـا او تـرک   »: نویسد می« تحریر االحکام»در  عالمه حلیهمچنین 

؛ یعنی هرکس مرتکب حرامی شـود یـا واجبـی را    «واجبا فلالمام تعزیره بما ال یبلغ الحد

، 7910حلـی،  )ای که به مقدار حد نرسد تعزیر کند اندازه ترک کند، امام حق دارد او را به

 (.990، ص5ج

شـود کـه در آن حـد     هرکس مرتکـب حرامـی   »: نویسد می« المبسوط»در  سرخسی

 (.97، ص64تا، ج سرخسی، بی)«شود مشخصی نباشد، تعزیر می

را تـرک کنـد یـا حرامـی را      هرکس واجبـی »: فرمایند در این زمینه می امام خمینی

شـرط آنکـه حـرام صـورت گرفتـه       تواند او را تعزیر کند بـه  انجام دهد، امام و نایب او می

 (.781، ص6، ج7465موسوی الخمینی، )«ازجمله گناهان کبیره باشد

همچنین در موارد متعددی روایات خاص داریم که در آنها حد معین شـرعی وجـود   

عزیر، عقوبت و تنبیه شـده اسـت و آن روایـات ویژگـی خاصـی      ندارد و از آنها تعبیر به ت

ندارند و بعید نیست که بتوانیم از کنار هم گذاشتن آنها و عموم تعلیل، یک قاعده کلـی  

ماننـد آنجـا کـه    . باشـد  دست بیاوریم و آن قابـل تعزیـر بـودن هـر عملـی حرامـی        را به

یتـیم و خیانـت در امانـت     در مورد غصـب یـا خـوردن مـال     (السالم علیه)امیرالمؤمنین 

رجل اکل مـال الیتـیم او غصـبه او رجـل     : کان ال یری الحبس اال فی ثالث»: فرمایند می
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بنـابراین ارتکـاب هـر    (. 478، ص69، ج7480مجلسـی،  )«اوتمن علی امانه فـذهب بهـا  

شود هرچنـد در   موجب اعمال مجازات تعزیری می -خواه کبیره و خواه صغیره  -گناهی 

 .ات برای آن مجازات تعزیری مقرر نشده باشدنفوذ و روای

رسد که تعیین نوع جـرائم و مجـازات از اختیـارات حکومـت      نظر می بر این اساس به

این وظیفـه در برخـی مـوارد و نسـبت بـه      . اسالمی است که باید به این امر اقدام نماید

ن است برخی از اعمال، حدود و ثغورش مشخص شده ولی نسبت به سایر اعمال که ممک

رو تعیین جرم، نـوع   از این. آور باشد، اظهارنظر نشده است بر حسب زمان و مکان مفسده

اعمالی که از سـوی  . آن و میزان مجازات به صالحدید حکومت اسالمی واگذار شده است

اند و اعمال حرام آنهـایی هسـتند    شارع اسالم برای مردم ممنوع شده، حرام معرفی شده

بینـی کـرده    روی و عقاب در روز قیامت را برای ارتکاب آنها پـیش که خداوند مجازات اخ

اما در مقابل اعمال حرام، اعمال دیگری هستند که شرعاً نهی مشخصی درباره آنها . است

وارد نشده ولی ممکن است ارتکاب آنها از سـوی مـردم مفاسـد و پیامـدهای سـوئی در      

ظ نظم اجتماعی و حقوق عامه و منظور حف جامعه داشته باشد که حکومت ناچار است به

آن دسته از اعمال از نظر شرعی هیچ نهی . مصالح عمومی، از ارتکاب آنها جلوگیری کند

تواند آنهـا را   منظور صیانت اجتماعی می و ممنوعیت صریحی ندارند، ولی نظام اسالمی به

 .ممنوع کند و برای مرتکبان مجازات معین نماید

ی حفظ این نظام اهتمام زیادی قائـل اسـت، هرآنچـه را    از آنجا که شریعت اسالم برا

شود،  گناه می های بی که موجب نزاع، مخاصمه، هتک اعراض و آبرو و ریختن خون انسان

رو  از ایـن . دارد؛ زیرا در برابر این امر مهم وظیفه سـنگینی برعهـده دارد   ممنوع اعالم می

صـوص بـرای ایـن مقصـود کفایـت      باتوجه به اینکه اجرای حدود و تعزیرات در موارد من

کند، باید این اختیار برای حکومت اسالمی وجود داشته باشد که هـر عملـی را کـه     نمی

همین کـه   -خواه حرام و خواه کبیره یا صغیره باشد  -مفسده و پیامد سوء داشته باشد 

خطر بیاندازد و موجب تجـری مـردم    امنیت اجتماعی و حقوق عامه و مصالح جامعه را به

. ر ارتکاب معاصی شود، ممنوع اعالم کند و برای ارتکاب آن مجازات خاصی مقرر نمایـد ب

حال اگر چنین اختیاری به حکومت اسالمی داده نشود، تحقیقاً از هدف و مقصود اصـلی  

وجود خواهد آمـد   ماند؛ زیرا نقض غرض اصلی که فلسفه حکومت اسالمی است، به بازمی

طـور کـه سـایر     بنـابراین همـان  . ید مردم ساقط خواهد شدکه در نتیجه اعتبار نظام از د

ها از چنین اختیاری برخوردارند، حکومـت اسـالمی نیـز بایـد چنـین اختیـاری        حکومت
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 (.647، ص4، ج7905محقق داماد، )داشته باشد

 التعزیر دون الحد. 3-3

 کمتر بودن مجازات تعزیری از مجازات حدی در فقه امامیه مشـهور اسـت کـه از آن بـه    

شود و فقها در موارد بسیاری به این قاعـده اسـتناد    تعبیر می« التعزیر دون الحد»قاعده 

. انـد  عنوان مشهورترین و پرکاربردترین قاعده تعزیرات مطرح کرده کرده و این قاعده را به

 :درخصوص این قاعده دو قول وجود دارد

زیر مجازاتی است کمتر اکثر فقهای امامیه معتقدند که مراد از قاعده این است که تع

ال یبلـغ التعزیـر   »از حد؛ زیرا در موارد متعددی این قاعده را با عبارات گونـاگونی چـون   

ای دیگر هم معتقدند  عده. اند تعبیر نموده« التعزیر بالتأدیب بما دون الحد»و « حداً کامالً

در « دون»اد از در واقع مر. که مراد از قاعده این است که تعزیر مجازاتی غیر از حد است

را مـورد بررسـی   « دون»این قاعده مورد اختالف واقع شده است؛ لذا ابتدا معنای لغـوی  

 .پردازیم دهیم و سپس به مفهوم قاعده می قرار می

معنای کمتر و پایین است، لذا از عبارت  صرفاً به« دون»اند که لفظ  برخی گمان برده

اند که تعزیـر عـددی کمتـر از حـد قـرار       هچنین استفاده کرد« التعزیری بما دون الحد»

در نتیجـه تعزیـر   . شود گرفته و دارای عدد و منحصر در جلد است که با تازیانه انجام می

رو، بر عالمه حلـی کـه تعزیـر را     از این. عقوبت است که باید صرفاً با تازیانه صورت پذیرد

د که گفته او برخالف اصـل  ان شامل حبس و توبیخ نیز دانسته، ایراد نموده و اظهار داشته

دون »و حتی اجتهادی در برابر نص است؛ زیرا عقوبت حبس محدود به عددی نیست تا 

تـر   منحصر در معنای کمتر و پـایین « دون»که معنای  بر آن صادق باشد، درحالی« الحد

 :نبوده، بلکه دارای سه معناست

وانـا  »: ره جن چنین آمده استسو 77در آیه : تر یا عدد کمتر ای پایین معنای رتبه به -7

 (.77/جن)«منا الصالحون و منا دون ذلک

از سوره الرحمان  76ذیل آیه  طبرسیمرحوم : معنای قرب و نزدیک بودن با چیزی به -6

مکـان قریـب   »: چنین اسـت « دون»گوید که معنی  می« و من دونهما جنتان»یعنی 

؛ یعنی نزدیـک  «هو ظرف مکان من الشی بااالضافه الی غیره مما لیس له مثل قربه و

به یک چیز نسبت به مکان دیگری که به آن شیء به آن اندازه نزدیکی ندارد و ایـن  

 .کلمه ظرف مکان است
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همین معناست؛ یعنـی   اکثر قریب به اتفاق استعماالت قرآنی به: معنای غیر و سِوی به -9

کـه در دو   حـالی همین معنا اسـتعمال شـده در   بیش از یکصد و سی مورد در قرآن به

در اینجا به تعـدادی از ایـن   . معنای دیگر، بیش از یکی دو مورد استعمال نشده است

 :کنیم آیات اشاره می

و من الشیاطین من یغوصون لـه  »: فرماید سوره انبیا است که می 06نخست، آیه 

؛ یعنی و برخی از دیوان را مسخره سلیمان نمودیم که در «و یعلمون عمال دون ذلک

از علمـای ادب و  )راغـب  . ا غواصی کنند یا به کار دیگری در دستگاه او بپردازنـد دری

 .«أی سوی الغوص و غیره»: گوید ذیل این آیه می( نحو

انت قلت للناس اتخـذونی و امـی   »: فرماید سوره مائده است که می 777دوم، آیه 

دای دیگر سوای ؛ یعنی آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را خ«الهین من دون اهلل

 (.670، ص4، ج7905محقق داماد، )خدای عالم اختیار کنید؟

شود که تعزیر عقوبتی اسـت غیـر از حـد؛     خوبی استفاده می از مجموع روایات فوق به

؛ یعنـی بـه   «یؤدب علی غیـر مثـل الحـد   »یعنی « یعزر دون الحد»لذا اگر گفته شود که 

 .آنچه غیر از حد است کیفر شود

« غیـر و سـوی  »در نظر گرفته شود همان معنای « دون»ر است برای معنایی که بهت

خوبی بیانگر تفاوت حد با تعزیر از سه لحاظ موضوع، نـوع عقوبـت و مقـدار و     است که به

اندازه متناسب با بزه انتسابی است؛ به این بیان که موضوع هر حدی و نوع جرم آن کامالً 

نحوی که بـا عـدم تحقـق     بیان شده بهتفصیل  مشخص است و تعریف و شرایط هریک به

. شـود  شود و مجازات مقرر احیاناً به تعزیر مبدل می هریک از شرایط مقرر، حد اجرا نمی

در این موارد انتخاب نوع مجازات حد در اختیار حاکم نیست، بلکه به موضوعی مشخص 

. شـود بستگی دارد که در شرع مقرر شده که در همان چهارچوب بیان شرعی باید اجـرا  

گونـه تحدیـد    بنابراین فقط تشخیص موضوع با حاکم است؛ اما در موضوع تعزیرات هـیچ 

در نتیجـه  . موضوعی مطرح نیست و فقط به بیان کلی فعل محرمـات اکتفـا شـده اسـت    

سنجش بزهکاری و تعیین نوع و مقدار مجـازات متناسـب بـه نظـر و صـالحدید حـاکم       

. ند از آن محدوده پا را فراتر نهد یا کوتاهی کندتوا رو حاکم شرع نمی از این. بستگی دارد

گونه تعیینی ندارد و به نظر و صالحدید حاکم شرع واگـذار   های تعزیری هیچ اما مجازات

. شده است که باید تشخیص بدهد چه مجازاتی بازدارنده و متناسب با بزه ارتکابی اسـت 

جـازات تعزیـری را   از لحاظ کمّیت نیز صالحدید و تشخیص حـاکم اسـت کـه میـزان م    
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نماید و در کم و کیف هر مجازاتی حال بزهکار را از  متناسب با جرم ارتکابی مشخص می

. کند؛ ولی در حدود چنین صالحیتی برای حاکم وجود ندارد نظر توانایی وی مراعات می

در نتیجه معنای مناسب قاعده این است که باید مجازاتی را در هر مورد انتخاب کرد که 

 .مجازات معین شده در اعمال مستلزم حد باشد غیر از

تعزیـر  . شایان ذکر است که این قواعد بر تعزیـرات منصـوص شـرعی حـاکم نیسـت     

منصوص شرعی تعزیری است که در شرع مقدس برای یک عمـل حـرام تعیـین شـده و     

البتـه الزم نیسـت کـه مقـدار تعزیـر      . حال نوع و مقدار تعزیر مشخص شده است درعین

شـکل بیـان    ابت و قطعی تعیین شده باشد، بلکه ممکن است میزان تعزیـر بـه  صورت ث به

 (947، ص7، ج7999شمس ناتری، )شده باشد حداقل و حداکثر تعیین
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  نتیجه

را مـورد   یمنـابع فقهـ   دیـ با است تعویق صدور حکمدنبال تأسیس نهاد  به که گذار قانون

 تعویق صدور حکـم از  ینام گونه چیاست که ه یدر حال نیو مطالعه قرار دهد و ا یبررس

کـه بتوانـد    باشـد  ای یدنبال قواعد و مبـان  به دیپس با .خورد یچشم نم به یدر منابع فقه

اسالم به دو بخش ثابت و  جنایی استیس .کند اطدو نهاد را از آنها استنب نیا تیمشروع

بـر   یبنـ م یو قواعـد  اتیـ و روا اتیآ ،های ثابت در بخش مجازات .شود یم میتقس ریمتغ

 یشود که نسبت به اجرا می دهید یاگر در مواردوجود دارد و  ها مجازات نیا یلزوم اجرا

اجرا قرار گرفته  هبر سر را یبدان جهت بوده که مانع ،حاصل شده یریخأها ت مجازات نیا

ـ ا اًضمن. مجازات اجرا خواهد شد ،موانع برطرف شود نیکه ا یو درصورت  یلـزوم قطعـ   نی

 عتیخشک بودن و عدم لطافـت شـر   یعنام گونه جرائم به نیدم تأخیر در ابودن اجرا و ع

عفو و  نیشده و همچن یسخت طیها مشروط به شرا مجازات نیاثبات ا یست؛ زیرااسالم ن

ـ  .بینی نموده است پیش زیرا ن هیعل یجنگذشت م و  ریـ هـای متغ  بخـش مجـازات   در یول

بـه حـاکم   طبـق آنهـا   د دارد کـه  وجـو  یقواعـد  ،هستند راتیکه همان تعز ریپذ انعطاف

کـه در گـذر زمـان و     یگونـاگون  یشامدهایها و پ اجازه داده شده تا در مناسبت یاسالم

 یبادع ی،فرهنگ ،یاسیس ،یاقتصاد ،یهای اجتماع نهیزم هیدر کل ،ندیآ وجود می مکان به

 هدرار درا مدنظر ق یاهداف نظام اسالم شبردیو پ یمصالح فرد و جامعه اسالم نیمأت...  و

بـه   ،عتیشـر  یو ملهـم از اصـول و مبـان    دهیسـنج  ییجنـا  استیس کیارچوب هچ و در

 .توسل شـود م متناسب و کارآمد یفریک یخاص با ضمانت اجراها یرفتارها یانگار جرم

ـ التعز»و  «الحـاکم  راهیـ بما  ریالتعز» قواعد هاجمله آناز ـ التعز»و  «دون الحـد  ری لکـل   ری

را کـه در شـرع    یتیتواند هـر معصـ   قاعده حاکم شرع می سه نیا رکه بناب است «هیمعص

را کـه بـه    یو مجـازات  نـد ک یانگـار  بینی نشده جرم پیش یآن مجازات حد یمقدس برا

که  یفقه یقانونگذار با توجه به قواعد و مبان .دینمابینی  آن پیش یبرا ،مرحله حد نرسد

 7996ا مصـوب  .م.ق 45تـا   48چنـین نهـادی را در مـواد     ،وجود دارد راتیدر باب تعز

 .بینی کرده است پیش
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Abstract  

The religion of Islam is the last divine religion and the complete program of 

human life for all societies and centuries. Therefore, it must be able to adapt 

to the changing circumstances and circumstances of society. Therefore, the 

criminal law of Islam divided into two parts; fixed and variable 

punishments. Qisas and diyat categorized as the fixed part of this system and 

punitive sanctions as variable one. These punishments have unique 

characteristics that can be effective in advancing the purpose of correcting 

and rehabilitating offenders. Given the fact that a certain part of the Islamic 

criminal policy is variable, it is a matter of whether there are rules in this 

regard that gives widespread powers to the Islamic ruler in order to 

determine appropriate punishments and institutions for correction and 

rehabilitation of criminals, in the light of the arisen circumstances and 

situations. On the other hand, one of the goals pursued by criminal policy 

decision-makers in determining criminal responses are the correction and 

rehabilitation of criminals in order to avoid the repetition of crimes. 

Postponement of the issuance of a sentence is one of the institutions seeking 

to correct and rehabilitate the criminal. This institution, as envisaged in the 

Islamic Penal Code of 1392, by suspending the issuance of sentences, 

increases the opportunity of making the criminal a law-abiding citizen. 

Key words: Postponement of Sentence, Jurisprudential Basis, sanctions, 

Criminal Policy. 
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