
  
 جستاری دربارۀ تأخیر در اجرای حد

 
 1رحیم نوبهار

 )05/03/1394:  ـ تاریخ پذیرش نهایی06/03/1393: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

این روایات اغلب ناظر به حدود اصطالحی . برابر روایات، تأخیر در اجرای حد روا نیست
این مقاله با واکاوی مضمون این روایات، آنها را به مطلق . اند تفسیر و تعبیر شده

جرای متعارف کیفر پس از اثبات در واقع، لزوم ا. االجرا ناظر دانسته است کیفرهای الزم
ها را با رعایت اصل  باید همۀ مجازات. نهایی جرم، به حدود اصطالحی اختصاص ندارد

همین ترتیب در چارچوب رعایت اصل قطعیت اجرای کیفر  به. قطعیت کیفر اجرا کرد
این مصالح به . مانعی ندارد که مصلحت، تأخیر اجرای کیفر را تجویز یا ایجاب کند

مهم این است که تأخیر در . اند  دی اختصاص ندارد که در نصوص برشمرده شدهموار
پس حد و تعزیر . اجرای کیفر، مصداق تضییع و ابطال حد و اهمال در اجرای آن نباشد

مقاله همچنین دامنۀ حکم عدم جواز . از جنبۀ تأخیر در اجرا با یکدیگر تفاوت ندارند
 .ها را واکاوی کرده است ازاتتأخیر حد و تأخیر در فرض اجتماع مج

 
 . اصل قطعیت اجرای مجازات، تأخیر در اجرای مجازات، تعزیر، حد: کلیدیهای ه واژ
 

                                                                                                                                            

  Email:r-nobahar@sbu.ac.ir           دانشگاه شهید بهشتی-عضو هیأت علمی دانشکدۀ حقوق. 1

ی   ه  ال وق ا ی  با س  و       
  1394پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ تمشهسال چهل و 

  337ـ صص 
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 مقدمه
بسیاری از متون فقهی امامیه عدم جواز تـأخیر در اجـرای حـد را از احکـام اختـصاصی                    

اب جـدایی  این تفاوت میان حد و تعزیر، خود یکی دیگـر از اسـب    . اند  شمار آورده  حدود به 
 . این نظریه به ظاهر روایات مستند است. شود حد از تعزیر قلمداد می

.  اسـت  ای  شده در حقوق جزای عرفی هم، عدم جواز تأخیر در اجرای کیفر، اصل پذیرفته            
حال در فقـه جزایـی اسـالم دو     با این. طور قطعی اجرا شوند   ها برای کارآمدی باید به     مجازات

نخست اینکه آیا عدم جواز تأخیر در اجـرای         : ا ضروری کرده است   نکته، واکاوی این مبحث ر    
کیفر به حدود اصطالحی اختصاص دارد؟ با لحاظ این واقعیت که همۀ جرایم حدی لزوماً از                

روی کـه تعزیرنـد، هـر گونـه          تر نیستند، آیا در تعزیرات صرفاً از آن         همۀ جرایم تعزیری مهم   
انـداز دینـی هـم در میـان       به اینکـه حتـی از چـشم      ویژه با توجه    تأخیر و درنگی رواست؟ به    

 توان هر گونه تأخیر در اجرای تعزیر را پذیرفت؟ تعزیرات، جرایم مهمی وجود دارند، آیا می
هایی از تأخیرهای معقول و متعارف حتی پـس از           های عرفی گونه   دوم اینکه در نظام   

برخـی از   . شـود  ه مـی  اثبات جرم به لحاظ مراعات مصلحت یا دفع مفسدۀ مهمی پذیرفت          
آیـا در فقـه کیفـری       . این تأخیرات دارای وجه انسانی و احترام به حقوق محکـوم اسـت            

اسالم این دست مصالح و مفاسد نادیده انگاشته شده است و کیفـر بایـد پـس از اثبـات                    
آمیز از جملـه تـأخیر بـه         درنگ اجرا شود یا آنکه تأخیرهای حکیمانه و مصلحت         جرم، بی 

گونه مصالح مجوز تأخیر در اجـرای        انسانی، مجوز تأخیر حد است؟ اگر این      استناد جهات   
؛ یا  اند  شوند که صریحاً در متون دینی ذکر شده         حد باشند، آیا آنها به مواردی محدود می       

 آنکه مصالح نوپیدا نیز مجوز تأخیر اجرای حدند؟
ین آمـوزۀ فقهـی     نوعی از ا    های جزایی پس از پیروزی انقالب اسالمی معموالً به          قانون

کرد که   تأکید می1370 قانون مجازات اسالمی   80مادۀ  . اند اجرای فوری حد اثر پذیرفته    
. موجب همان قانون استثنا شده بود، باید فوری جاری شـود           حد زنا جز در مواردی که به      

 نیز حساسیت خود را نسبت به تأخیر در اجرای حـد ابـراز              1392قانون مجازات اسالمی    
 این قانون از اصل عدم تأخیر در اجرای حد همچـون یـک قاعـده                135 مادۀ   .کرده است 
الناسـی نیـز     که حتی در فرض تزاحم اجرای حد بـا تعزیـر حـق             کند؛ تا جایی   حکایت می 

 پس همچنان اعتقاد بر این است کـه در اجـرای حـد              1.اجرای حد را مقدم دانسته است     

                                                                                                                                            

هـا     در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیـر مجـازات                 :ا. م. ق135 ۀماد. 1
الناس یـا تعزیـر       شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق           جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا مي       

  .دگرد صورت ابتدا تعزیر اجرا ميمعین شرعي باشد و موجب تأخیر اجراي حد نیز نشود که در این 
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 برخی نویـسندگان هـم همـسو بـا          .کار بسته شود   های خاصی به   گیری باید دقت و سخت   
اند  های رایج، حتی عدم جواز تأخیر در اجرای حد را از قواعد باب حدود برشمرده               دیدگاه

 ). 235: 1387آبادی،  ده حاجی(
مقـصود از نـاروایی     : دهـیم کـه    ها پاسـخ مـی     در مقاله با روش تحلیلی به این پرسش       

کننـد؟ آیـا عـدم       ا پشتیبانی مـی   تأخیر در اجرای حد چیست؟ آیا ادلۀ کافی این حکم ر          
جواز تأخیر به حدود مصطلح اختصاص دارند؟ فلسفه و دامنـۀ حکـم عـدم جـواز تـأخیر       

کنـد، بـه مـوارد       چیست؟ آیا مصالحی که تأخیر در اجرای حد را تجـویز یـا ایجـاب مـی                
 منصوص محدودند یا هر مصلحت مهمی شاید مجوز تأخیر باشد؟

افزاید این است که عـدم جـواز تـأخیر           ها می  سشآنچه بر اهمیت رسیدگی به این پر      
حد گاه به این معنا تفسیر و تعبیر شده است که نهادهایی مانند تعلیق و تعویق مجازات                 

بنابراین واکاوی مستندات حکم به عـدم جـواز تـأخیر و نیـز              . کند در حدود راه پیدا نمی    
نین مطالبی داللت دارنـد یـا       فهم دامنۀ معنایی نصوص مربوط و اینکه آیا آنها واقعاً بر چ           

 .شود تر می خیر، مهم
 

 معنای تأخیر در اجرای حد . 1
تـأخیر در اجـرای   ) که در متون دینی از آن نهی شده اسـت   (مقصود از تأخیر در اجرای حد       

تعجیل در حکمی که هنوز همۀ مراحل اثبـات قـضایی           . حد پس از اثبات قضایی جرم است      
س ادلۀ تسریع در اجرای کیفر هرگـز بـر عجلـه در فراینـد      پ. معناست خود را طی نکرده، بی    
زیـرا از   . به این مطلب در برخی روایات مربوط هم تصریح شده اسـت           . رسیدگی داللت ندارد  

 ).2، روایت 27: 18، ج 1407النوری،  (اند اجرای حد پس از حتمی شدن آن سخن گفته
ق تـأخیر نیـست؛ مـثالً       عدم اجرای حد در صورت نبود شرایط الزم برای اجرا، مصدا          

انتظار برای حضور شهود در مواردی که حضور آنها شرط است، یـا تـأخیر بـرای حـضور                   
شاهدان و ناظران اجرای حد، مصداق تأخیر نکوهیده نیست؛ زیرا بنـا بـه فـرض، شـرط                   

بنابراین برشمردن این مـوارد از مـوارد جـواز تـأخیر            . اجرای حد هنوز محقق نشده است     
 .ز استآمی حد، مسامحه

. تأخیر با تعطیل و تضییع حد که در روایات دیگری از آن نهی شـده، متفـاوت اسـت     
دلیـل همـین ارتبـاط،     به. اثری کیفر شود هایی از تأخیر البته شاید مایۀ تضییع و بی     گونه

النجفی، (اند که موجب تعطیل حد باشد       گاه فقیهان از حرمت چنان تأخیری سخن گفته       
 ).395: 41، ج 1405
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های عرفی بر عدم درنگ و تأخیر بالوجه در اجرای کیفر بـه ایـن معنـا                   همۀ نظام  در
موقـع کیفـر     بخشی از مقاصـد و اهـداف مجـازات بـا اجـرای قـاطع و بـه                 . شود تأکید می 

بـا  » عـدالت «انداز فلسفی و حقوقی نیز از جهـات گونـاگون            از چشم . یافتنی هستند  دست
ن از جرم انتظار دارند کـه نظـام عـدالت کیفـری در              ویژه زیاندیدگا   به. پیوند دارد » زمان«

هـایی از تـأخیر شـاید مـصداق          بـه نظـر آنـان گونـه       . زمان مناسبی بزهکار را تنبیه کند     
در جرایم عمومی هـم گـاه نـوعی         . توجهی نظام عدالت به حقوق و خواست آنان باشد         بی

ظـار برخاسـته از     گـاه البتـه ایـن انت      . انتظار عمومی برای اجرای سریع کیفر وجـود دارد        
انـداز اهـداف     از چـشم  . هیجان و احساسات است؛ اما گاه مبنـای معقـول و عقالنـی دارد             

 . اثر کند لحاظ فواید اجتماعی بی اندازه، شاید کیفر را به ها نیز گاه تأخیر بی مجازات
 

 دالیل لزوم اجرای فوری حد. 2
 قرآن مجید و اجرای فوری حد . 1. 2

قـرآن مجیـد    . شـود   ربارۀ تأخیر در اجرای حد مطلبی دیده نمی       در قرآن مجید صریحاً د    
حکم بـه اجـرای برخـی از    . های حدی را ذکر کرده است تنها حکم اجرای برخی مجازات 

برای وجوب تعجیل و فـور در  . این حدود مانند حد زنا، قذف و سرقت ساختار امری دارد          
دانیم کـه برخـی      می. د شود اجرای حد ممکن است به لزوم فوری بودن امتثال امر استنا          

البتـه ایـن مبنـا      . اصولیان برآنند که الزمۀ عقلی هر امر و فرمانی، امتثال فوری آن است            
پذیرنـد، ایـن     رأی موافق با تحقیق که بیشتر دانشمندان اصولی می        . طرفداران کمی دارد  

امـا  است که امر عقالً بر لزوم طبیعت و ماهیتی داللت دارد که بـه آن امـر شـده اسـت؛                      
 . دربارۀ اینکه مأمورٌبه باید فوراً یا با تأخیر تحقق پیدا کند، ساکت است

پیداست . حال برای اثبات لزوم اجرای فوری حد به این دلیل استناد نشده است با این
که این دلیل از اثبات لزوم فوری بودن اجرای حد ناتوان خواهد بود؛ زیرا این دلیل، اعـم                  

تنها در حدود کـه در تعزیـرات هـم اثبـات             حت، فوریت را نه   از مدعی است و بر فرض ص      
ویژه در تعزیرات منصوص که همچون حدود دارای امر شرعی هـستند؛ حـال                کند؛ به  می

پس استناد به دلیل فوریت . آنکه به لزوم اجرای فوری کیفر تعزیری فتوا داده نشده است
 .شود نوعی نفی اختصاص آن به حدود محسوب می به

این مبنا که مراعات فور، جزو مدلول لفظی یا عقلی ساختار امر باشد، فور را               حتی بر   
کنـد؛   فوریت در هر کاری بسته به مورد تفاوت می        . باید به فور عرفی تفسیر و تعبیر کرد       
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معنـای خـاص را      بنابراین بعید است که بر این مبنا بتوان لزوم تسریع در اجرای حـد بـه               
 .کنند از بیان فور ساکتند  جرایم حدی را بیان میپس آیاتی که کیفر. اثبات کرد

قرآن مجید همچنین یکی از اوصاف مؤمنان را محافظت بـر حـدود الهـی برشـمرده                 
الطوسـی،  (آیـد    گونه کـه از برخـی روایـات هـم برمـی            اگر این آیه آن   ). 112: توبه(است  
حد را نباید   به حدود هم ناظر باشد، حداکثر مدلول آیه آن است که            ) 313: 4، ج   1387

اگـر نگـوییم   . تضییع کرد، اما آیۀ شریفه بر مسئلۀ سرعت یا فوریت در اجرا داللتی ندارد        
قدر که بر دقت و تأمل داللـت التزامـی دارد، بـر سـرعت و شـتاب                   محافظت بر امری آن   

پس از ظاهر آیات قرآن مجید نکتۀ خاصی دربارۀ لزوم تسریع غیرمتعـارف             . داللت ندارد 
 .شود  استفاده نمی ـ حد باشد، یا تعزیر ـردر اجرای کیف

 
 سنت و تأخیر در اجرای حد . 2. 2

ظاهر تأکیدآمیز، مستقیم یا غیرمستقیم بر اجرای فوری حدود          هایی به  در روایاتی با بیان   
 . کنیم در ادامه این روایات را بررسی می. تأکید شده است

 
 روایت سکونی. 1. 2. 2

تـأخیر در اجـرای حـد، روایـت نـوفلی از سـکونی از امـام                 از جملۀ مستندات عدم جواز      
 :برابر این روایت. است) ع(صادق
نفر چهارم کجاسـت؟    : فرمود) ع(سه نفر به زنای مردی گواهی دادند؛ امیرالمؤمنین         «

آنها را حد بزنید؛ در حدود حتی مهلت        : فرمود) ع(امیرالمؤمنین  . آید زودی می  به: گفتند
 ). 210: 7، ج 1387کلینی، ال(» ساعته هم نیست یک

قریب به این مضمون، روایات دیگری هم وجـود دارد کـه احتمـاالً نـاظر بـه همـین                    
بعید است در ایـن زمینـه رخـدادهای متعـددی           ). 210: 7، ج   1387الکلینی،  (اند   قضیه

 .  باشدای وجود داشته و هر حدیث ناظر به واقعۀ جداگانه
شـود کـه برابـر       ریم، این پرسش مطرح می    از مناقشات سندی روایت سکونی که بگذ      

. اند، خواستار اجرای قذف نشده اسـت       متن روایت، کسی که گواهان علیه او شهادت داده        
الناس به درخواست شاکی خصوصی وابسته است        به حکم روایات، اجرای حدود در حقوق      

انـد   فقیهان هم بـه مـضمون ایـن روایـات فتـوا داده            ). 344: 18، ج   1401الحرالعاملی،  (
 ). 521: 3؛ ج 145: 4، ج 1408الحلی، (
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، ج  1407النوری،  (جای حدّوهم، خذوهم آمده است       های این روایت به    در برخی نقل  
شاهدان را بگیرید؛ یعنی آنـان      : صورت، معنای روایت این خواهد بود که       در این ) 27: 18

 .را حبس کنید
ایـن احتمـال    . شده اسـت  البته در متن حدیث تصریح نشده که بر شاهدان حد اجرا            

هایی که به ظاهر امر و  خطاب.  باشد ای  خطاب تهدیدگونه ) ع(منتفی نیست که بیان امام      
شمار  حتی تهدید گاه یکی از معانی صیغۀ امر به        . فرمانند اما در واقع، تهدیدند کم نیست      

 با این بیـان در صـدد آمـوزش پرهیـز از           ) ع(شاید امام   ). 48: 1362عاملی،  (آمده است   
برابـر  . اند، تـا لـزوم سـرعت در اجـرای حـد            گواهی دادن در منافیات عفت به مردم بوده       

گونه موارد هرگـاه شـاکی خـصوصی وجـود نداشـته             های اسالمی در این    انبوهی از آموزه  
پوشی تأکید شده است، نه تالش برای اثبات جرم از طریق حـضور              باشد، بر تستر و پرده    

 . در دادگاه و ادای گواهی
فرض کنیم چهار نفر انسان عـادل،      .عالوه روایت متضمن مطالب خالف اصلی است       به

ای  دلیـل حادثـه    اند؛ معقول نیست اگر بـه      قصد حضور در دادگاه برای ادای گواهی داشته       
شاید همۀ شـهود    . درنگ حد اجرا شود    یکی از گواهان حضور نیافت، بر سه گواه دیگر بی         

وجـود آمـده     نشده بـه   بینی ی نفر چهارم، مشکلی پیش    اند و برا   به وقوع عمل یقین داشته    
هللا گواهی دادن از باب امر به معـروف و نهـی از              ویژه اینکه بنا بر رأیی در حقوق        به. است

برابر این رأی، شهادت داوطلبانه و بدون تقاضای کسی، معتبر و حتی            . منکر واجب است  
 کسی را که برای انجام دادن       توان چگونه می ). 107: 41، ج   1405النجفی،  (واجب است   

: تـوان پرسـید    وظیفه اقدام کرده است، به کیفر سنگین قذف محکوم کرد؟ همچنین می           
آیا قاضی وظیفه ندارد، پیش از استماع اولین گواهی، از حـضور بقیـۀ گواهـان اطمینـان                  

های گوناگون باید مردم را آموزش داد تـا بـرای ادای             حاصل کند؟ درست است که از راه      
اهی در چنین مواردی به آسانی در دادگاه حاضر نشوند، ضرورتی ندارد این آموزش از               گو

پروایان، در هر حال نباید  در اجرای حد و مجازات حتی بر بی. راه اجرای حد بر آنها باشد
 .جانب احتیاط را از دست داد

 روایـت    محتـوایی  های   و پارۀ دیگری از اشکال     ها  برخی فقیهان با اشاره به این اشکال      
اما واقعیت این   ). 54: تا  منتظری، بی (اند   سکونی، آن را نوعی اجتهاد در برابر نص دانسته        

توان از دیگـر     اشکالی هم ندارد، نمی    است که در مقام استنباط از این حدیث که سند بی          
حتـی بـر    .  چشم پوشـید   اند  اصول و قواعد که برخی از آنها از متون معتبر استنباط شده           

Sat-51
Typewritten Text
342

Sat-51
Typewritten Text



   جستاري دربارة تأخیر در اجراي حد

 

وایت، انبوهی از شواهد و قراین با این پروندۀ قضایی همراه بوده است کـه               فرض صحت ر  
های افراد حاضر در این پرونده و میزان آگاهی آنان           ما ویژگی . اکنون در اختیار ما نیست    

با این لحـاظ    . دانیم های آنان برای حضور در دادگاه را نمی        به امکان اقامۀ گواهی و انگیزه     
در جریـان یـک     ) ع(تنها با استناد به بیان امـام        . نص اطالق کرد  توان   به این حدیث نمی   

گیرانه هرگونـه   توان حکم عامی برای همۀ حدود صادر کرد و سخت         قضاوت و داوری نمی   
 .تأخیر در اجرای حد را ناروا شمرد

. بن خراش هم در تعارض است افزون بر این، مضمون روایت مذکور با روایت اسماعیل
طـور متفـرق پذیرفتـه       شـهادت شـهود بـه     : خوانیم کـه    نقل از زراره می   در این روایت به     

شود، اما اگر سه نفر شهادت داده باشند، شهادت نفر چهارم پس از آن هـم پذیرفتـه                   می
 .  نیستپذیر هرچند سند این روایت اعتماد). 303: 18، ج 1401الحر العاملی، (شود  می

کنـد ایـن اسـت کـه برابـر روایـات        ر میآنچه التزام به ظاهر روایت سکونی را دشوارت      
الحـر  (دلیل مصالح گوناگونی مانند بیماری بزهکار به تأخیر افتـاده اسـت              موجود، حد به  

از یک سو لحن روایت سکونی که تـأخیر در حـد را نفـی               ). 320: 18، ج   1401العاملی،  
ی اسـت و    نابردار است؛ واژۀ ساعت نکره در سیاق نف        کند، بسیار تأکیدآمیز و تخصیص     می

مقصود از واژۀ ساعت در عرف آن روز، هر واحد زمانی که باشد نشان     . کند افادۀ عموم می  
. این بیان بسیار تأکیدآمیز است. از آن دارد که در اجرای حد کمترین تأخیری روا نیست 

این در حالی خواهد بود که مضمون آن با موارد شایان توجهی از تأخیر در متـون دینـی       
 است؛ برای نمونه تأخیر در اجرای حد بـر بیمـار تـا زمـان بهبـودی او؛                   تخصیص خورده 

تأخیر در اجرای حد بر کسی که در سرزمین دشمنان اسالم مرتکب عمل مستوجب حد               
شده است؛ تأخیر در اجرای حد بر زن حاملـه و شـیرده، زن مـستحاضه و تـأخیر بـرای                     

ز تأخیر به آنچه محدود نیـست  اگر بر آن باشیم که موارد جوا. حضور شاهدان اجرای حد   
ایـن انـدازه    . شـود  تـر مـی     و دامنۀ تخصیص آن بسی گسترده      اند  که در نصوص ذکر شده    

ص در افراد           شک از اعتبار این روایت می      تخصیص، بی  کاهد؛ نه به این دلیل که عام مخصَّ
قـام  توان پذیرفت لحن روایتـی، هـم در م         روی که نمی   مانده ظهور ندارد؛ بلکه از آن      باقی

ناپذیر باشد و هم تا این اندازه دچار تخـصیص شـده             بیان حکم کلی و به ظاهر تخصیص      
 .کند هر حال این وضعیت، عموم روایت را متزلزل می به. باشد

در مجموع بر فرض که مضمون روایت در خصوص مورد آنکه ظاهراً شـهادت ناتمـام                
پوشـی و عـدم شـهادت        و سیاست شرع اقدس ترغیب بـه پـرده        (به زنای به تراضی است      
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 .توان حکمی کلی و ناظر به همۀ حدود از آن استنباط کرد پذیرفته شود، نمی) است
 

 مرسلۀ صدوق. 2. 2. 2
 : نقل شده است که) ع(در مرسلۀ صدوق از امیرمؤمنان 

، ج  1404الـصدوق،   (» شود اگر در اجرای حد اما و اگر راه پیدا کند، حد، تعطیل می            «
 .)5071، روایت 50: 4

مقصود از اما و اگر هر چـه        . توان به درنگ و تأخیر تفسیر و تعبیر کرد         اما و اگر را می    
مـضمون روایـت    . معنای حد اصطالحی باشد    باشد، روشن نیست که حد در این روایت به        

ای  گونـه  ها، به بیشتر ناظر است به سرزنش الغاگرایی و سستی و اهمال در اجرای مجازات   
لحن روایت، هر تأخیر    . جامد و اصل قطعیت کیفر را مخدوش کند       که به تعطیل کیفر بین    

کند، بلکه مقصود چنان تردید و درنگـی اسـت کـه سـرانجام               آمیزی را نفی نمی    مصلحت
 .مایۀ تعطیلی اجرای مجازات شود

نوعی بیانگر مضمون قاعدۀ درء و تأکید بر این نکتـه            حتی احتمال دارد که حدیث به     
اگر . توان در صورت قطعی بودن و فقدان هرگونه شبهه اجرا کرد           باشد که حد را تنها می     

در واقـع،   . در استحقاق مجرم برای مجازات اما و اگری باشد، بایـد حـد را تعطیـل کـرد                 
هرچند ایـن احتمـال     . معنای عدم اجراست   مقصود از تعطیل در این روایت همان دفع به        

گاه تعطیل حد   . ایی منفی است  بعید است؛ زیرا تعطیل حد در روایات اغلب متضمن معن         
). 516: 1، ج   1401الحـر العـاملی،     (شمار آمده است     های نامناسب آخرالزمان به    از نشانه 

در توصیف حکومت اموی آمده،     ) ع(گونه که در خطبۀ منسوب به امام حسین          گاه نیز آن  
 ).382: 44، ج 1403المجلسی، (های آن نظام فاسد برشمرده شده است  از ویژگی
معنـای حـدود      از این نکات، روشـن نیـست کـه حـد در دو روایـت پیـشین بـه                   جدا

تـوان   ضمن اینکه مـی  . ابهام در واژۀ حد مانع از این تعین و تعیین است          . اصطالحی باشد 
دارای کدام ویژگی است که تأخیر در اجرای آنها نارواست، ولی تعزیرات را             » حد«: پرسید

انداز اجتماعی نگـاه کنـیم یـا از          یر را خواه از چشم    توان با تأخیر اجرا کرد؟ حد و تعز        می
ما تعزیراتی را سراغ داریـم کـه        . رسند نظر نمی  دید الهی و دینی، از این جنبه متفاوت به        

از . تـر نیـستند    ارج ناظر به محرمـات شـرعی هـستند و لزومـاً از حـدود اصـطالحی کـم                 
منظـور    کیفرگذاری برای آنها به   ای اعمال و     انگاری پاره  انداز آثار اجتماعی هم، جرم     چشم

ـ    بنابراین هرگاه جرمی  . ها و مصالح ضروری است     حفظ کیان جامعه یا پاسداری از ارزش      
 .  اثبات شده باشد، مجازات باید در فرصت مناسب و مقتضی اجرا شودـحد باشد یا تعزیر
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 مضمرۀ سماعه. 3. 2. 2
در . شـود  نامیـده مـی   )  له وقت  حداً لیس (در مضمرۀ سماعه، تعزیر، حدی که وقت ندارد         

 : این روایت آمده است که
شوند؛ و این به نظر امام بـستگی   گواهان به ناحق به حدی که وقت ندارد، محکوم می    

 ). 16، روایت 243: 7، ج 1387الکلینی، (دارد 
ممکن است با تکیه بر مفهوم این تعبیر که دربارۀ تعزیر است، حد به مجـازات دارای                 

به این معنا کـه وقـت حـد، مـشخص و معـین اسـت و بایـد                   . و تعبیر شود  وقت، تفسیر   
 .درنگ اجرا شود بی

تـوان بـه مفهـوم     بنابراین نمی. اما در این تعبیر، مقصود از وقت، نه زمان که اندازه است     
وقت در اصـل    . این تعبیر برای اثبات موقت بودن، یعنی فوری بودن اجرای حد استناد کرد            

و هـم   ) ، مـادۀ وقـت    131: 6، ج   1404فـارس،    ابـن ( زمانی یا مکـانی      معنای حد و غایت    به
شناسـان بـرای بیـان       لغت. امر موقوت یعنی امر محدود    . معنای زمان معلوم و معین است      به

اند کـه گفتـه      عباس هم تمسک کرده    استعمال وقت در معنای تعیین، به سخن معروف ابن        
، 361: 15، ج   1408منظـور،    ابن(» دبرای شرب خمر، حدی تعیین نکر     ) ص(پیامبر  «: است

 .پس حدی که وقت ندارد، یعنی عقوبتی که برخالف حد، اندازۀ معین ندارد )مادۀ وقت
 
 مضمون ادلۀ جواز یا وجوب تأخیر در موارد خاص. 4. 2. 2

ایـن روایـات    : شاید گفته شـود   . برابر روایات، تأخیر در اجرای حد در مواردی جایز است         
درنـگ حـدود اسـت و         دارند بر اینکه اصل بـر اجـرای فـوری و بـی             طور ضمنی داللت   به

در واقـع  . انـد  مواردی که استثنا شده از شمول قاعده و اصـل لـزوم تـسریع خـارج شـده        
معنای آن است که لزوم تعجیـل در دیگـر           تصریح به جواز تأخیر در موارد معین ضمناً به        

 .موارد، مفروض و مسلّم بوده است
کنـد، حـداکثر بـر       ای که بر جواز یا لزوم تأخیر داللت می          است؛ ادله  این استدالل ناتمام  

لزوم اجرای حد پس از رفع مانع داللت دارند، نه بر لزوم فوریت در صـورت فقـدان مـانع یـا           
) ع(ارتکاز اهل شرع زیر تأثیر تعالیم معـصومان      : مگر اینکه گفته شود   . حتی پس از رفع مانع    

درنگ اجرا شود و موارد جواز تأخیر، استثناهایی بر همین           بیاین بوده است که مجازات باید       
 .اما اثبات وجود چنین ارتکازی خود جای تردید و تأمل دارد. ارتکاز شرعی است
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 روایات نهی از تعطیل حد. 5. 2. 2
: 7، ج 1387الکلینی، : برای نمونه نک(در روایتی از تعطیل و تضییع حد نهی شده است     

انـد   ناد به همین روایات، تعطیل و عـدم اجـرای حـد را حـرام دانـسته                فقها با است  ). 192
این روایات، مستند شمار شایان توجهی از احکـام مهـم جزایـی             ). 554: 1417النراقی،  (

شود که ادلۀ حرمت تعطیل حـد، بـر حرمـت     گاه استدالل می . دیگر هم قرار گرفته است    
از ایـن   ). 79: 2، ج   1412گـانی،   موسـوی گلپای  (کند   تأخیر در اجرای حد هم داللت می      

یا اینکه تأخیر حد    ) همان(باالتر ادعا شده است که تأخیر و امهال، مصداق تعطیل است            
 ).50: 16، ج 1363الطباطبایی، (دهد  آن را در معرض سقوط قرار می

تـوان مـواردی را       برعکس، می . توان پذیرفت که تأخیر لزوماً مصداق تعطیل است        نمی
سریع در اجرای حد سبب تضییع آن شود و تأخیر، سبب اجرای هدفمند             تصور کرد که ت   

تواند مجازات و سرزنش ناشـی از آن را          اجرای حد بر بزهکاری که نمی     . و بهینۀ آن باشد   
درک کند، نوعی تضییع حد است؛ حال آنکه تأخیر حد تا زمانی که مجرم، توانایی درک                

صداق اجرای درست حد است؛ مانند تأخیر سرزنش و رنج ناشی از کیفر را داشته باشد، م
اجرای حد بر شرابخواری که هنوز توانـایی درک سـرزنش حاصـل از اجـرای مجـازات را         

توان پذیرفت که ادلۀ حرمت تعطیل حد بر حرمت تأخیر هم داللـت دارد؛           نیز نمی . ندارد
 .این دو عنوان از نظر مفهومی متغایرند و هر تأخیری مصداق تعطیل نیست

 
 ادلۀ نهی از کفالت در حد. 6. 2. 2

: 4، ج   1387الصدوق،  (، مرسلۀ صدوق    )333: 18، ج   1401الحر العاملی،   (در روایت سکونی    
از کفالت در حد نهـی شـده        ) 95: 3، ج   1404الصدوق،  (و روایت اصبغ    ) 5146، حدیث   74

فـسیر و   این روایات هم گاه به عدم جواز تأخیر در اجرای حـد و نهـی از تعطیـل آن ت                   . است
معنـای آن   در واقع، نهی از کفالت در حد بـه        ). 24: 16، ج   1363الطباطبایی،  (اند   تعبیر شده 

 .درنگ مجازات را اجرا کرد است که نباید از محکوم کفالت را پذیرفت؛ بلکه باید بی
در روایـات    .این استدالل تمام نیست؛ زیرا فلسفۀ نهی از کفالت در حد روشن نیست            

شـاید علـت نهـی از کفالـت، اجـرای           . ی نهی از کفالت ذکر نشده است      فلسفۀ خاصی برا  
سریع و فوری حد باشد؛ بر پایۀ این تفسیر، علت منع آن است که پس از اثبـات قـضایی               

مجازات باید  ) در صورتی که مقصود از حد در روایت، حدود اصطالحی باشد          (جرم حدی   
الطباطبایی ( پیشگیری شده باشد     درنگ اجرا شود تا از تأخیر اجرای حد و تعطیل آن           بی
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توان   اما این تنها تفسیر ممکن از روایات مربوط نیست؛ می         ). 24: 16، ج   1418الحائری،  
. نهی از کفالت را همسو با اصل تخفیف و تسهیل در اجرای حدود نیز تفسیر و تعبیر کرد

ن بـرای   گیری کرد، حال آنکـه کفیـل گـرفت         به این معنا که در اجرای حدود نباید سخت        
گیری است که با وضع حدود منافات دارد؛ زیرا بنای     تکمیل ادلۀ علیه متهم، نوعی سخت     

بـر مبنـای ایـن      ). 104: 20تـا، ج      السرخـسی، بـی   (گیری است    حدود بر تخفیف و آسان    
سرعت ارزیابی کنـد؛ هرگـاه ادلـه بـرای           تفسیر، دادرس باید ادلۀ موجود علیه متهم را به        

تـوان بـرای     نمـی . صـورت آزاد کنـد      د، او را محکوم و در غیر این       اثبات مجرمیت کافی بو   
این تکلیفی زائد و    . تحصیل و تکمیل ادلۀ علیه متهم از او خواست تا کسی را کفیل کند             

اینکه در برخی روایات،    . گناهی متهم و موجب تضرر وی است       بر خالف فرض برائت و بی     
، 74: 4، ج 1404صدوق، (ر گرفته است نهی از سوگند در حد، در کنار نهی از کفالت قرا

هرچند ذکر شفاعت در همین حدیث . کند این تفسیر و تعبیر را تأیید می) 5146حدیث 
گونه که شـیخ صـدوق       ضمن اینکه روشن نیست که آن     . چه بسا معنای اول را تأیید کند      

گزارش کرده است نهی از شفاعت، کفالت و عدم جریان سوگند در حد، در یـک روایـت                  
شاید در این زمینه روایات متعددی وچود داشته و شیخ صـدوق آنهـا را               . یان شده باشد  ب

ویژه اینکـه عـادت او حـذف یـا تلخـیص اسـناد                در قالب یک روایت گرد آورده است؛ به       
: شناسـی نقـل شـیخ صـدوق نـک          برای مطالعـۀ بحثـی دربـارۀ روش       (حدیث بوده است    

 ).74: 4، ج 1363الطباطبایی 
د که راز عدم جواز کفالت در حد، آن بوده که فایدۀ کفالت این است               شو گاه گفته می  

له بتوان حق را از کفیل استیفا کرد و این در بـاب حـدود           ٌ  که در صورت استنکاف مکفول    
بلی ایـن امـر     . توان کسی را در برابر گناه دیگری مسئول شناخت         ممکن نیست؛ زیرا نمی   

کند؛ اما کفالت در   دعوای قتل راه پیدا نمیروی کفالت در در اموال شدنی است؛ از همین
؛ موسـوی  102: 20تـا، ج     السرخـسی، بـی   : نـک (دعوایی با موضـوع دیـه صـحیح اسـت           

بر این مبنا تفاوتی میان حد و تعزیر نیست؛ زیـرا ایـن             ) 79ـ78: 2، ج   1412گلپایگانی،  
 ).79ـ78: 2، ج 1412موسوی گلپایگانی، (مالک در حد و تعزیر یکسان است 

 . پایۀ این تفسیر، احادیث نهی از کفالت به لغویت کفالت در امور جزایی اشاره دارد               بر
، یا حداکثر بر عـدم صـحت   کند صورت، احادیث مذکور به لغویت کفالت ارشاد می       در این 

در  .کفالت در دعوای جزایی داللت دارد و در هر حال از بیان حکم تأخیر سـاکت اسـت                  
گوناگون دربارۀ چرایی ممنوعیت کفالت در حد یا مطلـق          هر حال با توجه به تفسیرهای       

Sat-51
Typewritten Text
347

Sat-51
Typewritten Text



 1394 پاییز و زمستان، دوم، شمارۀ تمشهفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و      

توان این روایات را مستند حکم به حرمت تأخیر در اجرای حد یا مطلـق                 ها، نمی  مجازات
مجازات قرار داد؛ این استدالل بر یک تنقیح منـاط مـشکوک و محتمـل مبتنـی اسـت؛                   

 .توان آن را دلیل استنباط حکم شرعی قرار داد چیزی که نمی
 

  فلسفۀ عدم جواز تأخیر در اجرای حد.3
. کنـد   تالش برای شناخت رمز و راز ممنوعیت تأخیر، ابعاد و دامنۀ این حکـم را روشـن مـی                  

هایی مانند اینکه آیا عدم جواز تأخیر به حد اختصاص دارد، یا تعزیـر را هـم                 پاسخ به پرسش  
الناس یکـسان اسـت،     و حقهللا گیرد؛ نیز اینکه آیا این حکم در مجازات جرایم حق      در بر می  
روی ضروری است که  پرداختن به این مباحث از آن .بردن به علت این حکم است در گرو پی

معنای آن نیـست کـه هـر گونـه تـأخیری موجـه و                نفی وجوب و لزوم فوریت اجرای حد به       
 .هایی دارد پذیرفتنی است؛ بلکه تأخیر در اجرای کیفر در هر حال محدودیت

 
 و تزلزل اصل قطعیت کیفرتأخیر . 1. 3

رود، نهـی از تـأخیر در        با تکیه بر ارتکازات عرفی و انتظارهایی کـه از اجـرای کیفـر مـی               
تـأثیر  .  است شدنی  اجرای حد بیشتر در حال و هوای محافظت بر اصل قطعیت کیفر فهم            

قطعیت کیفر بر بازدارندگی و کارآمدی آن حتی از شدت و سختی مجـازات هـم بیـشتر      
از . تأخیر و امهال در مجازات شـاید اصـل قطعیـت کیفـر را مخـدوش کنـد                 . دخواهد بو 

از دیربـاز برخـی     . روی مجازات باید در فاصلۀ مناسبی پس از وقوع جـرم اجـرا شـود               این
عبدالسالم، فقیـه مـالکی تمـام        از نظر ابن  . اند ها اشاره داشته   گونه استدالل  فقیهان به این  

اگر در اجـرای آنهـا تـأخیر     . اند که فوری باید اجرا شوند      ای تشریع شده   گونه ها به  مجازات
 اگر مبنای عدم    1).364: 1تا، ج     عبدالسالم، بی  ابن(شود، جرایم مجدداً تکرار خواهند شد       

ها باشد، لزوم تسریع در اجرای مجازات به حدود اصطالحی           گونه استدالل  جواز تأخیر این  
 .اختصاص نخواهد داشت

ای از روایـات     گیرانـه  معنای متعارف، تفسیر و تعبیرهای سـخت      جای این    گاه البته به  
مثالً دربارۀ کسی که به تازیانـه و رجـم محکـوم       . شود  نهی از تأخیر در حد شده داده می       

شده این پرسش مطرح شده است که هرگاه بدن محکوم بر اثـر تحمـل تازیانـه مجـروح           

                                                                                                                                            

وکذلک العقوبات کلها شرعت علی الفور تحصیالً لمصالح الردع والزجر؛ فإنها لـو أخّـرت لـم نـأمن مـن       .1
 .مالبسه جرائمها
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بایـد بـه انتظـار بهبـودی او نشـست؟          شود، آیا کیفر رجم را باید در همان حال اجرا کرد، یا             
اند که تأخیر رجم تا بهبودی محکوم، مصداق تأخیر در اجرای حـد         برخی فقیهان نگران بوده   

همچنین برای تسریع در لزوم اجرای حد بر بیمـار و           ) 346: 41،ج  1405نجفی،  : نک! (باشد
  )40: 7، ج 1405الخوانساری، : نک(مستحاضه به حرمت تعطیل حد استناد شده است 

نوعی خالف دقـت و مغـایر بـا     گیرانه و در ظاهر دقیق، به های سخت  گونه برداشت  این
روایات نهی از تأخیر حد بر آن . اند ای است که این روایات در صدد تأکید بر آن بوده نکته
ویژه بر کسانی مانند بیمار را نفـی          اند تا رعایت مالحظات انسانی در اجرای کیفر به         نبوده
 تأخیر در اجرای حد را باید در حال و هوای فلسفۀ نهی از تأخیر که همان تعطیل                  .کنند

هـر تـأخیر    . ای  گیرانه های سخت  و تضییع اجرای کیفر است، فهم کرد، نه چنین برداشت         
اتفاقـاً  . آمیزی لزوماً مصداق تضییع حد و سستی و اهمال در اجـرای آن نیـست               مصلحت

ای کیفر سبب شود تا فلسفۀ مـورد انتظـار از کیفـر             توان تصور کرد که شتاب در اجر       می
شیخ مفید تصریح کرده اسـت کـه بـر میگـسار و هـر کـس دیگـری کـه                     . برآورده نشود 

المفیـد،  (شود؛ تا اینکـه بـه هـوش آیـد       های ممنوع را نوشیده باشد، حد اجرا نمی        شراب
مـست،  دور نیست که فلسفۀ این تأخیر آن باشد که مجازات کـردن فـرد               ) 801: 1430

شاید فرد مست رنج ناشی از کیفر را درک نکنـد؛ یـا             . فاقد وصف بازدارندگی خاص است    
در . شود تواند درک کند که برای کار ناروایی تنبیه می        اگر درد جسمی را درک کند، نمی      

شود تا کیفر،    این حالت، عجله در مجازات کردن او نوعی تضییع حد است؛ چه سبب می             
 . اص باشدفاقد وصف بازدارندگی خ

 

 های انسانی در اعمال کیفر تأخیر در حد و جنبه. 2. 3
هایی از تأخیر در اجرای حد، شاید مایۀ ضرر و زیان روحـی، جـسمی و    دانیم که گونه   می

گاه که در فاصلۀ میان حکم بـه محکومیـت و اجـرای              ویژه آن   حتی مالی محکوم شود؛ به    
از دیربـاز در مـواردی از       . عمـال شـود   هایی هم علیه محکوم ا     حد، تضییقات و محدودیت   

تأخیر قصاص این نگرانی وجود داشته است که چنین تأخیری، موجـب ضـرر محکـوم و                 
آیـا در نهـی تـأخیر در اجـرای     ). 303: 42، ج   1405النجفی،  (دلیلی است    خود کیفر بی  

 حد، رعایت جهات انسانی هم مورد نظر بوده است؟
در متون فقهی هم    . ای نشده است   نبه اشاره در نصوص مربوط به تأخیر حد به این ج        

آنقدر که نصوص مربوط در حال و هوای توجه بـه اصـل قطعیـت کیفـر و پیـشگیری از                     
بر عکـس چنانکـه دیـدیم در        . اند، به این مطلب پرداخته نشده است       سقوط آن فهم شده   
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فالت گـاه  تعلیل روایات نهی از کفالت، از دیرباز به این بُعد توجه شده و نصوص نهی از ک                
گیری بر متهم یا محکوم و پیشگیری از افزودن بار و مسئولیتی اضافی بـر دوش                 به آسان 

 ).104: 20تا، ج  السرخسی، بی(آنان تفسیر و تعبیر شده است 
اجـرای سـریع کیفـر و       . کلی در نظر نبوده است     این جنبه به  : توان گفت  حال نمی  با این 

مورد او در مواردی برای محکوم بـه لحـاظ           داشتن بی  جا و به انتظار نگه     پرهیز از تطویل بی   
روی در مقام حکم به جواز       از همین . جسمی، روحی و حتی اجتماعی و مالی سودمند است        
برای . توان این جنبه را نادیده انگاشت      تأخیر اجرای کیفر با استناد به مصالح اجتماعی نمی        

کیـه بـر مـصلحتی اجتمـاعی ماننـد          نمونه، جواز نگهداری محکوم برای مدت طوالنی و با ت         
گاه کـه او خـود بـا ایـن           ویژه آن   روشن شدن ابعاد جرم ارتکابی و نقش شرکای احتمالی به         

تأخیر نامتعارف در اجرای حد گاه بـه        . هایی خواهد بود   تأخیر موافق نباشد، تابع محدودیت    
 .شود یرساند، یا مایۀ زیان و ضرر مالی او م حیثیت اجتماعی بزهکار هم آسیب می

در بـسیاری   . توان تأخیر در اجر را پیوسته بـه ضـرر محکـوم دانـست              حال نمی  با این 
گفتـه یعنـی تـأخیر       در مثـال پـیش    . موارد شاید تأخیر متضمن نفعی برای محکوم باشد       

چه بسا بدن فرد    . اجرای حد بر شرابخوار مست، تأخیر، مناسب با حال محکوم هم هست           
های ناگهانی و فراتر از متعارف تازیانه واکنش         ت و خسارت  تواند در برابر ضایعا    مست نمی 

ای شـود کـه فراتـر از آثـار طبیعـی مجـازات             نشان دهد و در نتیجه محکوم دچار ضایعه       
هـر روی تـأخیر      بـه . گمان شارع مقدس به این ضرر و زیان راضی نیست          بی. قانونی است 

. است و نه دائماً بـه زیـان او        خود نه پیوسته به سود محکوم و با حال او مناسب             خودی به
هـای انـسانی     دستکم گاه تسریع در اجرای کیفر با حال و وضعیت محکوم و لحاظ جنبه             

هـا را بـر ایـن        توان فلسفۀ فوریت اجرای مجازات     حال نمی  اما با این  . تر خواهد بود   مناسب
انـد؛   تهبعید است که روایات نهی از تأخیر حد به این جنبه نظـر داشـ              . ریزی کرد  مبنا پی 

 . ها مبانی و دالیل خاص حود را دارد هرچند لزوم رعایت این جنبه
 

 دامنۀ حکم عدم جواز تأخیر در اجرای حد. 4
 ها از ممنوعیت تأخیر در اجرای حد تا ممنوعیت تأخیر نابجا در مطلق مجازات. 1. 4

تـصاص  ظاهر عبارت بسیاری از فقیهان همچون ظاهر روایات موجود در این زمینه از اخ             
کننـد؛   اما ادله و مبـانی، ایـن رأی را تأییـد نمـی            . حکم به حدود اصطالحی حکایت دارد     

انداز تفسیر لفظی و جدای از هرگونه بحث تحلیلـی، روشـن نیـست کـه                 نخست از چشم  
هر کس با متـون جزایـی   . در این روایات خصوص حدود اصطالحی باشد» حد«مقصود از  
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هـا فـراوان    اند که استعمال واژۀ حد در مطلـق مجـازات    د اندک آشنایی داشته باشد نیک می     
ای دربارۀ تأخیر اجـرای مجـازات        پس نص خاصی وجود ندارد که متضمن فرمان ویژه        . است
آری اگر روایت سکونی را معتبر و مضمون آن را قانون عام بدانیم و آن را کامالً لفظـی            . باشد

صورت، گویی اجرای حد،  در این. أخیر کردو ادبی تفسیر و تعبیر کنیم، نباید در اجرای حد ت        
  .درنگ اجرا شود مندی مانند نماز است که پس از اثبات قضایی باید بی واجب زمان

ای عرفـی و عَقالنـی اسـت بـا           ها که اصوالً حوزه    خوانش و تفسیر روایات باب مجازات     
ر ماننـد   برابر یک داوری عرفی و عقلی، اجرای کیفـ        . نگاهی عبادی و توقیفی رهزن است     

روایاتی کـه تـأخیر در اجـرای حـد را نفـی             . نمازهای واجب نیست که وقت داشته باشد      
لزوم مراعات این اصل به آنچه      . ها هستند  کنند، ناظر به اصل عقالییِ قطعیت مجازات       می

 .شود نامیده می» حدود«اختصاص ندارد که در اصطالح 
ه باشد، حکم را به خصوص حدود       انداز تحلیلی نیز فلسفۀ نهی از تأخیر هر چ         از چشم 

توان محدود کرد؛ یک نظام عدالت کیفری تنهـا بـا قطعیـت چنـد کیفـر                   اصطالحی نمی 
هـای بنیـادین     درست است که جرایم حدی بـه ارزش       . شود حدی، بسامان و کارآمد نمی    

تـوان تـصور کـرد کـه جرمـی           اهمیت نیستند؛ می   نظر دارند؛ اما جرایم تعزیری لزوماً کم      
بـه  . شـود، شـدیدتر باشـد      ربایی و شکنجه از جرمی که حد قلمداد می         انند آدم تعزیری م 

معقول نیست کـه شـارع      . دهند همین ترتیب، عمدۀ جرایم را جرایم تعزیری تشکیل می        
مقدس و حکیم، اصل قطعیت اجرای کیفر را تنها در قالب تأکید بر اجرای سـریع شـمار                

 و اهمال در حـدود روا نیـست؛ کوتـاهی در            چنانکه امهال . اندکی از کیفرها پیگیری کند    
 .اجرای بجا و متناسب کیفرهای تعزیری هم جایز نخواهد بود

آمیزی را که بـرای      همین ترتیب، ادلۀ نهی از تأخیر در اجرای حد، اقدامات احتیاط           به
بـر اسـت، نفـی       های انسانی الزم و طبعـاً زمـان        تضمین سالمت محکوم و برخی از جنبه      

های   نمونه اگر پیش از اجرای کیفر انجام دادن بعضی از معاینات و وارسی             کند؛ برای  نمی
مربوط به سالمت محکوم ضروری باشد، ادلۀ نهی از تأخیر در اجرای حـد هرگـز آنهـا را                   

کند؛ زیرا این روایات در هر حال به فوریت و قطعیت متعـارف نظـر دارنـد؛ نـه                    نفی نمی 
 .عجله و شتاب نامعقول و نسنجیده

مین ترتیب، رعایت مالحظات انسانی که گاه تعجیل در اجـرای کیفـر را ایجـاب                ه به
لحـاظ   رسد حد و تعزیر به     نظر نمی  در مجموع به  . کند نیز در حد و تعزیر یکسان است        می

تأخیر یا سرعت در اجرای کیفر، با یکدیگر تفاوتی داشته باشند تا روایـات مربـوط را بـه                   
 . خصوص حدود اصطالحی ناظر بدانیم
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 الناس هللا و حق تأخیر در حدود حق. 2. 4
هللا در آنها غالب است، بنا  هللا محض هستند یا حدودی که جنبۀ حق در حدودی که حق
بنـای  : شـود  قدر متقین از این عبارت فقهی که پیوسـته گفتـه مـی            . بر تخفیف قرار دارد   

تـر   هللا آسان  د حق روی تأخیر در حدو    از این . هللا است   حدود حق  1حدود بر تخفیف است،   
 .شود محسوب می

مصلحتی کـه تـأخیر را      . الناس منتفی نیست   حال، جواز یا وجوب تأخیر در حق       با این 
نظر  به. الناس وجود داشته باشد هللا یا حق کند، شاید در هر یک از حق اقتضا یا ایجاب می

لناسـی هـم    ا الناسی در آن به اعتباری از حدود حـق         رسد حتی در قصاص که جنبۀ حق       می
: قرطبی گفته است  . منتفی نیست ) در صورت وجود مصلحت   (تر است، جواز تأخیر      برجسته

افروزی یا   نظری در این زمینه نیست که اگر اجرای قصاص سبب فتنه           در میان امت اختالف   
جـدا از   ) 209: 16، ج   1420القرطبـی،   (تفرق و تشتت امت شود، تـأخیر آن جـایز اسـت             

و اعتبار چنین اجماعی، این گفتـه صـحیح و مطـابق بـا مـوازین و                 صحت و سُقم این ادعا      
حتی قصاص دارای جنبۀ عمومی است، یا شاید سبب طـرح مـسائلی عمـومی               . مبانی است 

عنـوان شـخص     علیه یا اولیای او به    ٌ  زمام امری به این اندازه مهم صرفاً در دست مجنی         . شود
  .کند الناس هم صدق می همین گفته به طریق اولی در مورد جرایم حق. نیست

در متون فقهی، تفسیر و تعبیرها از قصاص گاه چنان است که گـویی قـصاص کـامالً                  
گاه که دالیل کافی علیـه او        دربارۀ متهم به قتل آن    . الناس و فاقد جنبۀ عمومی است      حق

وجود ندارد، حتی حبس متهم به مدت شش روز برای تکمیل ادله، به مطالبۀ اولیای دم                
صاحب جواهر در توجیه تأییدگونۀ ایـن    ). 276: 42، ج   1405النجفی،  (ه است   منوط شد 

). 277: همـان (زیرا این حق مربوط بـه اولیـای دم اسـت            : فتوای محقق حلی گفته است    
آیا جامعه هیچ مسئولیت و اختیاری در زمینۀ شناسایی و معرفـی قاتـل              : توان پرسید  می

دلیل کافی نبودن دالیل علیـه       ه قتل باشد و به    تواند متهم ب   به جامعه ندارد؟ آیا کسی می     
گونه تقریر از مسائل قتل تنها در حـال و هـوای فهـم               هیچ تضمینی آزاد شود؟ این     او، بی 

                                                                                                                                            

توان یک قاعدۀ فقهی قلمداد کرد که به اعتبـاری بـا قاعـدۀ درء                إنّ مبنی الحدود علی التخفیف را می      . 1
مالحظۀ مواردی از استدالل به این اصل و قاعده و استنتاج حکم شـرعی از آن در                 برای  . متفاوت است 

، 306،  299،  298،  292،  276،  222،  192،  190،  157: 41النجفـی، ج    : نک(مباحث فقهی گوناگون    
حتی در مواردی به این قاعـده بـرای         ). 646و   523،  460،  430،  410،  405،  399،  368،  359،  334

موجب این قاعده هرگاه امر دائـر   گویی به). 339: همان( حد هم استناد شده است   تجویز تأخیر اجرای  
 . باشد، میان شدت و سهولت، باید جانب سهولت و آسانی را گرفت
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 خواهد بود؛ امروزه این گفتمان و       شدنی  قتل چون جرمی کامالً شخصی و خصوصی درک       
دانند و  و مهمی میعقالی عالم، قتل را جرم کامالً عمومی        . کلی عوض شده است    تلقی به 

های نابجا برای کشف قاتل، جدا       ضمن رعایت اصول انسانی از جمله عدم تجویز بازداشت        
دلیلی نداریم که شارع مقدس ایـن تلقـی   . کنند از خواست و مطالبۀ اولیای دم تالش می       

های عمومی دعاوی    های دینی خود بر شناسایی جنبه      کند؛ بلکه آموزه   عقالیی را نفی می   
داند  گناه را همانند کشتن همگان می      قرآن مجید کشتن یک نفر بی     . أکید دارند قصاص ت 

. ای مربوط به همگان است؛ نه خصوص کسان مقتـول          کشتن همگان مسئله  ). 32: مائده(
 .باید تالش کرد تا نصوص مربوط به این حوزه در این پارادایم جدید فهم شود

عجیـل در اجـرای قـصاص کـامالً بـه           همین ترتیب، شاید تصور شود که تأخیر یا ت         به
این دیدگاه هم یـک بـار دیگـر قـصاص را امـری کـامالً       . خواستۀ اولیای دم بستگی دارد   

کند؛ حال آنکه نه در جانب تعجیل و         شخصی و خصوصی و در اختیار ولی دم قلمداد می         
شـاید مراتـب و   . تـوان دسـت اولیـای دم را کـامالً بـاز گذاشـت            نه در جانب تأخیر نمـی     

هایی از تعجیل سبب تفویت مصالح اجتمـاعی مهمـی شـود؛ چنانکـه شـاید تـأخیر              هگون
کسی که محکـوم بـه مجـازات اسـت را           . اندازه مایۀ رنج جسمی و روانی محکوم شود        بی

توان با استناد به مصالح اجتماعی، عمری در انتظار کابوس کیفر زنـده نگـه داشـت؛                  نمی
 .کند آن را نفی میاین خود عقوبت زائدی است که فرض برائت 

 
 استثنائات عدم جوار تأخیر حد. 3. 4

عدم جواز تأخیر در اجرای حد، حکم مطلقی نیست؛ این حکم افـزون بـر قـدرت منـوط                   
، ج  1363الطباطبـایی،   (است به نبود عذر یا مصلحتی که تأخیر را تجویز یا الزامی کنـد               

، شـاید بـه شـخص       کنـد  مصلحتی که تأخیر در اجرای مجازات را ایجـاب مـی          ). 24: 16
محکوم یا دیگری مربوط باشد، مانند تأخیر حد بر دایه تا دایۀ دیگری بـرای طفـل پیـدا                   

مصالح مربوط به اسالم و جامعه نیز در حد وسیعی گـاه مجـوز یـا موجـب تـأخیر                    . شود
شـود،   گاه که کیفر قصاص به نام دین و حکمی اسـالمی اجـرا مـی               آن. اجرای کیفر است  

 .  اسالم را نادیده گرفتتوان مصالح نمی
تـأخیر در  : انـد  به برخی از این مصالح در روایات تصریح شده اسـت کـه از آن جملـه                

اجرای حد در هوای گرم و سرد، تأخیر در اجرای حد بر بیمار، تأخیر در اجـرای حـد در                    
گریزی محکـوم و پناهنـدگی او        سرزمین دشمنان اسالم از بیم آنکه مبادا کیفر مایۀ دین         
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اند اگر زنا با اقرار ثابت شده باشد، جـایز   حتی برخی فقیهان احتمال داده   . شمن شود به د 
است اجرای حـد بـه تـأخیر افکنـده شـود تـا شـاید محکـوم از اقـرار خـویش بـازگردد                         

ای که بر مطلوبیت تستر و مبتنی بـودن          ادله). 499: 15، ج   1418الطباطبایی الحائری،   (
رایـی داللـت دارد، تـأخیر در مـورد اخیـر را تأییـد               حدود بر تخفیـف و پرهیـز از کیفرگ        

 .کنند این مصالح گاه تأخیر را تجویز و گاه الزامی می. اند کرده
. ، محـدود نخواهـد بـود      انـد   مصالح موجب تأخیر به مواردی که در نـصوص ذکـر شـده            

 مجازات و اجرای آن، امری اجتماعی است و آن را با نمازگزاردن که واجبی کامالً زمانمنـد                
انـد   بسیاری از فقیهان مذاهب مختلف اسالمی تصریح کرده       . توان یکسان دانست   است، نمی 

دلیل اقتضای مصلحت محکوم یا مصلحت اسـالم جـایز اسـت           که تأخیر در اجرای حدود به     
آیـد کـه مـصلحت       از عبارت برخی فقیهان آشکارا برمـی      ). 58: 1415بکربن عبدهللا،   : نک(

هـر مـصلحتی شـاید مجـوز        . موارد منصوص محدود نیـست    مجوز تأخیر در اجرای حد به       
ای که بر اختیارات امام و حـاکم         ادله). 24: 16، ج   1418الطباطبایی الحائری،   (تأخیر باشد   

مصالح موجب تأخیر و تشخیص مـوارد آن  . اند کنند نیز این دیدگاه را تأیید کرده      داللت می 
تــوان و بایــد نهــادی  لح را مــیایــن مــصا. آمیــز نیــست ای و تبعــیض البتــه هرگــز ســلیقه

 .آمیز آنها جلوگیری شود ، قانونمند و روشمند کرد تا از اجرای تبعیض)غیرشخصی(
البتـه  . از جملۀ موارد جواز تأخیر حد، تزاحم آن با مجازات اهم مانند قـصاص اسـت               

هـا   اند، در صورت جمع مجـازات      برابر چند روایت که فقیهان هم به مضمون آن فتوا داده          
: نک(ها مؤخر خواهد شد      ای که قتل یکی از آنها باشد، کیفر قتل از دیگر مجازات            گونه به

 ).325: 8، ج 1401الحر العاملی، 
ناپذیر بـودن تقـدیم      طور کلی در فرض تزاحم چند حد و اجتناب         جدا از این مورد، به    

انی یکی و تأخیر دیگری، بعید است که بتوان مالک در تقدم اجـرای کیفـر را تقـدم زمـ                   
. تقدیم به این اعتبار وجهی ندارد، بلکه معیار، رعایت حق اهم است           . ارتکاب جرم دانست  

. رسـد  نظـر مـی    کننده به  الناس بودن جرم در این زمینه تعیین       هللا یا حق   روی، حق  از این 
شـمار   ای کلی در ابواب گوناگون فقهی به       هللا اغلب همچون قاعده    الناس بر حق   تقدم حق 

کنـد    حتی شیخ اعظم ادعای اجماع بـر آن مـی         ). 19: 1404یف کاشانی،   شر(آمده است   
روی بر فرض که کسی محکوم به اجرای قـصاص و            از این ). 169 :1415 انصاری دزفولی (

ظـاهراً ایـن تقـدم    . شـود  حد شده باشد، در صورت مطالبۀ صاحب حق، قصاص اجرا مـی    
 شود نیز جاری خواهد     حتی در صورتی که اجرای قصاص سبب از بین رفتن موضوع حد           
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هللا، بـاز هـم تقـدم بـا          الناس و حد حـق     همین ترتیب در فرض اجتماع تعزیر حق       به. بود
نیز اگر ناگزیر باشیم یکـی از دو حـدی را کـه یکـی               . الناسی است  اجرای کیفر جرم حق   

هللا محـض یـا حـدی کـه          الناس است به تأخیر بیفکنیم، حد حـق        هللا و دیگری حق    حق
 .ی آن غالب است، به تأخیر خواهد افتادالله جنبۀ حق

 
 تأخیر در اجرای بخشی از حد. 5

توان بخشی از کیفری که به آن حکم شده است را اجرا کرد و بخش دیگری از آن         آیا می 
 را با استناد به مصلحتی به تأخیر افکند؟

ادلۀ نهی از تأخیر در اجرای حد بـا اطـالق و عمـوم خـود هرگونـه                  : شاید گفته شود  
انداز تفسیر  از چشم. گیرد  را در بر می ـ  خواه تأخیر همۀ حد یا بعضی از آنـأخیری را  ت

 .لفظی این استدالل پذیرفتنی است
هرگاه به گواهی نصوص، تأخیر تمام حد جایز است،         : توان گفت  اما از نگاه دیگری می    

أخیر، شـاید   گونـه تـ    مصالح مجوز این  . تأخیر بخشی از آن به طریق اولی جایز خواهد بود         
حتی دور نیست که ادعا شود      .  روحی محکوم یا مصالح اجتماعی باشد      -وضعیت جسمی   

گونـه اجـرا بیـشتر       آیـد؛ بلکـه ایـن      صورت عنوان تأخیر صادق نمـی      بر اجرای حد به این    
 .بندی حد است شایستۀ عنوان اجرای تدریجی یا مرحله

چوبی شامل تمام شـمارگان      ستهکنند برای اجرای حد بر بیمار، د       روایاتی که توصیه می   
: 18، ج 1401الحـر العـاملی،   (بـه بیمـار زده شـود    ) مثالً هشتاد تازیانه در حد قـذف     (حد  
کنند؛ آهنگ این روایات تمایل به تـسهیل و          ضرورتاً اجرای تدریجی حد را نفی نمی      ) 321

گونـه   ایـن روح سماحت و تسهیل در این روایات        . تخفیف بر بیماران و حتی ناتوانایان است      
اجرای حد مانند نمازگزاردن نیست که کیفیت       . کند اجرا را هم به داللت التزامی تجویز می       

فقیهان مباحـث جزایـی   . صورت توقیفی از شارع مقدس دریافت شده باشد       آن حتماً باید به   
بنـدی   مجموعۀ عبادات و توقیفیات کـه زیـر عنـوان احکـام و سیاسـات دسـته                 را نه در زیر   

ادلۀ گستردگی اختیارات امام یا حاکم      ). 2: 1تا، ج     الحلی، بی : نها برای نمونه نک   ت(اند   کرده
گونه تـصرفات، مـصداق تـضییع حـد و           مهم این است که این    . کند هم این نظر را تأیید می     

هـایی از ایـن دسـت بـرای بـرآورده         انعطاف. ای و از روی هوا و هوس نباشد        تصرفات سلیقه 
 .ها ضرروری است ظام کارآمدی از مجازاتشدن اهداف کیفر و داشتن ن
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 گیری نتیجه
دانند، هم به لحاظ تفسیر لفظی و هم از نظـر          وایاتی که تأخیر در اجرای حد را ناروا می        ر

این روایات را نباید به تأکید      . تناسب حکم و موضوع، به حدود اصطالحی اختصاص ندارد        
های تعزیری   ۀ جرایم و مجازات   هم. خاص بر اجرای حدود اصطالحی تفسیر و تعبیر کرد        

های ثابـت و هـم       اصل قطعیت کیفر، باید هم در مجازات      . تر نیستند  اهمیت از همۀ حدود کم   
گاه مصالحی سبب شده است تا معصومان       . های موکول به نظر قاضی رعایت شود       در مجازات 

ب تـأخیر  این مصالح، مصادیق حصری جواز یا وجـو . تأخیر در اجرای حد را تجویز کنند ) ع(
انـد تـا بتـوان ادعـای         گاه در نص واحدی شمارش و احـصا نـشده          اجرای حد نیستند و هیچ    

 و حکـم    انـد   محصور بودن آنها را داشت؛ بلکه در جریان اجرای حد ظهـور و بـروز پیـداکرده                
اگر بنا بر اجرای حد باشد، طبیعی است که در جریان عمـل، مـصالح و مقتـضیاتی                  . اند  شده

شود که آنها نیز تأخیر را ایجاب کنند؛ شـاید ایـن مـصالح و مقتـضیات در                   ینوپیدا پدیدار م  
 .اند اند یا همچون امروز مهم نبوده کلی موضوعیت نداشته دوران گذشته به

گونه که موجب تضییع حـد شـود، بـه           در جانب مقابل تأخیر نابجا در اجرای حد، آن        
هـا، الزمـۀ     رای مجـازات  مراتبـی از اصـل قطعیـت اجـ        . حدود اصطالحی اختصاص ندارد   

هـای کیفـری اسـالم بـا نکــوهش      آمـوزه . ضـروری یـک نظـام کیفـری کارآمـد هـستند      
 . ها را ببندد انگاری ناموجه بر آن بوده است تا باب تزلزل در اجرای مجازات سهل

تجویز تأخیر در اجرای حد در مواردی، مالحظه جهات انسانی و حقوق بشری در اجرای               
مانند تأخیر اجرای مجازات بر بیماران، توزیـع و تقـسیم کیفـر در              . دکن  پذیر می  حد را امکان  

سازی برای برخورداری    ویژه در فرض ارتکاب جرایم متعدد و زمینه         های زمانی مناسب به    بازه
 .کسان محکوم از عواطف انسانی و دیدار محکوم قبل از اجرای کیفر در موارد ضروری

ـ أخیر یـا اجـرای کیفـر   های انسانی در ت امروزه رعایت جنبه   ـ  حـد باشـد یـا تعزیـر     
منظور جلوگیری از تـشدید بیمـاری یـا          توان تأخیر در اجرای کیفر به      نمی. ضرروت است 

 اما در جرایم حدی آنها را صرفاً بـه دلیـل            1تأخیر بهبودی را در جرایم تعزیری پذیرفت،      
: اوالً. ، نفـی کـرد  انـد  اینکه چنین تمهیداتی در بیانات شارع و متون دینـی لحـاظ نـشده             

دیدیم کـه بـسیاری از      . کلی مورد نظر نصوص نبوده است      روشن نیست که این جهات به     
موارد تجویز یا الزام تأخیر، دقیقاً برای رعایت حال محکومان یا افراد وابسته به آنان بوده                

ادلۀ اثبات جرایم حدی و حتی ادلـۀ تعجیـل در اجـرای حـدود فاقـد چنـان          : است؛ ثانیاً 

                                                                                                                                            

 . انعکاس یافته است1392. ک.د. قانون ا502گونه که در مادۀ  آن. 1
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   جستاري دربارة تأخیر در اجراي حد

 

گذاری  شارع مقدس اسالم خود در پایه     . قی است که مراعات این مالحظات را نفی کند        اطال
باید هماهنـگ بـا همـین نگـاه و     . توجه به مالحظات انسانی و توسعۀ آن نقش داشته است        

  .رویکرد، از شناسایی مصادیق نوپیدای مالحظات انسانی و عقالنی استقبال کرد
 
 منابع

 قرآن مجید]. 1[
 .، قم، مکتب االعالم االسالمی2 ، جلدمعجم مقاییس اللغه). ق1404( ارسف ابن]. 2[
 .حیاء التراث العربیاال، بیروت، دار3 ، چاپ اول، جلدلسان العرب). ق1408( منظور ابن]. 3[
 جهانی ۀکنگر: ات المریض، تحقیقزرساله فی منج). ق1415( انصاری دزفولی، مرتضی]. 4[

 جهانی ۀ، چاپ اول، قم، کنگر)21( تراث الشیخ االعظم: در .بزرگداشت شیخ مرتضی انصاری
 .بزرگداشت شیخ مرتضی انصاری

، چاپ دوم، القیم، دراسه و موازنهن الحدود والتعزیرات عند اب). ق1415( بن عبدهللا بکر]. 5[
 .الریاض، دارالعاصمه
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تسهیل المسالک إلی المدارک فی رؤوس القواعد، ). ق1404( هللا شریف کاشانی، حبیب]. 12[

 .قم، المطبعه العلمیه
اکبر  علی:  تحقیق من الیحضره الفقیه،).ق1404( بن الحسین محمدبن علی الصدوق،]. 13[
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، ریاض المسائل في تحقیق األحکام بالدالئل). ق1418( ی، سیدعلیالطباطبایی الحائر]. 15[
 ).ع( البیت  آلۀ، قم، مؤسس16 ، چاپ اول، جلد مند و دیگران محمد بهره: تحقیق

 اکبر غفاری، چاپ اول، جلد علی: ، تحقیق االستبصار).1387( لطوسی، محمدبن الحسنا]. 16[
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: تحقیق. )قواعد األحکام فی إصالح األنام(القواعد الکبری ). تا بی( بن عبدالسالم الدینعز]. 18[
اد و عثمان جمعه ضمیریه، جلد  .، دمشق، دارالقلم1 نزیه کمال حمّ

، بیروت، 16 الجامع ألحکام القرآن، چاپ اول، جلد). ق1420( القرطبی، محمدبن احمد]. 19[
 .دارالکتب العلمیه

علی اکبر غفاری، چاپ : تحقیق. الکافی الفروع من). 1387( یعقوب ، محمدبنالکلینی]. 20[
 .، تهران، دارالکتب االسالمیه7 ششم، جلد

 . الوفاءة، بیروت، مؤسس44 بحاراالنوار، چاپ دوم، جلد). ق1403( المجلسی، محمد باقر]. 21[
 .قم، مؤسسه النشر االسالمیالمقنعه، چاپ پنجم، ). ق1430( المفید، محمدبن محمدبن النعمان]. 22[
 .، قم، دارالفکر1 کتاب الحدود، ج). تا بی( منتطری، حسینعلی]. 23[
، 2، جلد الدر المنضود فی أحکام الحدود. )1412 (رضا محمد موسوی گلپایگانی، سید]. 24[

 .علی کریمی جهرمی، قم، دارالقرآن الکریم: تقریر
 .، تهران، دارالکتب االسالمیّه42و  41، جلد کالمجواهرال). ق1405( حسن النجفی، محمد]. 25[ 

عوائد االیام فی بیان قواعد األحکام و مهمات ) ق1417( النراقی، مولی احمدبن محمد]. 26 [
 .، قم، دفتر تبلیغات اسالمیمسائل الحرام والحالل
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