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چکیده
َتَلهِلَمنةَ یدال«قاعدهاستکاربردیداراییجزافقهحوزهدرکهیفقهقواعدازیکی طبقاست.»الَحّد َق

بهنسبتضمانیکلینفبرقاعدهمفادیاسالممجازاتقانون۴۸۵مادهنیهمچنوعهیشیفقهامشهورظرن
کهاستیاتیروامشهورقولادلهنیترمهم.کندیمداللتشدهکشتهیشرعحدیاجرااثربرکهیکس

صیتخصرالمانمسخونحرمتادلهشدهمطرحاتیروااساس،نیابردارد.ضمانیکلینفدرصراحت
اتیرواصراحتدرنیهمچنوشودشناختهصیتخصازیآبمسلمانخونحرمتادلهچهچنان.زنندیم

ادلهلهیوسبهراقاعدهمستنداتتوانیمصورتنیادرشود،خدشهضمانیکلینفبهقائالنیسوازمطرح
تیبازرایفردنیچنهیدوداشتبرحدیمجرعهدهازصرفاً راضمانوزدصیتخصمسلمانخونحرمت

ومشهورنظرنقدآن،ادلهواحتمالنیایبررسبهیلیتحلیفیتوصروشباپژوهشنیاکرد.پرداختالمال
است.پرداختهمشابهقواعدباآنرابطهزینوقاعدهیاجراضوابطوقلمرواقوال،ریسا

راتیـتعزبـهآنتیسـرایولـدادتیسراقصاصبهانتویمراقاعدهنیادگاهیددوهربامطابقنیهمچن
است.اختالفموردوخدشهقابلباشدیمضمانیکلینفقاعده،مفادکهنیابریمبنمشهوردگاهیدبراساس

مـرگبـهمنجرمجازاتیاجراچهانچنراتیتعزوحدودهمهدرنوشتار،نیادرشدهمطرحهینظربهتوجهبا
بود.خواهدنضامالمالتیبشود

قتل.ضمانرات،یتعزضمان،قصاص،الحد،قتلهلمنةیدالقاعدهحدود،ها:کلیدواژه

.07/04/1396:یینهابیتصوخی؛ تار02/09/1395وصول:خیتار*. 
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مقدمه

نفـی «توان از آن به قاعـده است که می» ال دیَة ِلَمن َقَتَله الَحدُّ «یکی از قواعد فقهی باب حدود، قاعده 
ها است امـا در ار مهم و مربوط به جان انسانتعبیر کرد. این قاعده با وجود اینکه بسی» دیه از کشته مجازات

رسـد تـا بـه نظر میکتب قواعد فقهی به عنوان یک قاعده کمتر مورد بحث قرار گرفته است. لذا ضروری بـه
صورت مستقل مطرح شود و اقوال موجود، مستندات، قلمـرو و ضـوابط اجـرای عنوان یک قاعده فقهی و به

د مشابه مورد بررسی قرار بگیرد.این قاعده و نیز رابطه آن با قواع
) ٢٣٥(مصطفوی، » ال دیة لمن قتله الحد«از این قاعده با عناوین مختلفی تعبیر شده است؛ از جمله: 

من قتله الحد فـال دیـة لـه «در تسهیل المسالک آمده است: )٢٠٥(شیرازی، ».َمن َقَتَله الحدُّ فال دیَة له«و
).١٧(کاشانی، » فال دیة له فی قتل و ال جراحة.... و من قتله القصاص بأمر اإلمام

همچنین این قاعده در کتب فقهی به عنوان یک مسئله شرعی و با عنـاوین تقریبـًا مشـابهی بیـان شـده 
) و ۴۲۰(ابـن زهـره، » ال دیَة لمقتوِل الحدوِد و اآلداِب المشروعة«کند: است. مثًال ابن زهره حلبی بیان می

و یـا شـهید اول ) ۱۵۸/ ۴(عّالمـه حّلـی، » من قتله الحدُّ أو التعزیـُر فـال دیـَة لـه«نویسد:عّالمه حّلی می
سـرایُة الحـدِّ «در تحریر الوسیله آمده است: ). ۲۶۰لمعه، ال(»من قتله الحد أو التعزیر فهدر.«فرماید: می

االعلـی سـبزواری ) و سـید عبـد۴۸۹/ ۲خمینی، امام » (لیست مضمونًة ال علی الحاکِم و ال علی الحّدادِ 
).۲۹۱/ ۲۷(سبزواری، » کل من قتله الحّد فال ضمان.«نویسد: می

مفاد قاعده
همان طور که از نام این قاعده پیداست، مفاد آن، مربوط به جایی است که فردی بر اثـر اجـرای حـدود 

، هیچ گونـه دیـه و شرعی بمیرد بنابر نظر مشهور فقهای شیعه این قاعده، داللت بر هدر بودن خون او داشته
پژوهان معاصـر ایـن قاعـده را ). یکی از فقه٤٧٠/ ٤١یا قصاص نفس در کار نخواهد بود (صاحب جواهر، 

(مصـطفوی، » ای وجود ندارد.هرگاه قتلی در نتیجه اقامه حد رخ دهد، برای آن، دیه«اند: چنین بیان فرموده
یات و نیز عبارات فقها دیه را به طـور کلـی و )؛ یعنی هیچ کسی ضامن خون مقتول نیست. اگر چه روا٢٣٥

حد، هیچ یـک، ضـامن کنند که نه حاکم شرع و نه مجریاند اما امام خمینی تصریح میاجمالی نفی کرده
). همچنین همان گونه که گذشت، در برخی تعابیر، عنوان تعزیر و قصاص نیـز ذکـر شـده ٤٨٩/ ٢نیستند (

مفاد قاعده را این گونه بیان داشت که اگر کسی بر اثـر اجـرای یکـی از تواناست. بنابر پذیرش این نکته می
توان های اسالمی (حّد، تعزیر، یا قصاص) کشته شود، خون وی هدر است. با بررسی آثار فقها میمجازات

) کسی که بـر ١مفاد این قاعده را به دو صورت ایجابی یعنی هدر بودن، و سلبی یعنی عدم ضمان بیان کرد: 
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) هیچ کس ضامن خون کسی که براثر اجرای ٢اجرای حّد، تعزیر، یا قصاص بمیرد، خونش هدر است؛ اثر

تر از سلب حیات است. ظـاهرًا ایـن شده نیست. البته مراد از حد، حدود پایینحّد، تعزیر، یا قصاص کشته
مچون عدم تجاوز و عـدم مسئله در عبارات فقها به صراحت نیامده اما از این که برای اجرای قاعده قیودی ه

تر از سلب حیات است زیـرا مطـرح نمـودن چنـین شود محل بحث حدود پایینغفلت ذکر شده معلوم می
قانون مجازات اسالمی این قید به صـراحت بیـان ٤٨٥قیودی در سلب حیات معنا ندارد. همچنین در ماده 

شده است.

توضیح مفردات قاعده
. ال١

عنای عبارت، نفی مطلق دیه از کسی است که بر اثر اجرای حـد شـرعی ال برای نفی جنس است پس م
کشته شده است.

. دیه٢
در اول کلمه شـده اسـت و بـه حقـی کـه بـه » واو«جانشین » ها«دیه در اصل از مصدر ودی است که 

عنوان خون بهای ). همچنین در قرآن کریم به٢٤٨گردد (مشکینی، شود اطالق میمجنٌی علیه پرداخت می
تر ). در اصطالح فقهی مالی است که به جنایت بر حر در نفس یا پایین٩٢مقتول مطرح شده است (النساء: 

ر باشد یا نه (شهید ثانی، مسالک، از آن، واجب می ر بـودن یـا نبـودن ٣١٥/ ١٥شود، چه ُمَقدَّ ). مراد از ُمَقدَّ
این است که میزان آن در شرع تعیین شده باشد یا نشده باشد.

حّد .٣
» کنـدآن چه که بـین دو شـیء فاصـله ایجـاد می«و » منتهای یک چیز«، »منع«حد در لغت به معانی 

رود کـه عبـارت اسـت از: ). در اصطالح فقهی، حّد، در مقابل تعزیر به کـار مـی۴۶۲/ ۲است (جوهری، 
اسـت (محقـق مجازات مقرر و مخصوص که نوع و مقدار آن از سوی قانونگذار اسالمی دقیقًا معـین شـده 

شود چنانکه در روایـت تری دارد و شامل قصاص نیز می). اما در لسان روایات معنای گسترده۷۵/ ۴داماد، 
معاویة بن عمار در مورد کسی که مرتکب قتل شده و به داخل حرم گریخته، آمده اسـت کـه وقتـی از حـرم 

).۲۲۸/ ۴شود (کلینی، خارج شد، حد بر او اقامه می
ایات متعددی بر تعزیرات اطالق حد شده است؛ نظیر مجازات خوردن گوشـت خـوک همچنین در رو

)، و به تصریح برخی ۹۸/ ۱۳)، مجازات کودکان و زدن قسمتی از شالق (مقدس اردبیلی، ۲۶۶/ ۷(همان، 
تـوان گفـت کـه واژه حـد در ). با این توضیح می۹۹/ ۱۳فقیهان، چنین کاربردی زیاد و شایع است (همان، 
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رود، به معنای مطلق عقوبـت اسـت و شـامل ، هنگامی که به طور مطلق و خالی از قرینه به کار میروایات

شود.های اسالمی میتمامی مجازات
. تعزیر٤

) و معنای شرعی آن مجازات یا نکوهشی است که ٧٤٤/ ٢معنای لغوی تعزیر تأدیب است (جوهری، 
). همچنین با بررسی کلمات گروه ٤٢٣/ ٢ی، مسالک، است (شهید ثانمقدار آن از طرف شرع تعیین نشده
شود که معنای تعزیر، ضرب با تازیانه به میزان کمتر از حد است (محقق زیادی از فقیهان چنین استفاده می

رسد اصطالح روایی تعزیر نیز با معنای فقهـی آن یکـی باشـد چنانکـه از امـام نظر می). به٢٠٣/ ٤داماد، 
نقل شده امیر المؤمنین (علیه السالم) اجرای حد را بر دو تن کـه یـک دیگـر را قـذف صادق (علیه السالم)
تـوان نتیجـه گرفـت تعزیـر در ). در مجمـوع می٥٥/ ٤ها را تعزیر نمود (ابـن بابویـه، نمودند بخشید و آن

اصطالح فقهی و لسان روایات، عقوبتی است که از حد، کمتر بوده و میزان آن مشخص نباشد.

ل موجود در مسئلهاقوا
در میان فقهای شیعه سه قول در مورد قاعده مطرح شده است.

) قاعده را مطلقًا چه در حق النـاس و ٤٧٠/ ٤١قول اول که مختار مشهور فقها است (صاحب جواهر، 
داند و معتقد است که هیچ کس ضامن خون فردی که بر اثر اجرای حد کشته شده چه در حق الله جاری می

باشد. در میان فقها بسیاری همچون عالمه حلـی حتی بیت المال هم ضامن خون چنین فردی نمینیست.
) و خـویی ٤٨١/ ٢)، امـام خمینـی (٤٧٠/ ٤١، ) صاحب جواهر (صاحب جـواهر٣٤٧/ ٩(عالمه حلی، 

پذیرند.) این قول را می٣٧٧/ ٤١(خوئی، 
داند و بیت المال الله مثل حد شرب خمر میپذیرد ولی آن را مختص به حققول دوم اصل قاعده را می

).٣٦٧/ ٢دراسات فی والیة الفقیه، داند (منتظری، ق الناس ضامن میرا در ح
نمایـد. ایـن قـول را سـید احمـد قول سومی هم در میان فقها وجود دارد که در اصل قاعده خدشـه می

را منافی بـا ادلـه ده را مشکل دانسته و آنفرمایند. ایشان عمل به قاعخوانساری در جامع المدارک مطرح می
).١٦١/ ٧ها اباء از تخصیص دارند (خوانساری، داند که ظاهر آنحرمت خون مسلمان می

نویسندگان این مقاله در صدد طرح و تقویت قول چهارمی هستند که بر اساس آن با ایجاد جمع عرفی 
د که قاعده در مقام نفی دیه از مجری حد اسـت و شوبین ادله حرمت خون مسلمان و قاعده ال دیه ثابت می

دیه مقتول باید از بیت المال پرداخت شود. در این صورت اشکال مطرح شده در قول سوم هم دفـع خواهـد 
شد.
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ها بیان خواهد شد.همراه ادله آندر ادامه هریک از این اقوال به

هد، است. اما برای هـر یـک از قـول داین تفصیل مربوط به حدود که بخش اصلی قاعده را تشکیل می
توان چهار صورت در نظر گرفت. صورت اول شمول قاعده در قصاص و تعزیـرات؛ اول و دوم و چهارم می

صورت دوم شمول قاعده در تعزیرات و عدم آن نسبت به قصاص؛ صورت سوم شمول قاعـده در قصـاص و 
و تعزیرات.عدم آن در تعزیرات؛ صورت چهارم عدم سرایت قاعده به قصاص

نظر فقهاي عامه
ای قائل به هدر بودن خون کسی هستند که بر اثر اجرای حد شرعی کشته شده در میان علمای عامه عده

ها مشروعیت حدود و تعزیرات است؛ یعنی چون مقتول بر اثر اجـرای یـک حکـم شـرعی و ظاهرًا دلیل آن
ل به هدر بودن خون کسی هستند کـه بـر اثـر کشته شده کسی ضامن نیست. همچنین ابوحنیفه و مالک قائ

). نکته دیگر آنکه در این مورد روایتـی در کتـب روایـی ٣٤٩/ ١٠اجرای تعزیر کشته شده است (ابن قدامه، 
تواند از مستندات این قول باشد. بر اسـاس ایـن روایـت از امیـر المـومنین علیـه اهل سنت نقل شده که می

) با همین مضـمون ٢٩٧/ ٧(األلبانی، » إنما قتله الحد، فال عقل له...من مات فی حد، ف«السالم نقل شده 
). همچنـین برخـی قاعـده را نسـبت بـه ٧٠/ ١٥از ابابکر و عمر هم روایتی نقل شده است (متقی هنـدی، 

دانند و در این مورد به روایتی که از ابوطالب نقل شده و داللـت بـر عـدم ضـمان در تادیبات هم جاری می
). در مقابـل شـافعی ٢٨٢اند استناد شده است (ماوردی، لم و شوهر نسبت به همسر انجام دادهتادیبات مع

کنـد کـه بـر قائل است به جز حد شرب خمر در سایر حدود، خون مقتول هدر است و به روایتی استناد می
شـیئا، إن فرمایند: لیس أحد أقیم علیه الحد فیموت فأجد فی نفسی اساس آن حضرت علی علیه السالم می

/ ٢(ابن حجر عسقالنی، ١لم یسّنه لنا» صل الله علیه و آله و سلم«الحق قتله إّال حّد الخمر، فإن رسول الّله 
). همچنین در میان عامـه ٣٤٩/ ١٠داند (ابن قدامه، ). اما نسبت به تعزیرات، شافعی امام را ضامن می١٥٤

).٦٦/ ٨اشد (مبسوط، این نظر هم مطرح شده که ممکن است عاقله ضامن دیه ب

ادله اقوال
مستندات قول اول

اند؛ کـه ای استناد نمودهاند به ادلهرا در تمامی حدود پذیرفته»ال دیَة ِلَمن َقَتَله الَحّد «فقهایی که قاعده 

اوکـه بـوده حداجراءیعنیحقکاراینزیرابیایدکسیعهدهبهچیزيکهکنمنمیتصوربمیردحداجراياثردرکهکسی1
است.نرسیدهبماچیزيموردایندر) ص(پیامبراززیراخمرحدجزالبتهکشته،را
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پردازیم.ها میبه بررسی آن
أ. قرآن

فرماید:از سوره توبه می٩١خداوند در آیه 
َعَف « ـِه َو لیَس َعَلی الضُّ ِذیَن َال یِجُدوَن َمـا یْنِفُقـوَن َحـَرٌج ِإَذا َنَصـُحوا ِللَّ اِء َو َال َعَلی اْلَمْرَضی َو َال َعَلی الَّ

ُه َغُفوٌر َرِحیٌم  ٢»َرُسوِلِه َما َعَلی اْلُمْحِسِنیَن ِمْن َسِبیٍل َو اللَّ

انـد و ین آیه استناد نموده) به ا٣٦١/ ٣در میان فقها برخی همچون ابن ادریس حلی (ابن ادریس حلی، 
کند در واقع مصداقی از همین آیه است لذا ضمانی در این رابطه بر او اند کسی که اجرای حد میبیان داشته

انـد کـه در واقـع مصـداق همـین آیـه اسـت صاحب جواهر نیز به قاعده احسان اسـتناد نمودهنخواهد بود. 
).٤٧١/ ٤١(صاحب جواهر، 

ده احساننقد استدالل به قاع
در این میان اشکالی مطرح شده و آن این که پرداخت دیه از بیت المال منافاتی با قاعده احسـان نـدارد 

کنـد دیـه مقتـول از بیـت المـال اقتضـا می» مسلم ال یذهب هـدراً الدم «بلکه جمع بین این قاعده با قاعده 
ضـامن باشـند و از طـرف دیگـر اند و نبایـدپرداخت شود. یعنی از یک طرف متولیان اجرای حـد محسـن

هیچگاه خون یک مسلمان نباید پایمال شود لذا باید دیه مقتول از بیت المال پرداخت شود (مکارم شیرازی، 
داننـد ). همچنین صاحب جامع المدارک صرف محسن بودن را سبب عدم ضـمان نمی٣٩٢انوار الفقاهة، 

/ ٧شود مثـل بـاب لقطـه (خوانسـاری، ن نمیچنانچه در برخی موارد مشابه صرف احسان سبب نفی ضما
١٦١.(

ب. سنت
شوند. دسته اول که مورد استناد قول اول است شـامل روایات موجود در این مورد به دو دسته تقسیم می
داند؛ خواه حق الناس باشـد یـا حـق اللـه. دسـته دوم روایاتی است که قاعده را در تمامی حدود جاری می

که داللت بر شمول قاعده در حق الّله و عدم شمول آن در حـق النـاس دارد و مـورد گیردمواردی را در برمی
استناد قول دوم است.

روایات دسته اول
ترین روایات دسته اول روایت صحیحه حلبی است. در ایـن روایـت راوی از امـام صـادق یکی از مهم

کند که حضرت فرمودند:علیه السالم نقل می

(که در میدان جهاد نیست، گناهی ندارندنه بر افراد ناتوان و نه بر بیماران ونه بر کسانی که چیزي براي انفاق (در راه جهاد) 2
آنچه در توان دارند مضـایقه ننماینـد؛ زیـرا) بـر     زا(؛ وکنندبراي خدا و پیامبرش خیرخواهی کهآنشرط بهشرکت نجویند،) 

(ترجمه مکارم شیرازي).استه نیست؛ وخداوند آمرزنده و مهربان ذران راهی براي مواخنیکو کا
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).٢٩١/ ٧(کلینی، » ُه اْلَحدُّ ِفی اْلِقَصاِص َفَال ِدیَة َلهُّ َأیَما َرُجٍل َقَتلَ «

در هر حال این روایت از دوره فقهای متقدم تا کنون مـورد اسـتناد بسـیاری از فقهـا قـرار گرفتـه اسـت 
)، (فــیض ٣٦٣/ ١٣)، (مقــدس اردبیلــی، ٣٠٠/ ٤)، (شــهید اول، غایــة المــراد، ٣٤٧/ ٩(عالمــه حلــی، 

)، ٣٧٤/ ٢شرح لمعه، توان شهید ثانی (ها می)، که از جمله آن٣٧٧)، (مرعشی نجفی، ١٢٦٨/ ٢کاشانی، 
) را نـام بـرد. ظـاهرًا خـویی سـند ٣٧٧/ ٤١) و خویی (خویی، ٤٧١/ ٤١صاحب جواهر (صاحب جواهر، 

برد.پذیرد و تعبیر صحیحه حلبی را در مورد آن به کار میروایت را می
وایت دیگر با مضمونی مشابه در کتب روایی نقل شده است که مورد استناد عالوه بر این روایت هفت ر
٣بسیاری از فقها قرار گرفته است.

نقد و بررسی روایات
دارد؛ و بر هدر بـودن روایات نقل شده ضمان را به طور مطلق (از عهده مجری حد و بیت المال) بر می

ارد. در صورت اعتقاد به قطعی بودن داللت ایـن خون کسی که بر اثر اجرای حد شرعی کشته شده داللت د
تـوان ایـن رسد نمینظر میتوان آنها را سبب تخصیص ادله حرمت خون مسلمان دانست. اما بهروایات می

» لم یکن له دیة علی القاتل یا لم یکن له دیة علی غیر بیت المـال«روایات را نص دانست؛ زیرا شاید منظور 
الف با ظاهر و اصل عدم تقدیر است لکن ادله حرمت خون مسلمان که ظـاهرًا باشد. این فرض اگر چه مخ

) و همچنین اهمیت بسیار باالی بحث دماء و نفوس نزد شـارع ١٦١/ ٧اباء از تخصیص دارند (خوانساری، 
تواند مبین این امر باشد. براین اساس باید روایات را ظاهر بدانیم نه نص. شواهدی بـر ایـن امـر مقدس می

ود دارد که در مستندات قول مختار خواهد آمد.وج

کند کـه آیـا دیـه دارد،    زید حشام از امام صادق علیه السالم در مورد مردي که بر اثر اجراي قصاص کشته شده سؤال می-31
).291/ 7(کلینی، » قَتَلَه الْحد فَلَا دیۀَ لَهلَو کانَ ذَلک لَم یقْتَص منْ أَحد و منْ«فرمایند: حضرت می

اي کند کـه آیـا دیـه   میرد سؤال میابی صباح کنانی از امام صادق علیه السالم در مورد مردي که به علت اجراي قصاص می-2
» تَلَه الْحد فَلَـا دیـۀَ لَـه   منْ قَ«فرمایند: کند سپس میفرمایند اگر این گونه باشد هیچ کس اجراي قصاص نمیدارد و حضرت می

).292/ 7(کلینی، 
).63/ 8(طوسی، مبسوط، » من أقمنا علیه حدا من حدود اللّه فمات فال ضمان.«از امیر المومنین منقول است: -3
/ 18(محـدث نـوري،   » ء علَیـه، فَلَا شَیمنْ مات فی حد أَو قصاصٍ فَهو قَتیلُ الْقُرْآنِ«از امیر المومنین علیه السالم نقل شده: -4

233.(
).233/ 18(محدث نوري،» منْ أُقیم علَیه حد فَمات فَلَا دیۀَ و لَا قَود«حضرت امیر المؤمنین علی علیه السالم فرمودند:-5
نْ أَبِی عبد اللَّه ع قَالَ سأَلْتُه عمنْ أُقیم علَیه الْحد فَمات أَ عنْ أَبِی الْعباسِ ع«کند:ابو عباس از امام صادق علیه السالم نقل می-6

).65/ 29؛ عاملی، 278/ 10(طوسی، تهذیب االحکام،» یقَاد منْه أَو یؤَدي دیتُه قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یزَاد علَی الْقَود
تهـذیب  (طوسـی، » منْ قَتَلَه الْقصـاص أَوِ الْحـد لَـم یکـنْ لَـه دیـۀٌ      «کند: نقل میمعلی بن عثمان از امام صادق علیه السالم-7

).191/ 10االحکام، 
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ج. مشروعیت اجرای حد

های فقها مبنی بر هدر بودن خون فردی که بر او حد جاری شده، برخی به جایز بـودن در میان استدالل
میرد در واقع فعلی عامل مرگ او شده اند. یعنی کسی که بر اثر اجرای حد شرعی میاین امر استدالل نموده

/ ٢شهید ثانی، شـرح لمعـه، جام آن را شارع مقدس جایز دانسته است لذا ضمانی نباید در کار باشد (که ان
٣٧٤(.

یتنقد دلیل مشروع
شـود؛ مـثًال در البته مواردی وجود دارد که صرف جایز بودن عمل، سبب هدر بـودن خـون مقتـول نمی

رعایت موازین شرعی، اقـدام بـه تأدیـب او تأدیب کودک چنین امری جریان ندارد؛ یعنی اگر ولیِّ کودک، با 
کند و اتفاقًا سبب قتل او شود، در عین حال که ولّی، فعلی جایز انجـام داده و در تأدیـب، افراطـی صـورت 

). مشهور فقهای شـیعه ٥٥٥/ ٣منتظری، مبانی فقهی حکومت اسالمی، نگرفته باز هم ضامن خواهد بود (
).١٥٥ی، تعزیر وگستره آن، قائل به این قول هستند (مکارم شیراز

داننـد اند زیرا صرف جـایز بـودن را منـافی ضـمان نمیصاحب جامع المدارک نیز این دلیل را نپذیرفته
چنانچه فرد مضطر اگر برای حفظ جان، مال غیر را بدون اذن صاحبش بخورد در عین آن که کار جـایزی را 

).١٦١/ ٧انجام داده باز هم ضامن است (خوانساری، 
شود عـدم ضـمان مجـری حـد ز طرفی، در صورت پذیرش این دلیل، آن چه که به وسیله آن ثابت میا

شود چرا که عموم ادله هدر نبودن خون مسلمان، حالتی است اما عدم پرداخت دیه از بیت المال ثابت نمی
توان گفـت عبارتی می). به ٢٩٥/ ٧(کلینی، ٤گیردرا که مسلمان بر اثر فعل جایز کشته شده را هم در بر می

میان این دلیل و ادله حرمت خون مسلمان تنافی نیست زیرا بنابر جایز بودن فعل، مجری حد ضامن نیست، 
از طرفی چون خون مسلمان محترم است بیت المال باید دیه او را بپردازد.

د. انتفای موضوع دیه
ع دیه منتفی اسـت بـا ایـن اسـتدالل کـه اند، موضودر این رابطه یکی از فقه پژوهان معاصر بیان داشته

باشد؛ اما در جایی کـه گیرد که فعلی از روی عمد یا خطا موجب قتل شده قصاص و دیه در جایی تعلق می
حد جاری شده، فعِل قتل به هیچ شکلی، از کسی سر نزده اسـت و آنچـه در خـارج محقـق شـده، چیـزی 

س در اینجا موضوع دیه منتفی است و قضیه از قبیـل نیست جز حدی که مترّتب بر عمل جانی بوده است؛ پ
).٢٣٥سالبه به انتفای موضوع خواهد بود (مصطفوی، 

أُخـذَت مالٌلَهکانَإِنْالَقَعلَیهیقْدرفَلَمالْقَاتلُهرَبثُممتَعمداًرجلًاقَتَلَرجلٍعنْعاللَّهعبدأَباسأَلْت: قَالَبصیرٍأَبِیعن4ْ
.مسلمٍامرِئٍدمیبطُلُلَافَإِنَّهالْإِماموداهقَرَابۀٌلَهیکنْلَمفَإِنْفَالْأَقْرَبِالْأَقْرَبِفَمنَإِلَّاومالهمنْالدیۀُ
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این دلیل برخالف دلیل چهارم عالوه بر اثبات عدم ضمان مجری حد، ضـمانت بیـت المـال را نیـز رد 

بـر اثـر اجـرای حـد کند زیرا اگر آن را بپذیریم دیگر موضوعًا ادله حرمت خون مسلمان شامل فردی که می
کشته شده است را در بر نخواهد گرفت.

نقد دلیل انتفای موضوع دیه
رسد این دلیل، با توجه به اینکه از نگاه عرف، موضوع قتل (هرچند بـه صـورت غیـر عمـد)، نظر میبه

محقق شده است، قابل خدشه باشد. همچنین آنچه که بر مجنی علیه تعلق گرفته صرفًا اجرای حدی مادون
نفس بوده است و کسی که کشته شده مقحون الدم بوده است. مضافًا بر این که اگر این دلیل را بپذیریم باید 
عین آن را در تادیبات شرعی هم مطرح کنیم یعنی بگوییم آن چه که سـبب فـوت مجنـی علیـه شـده صـرفًا 

زم به چنین استداللی نشده تأدیب شرعی بوده و موضوع قتل منتفی است در حالی که در میان فقها کسی ملت
است.

و. اصل برائت
). ٢٧٠/ ٢محل جریان اصل برائت جایی است که مکلف شک در اصل تکلیف داشته باشـد (مظفـر، 

که حد شرعی جاری شد و اتفاقٌا منجر به مرگ شد شک داریم آیا ضمانی وجود در ما نحن فیه نیز بعد از آن
/ ٤غایـةالمراد، هید اول واقـع شـده اسـت (ین دلیل مورد استناد شـکنیم. ادارد یا نه؟ اصل برائت جاری می

٣٠٠.(
نقد اصل برائت

البته بر این دلیل اشکالی مطرح شده و آن این که با وجود ادله معتبری که داللت بر هـدر نبـودن خـون 
). مگـر در فـرض تعـارض و تسـاقط ٥١/ ٧مسلمان دارند محل جریان اصل عملـی نیسـت (خوانسـاری، 

شود و در امور مهمه باید بـه اصـل احتیـاط اسـتناد ات. از طرفی، اصل برائت در امور مهمه جاری نمیامار
کنـد کـه مجـری را ضـامن ). اصل احتیاط در محل بحث اقتضـا می٥٤٤/ ١کرد (محمد علی األنصاری، 

نمـاییم. مگـر ندانیم اما برای جلوگیری از تضییع احتمالی حق ورثه مقتول، دیه را از بیـت المـال پرداخـت
کنند.اینکه گفته شود، احتمال تضییع حق ورثه با احتمال تضییع اموال بیت المال تعارض و تساقط می

مستندات قول دوم
ظاهرًا تمامی ادله قول اول، قول دوم را هم در بـر داند. دیدگاه دوم شمول قاعده را محدود به حق الّله می

انـد کـه سـبب دو روایت صالح ثوری و مرسـله صـدوق عمـل نمودهگیرند؛ ولی معتقدان به قول دوم به می
شود. بر اساس این دو روایت، اگر اجرای حد در حدود مربوط به حق الناس منجر تخصیص ادله مذکور می

به مرگ شود، دیه بر عهده امام (بیت المال) است.
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روایت دسته دوم

کند که مضمون این روایـت، سالم نقل میروایتی است که حسن بن صالح ثوری از امام صادق علیه ال
داللت بر عدم ضمان خون کسی است که بر اثر اجرای حدود الهی و ضمان خون کسی که بـر اثـر اجـرای 

کند. حضرت در این روایت به نقل از امیر المـؤمنین (علیـه حدود مربوط به حق الناس کشته شده است می
فرمایند:السالم) می

ِه َفَماَت َفَال ِدیَة َلُه َعَلیَنا َو َمْن َضَرْبَناُه َحّدًا ِفی َشـیَمْن َضَرْبَناُه َحّد « ـاِس ًا ِمْن ُحُدوِد اللَّ ٍء ِمـْن ُحُقـوِق النَّ
).٢٩٢/ ٧(کلینی، » َفَماَت َفِإنَّ ِدیَتُه َعَلیَنا.

ه حـدی ای بر عهده ما نیست و بر هرکس کـهرکس را که به او حدی از حدود الهی بزنیم و بمیرد، دیه«
»در موردی از حقوق مردم بزنیم و بمیرد، دیه او برماست.

ها شـیخ طوسـی ه از جمله آناند کاین روایت را برخی دیگر از محدثان در کتب روایی خود نقل نموده
) هستند. همچنین مـورد اسـتناد برخـی ٦٤/ ٢٩) و شیخ حر عاملی (عاملی، ٢٠٨/ ١٠تهذیب االحکام، (

رسد شیخ طوسی در استبصار نیز قائل بـه نظر می) واقع شده است. به٧٤٣ید (مفید، فقها از جمله شیخ مف
).٢٧٩/ ٤همین نظر باشند (

اند زیدی بـودن صـالح، اند. ایشان قایلدر میان معاصران ظاهرًا آیت الله منتظری این روایت را پذیرفته
ث، کـه از اصـحاب اجمـاع عامل کنار گذاشتن حدیث نیست و وجود ابن محجوب در بـین سلسـله حـدی

است، مؤّید قابل استناد بودن حدیث است. بر این اساس روایات دسته اول که که داللت بر هدر بود خـون 
ه خـون شود به این معنی که فقـط در حـق الّلـمقتول در تمامی حدود دارد حمل بر روایت صالح ثوری می

دراسـات فـی لّله وحق النـاس اسـت (منتظـری، ابنابر این نظر قول بهتر تفصیل بین حقمقتول هدر است. 
).٣٦٧/ ٢والیة الفقیه، 

انـد های را با همین مضمون نقل نمودهعالوه بر این روایت شیخ صدوق در من ال یحضره الفقیه مرسل
).٧٢/ ٤(ابن بابویه، 

نقد ادله قول دوم
ی و دیگـری از حیـث برای استناد به این دو روایت دو اشکال مطرح است. یک اشـکال از حیـث سـند

داللی. اشکال اول آن که این دو روایت مشکل سندی دارند. در سلسـله روایـت اول فـردی بـه نـام صـالح 
همین امر سبب ضعف سندی آن شده لذا بسیاری از فقها بـه ایـن وقرار دارد که زیدی مذهب است٥ثوری

5دمحنُمییبنْیحعدمنِأَحبدمحنِمعوبٍنِاببحنِمنِعسنِالْححٍبالرِيصنْالثَّوأَبِیعدبعـی انَ«َكقَـالَ عاللَّهلعع
».....دیۀَفَلَافَماتاللَّهحدودمنْحداًضَرَبنَاهمنْیقُولُ
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). روایت دوم هم مرسل بوده و برای ٦٩٥/ ٢موسوی اردبیلی، اند (گذاشتهو آن را کنار روایت استناد ننموده

اندنمودهکه جبران ضعف کند در حالی که مشهور فقها از آن اعراض استجبران این ضعف نیازمند دلیلی 
). در نتیجه همان طور که صاحب جواهر ٦١٢ماند (فاضل لنکرانی، نمیلذا مجالی برای استناد به آن باقی 

ائل به هدر بودن خون کسی که بر او حد جاری شده هستند و تفاوتی میان حق اند مشهور فقها قبیان فرموده
).٤٧٠/ ٤١گذارند (صاحب جواهر، الّله وحق الناس نمی

توان روایت را بر مطلـق که میهمچنین اشکال دیگری که از حیث داللی بر این دو روایت وارد شده آن
/ ٢٧صـِی حضـرت حمـل نمـود (سـبزواری، رجحان (غیر از وجوب یا استحباب شرعی) و خواسـت شخ

). به این معنا که حضرت، میل و نظر شخصِی خود را بیان کرده، خود را ملتزم به یک حکم اخالقـی و ٢٩١
امتنانی کرده، و فرمودند که اگر ما در حق الناس حدی را اجرا کردیم و منجر به مرگ شخص شد، خودمـان 

کنیم. با وجود چنین احتمالی اسـتدالل بـر اسـاس ایـن روایـت ی(از باب تفضل و لطف)، دیه او را تقبل م
شود چرا که: اذا جاء االحتمال بطل االستدالل.دار میخدشه

توان این گونه پاسخ داد که حمل بر این معنا (مطلق رجحان به خـاطر البته به اشکاالت مطرح شده می
در نص بودن ادله قول اول و مخالفـت نظر شخصی و التزام اخالقی) خالف ظاهر است. از طرفی تشکیک

شود آن قول با اصول و قواعدی نظیر احترام خون مسلمان، و لزوم اکتفا به قدر متیقن (حق الناس) باعث می
تر از قول اول باشد زیرا توانسته است الاقل در بخشی از مدلول، بین دو دسته روایـات که قول دوم قابل قبول

احترام خون مسلمان) جمع نماید از ایـن رو اگـر وجـه جمـع بهتـری ممکـن وادله (هدر بودن کشته حد و
تر است.نباشد، این قول، قابل قبول
مستندات قول سوم

همان طور که بیان شد در مورد این قاعده قول سومی هم وجود دارد که از سوی سید احمد خوانسـاری 
یرد. مبنـای ایشـان ایـن اسـت کـه ظـاهر پـذدر جامع المدارک مطرح شده است. ایشان اصل قاعده را نمی

روایاتی که داللت بر عدم هدر بودن خون مسلمان دارند ابای از تخصیص دارند لذا عمل به روایات مطرح 
باشد. ایشان در این زمینه که چه اش تخصیص ادله هدر نبودن خون مسلمان است مشکل میشده که الزمه

بداننـد ایشـان بیـت المـال را ضـامن رسـدنظر مید لکن بـهانکسی ضامن است صراحتًا اظهار نظر نکرده
).١٦١/ ٧(خوانساری، 

نقد قول سوم
الجمع «گفته مبنی بر تردید در صراحت ادله ال دیه و نیز با توجه به قاعده عقالیی با توجه به نکات پیش

ت آن از بیت المال بین دو توان با اعتقاد به نفی دیه از مجری و لزوم پرداخ، می»مهما امکن اولی من الطرح
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دلیل جمع عرفی کرد و اشکال مطرح شده را دفع نمود.

مستندات قول چهارم
نفی دیه از مجری مجـازات «توان قول به با توجه به نکاتی که در نقد مستندات سه قول اول بیان شد می

دله نشان داده شد که ادله غیر را بهترین نظر در این زمینه دانست. در بررسی ا» و لزوم پرداخت از بیت المال
تـوان بـه عمـوم روایی قاعده الدیه، داللتی بر نفی مطلق دیه (از مجری و بیـت المـال) ندارنـد و نهایتـًا می

توان ادله قول مختار را این روایات استناد جست که این عموم، قابل تخصیص است. با توجه به این نکته می
گونه برشمرد:

دیه توسط ادله احترام خون مسلمان. همان گونه که بیان شد، عمومیـت تخصیص روایات قاعده ال.أ
ادله حرمت خون مسلمان بقدری قوی است که به گفته برخی فقها إبای از تخصیص دارد. با توجه به مبنای 

توان روایات این قاعده را به وسـیله برگزیده مبنی بر تردید در نص بودن روایات مطرح شده قاعده ال دیه، می
ادله حرمت خون مسلمان تخصیص زد و بین این دو دسته از روایـات جمـع عرفـی نمـود. بـدین نحـو کـه 

حرمت خـون مسـلمان بیـت ادلهلکن شودبگوییم عموم نفی ضمان شامل بیت المال و غیر بیت المال می
آمـده نسـبت بـه بر این اساس، مقصود از الدیه و ال قود که در روایـات .کندمیالمال را از این خکم خارج 

)، این وجه ۲۳۸-۲۳۷/ ۴۱گی نظیر صاحب جواهر (مجری حد بوده و در مقام نفی کلی نیست. فقهای بزر
اند. علت این نحو از تعبیر در روایات الدیه هم این است که در این موارد، از جمع را در موارد مشابه پذیرفته

مان (علیهم السالم) با این سخن، قصد شبهه پرداخت دیه یا قصاص نسبت به مجری مطرح است و معصو
نفی آن شبهه را دارند و این خود قرینه دیگری است که مقصود، نفی کلی دیه نیست. مؤید دیگر ایـن وجـه، 

»َمْن ُأِقـیَم َعَلیـِه َحـدٌّ َفَمـاَت َفـَال ِدیـَة َو َال َقـَودَ «روایت دیگری است که در آن قصاص نیز نفی شده است 
. توجه به این نکته که قصاص فقط قابل نفی از مجـری حـد اسـت و نفـی آن از )۲۳۳/ ۱۸(محدث نوری، 

دهد که به قرینه وحدت سیاق، امام در مقام نفی دیه و قصـاص از مجـری معناست، نشان میبیت المال بی
داشت.داشتند آمدن قصاص و دیه در کنار هم معنی نمیاند و اگر از بیت المال هم قصد نفی میحد بوده
ـُص «علت منصوصه در روایت زید الشحام. از باب قاعده .ب ـُم و ُتَخصِّ از آنجاکـه علـت » العلة ُتَعمِّ

اختصاص بـه مجـری حـد دارد )۲۹۱/ ۷(کلینی، » َلْو کاَن َذِلک َلْم یْقَتصَّ ِمْن َأَحٍد «ذکر شده یعنی عبارت 
حکم نفی دیه نیز، اختصاص پس » کنداگر مجری را ضامن بدانیم دیگر کسی جرأت اجرای حد پیدا نمی«

شود.یابد و این علت و به تبع، حکم، شامل بیت المال نمیبه مجری می
قاعده اقتصار: نفی دیه، خالف اصل و قاعده است و باید به قدر متیقن آن عمل شود؛ قدر متـیقن، .ت

همان نفی دیه از مجری است.
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د کـه اگرچـه مجـری را ضـامن کنـاصل احتیاط در محل بحـث اقتضـا میاحتیاط در امور مهمه..ث

ندانستیم اما برای جلوگیری از تضییع احتمالی حق ورثه مقتول، دیه را از بیت المال پرداخت نمـاییم. البتـه 
ممکن است گفته شود، احتمال تضییع حق ورثه با احتمـال تضـییع امـوال بیـت المـال تعـارض و تسـاقط 

ی تشکیل بیت المال این است که از تضییع حقوق افـراد هاکنند؛ مگر آنکه بگوییم اساسًا یکی از فلسفهمی
جلوگیری کند.

توان مؤّیداتی را بر این نظر لحاظ کرد؛ از جمله:همچنین می
قاعده الضرر: حدیث الضرر نیز بر این مبنا که داللت بر لزوم تدارک ضرر دارد، مؤید دیگـر ایـن .أ

ا این اتفاق متضرر شده و باید این ضرر با دیه جبـران تواند باشد؛ زیرا مجرم مستحق قتل نبوده و بمطلب می
توان اشکال نمود که شارع مقدس از قبل به مکلف فرموده است مثًال شرب خمر حرام اسـت شود. البته می

خوری و اگر بر اثر تازیانه کشته شدی خونت هدر است؛ اما مکلـف بـر اثـر و اگر مرتکب شوی تازیانه می
د را در چنین وضعیتی قرار داده است. به شیعه همین دلیل الضرر به عنوان مؤید ذکر اقدام و سوء اختیار، خو

شد.
تواند مؤّید دیگری بـرای ایـن نظـر ) نیز می۲۲۶/ ۲۷قاعده خطا القاضی من بیت المال (عاملی، .ب

در این مورد خصوصیتی ندارد و با الغای خصوصیت، شامل مجـری» قاضی«باشد. البته با این توضیح که 
ظهور در غفلت دارد و یکی از شرایط اجرای قاعـده الدیـه، » خطا«شود. مگر آنکه گفته شود، کلمه هم می

عدم غفلت مجری در اجرای مجازات است.

قلمرو شمول قاعده
. اجرای قاعده در قصاص١

در این مورد در روایتی از امام صادق علیه السالم نقل شده که صراحتًا ضمان را از مجری قصاص نفـی 
فرمایند اگر قرار باشد که از ُمجرِی قصاص، دیه گرفته شود، دیگر هیچ کس، اقـدام بـه کند، حضرت میمی

َلْو کـاَن َذِلـک «... گردد:شود و تعطیل میکند، حکم قصاص، در مورد کسی اجرا نمیاجرای قصاص نمی
). روشن است که این تعلیل، نه تنها اختصاص ندارد بلکـه فراتـر از ۲۹۱/ ۷(کلینی، » َلْم یْقَتصَّ ِمْن َأَحٍد...

ُم «آن به حکم  گیرد.ها را در بر می، حدود و تعزیرات و به طور کلی تمامی مجازات»العلُة ُتَعمِّ
مورد، لفظ قصاص نیز وجود دارد که داللت بر عدم ضمان در همچنین در بین روایات وارد شده در این

کند. لذا اگر نظر مشهور را (مبنی بر این که مفاد قاعده نفی کلی ضمان است) بپـذیریم، اجرای قصاص می
توان شمول قاعده را در اجرای قصاص نیز جاری دانست. چنانچه بسیاری از فقها از جملـه شـیخ مفیـد می
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)، ۳۶۱/ ۳)، ابـن ادریـس حّلـی (ابـن ادریـس، ۲۰۶/ ۱۰تهدیب االحکـام، طوسی ()، شیخ ۷۴۳(مفید، 

) قائل به عدم ضمان به صورت کلی ۲۳۷/ ۱۵مسالک، ) و شهید ثانی (۳۴۷/ ۹عّالمه حّلی (عّالمه حّلی، 
توان به ادله مطرح شده برای سـرایت قاعـده بـه قصـاص مطـابق بـا در اجرای قصاص هستند. همچنین می

ای مورد پذیرش استناد جست.مبن
. سرایت قاعده به تعزیرات٢

شـود یـا یکی از سؤاالت مطرح شده پیرامون قاعده این است که آیا قاعده فوق شامل تعزیـرات نیـز می
خیر؟

لذا باید برای عدول از ایـن اصـل در تعزیـرات دلیـل در واقع اصل اولیه بر حرمت خون مسلمان است
/ ٤١داننـد (صـاحب جـواهر، هور فقهای شیعه قاعده را در تعزیرات جاری میمشمستحکمی داشته باشیم. 

٤٧٠.(
با توجه به نظر مشهور مبنی بر نفی کلی ضمان برای سرایت قاعده به تعزیرات این گونه اسـتدالل شـده 
است: در لسان روایات حد به صورت مطلق استعمال شده است در این حالت به معنی مطلق عقوبت بوده 

شود لذا روایاتی که دال بر هدر بودن خون کسی که بـر اثـر اجـرای حـد کشـته شـده ل تعزیر هم میو شام
).٦٩٨/ ٢شود. اما همه فقها چنین استعمالی را قبول ندارند (موسوی اردبیلی، است، شامل تعزیر هم می

لفقاهـة، همچنین به الغاء خصوصیت و سرایت حکم هم استناد شده اسـت (مکـارم شـیرازی، انـوار ا
و با توجه به مبنای مطرح شده مبنی بر آبـی از ). لکن ادله حرمت خون مسلمان بسیار مستحکم است٣٩٣

همچنـین در میـان فقهـا . آن ادله، مخـدوش اسـتبا چنین استداللی تخصیص زدن هاآنتخصیص بودن 
تـوان در ایـن صـورت نمی). ٣١٨دانند (منتظری، نظام الحکم فی اإلسالم، برخی تعزیر را نوعی تأدیب می

الغاء خصوصیت را مطرح نمود زیرا باید قاعده را در تادیبات هم جاری بـدانیم در حـالی کـه چنـین امـری 
).١٥٥، تعزیر و گستره آن، کارمرد پذیرش فقهای شیعه نیست (ممو

/ ٢یلـی، اند (موسـوی اردبنکته دیگر آنکه برخی از فقها به اصل برائت و قاعده احسان نیز تمسک کرده
ایت قاعـده بـه همچنین شـیخ طوسـی قائـل بـه عـدم سـردر قسمت حدود بیان شد. هاکه پاسخ آن)٦٩٨

قـانون مجـازات اسـالمی نیـز قاعـده را در تعزیـرات جـاری ٤٨٥). مـاده ٦٣/ ٨مبسـوط، تعزیرات شده (
.داندنمی

ه وجود نخواهد آمـد. در لکن توجه به مبنای مورد پذیرش مشکلی از ناحیه ادله حرمت خون مسلمان ب
اما بر اساس شدترین اشکال نسبت به مبنای مشهور از ناحیه ادله حرمت خون مسلمان مطرح میواقع مهم

قاعده را در تعزیرات هم جاری نمود و چنین توانمیمبنای اتخاذ شده به مفاد این ادله عمل شده است. لذا 
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از ناحیه شارع و سایر خصوصیات مشـترک و همچنـین بـا با توجه عقوبت بودن حد و تعزیر استدالل کرد: 

تر اشاره شد، نیازی به الغـای خصوصـیت نباشـد، و تعزیـر، حتـی اگـر ای که پیشتوجه به علت منصوصه
هـا از بپذیریم که مشمول عنوان حد نیست، مشمول علت آن بوده و از این رو این حکم، به تمـامی مجازات

یابد.جمله تعزیرات، تعمیم می
عدم سرایت قاعده به تأدیب. ٣

همان طور که در مفردات قاعده بیان شد تعزیر در لغت به معنای تأدیب است اما در فقه دو امر متفاوت 
گـردد. در باشند و مورد هر یک با دیگری فرق دارد. تعزیر در قبال عملی که ذاتٌا حـرام اسـت جـاری میمی

که صدور آن از نظر عرف و عادت شایسته نبوده و ذاتٌا بـه حـد گرددحالی که تأدیب در قبال عملی اجرا می
رسـد حرمت شرعی نرسیده است. همچنین مقـدار ضـربات در آن نیـز بـه مقـدار ضـربات در تعزیـر نمی

). نکته دیگر آن که تعزیر بیشتر جنبـه مجـازات دارد امـا ٥٥٠/ ٣(منتظری، مبانی فقهی حکومت اسالمی، 
).١٤١(مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، تأدیب جنبه تربیتی دارد 

ال «داند: آید که ایشان، قاعده الدیه را در مورد تأدیب هم جاری میاز ظاهر کالم ابن زهره حلبی بر می
مشهور فقهای شیعه قائل به ضمان در تأدیب ) اما٤٢٠(ابن زهره، »دیَة لمقتوِل الحدوِد و اآلداِب المشروعة

).١٥٥تعزیر و گستره آن، هستند (مکارم شیرازی،
ای است که داللت بر وجوب دیه قتل خطا دارد که ترین دلیل مبنی بر ضمان در تأدیب، اطالق ادّلهمهم

گیرد و از طرفی دلیل خاّصی که این مسأله را استثنا کند وجود ندارد (مکارم شیرازی، تأدیب را هم در بر می
یب به شرط حفظ سالمتی جایز است (شیخ طوسی، مبسـوط، ). همچنین تأد١٥٧-١٥٨تعزیر و گستره آن، 

). البته شاید بتوان این ادعا را مطرح نمود که تعزیر و تأدیب در لسان روایات به یک معنا هستند لـذا ٦٦/ ٨
توان قاعده را در تأدیب هم جاری دانست لکن از آنجایی که این قاعده بـر خـالف ادلـه اولیـه مبنـی بـر می

شـود. لـذا ن است لذا باید به قدر متیقن اکتفا نمود و قدر متـیقن تأدیـب را شـامل نمیحرمت خون مسلما
توان قاعده را در تادیبات جاری دانست.نمی

ضوابط اجراي قاعده
اجرای این قاعده مقّید به ضوابطی است که با توجه به آنچه در منابع فقهی موجود است به ترتیـب زیـر 

باشد:می
مجازات. صحت شرعی تعلق ١

مقصود از این مورد، صحیح بودن اجرای حد از نظر شرعی، و به تعبیری، عدم خطا در مجازات، و بـه 
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عبارت سوم، استحقاق مّتهم نسبت به حد است؛ مثًال اگر بعد از اجرای حـد، معلـوم شـود شـاهدان دروغ 

-٢٥٨/ ١ی، شرح لمعـه، ها ضامن هستند (شهید ثاناند، در این صورت قاعده جاری نخواهد شد و آنگفته
٢٥٩.(

تواند ناظر به سایر مواردی که اجرای حکم، غیر شرعی بوده نیز باشد؛ مثًال جایی همچنین این مورد می
ها کشف گردد. در این مورد، فقها بیت المال را که جرم به واسطه شهادت شهود، جاری شود و بعدًا فسق آن

).٢/٤٨١خمینی، امام دانند (ضامن دیه مقتول می
توان به این نتیجه رسید که اگر اجرای حدی منجر بـه بنابراین، با بررسی موارد مختلف در این رابطه می

باشد.باشد، در صورتی قاعده اجرا خواهد شد که بر اساس حکمی صحیح و شرعی اجرا شدهمرگ شده
. عدم تعدی و تجاوز٢

در روایتی از امام صادق علیه السالم نقـل شـده در این رابطه در متون شرعی ضوابطی مطرح شده مثالً 
است.
ْن ُأِقیَم َعَلیِه اْلَحدُّ َفَماَت َأ یَقاُد ِمْنهُ « ِه ع َقاَل: َسَأْلُتُه َعمَّ اِس َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ ی ِدیُتـُه َقـاَل َعْن َأِبی اْلَعبَّ َأْو یَؤدَّ

).٢٧٨/ ١٠ب االحکام، (طوسی، تهذی٦»َال ِإالَّ َأْن یَزاَد َعَلی اْلَقَود
کند بر این که نباید در اجرای حدود تعدی نمـود و اگـر تعـدی شـود این روایت به صراحت داللت می

) و امـام خمینـی نیـز ٤٧١/ ٤١صاحب جواهر (صاحب جواهر، شود.قطعًا از دایره شمول قاعده خارج می
).٤٨١/ ٢(داننداین حکم را مشروط به عدم تجاوز می

توان نتیجه گرفت که یکی از ضوابط اجرای قاعده، عدم تجاوز و تعدی در اجرای حد است.ن میبنابرای
. اشتراط اذن حاکم شرع٣

این قید ناظر به مجری حد است.
فقهای شیعه به استثنای برخی حدود مثل حد ساب النبی (صل الّله علیـه وآلـه وسـلم) (شـهید ثـانی، 

دوره غیبت امام معصوم (علیه السالم) به جز حاکم شـرع و شـخص ) معتقداند که در٣٧٠/ ٢شرح لمعه، 
مأذون از ناحیه او، کسی حق اقامه حدود را ندارد. لذا یکی از شرایط هدر بودن خون فردی که بر اثر اجرای 

شده است آن است که حد با اذن حاکم شرع جاری شده باشد.حد شرعی کشته

مرگ خاطربهمرده است، پرسیدم که: آیا وکسی که حد بر او جاري شدهدربارهاز امام صادق علیه السالم «ابوالعباس گوید: 6
شـده  (نه قصاص نه دیه)، مگر اینکه بر قصاص افـزوده  نهپردازند؟ حضرت فرمود: او را میدیهیا گیردمیاو قصاص صورت 

).»181/ 31، (بروجرديباشد
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. عدم صدق قتل عمد٤

و به موت باشد یا علم کشته شدن فرد در صورت اجـرای حـد وجـود داشـته باشـد در صورتی که فرد ر
).٣٩٥؛ مکارم شیرازی، أنوار الفقاهة، ١٦١/ ٧اجرای حد از مصادیق قتل عمد خواهد بود (خوانساری، 

نکته دیگر آنکه برخی فقها در بحث شرایط قتل عمد، صرف وجود قصد کشتن را ولو در جایی که فعل، 
باشد و در دانند؛ به این معنا که مرتکب با انجام کاری، قصد قتل فردی را داشته ده نباشد کافی میعرفًا کشن

/ ٢عمل نیز قتل واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعًا موجب قتـل بشـود، خـواه نشـود (شـهیدثانی، مسـالک، 
ق.م.آ).٢٩٠). قانون مجازات اسالمی نیز همین نظر را پذیرفته است (ماده ٣٩٧

لذا بر این اساس شاید بتوان این قید را هم جزو شرایط اجرای قاعده دانست.

بررسی حقوقی قاعده
بـه رئـیس جمهـور ١٣٩٠این قاعده در الیحه اولیه قانون مجازات اسالمی و نیز در قانونی که در سـال 

١٣٩٢می مصوب سـال قانون مجازات اسال٤٨٥ابالغ گردیده و دوباره مسترد شد، نیامده بود. اما در ماده 
به صراحت بیان شده است. در این ماده آمده است:

هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته «
ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صـدمه، عمـدی یـا مسـتند بـه شود یا صدمه

شـود. در غیـر ایـن صـورت در مـورد م، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میتقصیر باشد، مجری حک
»شود.قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت می

گذار در این ماده در مورد حدود و قصاص، مطابق با مشهور فقهای شـیعه اسـت. کـه اصـل نظر قانون
دانند و تفاوتی میان حق الله وحق الناس قائل نیستند. البته حدود جاری میقاعده را پذیرفته آن را در تمامی 

مطابق با این دیدگاه دیه فردی که بر اثر اجرای حدود حق اللـه کشـته وارد شده است. ایبر این ماده خدشه
هم تخصیص روایـاتی کـه بـه صـورت عـام نفـی شده را باید از بیت المال پرداخت نمود. مبنای شرعی آن

چنین فلسفه. بر این اساس استکنند،میروایاتی که صرفًا در حق الله نفی ضمان وسیلهبه کنندمان میض
حکمی آن است که در اجرای حدود حق الله برای تمامی جامعه منفعت دارد لدا تبعات آن از جملـه تلـف 

برنـد حکـم بهـره میدر حق النـاس صـرفًا افـراد محـدودی از ایـنشدن محکوم علیه قابل توجیه است اما
).٣٤١-٣٤٠/ ١(زراعت، 

گیرد و بیت همچنین بنابر این ماده قاعده در قصاص نیز جاری است اما شمول آن تعزیرات را در بر نمی
داند. نکنه دیگر آنکه در تبصره این مـاده آمـده چنانچـه ورود آسـیب اضـافی مسـتند بـه المال را ضامن می
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رسـد ایـن مینظرظاهرًا چنین قیدی در کالم فقها نیامده است اما بهمحکوم علیه باشد ضمان منتفی است.

باشد.هانکته مفروض آن
قانون مجازات اسـالمی تأدیـب ١٥٨ای بیان نشده اما بر اساس ماده در این ماده نسبت به تادیبات نکته

. لکن جرم استکودک توسط اولیاء مشروط بر این که در حد متعارف و حدود شرعی باشد جزو مستثنیات 
که اگر منجر به مرگ شود ضمان آور اسـت آیددست میمقید نمودن این ماده به رعایت موازین شرعی بهاز 

).٦٦/ ٨است (شیخ طوسی، مبسوط، حفظ سالمتی تأدیبزیرا یکی شرایط شرعی 
ف قانونی، هرگاه مأموری در اجرای وظای«قانون مجازات اسالمی آمده: ٤٧٣نکته دیگر آن که در ماده 

عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهـده بیـت 
آن ٤٨٥مـاده رسـد میلکن به نظر شودعموم این ماده شامل حدود و قصاص و تعزیرات می» المال است.

م در مفـاد قاعـده خدشـه را تخصیص بزند و قصاص و حدود را از شمول آن خارج کند. البته اگـر بخـواهی
نموده و آن را نپذیریم با توجه به این ماده ضمانی بر عده مجری مجازات نخواهد بود و نهایتًا این بیت المال 

است که ضامن است.

رابطه قاعده با سایر احکام و قواعد
. ضمان قتل١

مقتول، مهدور الدم بر اساس حکم اولیه، قتل، اعم از عمد و غیر عمد، موجب ضمان است مگر آن که
باشد؛ فردی که حد بر او جاری شده مهدور الدم نبوده، مستحق سلب حیات نیست. از طرفی بـا توجـه بـه 
مبنای مشهور به موجب قاعده ال دیه، فردی که بر اثر اجرای حد شرعی کشته شده، خونش هدر است. لـذا 

میان این دو حکم در نگاه اولیه تعارض وجود دارد.
رسد با توجه به آن که یکی از شرایط قصاص، در قتل عمد، عدوانی بودن قتـل اسـت (شـهید نظر میبه

کند، شرایط قصـاص منتفـی ) و از طرفی بر اجرای حد، عنوان عدوان صدق نمی٣٩٦/ ٢ثانی، شرح لمعه، 
است. قبًال نیز بیان شد که یکی از شرایط اجرای قاعده، عدم صـدق قتـل عمـد اسـت و از ایـن رو، بحـث

قصاص منتفی است.
اما در رابطه با دیه، با توجه به استدالل سید محمد کاظم مصطفوی، این دو حکـم موضـوعًا جـدای از 

ها تخصـص اسـت. ایشـان یکـی از علـل هـدر بـودن را منتفـی بـودن موضـوع قتـل هم هستند و رابطه آن
دیگر، در بحث قاعـده الدیـه، دانستند. یعنی اجرای حد و قتل، موضوعًا جدای از هم هستند. به عبارتمی

توان گفت که مجری حد، شخص را کشته است؛ بلکه اساسًا قتل، نتیجـه اجـرای حـد و عمـل حقیقتًا نمی
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طور کـه خود شخص بوده است؛ در نتیجه ال دیه از موضوع ضمان قتل، تخصصًا خارج است. البتـه همـان

شده قابـل خدشـه اسـت. بـر ایـن اسـاس رابطـه بیان شد استداللی که در رابطه با انتفاء موضوع دیه مطرح
تخصص منتفی خواهد بود. اما با توجه به مبنای مشهور ظاهر امر، نشان از رابطه عام و خاص و تخصـیص 

زنند. امـا اگـر ادلـه حرمـت خـون دارد، به این شکل که ادله قاعده الدیه، قاعده ضمان قتل را تخصیص می
در نص بـودن ادلـه ال دیـه خدشـه وارد کنـیم، ادلـه حرمـت خـون مسلمان را غیر قابل تخصیص بدانیم و 

زنند که در این صورت دیگر تعارضی بـین ادلـه ال دیـه و ضـمان قتـل مسلمان، ادله ال دیه را تخصیص می
نخواهد بود. در ادامه به این امر مفصًال پرداخته خواهد شد.

. قاعده دم المسلم ال یذهب هدراً ٢
مشهور است، بر اهمیت خون مسلمان از نظر حکم وضعی داللـت دارد. بنـابر این قاعده که میان فقها

نظر برخی فقها مورد این قاعده جایی است که قتلی صورت گیرد لکن قاتل مشـخص نباشـد (مصـطفوی، 
شود که اختصاص به این مورد ندارد؛ بلکـه مـورد آن، هـر جـایی ). اما با بررسی ادله قاعده روشن می١٢٩

شته شود و امکان گرفتن دیه از قاتل وجود نداشته باشد؛ خواه قاتـل او مشـخص نباشـد یـا است که کسی ک
دسترسی به او و نزدیکان وی نباشد و یا به جهت فقر مالی وی و نزدیکانش، امکان اخذ دیه وجـود نداشـته 

لمان، هـدر باشد. در این صورت، طبق این قاعده باید دیه او از بیت المال پرداخت گردد چراکه: خـون مسـ
رود.نمی

شود، عدم امکان اخذ دیه از قاتل و نزدیکان وی صرفًا مورد (شأن نـزول) ایـن با این توضیح روشن می
حکم است و اینکه حضرت در مواردی نظیر عدم شناخت قاتل، یـا معسـور بـودن وی ایـن قاعـده را بیـان 

ًا مصـادیق و فروعـات آن علـت کلـی اند از باب تعلیل حکم به علت عام است و موارد مـذکور، صـرفکرده
هستند.

کنیم:برای نمونه، دو مورد از روایات مربوط به این بحث را ذکر می
پرسد که مرتکب قتل عمدی شده و روایت اول: ابی بصیر از امام صادق علیه السالم در مورد مردی می

شود وگرنه از نزدیکان او اخذ میگریخته است. حضرت در پاسخ فرمودند: اگر قاتل، مالی دارد، دیه از مال 
َال یْبُطـُل َدُم اْمـِرٍئ «پردازد چراکـه: شود و اگر خویشانی ندارد، امام دیه او را میاو به ترتیب قرابت اخذ می

).۳۶۵/ ۷(کلینی، » ُمْسِلٍم 
بـر روایت دوم: از امام باقر علیه السالم در مورد مردی پرسیده شد که مرتکب قتل عمد شده ولی حـّد، 

شـود، سـپس گروهـی دیگـر، او اقامه نشده و شهادتی علیه او صورت نگرفته است تا اینکه دچار جنون می
ها شهادت دادند که وی هنگـام ارتکـاب قتـل، از دهند. حضرت فرمودند: اگر آنعلیه او شهادت به قتل می
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تـول، دیـه پرداخـت صحت عقل برخوردار بوده است، باید قصاص شـود؛ وگرنـه ... از مـالش بـه ورثـه مق

(کلینی، » َو َال یْبُطُل َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم.«شود: شود و اگر مالی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت میمی
٢٩٥/ ٧.(

حال که مفاد قاعده خون مسلمان روشن شد باید رابطه این دو قاعده را بررسی کنیم. در این خصوص، 
کرد:توان مطرح دست کم سه احتمال می

زند. این وجه جمع، مـورد توجـه قاعده خون مسلمان، عام است و قاعده الدیه آن را تخصیص می)۱
مشهور واقع شده است.

اگر محل اجرای قاعده خون مسلمان را جایی بدانیم که قاتل مشـخص نباشـد شـاید بتـوان گفـت )۲
است که البته همان طور که موضوع این دو قاعده متفاوت است؛ زیرا در ال دیه در ظاهر امر، قاتل مشخص

بیان شد این مبنا مورد پذیرش نیست.
زند؛ در نتیجـه طبـق قاعده خون مسلمان، غیر قابل تخصیص است و قاعده الدیه را تخصیص می)۳

شود و طبق قاعده خون مسلمان، دیه بر عهده بیت المال قرار قاعده الدیه، دیه از مجری مجازات برداشته می
گفته این وجه جمع، بهترین راه حل خواهد بود و به کمـک آن، در بیشـترین به نکات پیشگیرد. با توجه می

حد، به مضمون دو قاعده عمل شده است. جالب است که مشابه این جمع در مـوارد دیگـری توسـط فقهـا 
صورت پذیرفته و برخی روایات نیز ظاهر در آن است؛ مثًال صاحب جواهر پـس از ذکـر حـدیثی مبنـی بـر 

ای کـه بـه خـاطر تـرس از حضرت علی علیه السالم به پرداخت دیه از بیت المال در مورد زن حاملهحکم 
مشاهده فراریان جنگ جمل، ابتدا فرزندش مرده بود، و به تبع آن خودش هم جان داده بود، معتقدند که این 

بر غیر بیت المـال این است که » عقل و ال قصاص٧لیس فی الهایشات«حدیث مبّین آن است که منظور از 
داند که متصل بـه روایـت اول چیزی نیست (أی علی غیر بیت المال) و شاهد دیگر آن را روایت دیگری می

) که حضرت علی علیه السالم دیه چنین شخصی را در بیت المال قـرار ۳۵۵/ ۷در کافی نقل شده (کلینی، 
).۲۳۸-۲۳۷/ ۴۱دادند (صاحب جواهر، 

گیرينتیجه
توان گفت اصل قاعده را تقریبٌا مشـهور از جمله قواعد فقه جزا است. می» یة لمن قتله الحدال د«قاعده 

اند؛ لکن شمول و مفاد آن مورد اختالف است. بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه ایـن فقهای شیعه پذیرفته

شود، در حالی که قاتـل  جروح می(مثل جنگ جمل) که در شب یا روز واقع شده و شخصی در اثر آن کشته یا مهاییفتنه-7
.یا جارح معلوم نیست
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ای ترین ادلهمکند که بر اثر اجرای حد شرعی کشته شده است. مهقاعده داللت بر هدر بودن خون کسی می

کنـد. ها استناد شده روایاتی است که بنابر نظر مشهور داللت بر نفی کلـی ضـمان میکه در این مورد به آن
لکن بر اساس برخی شواهد و قرائن از جمله تردید در صراحت روایات مطرح شده مبنی بر نفی کلی ضمان 

تـوان ادلـه مطـرح شـده را تخصـیص زد و و از طرفی اباء از تخصیص داشتن ادله حرمت خون مسلمان می
کند و در واقع روایات مطرح شده در مقام نفی نتیجه گرفت که قاعده داللت بر نفی ضمان از مجری حد می

اند، است. که در این صورت دیه کسی که بر اثر اجـرای حـد ضمان از افرادی که در اجرای حد نقش داشته
. چنین جمعی در مورد مشابه مورد پذیرش صاحب جواهر قـرار کشته شده باید از بیت المال پرداخت شود

همچنین با توجه به مبنای مشهور سرایت قاعده به تعزیرات خالی از اشکال نیسـت و در میـان است.گرفته
اند. اما اگر مفاد قاعـده را نفـی ضـمان از مجـری حـد بـدانیم فقها برخی سرایت آن را به تعزیرات نپذیرفته

توان قاعـده را در قصـاص جـاری را به تعزیرات هم سرایت داد. همچنین طبق هر دو مبنا میتوان قاعده می
دانست لکن سرایت آن به تأدیب مورد پذیرش نیست.

قانون مجازات اسالمی نسبت به مفاد قاعده از نظر مشهور فقهای شیعه پیروی ٤٨٥گذار در ماده قانون
پذیرد. لکن بر اساس نظریـه مطـرح مول آن را در تعزیرات نمینموده و قایل به نفی کلی ضمان است. اما ش

شده این قاعده داللت بر نفی ضمان از مجریان مجازات نمـوده و دیـه فـردی کـه بـر اثـر اجـرای حـدود و 
کشته شده باید از بیت المال پرداخت شود.اسالمیهایمجازات

منابع
یم  ترجمه: ناصر مکارم شیرازی)(قرآن کر

یر الفتـاوی، محمد بن احمدابن ادریس،  ، قـم، دفتـر انتشـارات اسـالمی وابسـته بـه جامعـه السرائر الحاوی لتحر
ق.١٤١٠مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 

، ، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قـممن ال یحضره الفقیهابن بابویه، محّمد بن علی، 
.ق١٤١٣چاپ دوم، 
ق.١٤١٦جا، مؤسسه قرطبه، چاپ اول، بیالتلخیص الحبیر،سقالنی، احمد بن علی، ابن حجر ع

ه امـام صـادق (ع)، چـاپ اول، ، قـم، مؤسسـغنیة النزوع إلی علمی األصـول و الفـروع، ابن زهره، حمزة بن علی
ق.١٤١٧

م.١٩٩٧، مکه، مکتبة المکیه، چاپ اول، المقنعابن قدامه، عبدالله بن احمد، 
ق.١٤٠٥، بیروت، المکتب اإلسالمی، إرواء الغلیلی، محمد ناصر، األلبان

، ترجمه مهدی حسینیان قمی و دیگران، تهران، انتشارات فرهنگ سبز، چاپ اول، منابع فقه شیعهبروجردی، حسین، 
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ق.١٤٢٩

پ اول، ، بیـروت، دار العلـم للمالیـین، چـاتاج اللغة و صحاح العربیـة-الصحاح جوهری، اسماعیل بن حماد،
ق.١٤١٠

ق.١٤٠٩، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السالم، چاپ اول، وسائل الشیعةحرعاملی، محمد بن حسن، 
یر الوسیلةروح الله، امام خمینی،  تا.، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بیتحر

ق.١٤٢٢، چاپ اول، ، قم، مؤسسة إحیاء آثار اإلمام الخوئی، مبانی تکملة المنهاجخویی، ابو القاسم
.١٣٩٣، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، شرح مبسوط قانون مجازات اسالمی مبحث دیاتزراعت، عباس، 

ق.١٤١٣دفتر حضرت آیة الله، چاپ چهارم، -، قم، مؤسسه المنار مهّذب األحکامسبزواری، عبد األعلی، 
الـدار اإلسـالمیة، چـاپ اول، -بیروت، دار التراث ،مامیةاللمعة الدمشقیة فی فقه اإلشهید اول، محمد بن مکی، 

ق.١٤١٠
انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، قم،،غایة المراد فی شرح نکت اإلرشاد________________،

ق.١٤١٤چاپ اول، 
قـم، طان العلمـاء)،سـل-الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشـی ، شهید ثانی، زین الدین بن علی

ق.١٤١٢انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، چاپ اول، 
، قم، مؤسسة المعارف اإلسالمیة، چاپ اول، مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم، ________________

ق.١٤١٣
ق.١٤١٤، چاپ اول، جا، معهد التعالیم االسالمیة، بیالفقه، القواعد الفقهیة، شیرازی، محمد حسینی

، بیروت، دار إحیاء التراث العربـی، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالمصاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر، 
تا.چاپ هفتم، بی

ق.١٣٩٠، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، االستبصار فیما اختلف من األخبارطوسی، محمد بن حسن، 
ق.١٤٠٧انتشارات اسالمی، ، قم، دفترالخالف______________، 
، تهران، المکتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة، چـاپ سـوم، المبسوط فی فقه اإلمامیة______________، 

ق.١٣٨٧
ق.١٤٠٧، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ چهارم، تهذیب األحکام______________، 

یعةمختلف الشیعة فی أعالمه حّلی، حسن بن یوسف،  ، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسـته بـه جامعـه حکام الشر
ق.١٤١٣مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 

یر الوسیلة فاضل موحدي لنکراني، محمد،  یعة فی شرح تحر ، قم، مرکز فقهی ائمـه اطهـار الحدود-تفصیل الشر
ق.١٤٢٢علیهم السالم، چاپ اول، 

، تهـران، دار نشـر اللـوح الشافی فی العقائد و األخالق و األحکامی، فیض کاشانی، محمد محسن ابن شاه مرتض
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ق.١٤٢٥المحفوظ، چاپ اول، 

ق.١٤٠٤، قم، المطبعة العلمیة، چاپ اول، تسهیل المسالک إلی المدارکالله بن علی مدد، کاشانی، حبیب
ق.١٤٠٧، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ چهارم، الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب
ق.١٣٨٦، قم، دفتر تبلیغات اسالمی، چاپ اول، حکام السلطانیهال اماوردی، علی بن احمد، 

ق.١٤٠٩، بیروت، مؤسسة الرسالة، کنز االعمالحسام الدین، بنمتقی هندی، علی
ق.١٤٠٦، تهران، مرکز نشر علوم اسالمی، چاپ دوازدهم، قواعد فقهمحقق داماد، مصطفی، 

، قم، انتشارات کتابخانه و چاپخانه آیة الله مرعشـی السرقة علی ضوء القرآن و السنةهاب الدین، مرعشی نجفی، ش
ق.١٤٢٤نجفی (ره)، چاپ اول، 

تا.نا، چاپ اول، بیجا، بی، بیمصطلحات الفقهمشکینی، علی، 
ین حـوزه علمیـه قـم، ، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسة قاعدة فقهیةأممصطفوی، محمد کاظم، 

ق.١٤٢١چاپ چهارم، 
.١٣٧٥، قم، اسماعیلیان، چاپ پنجم، أصول الفقهمظفر، محمد رضا، 

ق.١٤١٣رحمة الله علیه، چاپ اول، -قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید المقنعة،مفید، محّمد بن محمد، 
قم، دفتـر انتشـارات اسـالمی األذهان، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشادمقدس اردبیلی، احمد بن محمد، 

ق.١٤٠٣وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 
، قم، انتشارات مدرسة اإلمام علی بن أبی طالـب کتاب الحدود و التعزیرات-أنوار الفقاهة مکارم شیرازی، ناصر، 

ق١٤١٨چاپ اول، علیه السالم، 
م، انتشارات مدرسة اإلمام علی بن أبی طالب علیـه السـالم، چـاپ اول، ، قتعزیر و گستره آن_____________، 

ق.١٤٢٥
ق.١٤٠٩قم، نشر تفکر، چاپ دوم، دراسات فی والیة الفقیه و فقه الدولة اإلسالمیة،منتظری، حسین علی، 

، مترجم: محمود صلواتی، و ابوالفضل شـکوری، قـم، مؤسسـه مبانی فقهی حکومت اسالمی____________، 
ق.١٤٠٩یهان، چاپ اول، ک

ق.١٤١٧، قم، نشر سرایی، چاپ دوم، نظام الحکم فی اإلسالم____________، 
، قم، مؤسسة النشر لجامعة المفید رحمـه اللـه، چـاپ دوم، فقه الحدود و التعزیراتموسوی اردبیلی، عبد الکریم، 

ق.١٤٢٧
١٤٠٥، قم، مؤسسه اسـماعیلیان، چـاپ دوم، جامع المدارک فی شرح مختصر النافعموسوي خوانساري، احمد، 

ق.
، بیـروت، مؤسسـه آل البیـت علـیهم السـالم، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلنوری، حسین بن محمد تقی، 

ق.١٤٠٨چاپ اول، 
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