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 دهچکی
 اسالم، ییجزا فقه که برسد نظر به گونهنیا است ممکن یاسالم یهامجازات به یظاهر نگرش در هرچند

 اصل توانیم یفقه و ییروا ،یقرآن یهاآموزه یواکاو با  کنیل دارد، خطاکاران با یسختسر و خشن کردیرو

 حکم صدور و اثبات ق،یتحق ف،کش مراحل در یاقاعده و مبنا که کرد استنتاج را اسالم ییجزا نظام در تسامح

 را اسالم ییجزا فقه در تسامح اصل وجود یفیتوصیلیتحل وشر به اتکاء با تا است آن بر پژوهش نیا است.

به، به سفارش کند. یبررس ییجزا فقه در را آن یرگذاریتأث تیفیک و  اثبات  با حدود دفع اقرار، از یخوددار تو

 یاسالم یهامجازات در تسامح اصل روشن یهاجلوه جرم، اثبات در ودشه و اقرار تعدد بودنیالزام شبهه،
 ،یپوشبزه به بیترغ و سوکی از یانسان کرامت از انتیص در اسالم عتیشر کردیرو انگریب که هستند

 یفریک حقوق یمبنا تواندیم و ندارد اختصاص حدود به اصل نیا است. سو گرید از ییفرزدایک و ییزداجرم
 و ابهام رفع دشده،ای اصل لیتحل و اثبات شود. شامل زین را یشرع یهامجازات ریسا و ردیگ ارقر اسالم
 .دهدیم جهینت را اسالم ییجزا حقوق در موجود یهاچالش به ییگوپاسخ

 اسالم. ییجزا فقه تسامح، اصل تسامح، مجازات، ها:کلیدواژه
                                                 

 .30/33/8031: یینها بیتصو خی؛ تار03/30/8031وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
 نویسنده مسئول.  8
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Abstract 

If Islamic punishments are looked at ostensibly, it may seem that Islamic criminal 

jurisprudence has adopted a rough and harsh approach towards the wrongdoers; 

however, by reinvestigating the teachings of Quran, narrations and Islamic 

jurisprudence one may infer the principle of tolerance in the Islamic criminal system 

which is a foundation and rule in the stages of discovering, investigating, proving and 

issuance of judgment. The present study, through an analytical-descriptive method, 

seeks to prove the existence of the principle of tolerance in the Islamic criminal 

jurisprudence and examine how it affects criminal jurisprudence. The advice to 

repentance and restraining from confession, not imposing Hudud (prescribed 

religious punishments) in cases of doubt and the necessity of multiple confessions 

and witnesses in proving a crime are clear manifestations of the principle of tolerance 

in Islamic punishments which indicate the approach of Islam in protecting human 

dignity on the one hand and encouraging to hide the crimes, decriminalization and 

depenalization on the other. This principle is not limited to Hudud and may be a 

foundation of Islamic criminal law and involve other religious punishments. Proving 

and analyzing the above said principle results in removing ambiguity and responding 

to the current challenges in the Islamic criminal law. 

 

Keywords: Punishment, tolerance, principle of tolerance, Islamic criminal 

jurisprudence 
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 مقدمه

ترین هدف آن، حفظ نظام اجتماعی و دینیی اسیت و ایین بسا مهماز اهداف حقوق کیفری اسالم و چه
هیا از ررییق اصیال  و تربییت ییا از ررییق ارعیا  و تیر  از شود مگر اینکه انسانهدف بلند تأمین نمی

ه شیوند. بنیابراین از کنید، بیاز داشیتدار مییمجازات از ارتکا  اعمالی که ارکان نظام اجتمیاعی را خدشیه
ها از ارتکا  جرم است و بهترین قانون در این زمینیه، قیانونی ترین تأثیرات قانون جزا، بازداشتن انسانمهم

ویژه اگر جرائم سنگینی علیه خیانواده چیون زنیا است که بتواند ارتکا  جرم را به حداقل ممکن برساند، به
. شریعت اسالم در تشیریع کننده این بنای مهم استو متالشی باشد که واردکنندۀ خسارت به بنیان خانواده

های بدنی و خشن چون سنگسار، شالق، قطع دست و قتل برگزیده است تیا قوانین ماهوی جزایی، مجازات
عاملی مهم برای بازدارندگی از ارتکا  جرم و جنایت باشد اما در مقابل، ازحیث شکلی و اثبات احکام آن 

توان گفت که تلقیی خشیونت، جیای ونت یادشده، تلطیف شده و با نگرشی کلی مینحوی است که خشبه
 دهد. پوشی مینوعی از تسامح، تساهل، گذشت و چشمخود را به

های اسیالمی در حقیوق کیفیری اسیالم، اهتمیام نظر علمی و واکاوی اصول حاکم بر مجازاتبا دقت
مجرم نیز مشخص و پیدا است. براسا  شیواهد  شریعت اسالم به حفظ کرامت انسانی و صیانت از حقوق

ای اسیت کیه گونیههای حیدی بهرسد رو  حاکم بر مجازاتمستنبط از نصوص و متون شرعی، به نظر می
ای بیه شیرایط انیدازهاصراری بر اثبات این دسته از جرایم ندارد. در مراحل دادرسی و اثبات جرایم حدی، به

نیست. امکان دارد رویکیرد سیختگیرانه  برخی حدود عماًل اجراشدنیمجرم و شأن توجه شده است که گاه 
کید بر نقش بازدارندگی عمومی کیفر، تحلیل شود؛ زیرا تکیرار در اثبات مجازات های اسالمی در راستای تأ

دهید. در فقیه جزاییی اسیالم بودن خود را از دست مییکیفر در دفعات مکرر، وصف بازدارندگی و ترذیلی
ذیرش اصل برائت اشخاص، در موارد مشهود و مسیلم نییز قواعیدی وجیود دارد کیه مجیازات را عالوه بر پ

 سازد.راحتی از مجرم مرتفع میبه
اصیول »و « جویی کیفری مبنای تفسیر احکیام و قیوانین جزاییی اسیالماصل صرفه»مقاالتی همچون 

و کلیی در حیوزۀ تسیاهل و  صورت عامدر گذشته به« سهولت و مدارا در سیاست جنایی حکومت اسالمی
جویی بر حذف نگیاه برآن رویکرد مقاله، اصل صرفهاند. عالوهگیری در حوزۀ حقوق جزا نگاشته شدهسهل

به ادلۀ شرعی است. توجه مقاله، اصول سهولت و مدارا انگاری باتوجهحداکثری به حقوق جزا و کاهش جرم
ه بخشی از آن نیز سیاست کیفری است و اینکیه در باشد کبیشتر در تساهل در مجموعۀ سیاست جنایی می

تواند مرجحی برای انتخیا  ییک فتیوا باشید ییا در مرحلیۀ قانونگذاری در مراحل تقنین، اصل سهولت می
 عنوان یک الگو مالحظه شود.قانونگذاری در موضوعات عرفی، اصل سهولت به
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های حیدی ۀ تسامح در اثبات مجازاتتحلیلی تدوین شده، به مسئلشیوۀ توصیفیدر این پژوهش که به
ایم. این اصل، حاکم بر سایر قواعد و اصول ناظر به حیدود اسیت. از عنوان مبنای شریعت اسالم پرداختهبه

بیه  پیذیرتعمیماهداف دیگر مقاله، تأسیس یک اصل کلی و جامع است که تنها منحصر به حیدود نبیوده و 
آنچیه حکمیش مسیتقاًل ثابیت معنای ست در این پژوهش، اصل بهباشد. الزم به ذکر اها نیز سایر مجازات
عنوان نوعی از مجیازات اسیت حد نیز به (.47بر غیر خود نیست، به کار رفته است )حسینی، است و مبنی

ر و مخصیوص کیه نیوق و مقیدار آن از سیوی که در برابر تعزیر به کار برده می شود و آن کیفری اسیت مقیر 
شیود. همچنیین تسیامح ین شده و مانع بازگشت مرتکب، به انجام دوبارۀ آن فعل میقانونگذار اسالمی مع

گرفتن )نسبت به کسی در امری( به کار رفته اسیت. تسیامح پوشی، اغماض، بخشیدن و آسانمعنی چشمبه
منظیور، ؛ ابن5/1415؛ حمییری، 5/4712در این مقاله از معنای لغیوی فاصیله نگرفتیه اسیت )دهخیدا، 

 (.4/488یومی، ؛ ف4/289
 

 مستندات دال بر وجود اصل تسامح در فقه جزایی  -1

 آیات -8-8
سهله و سمحه است. بنای قانونگذار اسالم بر این است که قانون را بر اسا  ُیسر و آسیانی اسالم دینی 

قرار دهد؛ ُیسر در شریعت بر سه نوق اسیت  ُیسیر در شیناخت و معرفیت شیریعت و علیم بیه آن؛ ُیسیر در 
گرفتن بیر از جهت سهولت تنفیذش و عمل بیه آن؛ ُیسیر بیه معنیی امیر شیریعت بیر آسیان تکالیف شرعی

گیری در (. آنچه در اینجا محل بحث است، آسیان12/412، الموسوعة الفقهية الكويتيةخودشان و دیگران )
ه صورت صریح و گاه ضمنی به این موضوق اشیار. در سور متعددی از قرآن کریم بهباشدتکالیف شرعی می

ُه ِبُکُم اْلُیْسَر َو ال ُیِریُد ِبُکُم اْلُعْسَر »شده است؛ از جمله آیۀ  که داللت دارد بر اینکه خداوند متعیال « ُیِریُد الل 
(، همیان 33، ارشاد االذهان الى تفسيي  القي ،ن، خواهد و نه تضییق )سبزواریدر جمیع امورتان آسانی می

ست. اگیر در برخیی میوارد، عوارضیی کیه موجیب سینگینی و گونه که تشریع اوامرش در نهایت سهولت ا
کند. نکتیۀ مهیم صعوبت است، حاصل شود؛ یا با اسقاط یا با انواق تخفیفات، تکلیف را بر شما تسهیل می

شیود )سیعدی، پذیر نیست؛ چون همۀ شرعیات و همیۀ تخفیفیات را شیامل میآنکه تفصیل این آیه امکان
َف َعْنُکْم  ُیِریُد »(. همچنین آیۀ دیگر 91 ُه َأْن ُیَخِفَّ ( که بنا به تفاسیری که از آن ذکر شیده، آییۀ 48)نساء  « الَلَّ

شریفه عام بوده و داللت بر این دارد که خداوند خواسته در تکالیف، شرایع، اوامر و نواهی و بلکیه در تمیام 
 (. 4/412، کثیر؛ ابن5/128؛ قرربی، 11/55احکام شرعی تخفیف دهد و سهل بگیرد )فخررازی، 

آید که با عمومات و ارالقیاتی کیه عنوان یکی از مستندات این اصل به شمار میآیات اشاره شده تنها به
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باشند که خداوند متعال در این دین که عبارت است از مجموق احکام، اعم کنندۀ این مطلب میدارند، بیان
یق و عسر متوجه انسان شود، بلکه این دین از احکام تکلیفی و وضعی، حکمی قرار نداده که از جانب آن ض

کننید، از ناحییۀ و شریعت قوانینش آسان و همراه با گذشت است و کسانی که به احکام این دیین عمیل می
تردید (. پس بی1/454، قواعد الفقهيهالعمل به این احکام در وسعت، گشایش و آسانی هستند )بجنوردی، 

گیری کیه یکیی از توانید باشید، چیون آسیاناز جمله حدود را نیز میاین آیات، شامل احکام جزایی اسالم 
های عمومی آن است، باید خواه در عقیده و خواه در احکام، با همۀ متفرعات آن اهداف این دین و از ویژگی

 جاری شود.
 روایات -2-1

ه از ررییق کیاشاره کرد، روایات معتبری اسیت ها توان به آنعنوان مستند اصل تسامح میروایاتی که به
گونه بود که دوست داشتند با میردم اند. در روایات نقل شده که شیوۀ پیامبر)ص( بدینشیعه و سنی نقل شده

اِ  »آسانی و گذشت برخورد کنند  به ْخِفیَف َوالُیْسَر َعَلی الن   (. 8/11)بخاری، « َوَکاَن ُیِحبُّ الت 
امبر)ص( بودم، میردی آمید و گفیت  ای رسیول روزی نزد پی»مالک نقل شده است  بنروایات از انس

ام، حد را بر من جاری نمیا. پییامبر)ص( از او پرسشیی نکیرد، خدا! من مرتکب جرم مستوجب حدی شده
چون وقت نماز فرا رسید، آن مرد با پیامبر)ص( نماز گزارد. هنگامی که پیامبر)ص( نمیاز را بیه پاییان آورد، 

از پیامبر)ص( خواسیت تیا حکیم خداونید را در میورد او اجیرا کنید.  مرد دوباره سخن خود را تکرار کرد و
پیامبر)ص( خطا  به وی فرمود  مگر با ما نماز نگزاردی؟ مرد گفت  آری؛ پییامبر)ص( فرمیود  خداونید 

 (.8/144)بخاری، « گناهت را بخشید
. ایشیان بیه سیرۀ امیرالمؤمنین)ق( نیز در برخورد با جرم حدی، بسیار مشیابه روش پییامبر)ص( اسیت

آمدی، اگر به سراغ ما نمی»منظور اقرارکردن به زنا نزد وی آمده بود، فرمود  شخصی که برای چهارمین بار به
 (.48/55؛ حر عاملی، 15/471)فیض کاشانی، وافی، « آمدیمدنبالت نمیبه

ارانش بیود که، علی)ق( در میان گروهیی از ییدر روایت معتبری از امام صادق)ق( آمده است  درحالی
ام، مرا پاک نما! علیی)ق( فرمیود  بیه منزلیت مردی آمد و گفت  ای امیرالمؤمنین من با غالمی آمیزش کرده

 (.48/144گویی(! )حرعاملی، برگرد، شاید صفرا بر تو غلبه کرده )که چنین می
پوشیی، هکننده بیه بزاین روایات و سایر روایاتی کیه دربردارنیدۀ ایین مضیامین هسیتند، همگیی اشیاره

 گذارد.تأیید میهای اسالمی صحه و پوشاندن گناه و... در فقه جزایی اسالم و بر اصل تسامح در مجازات
 اجماع -2-2

دفعات های مختلف به مسئلۀ بنای حدود بر تخفییف و تسیامح، بیههای فقهی فقیهان در دورهدر آموزه
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رسد که بر این امر اتفاق نظر دارند. ر میتصریح شده است و در این میان هیچ اختالفی وجود ندارد و به نظ
کردن بخشی از آن معنای رفع مشقت حکم شرعی به نسخ یا تسهیل یا حذفهای فقهی، تخفیف بهدر آموزه

الله است، گاه در حقوق بندگان و انیواعی دارد اصل حکم، حرجی باشد. تخفیف گاه در حقوقاست گرچه 
 (.18/14، الموسوعة الفقهية الكويتية... )که گاه به شکل اسقاط است، گاه نقص و
گیری یا سهولت در َدَوران امر بین سخت تمسک کرده وبه این اصل فقهای متقدم و متأخر در آثار خود 
؛ منتهیی 9/442، مختلي ؛ 4/84، تذک ة الفقهاءاند )عالمه حلی، در اجرای حد، جنبۀ سهولت را برگزیده

؛ 5/458، مسيال ؛ شیهید ثیانی، 1/584؛ اعرجیی، 2/118؛ 1/255؛ فخرالمحققین، 9/174المطلب، 
، 11/141؛ 4/81؛ فاضییل هنییدی، 4/49؛ 1/449، مفيياتي ، فیییض کاشییانی، 12/511؛ 11/12؛ 11/454

ای کیه بیه قاعیدۀ درء و در کنیار هیر مسیئله مجمع الفائده(. مقد  اردبیلی در 4/241،رياضرباربایی، 
، 29، 21، 12، 47، 11/7ه تخفییف و تسیامح گرایییده اسیت )رعایت احتیاط در حدود استشهاد کرده، ب

اسیت  جواهر نیز این اصل را در موضوعات گوناگون حوزۀ حدود، بارها به کار برده(. صاحب45، 42، 51
(21 /157 ،191 ،194 ،444 ،474 ،494 ،498 ،499 ،114 ،112 ،159 ،148 ،199 .) 

 تواند بدون مستند و دلیل قطعی و منجزی باشد.این نحوۀ تمسک فقیهان به این اصل قطعًا نمی
 

 های اسالمیگیری در مجازاتهای تسامح و آسانجلوه -2
تر از قاعدۀ درء به ها، اصل بر تسامح است. این اصل که گستردهبرابر یک قاعدۀ کلی در حوزۀ مجازات

کید فقیهان قرار گرفته اسیت. دامنیۀ تمسیکرسد، در جاینظر می بیه ایین اصیل چنیدان  جای فقه محل تأ
ها هرگاه َدَورانی میان امر دشیوار و آسیان وجیود داشیته، فقیهیان گسترده است که در با  جرائم و مجازات

تیوان ییک را می« الحدود مبنیه علی التخفیف و التسیامح»رسد اند. به نظر میجانب تسهیل را مقدم داشته
 درء متفاوت است.قلمداد کرد که به اعتبیاری بیا قاعیدۀ مبنای فقهی 

شیود کیه فقهیا بیه ایین اصیل تمسیک های شرعی در فقه موارد کثیری مشیاهده میدر بخش مجازات
کید بیشتری دارند. بنیا بیر حال گاه فقیهان بر جریان این اصل در خصوص حدود حقاند. بااینجسته الله تأ

انید ت نییز مبتنیی بیر تخفیفکند، حتی تصریح شیده عیالوه بیر حیدود، تعزییراآنچه عموم ادله اقتضا می
(. در مواردی به این اصل 11/171؛ مقد  اردبیلی، 57؛ کاشف الغطاء نجفی، 11/192جواهر، )صاحب

 (.11/119جواهر، بیرای تجویز تأخیر در اجرای حد هم استناد شده است )صاحب
دییدگاه کیفیری شیود. های اسیالمی مشیاهده میهای مجازاتهای تسامح در همۀ ابعاد و زمینهنشانه

گیری و اسالم در خصوص جرایم مستوجب حد، دارای دقت و ریزبینی خاصی است. از یک ررف، سخت
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حساسیت باالیی که در فرایند اثبات جرایم حدود در نظر گرفته شیده و از ریرف دیگیر، موانیع بسییاری در 
 مرحلۀ عمل، اجرای حدود را امری بعید و دور از انتظار کرده است.

 در دما و نفوساحتیاط  -0-8
است. « احتیاط در دماء»از مشهورترین اصول فقه جزایی که در حوزۀ مجازات مرگ مطر  است، اصل 

موجب این اصل، برای اینکه بتوانیم حکم به مرگ یک انسان بدهیم باید دلیل قطعی یا اماره بیر آن داشیته به
عاییت احتییاط کامیل اسیت و از اجیرای باشیم. اما در موارد حصول شبهه و نبودن دلیل قطعیی، الزم بیه ر

مجازات قتل باید خودداری شود. احترام و حمایت از حق حیات و حرمت دماء انسان، در آیات متعددی از 
سورۀ نساء است که تفاسییر متعیددی از آن شیده کیه ازجملیه  29قرآن کریم آمده که ازجملۀ این آیات، آیۀ 

جواهر در بیا  ارتیداد بیه ایین اصیل است. صیاحبحرمت کشتن مسلمان و وجو  حفظ نفس مسلمان 
قتل، امر عظیمی است؛ به این دلیل که شارق بیر حفیظ »باره گفته شده  (. دراین11/016استناد کرده است )

کید دارد؛ چراکه جان انسان مدار تکالیف و سعادت است، به این دلیل حفیظ جیان را واجیب کیرده  جان تأ
باشد. عقل نیز بیر ایین گری را بکشد تا خودش زنده بماند، جایز نمیاست؛ پس ترک حفظ جان و اینکه دی

کید می )مقید  اردبیلیی، « کند. پس شایسته است که در این امیر احتییاط الزم مراعیات گیرددموضوق تأ
 (.89 تا 11/88

شد که زناکاری عیذری دارد کیه بیا اسیتناد بیه آن، کیفیر وی منتفیی امیرالمؤمنین)ق( هرگاه متوجه می
کرد تا از زناکارانی کیه آمیادۀ (. ایشان توصیه می18/11شد )نوری، یابد، شادمان میشود یا تخفیف میمی

خوبی پرسش به عمل آید، شاید آنان عذری داشته باشند که موجب انتفای کیفر یا تحمل مجازات بودند، به
 (.28/112تخفیف آن باشد )حر عاملی، 

گونه استدالل شده است که اعتبار خبر واحد ثقه یا خبر عادل با ایندربارۀ عدم قتل زانی در مرتبۀ سوم، 
دلیل بنای عقال یا با استناد به برخی احادیث درباره مسئله دماء توثیق برخی علمای رجال یا تعدیل ایشان، به

تفیا ویژه با شدت اهتمام در دماء؛ زیرا که عقیال در امیور خطییره بیه خبیر ثقیه اکخالی از اشکال نیست؛ به
/ 7؛ خوانسیاری، 4/191نماینید )موسیوی اردبیلیی، کنند، باوجوداینکه در امور دیگر به خبر اکتفیا مینمی
توان با اکتفا به خبر واحد حکیم بیه میرگ صیادر ها نمی(. بنابراین باید در نظر داشت دربارۀ جان انسان15

حد، بنای عقالسیت و سییرۀ عقیال در (؛ زیرا یکی از دالیل حجیت خبر وا121رو، نمود )کالنتری، گلستان
توان حق صرف وجود دلیل ظنی نمیبه سخن ایشان بهچنین مواردی اکتفانکردن به خبر واحد است. باتوجه

حیات را از انسانی نقض کرد، مگر آنکه دلیل قطعی در دست باشد یا این دلیل ظنی با امر دیگیری تقوییت 
گیرد. تمام این موارد به این معنا است کیه ا اتفاق علما صورت میشود؛ مانند قتل زانی در مرتبۀ چهارم که ب
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 کنند.عقال در امور مربوط به جان، احتیاط می
 جلوگیری از اقرار -2-2

گیری در اثبیات جیرایم حیدی اسیت؛ یکی دیگر از اصول حاکم بیر سیاسیت جنیایی اسیالم، سیخت
جرایم حدی، ازجمله شرایط چهار میرد عیادل ای که اثبات این جرایم به غیر از شرایط عمومی اثبات گونهبه

در زنا و لواط و مساحقه، نیاز به شرایط اختصاصی برای هر یک دارد. شرایط مربوط به عدد، محتوا و کیفیت 
مجازات اثبات توان گفت شارق مقد  تمایلی بهمیراحتی گیرانه است که بهچنان سختاقرار و شهادت، آن

ماندن خطایای شیهروندان گیرایش دارد کیه ایین رویکیرد نتیجیۀ اصیل به پنهان گونه جرایم نداشته ودر این
ندادن به اقیرار ییا عیدول از های متعدد، مجرم مقرَّ تشویق به ادامهتسامح در اجرای حدود است. در روایت

اقرار و انکار محتوای آن و قبول انکار بعد اقیرار و ترغییب و تشیویق شیهود بیه خیودداری از ادای شیهادت 
اند اند، حتی شهود تهدید به محکومیت به حد قذف در صورت ادای شهادت بدون جمیع شرایط شیدهشده

هیای انحرافیی میؤثری گونه مصادیق در شرق، روش(. این112زاده نائینی، ؛ حسینی، متولی144)حسینی، 
هایی که در این حوزه به باشد. روایتبرای تقلیل هرچه بیشتر امکان اثبات جرم و درنتیجه پرهیز از کیفر می

 کند.دست ما رسیده است، این مهم را اثبات می
ییا »نباته روایت کیرده اسیت کیه میردی نیزد امیرمؤمنیان)ق( آمید و گفیت  بنرریف از اصبغسعدبن

ام مرا با اجرای حدَّ الهیی پیاك کین. حضیرت از وی روی بگردانیید، امیرالمؤمنین به راستی که من زنا کرده
روی به مردم کرده، فرمود  آیا شما عاجزید از اینکه یکی از شما اگر مرتکیب  فت بنشین، پسسپس وی را گ
ای شد بر خود بپوشد، همچنان کیه خداونید از دیگیران آن را مسیتور داشیته اسیت. آن میرد عمل ناشایسته

این کیالم را در  ام مرا پاك ساز. حضرت پرسید  چه تو را وادار کرد کهبرخاست و گفت  یا علی من زنا کرده
شدن از گناه، حضرت فرمود  چه رهارتی باالتر از توبیه اسیت، سیپس این جمع بگویی؟ گفت  رلب پاك

ام روی به یاران کرده مشغول به سخن شد، مرد برخاست و گفت  یا امیرالمؤمنین من به راستی که زنیا کیرده
آری، فرمود  بخیوان، میرد شیروق کیرد و  ای؟ گفت مرا پاك ساز، حضرت فرمود  آیا چیزی از قرآن خوانده

گیرد یا به سیردردی درست خواند، پرسید آیا مبتال به بیماری یا ناراحتی عصبی هستی که گاهی تو را فرا می
گرفتاری یا چیزی در بدن تو است یا در سینۀ تیو انیدوهی اسیت و تیو را ناراحیت سیاخته، میرد گفیت  ییا 

ی از وضع تو سؤال شود، چنانامیرالمؤمنین نه، فرمود  خدایت ببخش که از تو آشیکارا د برو تا از دیگران سرَّ
، وافيى؛ فییض کاشیانی، 2/11بابوییه، )ابن« پرسش شد و اگر باز نگردی ما نیز با تو کاری نخواهیم داشت

15/471.) 
الله، من زنا مالک خدمت پیغمبر اکرم)ص( رسید، عرض کرد  یا رسولبندر روایت معروف دیگر ماعز
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ام. پیغمبر اکرم از وی رو برگرداندند. سپس از جانب راست پیغمبر آمد و عرض کیرد  مین زنیا انجیام کرده
ام. دیگیر بیار آمید، عیرض کیرد زنیا ام. پیغمبر گرامی رو برگرداندند. سپس آمد و عرض کرد  زنا کیردهداده

د  نه، ... و همین رور نقل شیده الله فرمودند  این چهار بار است، آیا جنون داری؟ عرض کرام. رسولکرده
ای؟ ]یا امثال آن، یعنی اموری غیر از زنا[  عرض کرد  نیه ییا که آن حضرت به وی فرمودند  گویا نگاه کرده

ام. فرمودنید  آییا گویی؟ عرض کرد  نه، واقعًا مرتکب خیود عمیل زنیا شیدهالله. فرمودند  کنایه نمیرسول
( بیا ایین نحیوۀ برخیورد، 4/212؛ بیهقی، 2/14؛ ترمذی، 1/1141، حجاجبندانی زنا چیست؟ )مسلممی

اند که تصیریح دارد بنیای پیامبر او را به رجوق از اقرار تشویق نموده و جلوگیری از اقرار را به وی عرضه کرده
 (.1/194، رالمنضودالدحدود بر تخفیف و رعایت احتیاط تام در آن الزامی است )موسوی گلپایگانی، 

 از اقرارانکار پس  -2-3
الله و حدود بیه کیار هایی که شارق اسالم نهایت احتیاط را در اثبات جرائم مربوط به حقاز دیگر نشانه

تواند از اقرار خود بیازگردد. برده است. ازجمله در مواردی رجوق و انکار از اقرار را مسموق شمرده و مقر می
سپس آن را انکار نماید، مجیازات رجیم سیاقط که اگر مجرمی به زنای مستوجب رجم اعتراف کرده و چنان

وسییلۀ انکیار، (. در سیقوط رجیم به21/491جواهر، ، صیاحب12/151، مسيال شود )شیهید ثیانی، می
(. الزم بیه ذکیر 2/271؛ فخیرالمحققین، 21/491جواهر، گونه اختالفی بین اصحا  نیست )صاحبهیچ

عبارتی حید رجیم ها مقتضی عدم حد جلد اسیت. بیهاست بعد از انکار، اقرار به حد رجم، ارالق کالم فق
بیه (. برخی از فقیهیان باتوجه1/255ادریس، ؛ ابن711، نهايهشود )روسی، حد جلد یا تعزیر تبدیل نمیبه

روایات، لزوم احتیاط در خون افراد و اینکه در حدود بنا بر تخفیف است، مواردی که زنیا مسیتوجب اعیدام 
؛ موسیوی گلپایگیانی، 21/494جواهر، ؛ صیاحب4/241انید )خمینیی،مودهاست را نیز به رجم ملحیق ن

اللیه )زنیا، سیرقت، شیر  (. جمهور فقهای اهل سنت، رجوق از اقیرار در حق171تا1/149، المنضودالدر
؛ 1/147اند؛ زیرا رجوق از اقرار موجب شبهه و مجرای قاعیدۀ درء اسیت )زیلعیی حنفیی، خمر( را پذیرفته

. البته اگر فرضًا زنا مستوجب مهرالمثل شده باشد، مهیر ثابیت اسیت )خطییب شیربینی، (9/48قدامه، ابن
(. فقهای شافعی رجوق از اقرار به شر  خمر را مانند زنیا دانسیته امیا در میورد سیرقت ییا محاربیه 5/251

 (.41/111نظر دارند )نووی، اختالف
 درء حد -2-4

کند کیه کند، موارد دیگری را لحاظ میشوار میاسالم عالوه بر شرایطی که اثبات مجازات اسالمی را د
دارد؛ همچیون پییش آمیدن رورکلی مجازات را از مرتکب جرم برمیشود و گاه بهسبب اسقاط مجازات می

شبهه در مواردی که امر بر مرتکب پوشیده شده و دقیقًا حرمت کیاری بیر وی معلیوم نشیود ییا در میواردی 
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شیود رورقطع حکمیی را صیادر کنید، اجیرای حید منتفیی میبیهموضوق بر قاضیی مشیتبه شیده و نتوانید 
(. 1/559، االحكام قواعد؛ عالمه حلی، 21/292جواهر، ؛ صاحب15/212، المسائل رياض)رباربایی، 

 اند.الله و امتنان بر بندگان دانستهفقها مبنای این قاعده را تخفیف در حقوق، خاصه حقوق
معنی رفع بگیریم جنبیۀ در حقوق کیفری اسالم اگر درء را به« تا الحدود بالشبهاءوادر»قاعدۀ معروف 
شدن حد با وجود شود، داللت بر برداشتهزدایی از آن استنباط میمعنی دفع بگیریم، جرمکیفرزدایی و اگر به

« ُه َمیْدَفًعااْدَفُعیوا اْلُحیُدوَد َمیا َوَجیْدُتْم َلی»شود به آن داللیت دارد  شبهه دارد. احادیثی که در ادامه ذکر می
ُبَهاِت َو اَل َشَفاَعَة َو اَل َکَفاَلَة َو اَل َیِمییَن ِفی  َقاَل َرُسوُل »( و 4/851ماجه، )ابن ِه)ص( اْدَرُءوا اْلُحُدوَد ِبالشُّ الل 
وا َسِبیَلُه، َفیِإن  اْدَرُءوا الُحُدوَد َعِن اْلُمْسِلِمیَن َما اْسَتَطْعُتْم، َفِإْن َکاَن َلُه مَ »(، 2/72بابویه، )ابن« َحد   ْخَرٌج َفَخلُّ

توانید حدود را از مسلمانان رفع کنید، پیس تا می« اإِلَماَم َأْن ُیْخِطَئ ِف  الَعْفِو َخْیٌر ِمْن َأْن ُیْخِطَئ ِف  الُعُقوَبةِ 
فیوکردن جهت فرار از حد پیدا کردید، او را رها سازید. زیرا اگر حیاکم در عاگر راه گریزی برای مسلمانان به

 (. 4/85گناهی را مجازات نماید )ترمذي، خطا کند، بهتر از آن است که بی
بر اسا  این قاعده، هرگاه مکلف از روی جهل به حکم یا موضوق مرتکب جرمی شود، شیک و شیبهه 

شود؛ مثاًل اگر مکلف نداند که شارق مقد  برای نوشیدن در اصل حکم یا موضوق موجب رفع حد از او می
گاه بر حکم باشد ولی ندانید میایعی را کیه میشرا  ح نوشید شیرا  کم حرمت وضع کرده است یا نه یا آ

 شود.است، حد جاری نمی
بیه آن، در اثیر شیبهه حید را سیاقط سنت تطبیق این قاعده را بیر شیبهات پذیرفتیه و باتوجهفقهای اهل

شافعیه شیبهه را بیه سیه قسیم شیبهه در نظر دارند. دانند؛ لکن در تقسیم شبهه و تعیین انواق آن اختالفمی
همام، اند )ابن(. حنفیه شبهه در فعل، محل اشاره کرده2/144کند )انصاری، محل، فاعل، جهت تقسیم می

حال همگی بیه اینکیه (. مذاهب دیگر چنین تقسیماتی نداشته ولی درعین7/14؛ کاسانی الحنفی، 5/429
  د.انشمردنی و حصرشدنی نیستند، قائلشبهات 

ویژه حید زنیا و افزون بر آن قاعده، درء در تعزیرات هم جاری است. فقهیا اغلیب، در بیا  حیدود بیه
؛ موسیوی بجنیوردی، 11/449اند. البته چند تن از فقهیای شییعه )مجلسیی،سرقت متذکر این مسئله شده

اند. دالییل دانسیته( صریحًا آن را در تعزیر جاری 1/414سنت )عوده،( و بعضی از اهل1/124قواعد فقهیه، 
 مييال اليرضيي هبابویییه، شییود )ابنآنییان هییم روایییاتی اسییت کییه مفهییوم و تعلیییل آن مشییمول تعزیییرات می

( که مقتضیی شیمول قاعیدۀ درء بیر 1/414( و هم عدالت است )عوده، 48/14؛ حر عاملی، 2/55،الفقيه
 تعزیر است.

ل از اسیتیفای حکیم، مشیهور بیه عیدم الله همچون زنا، لواط و... قبدر رجوق شهود از شهادت به حق
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(. 11/171اند )فاضل هنیدی، سبب بناداشتن حدود بر تخفیف و درء آن با شبهه عمل کردهاجرای حدود به
ای در فقه مطر  شده است که اشاره بر این دارد که همۀ حدود با وجیود آن برداشیته گونهرفع حد با شبهه به

جواهر، )صیاحب« شیودی کیه در آن شیبهه وجیود دارد، سیاقط میهر حد»که بیان شده  چنانشود. آنمی
 (.4/411؛ خمینی، 21/284

 اکتفا به توبه -2-5
اللیه موجیب سیقوط قول مشهور در فقه امامیه این است که توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم در حق

وبیه کنید از او حید اش تهر کس قبل قیام بینه علییه»فرماید  باره میجواهر دراینشود. صاحبمجازات می
(. ایین مطلیب در 118تا21/117جواهر، صاحب« )بر آن اتفاق شده است اللثامکش گردد، در ساقط می

شود. محقق حلی نیز در با  سرقت صورت عام است و همۀ حدود را نیز شامل میبا  زنا بیان شده، اما به
جواهر در ذیییل آن (. و صییاحب2/128)محقییق حلییی، « و یسییقط الحیید بالتوبییه قبییل ثبوتییه»فرماییید  می
شود شود، همان گونه که در سایر حدود ساقط مینویسد  در سرقت با توبۀ مرتکب جرم، حد ساقط میمی

و خالفی بین فقها در این مسئله ندیدم، بلکه اجماق محصل و منقول نسبت به به هر دو قسم آن وجیود دارد 
 (.21/519جواهر، صاحب)

لو أقر بحد ثم تا  کان اإلمیام مخییرا فی  مقامتیه رجمیا کیان أو »نویسد  می افزون بر آن محقق حلی
شود که توبۀ بعد از اقرار و توبۀ قبیل از صیدور (؛ بنابراین از ارالق این سخن مشخص می2/119« )جلدا.

بیات اللیه قبیل از اثگردد. به نظر اغلب فقها، در توبۀ از حقحکم و بعد از آن را شامل شده و حد ساقط می
القواعد شود )شهید اول، جرم با اقرار، فرقی بین حدود و تعزیرات نیست و مجازات تعزیری با آن ساقط می

نیه 11/118؛ مقد  اردبیلی،4/122، و الفوائد (. به نظر مشهور فقها، توبۀ مجرم بعید از اثبیات جیرم بیا بیَّ
اثبات جرم با اقرار باشید و بعید (؛ ولی اگر 241، حلبی،1/278ادریس،شود )ابنموجب سقوط تعزیر نمی

(. بیا 11/118اردبیلیی،مقد  ؛ 4/514براج،از آن توبه کند، امر تعزیر به نظر حاکم واگذار شده است )ابن
عنوان یکی از مصادیق بیارز اصیل تسیامح در فقیه جزاییی شود که توبه بهبیان مطالب مذکور مشخص می

طای خود قلبًا نادم گشته و ارادۀ ترک جرم کنید و درنتیجیه است؛ زیرا به مجرم این فرصت داده شده که از خ
 مجازات از وی برداشته شود.

 اختیار حاکم در عفو -2-0
کلی در جواز عفو کسی که مرتکیب جرمیی از جیرایم حیدی شیده اسیت، بیین فقهیای امامییه روربه
ر اریالق عبیارت (. د1/172، درالمنضيود ؛ موسوی گلپایگانی،12/151نظر وجود دارد )شهید ثانی، اتفاق

َماِم َأْن َیْعُفَو َعْن ُکلِّ َذْنٍب َبْیَن اْلَعْبِد َو َخاِلِقِه »مقنعه نیز چنین آمده است    ...«.ِلْْلِ
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شود که جرم با اقرار ثابت شیده اما ربق نظر مشهور فقها، عفو حاکم در صورتی شامل حال مجرم می 
؛ 494، نهاييه؛ روسیی، 9/141، مختل  الشييههحلی،  باشد و بزهکار پس از اقرار توبه کرده باشد )عالمه

تواند فردی را کیه جیرمش بیا ترین دلیل این دسته از فقها روایاتی است که امام نمی(. مهم4/541براج، ابن
نه اثبات شده است، خواه توبه کرده و خواه نکرده باشد یا بزهکاری که جرمش با اقرار ثابت شده اما توبیه  بیَّ

ای هرگیاه بینیه»روایتی از امام صادق)ق( است کیه فرمیود  عفو نماید. ازجمله این روایات،  نکرده است را،
تواند ببخشد، اما هرگاه خود انسان به زیان خویش اقرار کند، اختیار با امام اسیت، اگیر اقامه شود، امام نمی

، حیر 2/44بابوییه، ؛ ابن11/149، تهذيب االحكام)روسی، « بخشدبخشد و اگر نخواهد نمیبخواهد می
 (.48/21عاملی، 

صورت تام  در صورت اثبات جرم با اقیرار خیواه برخی دیگر از فقها معتقدند حاکم شرق حق عفو را به
(؛ چیون دلیلیی بیر 149، مجرم توبه کرده و خواه نکرده باشید، دارد )مکیارم شییرازی، تعزییر و گسیترۀ آن

اند اواًل از جهت سند روایت ضعیف ئل به اشتراط توبه برگزیدهبودن توبه نداریم و روایاتی که فقهای قاشرط
یک از این روایات، توبۀ مقرَّ شیرط بیرای باشند، زیرا در هیچهستند؛ ثانیًا از نظر داللت اخص از مدعی می

بلکیه  نتیجه روایات، مقید به توبه نشیده(؛ در21/492جواهر، جواز عفو در نظر گرفته نشده است )صاحب
صورت توبه و خواه در صورت نبودن آن، توسط مقیرَّ ت مطلق مقتضای روایات بر جواز عفو خواه بهصوربه

شایان ذکر است برخی از فقها معتقدنید حتیی اگیر زانیی بعید از اقامیۀ  (.21/417کند )خوئی، داللت می
؛ مفید، 217ی، شهادت توبه کند، امام با درنظرگرفتن مصلحت فرد و جامعۀ اسالمی اختیار عفو دارد )حلب

زهره در صورت توبۀ زناکننده بعد از ثبوت زنا، قائل به حق عفو امام است و این حق را منحصیر (. ابن777
ها چون لواط، شر  خمر، در مورد تعزیرات نیز بییان شیده، امیر (. در سایر مجازات242داند )به امام می

جرای آن بپردازد و اگر تشخیص دهید کیه دارای تعزیز به حاکم واگذار شده است تا اگر مصلحت بداند به ا
(. آیات و روایات مختلفی وارد شیده 8/49، مبسوطمصلحت نیست از اجرای آن خودداری ورزد )روسی، 

پوشیی کنید. بعضیی ادلیه توانید از لغیزش و معصییت کوچیک افیراد چشمبر آنکه امیام و حیاکم میمبنی
در دسیتۀ دیگیر عفیو از (. 8/479بیهقیی،  ؛11مائیده   ،199رورمطلق، امر به عفو شده است )اعیراف  به

( و در دستۀ سوم عفو، از حقیوق رعییت شیمرده 7/454حسا  آمده )کلینی، مجرم جزء مناصب حاکم به
، زییرا توانید در تعزییر عفیو کنید(. البته حاکم به حکم اولویت می4/547، خصالبابویه، شده است )ابن

رریق اولی چنیین عفوشدنی باشد، جرایم دارای تعزیر بهاهمیت تعزیر از حد کمتر است. اگر جرایم حدی 
 است.

دانند، دامنۀ اختیارات حیاکم با در نظر گرفتن استدالل فقهایی که توبه را شرط در جواز عفو حاکم نمی
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باشیند، از برابر جرایم حدی که سنگین می یابد و این امتیازی در دست حاکم است که درگسترۀ فراوانی می
 ها استفاده کند.آن بهره برده و در جهت تسامح در مجازات

 گیری در اثبات جرم حدیسخت -2-7
 گیرد های زیر شکل میصورتگیری در اثبات جرم حدی بهسخت

یمیین البینه علیی المیدعی و ال»نخست، عدم پذیرش برخی قواعد عمومی ادلۀ اثبات از جمله قاعدۀ  
که مدعی بینه نداشته و از اثبات حق خود ناتوان باشید، منکیر براسا  این قاعده درصورتی«. علی من انکر

نفع او خوردن میدعی بیهباید سوگند خورده و اگر از این امر نکول کند یا قسم را به مدعی برگرداند، بیا قسیم
(. ایین قاعیده در 4/588ینی مراغی، ؛ حس28-4/27، الفقهيه قواعدشود )مکارم شیرازی، حکم صادر می

دانستن میتهم، قوانین جزایی اسالم جایگاهی ندارد و در صورت ناتوانی شاکی از اثبات ادعای خود و مجرم
؛ در «الیمین فیی الحید»شود. دلیل این مسئله، قاعدۀ با استناد به اصل برائت به سود متهم حکم صادر می

(، است و مستند آن نیز حیدیثی اسیت 1/45بابویه، ؛ ابن48/24حدود سوگندی وجود ندارد )حر عاملی، 
ِه علیه السالم، َقاَل  »مبنی بر اینکه  َرُجٌل َأِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن علیه السالم ِبَرُجٍل، َفَقیاَل  هیَذا  َأتی»َعْن َأِب  َعْبِد الل 

َنٌة، َفَقاَل  َیا َأِمیَر الْ  ، َو َلْم َتُکْن َقَذَفِن  ، َو اَلِقَصیاَص ِفی  َعْظیٍم  ِف  ُمْؤِمِنیَن، اْسَتْحِلْفُه، َفَقاَل  اَلَیِمیَن َلُه َبیِّ « َحد 
ای نیدارد و (؛ کسی نزد امیرالمؤمنین شکایت برد که یا امیر این مرد مرا قذف کیرده و بینیه12/449)کلینی، 

حیدود و هییچ سپس گفت که او ]مدعی[ را قسم بیده. حضیرت در پاسیخ فرمودنید  کیه هییچ قسیمی در 
 اقرار و شهادت است.قصاصی در استخوان نیست؛ بنابراین ادلۀ اثبات حدود محدود به 

دوم  عدم جواز تفتیش و تحقیق از سوی قاضی در جرایم منافی عفت است. قاضی حق ورود به جیرایم 
گر اینکه شاکی (، م21/495جواهر، ؛ صاحب191تا191، انوار الفقاهه)مکارم شیرازی،  زنا و لواط را ندارد

 نحو مشهود ارتکا  یافته باشد وگرنه از این کار نهی شده است.خصوصی داشته باشد یا آنکه جرم به
زمیانی کیه فیرد بیه فسیاد شیهره نگشیته اسیت، در »اند  گونه بیان کردهبرخی از فقها این مسئله را این

شود و زمانی که )گناه( چیزی اضافه نمی شود و به آنمستورکردن آن فایده است که آن فرد به فساد شهره نمی
ادرییس، ؛ ابن8/178، مبسيوط)روسیی، « ای در ترک اقامۀ حد بر آن مترتب نیسیتمشهور شد، پس فایده

1/545.) 
قیدری مشیروط و به شیده،های حیدی مطر ادلۀ اثباتی در آیین دادرسی کیفری اسالم دربارۀ مجازات

ا آن ادله بسیار نادر و بعید است. نمونۀ بارز، قیود و شروط در نظر گرفته اند که امکان اثبات جرم بمقید گشته
حدی متعدد و دشوار است که امکان اثبات ایین نیوق جیرایم بیا آن ادلیۀ شده در ادله اثبات جرایم جنسی به

 (.141باشد )حسینی، العاده اندک میفوق
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یعنی عاقل، بالغ، مختار انجام پیذیرد.  شرط اولیه در جرایم حدی این است که باید از سوی فرد مکلف
منزلۀ علم اسیت بالفرض در جرم حدی زنا، مرد و زن زناکار باید به حرمت فعل علم داشته باشند یا آنچه به

و در خصوص ثبوت حدَّ رجم عالوه بر آنچه گفته شد، احصان نییز در هیر دو معتبیر اسیت )شیهید ثیانی، 
فی زنی که دیوانه و نابالغ با او زنا کیرده ولیو بیا رضیایت زن، (. هرچند فقهای حن119تا12/148مسالک، 

(. نظر مالکیه دربارۀ زنای نابالغ بیا زن بیا 5/471همام، ، ابن11، 5/1نجیم، شمارند )ابنمستحق کیفر نمی
(. فقهیای شیافعیه و حنبلیی، زن را در اینجیا مسیتحق 2/115، دسوقی، 414جزی، حنفیه یکی است )ابن

 (. 2/144نند )دیامطی، دامجازات می
گردنید، زییرا حدود ملحیق میذکر آن است که تعزیرات نیز در داشتن شرط بلوغ و عقل بهنکتۀ شایستۀ 

(. اثبات این جرم با چهار شیاهد 11/151اردبیلی، مقد  چون حدود بنایشان بر تخفیف و تسامح است )
های حنفیی شیهادت فاسیقی را کیه (. فق5/181، خالف؛ روسی، 4/124مرد عادل شرط است )سیوری، 

( و 9/89آیید )سرخسیی، ها شبهه پییش میدلیل آن که با شهادت آنپذیرند، بهموجب سقوط حد شود می
همه از هر جهت یك نوق شهادت دهند و یکی پس از دیگری بدون فاصلۀ زمانی، ادای شهادت کنند و اگیر 

 مسال شود )شهید ثانی، ویند، جرم ثابت نمیدر تفصیل واقعه )زمان، مکان، کیفیت( با اختالف سخن گ
؛ 2/441رشیید، ؛ ابن211، 211، 249، 244، 242، 11/241؛ فاضییل هنییدی، 12/151،151،االفهييام

خصوص حنفیه معتقدند اهلیت و حیات شهود باید تیا زمیان اجیرای سنت به(. فقهای اهل9/71قدامه،ابن
باید خود با چشم خویش ایالج و اخیراج را دییده و  ( و نیز51تا9/51حدود شرعی برقرار باشد )سرخسی، 

، االحكيام تر يي )عالمیه حلیی، . شهادت دهند، بدون اینکه بین آنان عقدی یا ملکی یا شبهه بیوده باشید
( و با غیر این امور ماننید در 44/ 47، االحكام مهذب؛ سبزواری، 2/194 غايه الم اد،،اول؛ شهید 4/441

شود، بلکه ایین شیهادات موجیب تعزییر اسیت یدن و امثال آن رجم ثابت نمیآغوش یکدیگر دیدن، یا بوس
دادن بر زنا، علیم اند در شهادتای که فقها به آن اذعان داشته(. نکته45/211؛ روحانی، 4/259)خمینی، 

جواهر فرمیوده  شیاید های حصول آن مشاهده اسیت. صیاحبخصوص یقین که یکی از راهکافی است، به
دانند، منظورشان همان علم و یقیین اسیت؛ زییرا در دادن در زنا مشاهده را الزم میبرای شهادتروایاتی که 

خبر ابوبصیر اساسًا از مشاهده حرفی نیست. در آن روایت فقط شهادت بر ادخال و اخراج است، خواه منبع 
یف بوده لذا برای اثبات آن دیدن باشد یا چیز دیگر مگر اینکه بگوئیم چون حدود و ازجمله زنا مبتنی بر تخف

( یا با چهار مرتبیه اقیرار کیه از روی اختییار و 21/499جواهر، آن، دیدن با چشم شرط شده است )صاحب
، خيالفداننید )روسیی، آگاهی باشد. برخی از فقها چهار بار اقرار در چهار مجلیس جداگانیه را الزم می

سینت شیافعیه ییک مرتبیه اقیرار قهای اهل(. از ف5/251؛ خطیب شربینی، 1/144؛ زیلعی حنفی، 5/177
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 (.7/114داند )شوکانی، مجرم را کافی می
النیا  اسیت اللیه و حقاز نکات مهم دیگر در فقه شیعه نپذیرفتن شهادت فیرق در حیدود اعیم از حق

(. ابوحنیفه همین نظر را دارد و علت آن را 5/448، مبسوط؛ روسی، 4/415، االحكام تر ي )عالمه حلی، 
الله محض، شیهادت (؛ اما شافعیه به این علت در حق7/241، همامابنداند )ت احتیاط در حدود میرعای

( اما 1/259، مهذبالله در معرض اسقاط و سقوط هستند )شیرازی، داند که حدودبر شهادت را جایز نمی
ک بر جیواز شیهادت داند. نظر مالشود، شهادت بر شهادت را مجاز میاللهی که با شبهه ساقط نمیدر حق

 (.4/211فرق در حدود است )عوده، 
اللهی تا امکان دفاق از خودش و تبیین موضوق علت صادرنشدن حکم علیه متهم غایب در جرایم حقبه

( شیهادت بیر شیهادت در تعزییرات نییز 442تیا21/444جواهر، برای قاضی وجود داشته باشد )صیاحب
حدود در بنای بر تخفیفرییال اشیتراک دارنید )موسیوی گلپایگیانی، شود، زیرا تعزیرات با پذیرفته واقع نمی

 (.128، الشهاداتکتا  
نکردن شهادت زنان در حدود را، تمسک به اصل و ابتنای حدود بر تخفییف فاضل هندی از دالیل قبول

ال حیدانید و درعیندادن به زنا شرط عیدالت را الزم می( یا برای شهادت11/145بر شمرده )فاضل هندی، 
سبب عموم حرمت نظر به عیورت میؤمن از جانیب میؤمن قصد تحمل شهادت در زنا را بهنظر به عورت به

 (.11/141کند )همو، بنای حدود بر تخفیف تمسک میداند و بهجایز نمی
خصیوص در بحیث زنیا بیه دهندۀ این است که دشواری در امر اثبات جرایم حدی بهادلۀ مذکور نشان
توان این دست از جرایم را اثبات کرد، زیرا نه امکان تفتیش و تحقیق وجیود دارد و نمی حدی است که عمالً 

تواند شاهد این موضوق باشد. در نظر گرفتن این شرایط، مؤید رویکرد تسیامح در حیدود و نه فرد عادل می
 بودن این اصل در بین فقهاست.مسلم
 پوشیاصرار بر بزه  -2-8

ها و سازی جرم و جلوگیری از افشای زشیتیجنایی اسالم، پنهان سیاستهای برجستۀ یکی از شاخصه
ها داللیت سیازی زشیتیهای یک عمل مجرمانه است. در این راستا نصوص روایی متعددی بر نهانپلیدی

 اند داشته و مؤکدًا بدان توصیه کرده
اِ   اند  )ِمَن خصوص فرمودهاینامام علی)ق( در بًا َفاَل َتْکِش  ِللن  یَه ُسیْبَحاَنُه ُعُیو ْف َما َغاَ  َعْنیَك َفیِإن  الل 

َه ُسْبَحاَنُه َما ُتِحیبُّ َسیْتَره (؛ بیه راسیتی بیرای میردم نقیص و َیْحُکُم َعَلْیَها َو اْسُتِر اْلَعْوَرَة َما اْسَتَطْعَت َیْسُتِر الل 
هیا حکیم و بیر آن هایی است. آنچه که از تو پنهان است را آشکار نکن، چون خداونید سیبحان خیودعیب

بیودنش را توانی بپوشان، تا خداونید سیبحان آنچیه کیه تیو در پردهفرماید. زشتی و عیب را تا میداوری می
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 (.251؛ آمدی، 244/ 14دوست داری، پنهان و مخفی نگه دارد )نوری، 
اند. در روایتیی در روایاتی دیگر حتیی حیاکم و قاضیی بیه سیتر گنیاه و پوشیاندن خطیا تشیویق شیده

یکیی از شیما از ایین »میرالمؤمنین پس از شنیدن چهار مرتبه اقرار شخص زانی، خشمگین شده و فرمیود  ا
توانست در خانۀ خود توبه کند؟ برد. آیا نمیشود و آنگاه آبروی خود را نزد مردم میاعمال زشت مرتکب می

)کلینیی، « بر او حد جاری کنم کرد، بهتر از این بود که منبه خدا قسم اگر بین خود و خدای خود توبه می
7/188.) 

سنت حتی در شهود نیز مطر  شده است. از این روی حنفییه کیه قائیل ستر و پوشاندن گناه در فقه اهل
کند  براسا  قواعد شرعی، کسی که ناظر ارتکا  نپذیرفتن شهادت بر زنا شده است، چنین استدالل می به

خارر بیه»فرمایید  به قول خداوند که میعه مختار است؛ باتوجهجرم است، میان ادای شهادت و استتار واق
هر کس عیب برادر مسلمان خود را بپوشاند، خداونید »( و قول پیامبر)ص( 4)رالق  « خدا شهادت بدهید

(. اگیر سیکوت را 2/487؛ ابیوداود، 4/245)بیهقیی، « سیازددر آخرت عیو  وی را از دیگران مخفی می
دهد جانب استتار را برگزیده و اگر پس از آن مبیادرت بیه زگاری سپری شد، نشان میشاهد اختیار کرد تا رو

نجییم، ادای شهادت کند، حکایت از دشمنی و عدوات داشته و به این دلیل شهادت وی پذیرفته نیست )ابن
5/41.) 

بار در این یکی دیگر از آثار سوء کشف و آشکارشدن جرم این است که عمومًا همراه با انتشار مکرر اخ
دهید. قطعیًا کیاهش زشیتی و قباحیت زمینه است که این مسئله حساسیت جامعیه بیه جیرم را کیاهش می

کند. به همین دلیل نقل و انتشار معاصی بیا توجیه و علیم بیه آثیار بزهکاری و جرم، امنیت را مخدوش می
 19قیرآن کیریم آییۀ  رو شده است. خداوند متعیال درمخر  آن، در شریعت اسالم با واکنشی سخت روبه

ِذیَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌ  َأِلیٌم ِفی الیُدَّ  وَن َأن َتِشیَع اْلَفاِحَشُة ِفی اَلَّ ِذیَن ُیِحُبَّ ْنَیا َواخآِْخیَرِة سوره نور می فرماید  )ِمَنَّ اَلَّ
ُه َیْعَلُم َوَأنُتْم اَل َتْعَلُموَن(؛ کسانی که دوست دارند زشتی یمیان شییوق یابید، عیذا  ها در میان مردم بیا اَوالَلَّ

 (.148)صادقی، « دانیدداند و شما نمیدردناکی برای آنان در دنیا و آخرت است؛ و خداوند می
شود ایین اسیت کیه اگیر خطیای ییک افزون بر آن اثر سوء دیگری که در نقل عیو  دیگران مترتب می

از نظیر خطاکیار کاسیته  خطاکار را در مقابل مردم عیان کردی و حرمیت او را شکسیتی، حرمیت آن خطیا
شود درمألعام گناهان بزرگتری مرتکب شود، زیرا قباًل او دور از چشم دیگیران مرتکیب شود و سبب میمی

گاه هستند دیگر دلیلی به پنهانگناه می کاری نداشته و از آن شد اما اگر متوجه شود که همه از خطاکاری او آ
کنندۀ گناهان، در گسترش ارتکیا  گناهیان ر این صورت فاششود، دبعد آشکارا مرتکب خطا و گناه میبه 

شید أنهیا مین إبیالفجور، ف ةاییاک و المجیاهر»فرمایید  در جامعه شریک خواهد بود. امیرالمومنین)ق( می



            800                            اسالم یفریدر حقوق ک ییمبنا ۀتسامح در اثبات حدود به مثاب                     0011بهار 

ترین پردگی نسبت به ارتکا  گناه و هرزگی؛ چون آن به راستی از سیختکردن و بی؛ بپرهیز از علنی«ثمأالم
 (.244، گناهان است )آمدی

در کتب اخالقی، اظهار عیو  و خطاهای دیگران در زمره خصوصیات سوء و ناشایسیت فیرد و نشیانۀ 
(؛ از این رو وقتیی عمیر ابیابکره را در 411-418-4/417جو انگاشته شده است )نراقی، زشتی نفس عیب

را پنهیان کنید منزلش به حد زنا محکوم ساخت، پس از اجرای کیفر به همسیرش دسیتور داد کیه ایین امیر 
 (.148، صادقی، 9/22)سرخس ، 

وسیلۀ مجرم وتشویق بدان، توجیه شیده، حفیظ کرامیت و ویژه بهپوشی بهجنبۀ دیگری که در توجیه بزه
گیری در اثبات حدود ایین اسیت کیه دسیت شخصیت انسانی است. در حقیقت هدف شارق نیز از سخت

هیا را بیه رسیوایی و گنیاه، آنهای ناروا به افراد بیهمتکسانی را که از روی ستم یا برای مسائل کوچک با ت
شوند، جهت حفظ کرامت آنان کشند، کوتاه کند و مسلمانان وقتی برادرانشان دچار لغزش میآبرویی میبی

ترین حقیوق اساسیی بشیر، زنیدگی (؛ زییرا از ابتیدایی4/24،72خطا و لغزش آنان را بپوشانند )صیابونی، 
برخوردار از شرافت است که در نظام کیفری اسالم به آن توجه شده است. کیفر حتیی در آمیخته با احترام و 

ترین مراحل آن، دارای خصوصیت اهانت و ایذاء است که این اقدامی علیه عزت نفیس آدمیی اسیت؛ پایین
یچ شیود، هیزیان و خسارت منتهیی می رو اجرای مجازات مگر در موارد ضروری که اجتنا  از آن بهایناز

پی به کیفر، ثمری جز شخصیتی متزلیزل و حقییر از در(. توسل پی149مطلوبیتی نخواهد داشت )صادقی، 
 َهاَنیْت  َمْن »توان از خطرناکی و شرارت چنین کسی ایمن بود  مجرم بر جای نخواهد گذاشت و چگونه می

ُه؛ از شر کسی که به شخصیتی پست )ابن شعبه، « مقدار گرفتار آید ایمن مباشیدو بی َعَلْیِه َنْفُسُه َفاَل َتْأَمْن َشر 
281.) 

بیار اجیرای در اندیشۀ دانشمندان اسالمی به ترک کیفر و اصرارنکردن بر آن ترغیب شده و بیر آثیار زیان
گرفتن توبیخ و مکاشفت، احتراز نویسد  از عادتخواجه نصیر روسی می .مکرر مجازات، توجه شده است

)محمیدی « االنسان حریص علی ما منیع»حت شود و بر معاودت تعریض دهد که باید کرد که موجب وقا
(، به استماق مالمت کند و ارتکا  قبایح لیذات کنید از روی تجاسیر 14/151؛ متقی، 4/451ری شهری، 

 (.442 ،اخالق ناص ی،روسی)
کید بر پوشیاندن گنیاه و عییو  یکیدیگر و  د و شخصییت و کرامیت انسیانی هیر فیر نکردنتخرییبتأ

گیری در کشیف و ها در اندیشۀ اسالمی منبعث از اندیشۀ تسیامح و سیهلپاسداشت حیثیت و آبروی انسان
اللهی توصییه شیده های اسالمی است که به کتمان و پوشش گناهان، خاصه در گناهان حقاجرای مجازات

 اند. پروا نسبت به جرم نگرداست تا قبح عمل در جامعه نریخته و حتی خود خاری را بی
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 پاسخ به شبهۀ احتمالی -3
ممکن است در برابر موارد و مصادیق ناظر به امر تسهیل، تسامح و تحفیف در حقیوق کیفیری اسیالم، 

الشفاعه فی حد و  و الکفاله فی حد و اشکال شود که قواعد فقهی مسلم و پرکاربردی مانند التأخیر فی حد
گفتیه ز روایات معتبر و بدون خدشه هستند، با مبنای پیشکننده از تعطیلی حدود که برگرفته اهای نهیآموزه

کیید دارد و هییچ کفالیت و شیفاعتی را نییز  در تعارض هستند، چراکه شارق بیر تعجییل در اجیرای حید تأ
گیری اسیت و دهد که مسئلۀ حدود در حقوق جزایی اسیالم مبتنیی بیر سیختپذیرد. این امر نشان مینمی

توان نتیجیه گرفیت ها بدانیم، میبه سایر مجازات پذیرتعمیمژه اگر این قواعد را ویتسامح در آن راه ندارد. به
 شدت با تسهیل، تسامح و تخفیف مخالف است.چه گفته شد، بهعکس آنکه فقه جزایی اسالم به

در پاسخ به این شبهه باید گفت که هرچند روایات استنادشده از حیث سند معتبیر هسیتند امیا از نظیر 
ناظر به زمان پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن است. در این صورت است که میان روایات به داللت، 

ظاهر متعارض جمع خواهد شد. به این معنا که پس از ری مراحل دادرسی و لحاظ قواعد متضمن تسامح، 
یست؛ چراکه چنانچه قاضی حکم به مجازات داد، دیگر تأخیر در اجرای آن ونه شفاعت و کفالت پذیرفتنی ن

انکارنشیدنی اسیت و موجب تعطیلی حدود خواهد شد. این مهم در همۀ مکاتب حقیوقی امیری مسیلم و 
وجیود، ایینباشد. بااساسًا مبتنی بر فلسفۀ مجازات که همان اجرای عدالت کیفری و بازدارندگی است، می

ه حیاکی از اصیل تسیامح و در مقام اجرای مجیازات نییز در فقیه جزاییی اسیالم اسیتنائاتی وجیود دارد کی
رغم اینکه شارق خواسیتار تسیریع در مجیازات اسیت در میواردی بیر مثال بهعنوانبه؛ بودن آن استمبنایی

هماننید  حضیور مرتکیب در ، انیدازداجرای این قاعده استثنائاتی بر شمرده شده که حید را بیه تیأخیر میی
بردن مرتکیب بیه حیرم )حیر (، پنیاه27-28/21سرزمین دشمن تا زمانی که به ورن بازگردد )حر عاملی، 

بیودن زن )حرعیاملی، مستراضيه(، 28/22(، بسیار گیرم ییا سیردبودن هیوا )حرعیاملی، 28/79عاملی، 
(، زن باردار محصنه زنا کند کیه اجیرای رجیم تیا 11تا28/29بودن مرتکب )حر عاملی، (، مریض28/29

 (.168تا28/161افتد )حرعاملی، وضع حمل و شیردهی به تأخیر می
که مفاد اجمالی آن چنین است کیه پیس از ارتکیا  جیرم حیدی از « قاعدۀ الکفالة فی حد»حتی در 

پیذیرش کفالیت بییان شیده اول تیأخیر در شود، دالیلی که بیر عدمسوی شخص، کفالت از او پذیرفته نمی
ی، بیارداربودن زن باشد که بیان آن گذشت، اما اگر تأخیر امیر میوجهی باشید مثیل بیمیاراجرای حدود می

انيوار نظر برخی فقهیا واجیب اسیت )مکیارم شییرازی، تنها ایرادی ندارد، بلکه ربقمحصنه و... کفالت نه
اند، عدم امکان اجرای حد بر کفیل در صورت حاضیر کفالت آورده دومی که در عدم(. دلیل 289، الفقاهه

آن با بررسی کفالت قهری در با  قصاص رد اند که دلیل نساختن محکوم برای اجرای مجازات استناد کرده
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(؛ بنیابراین در 18/217شود )حیر عیاملی، کفیل قصاص نمیشود، در آنجا قصاص به دیه منتقل شده و می
تر آنکه، ایین قاعیده شود. مهممجازات حدی اگر کفیل مکفول را حاضر نکرد، به مجازات مالی محکوم می

شیده باشید، در ایین صیورت کفالیت ده و اجیرای آن قطعیی تنها در وقتی جاری است که حدی اثبات شی
(؛ درنتیجه تا وقتی حد ثابیت نشیده، 15-4/11شود )معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه،پذیرفته نمی

 کفالت جایز است. 
نیز بر این داللت دارد که پس از اثبات قطعیی حید، شیفاعت در آن پذیرفتیه « الشفاعة فی حد»قاعدۀ 

( و 48/114تیوان شیفاعت کیرد )حیر عیاملی، با شفاعت بیان شده، از بزهکار پشییمان مینیست. دررابطه
(. بیا 21/445کردن مانعی نیدارد )خیوئی، اند که اگر حد با اقرار ثابت شود، شفاعتبرخی از فقها فتوا داده

هُ استناد به َماَم، َفِإن  ( کیه فانیه الیملکیه 12/444َیْمِلُکُه...( )کلینی،  روایت )اَلَیْشَفَعن  َأَحٌد ِف  َحد  ِمَذا َبَلَغ اإْلِ
داند که اختیار عفو با امام نیست؛ درنتیجه اگر درمیوردی اختییار شدن شفاعت را در جایی میعلت پذیرفته

( عبیارت 84تا4/81،در المنضودال،گلپایگانیدید خود عفو کند )موسوی تواند به صال عفو با امام بود می
که با ارالق امیام از وقیوق جیرم « رسیدن است»در روایت مذکور نیز دو معنا دارد که یکی « اذا بلغ االمام»

است که اگر حد اثبیات « اثبات حد»شفاعت تأثیر ندارد، معنای دوم مفهوم اصطالحی بلوغ است و منظور 
ی رواییت را رسد مراد از بلغ همان معنای دوم است، زییرا معنیای لغیوشد، شفاعت تأثیر ندارد. به نظر می

 کند. دچار لغویت می
بیه  پیذیررود و تعمیمرسد تنها صرفًا در حدود به کیار مییتأخیر در اجرای حدود به نظر میقاعدۀ عدم

اند؛ ازجمله اصل عدم وجو  تعجیل اسیت و تعجییل تعزیرات نیست. فقها به دالیل متعددی تمسک کرده
(. از 421آبیادی،کنیم )حاجی دهحدود است اکتفا میقدر متیقن که خالف اصل است، پس بهدر حدود بر

شود که شفاعت در عدم اجرای تعزیر جایز است )صافی سنت استفاده میعبارات برخی فقهای شیعه و اهل
؛ 22تیا48/21ها نیز مؤید این مسئله است )حیر عیاملی، (. روایت2/228انس، بن؛ ا81تا81گلپایگانی، 

(، 87/117اند )حسیینی شییرازی، کفالت را شیامل تعزییرات نییز دانسیته (. برخی از فقها8/479بیهقی، 
 (.4/78، المنضود در همان مالکی که در قصاص بیان شد )موسوی گلپایگانی،به
 

 نتیجه

ترین مبانی حقوق جزایی اسیالم، عنوان یکی از مهمگرفته، اصل تسامح بههای صورتبراسا  بررسی
کید شارق قرار گرفتیه اسیت و فقییه در مقیام اسیتنباط احکیام الزم اسیت آن را مالحظیه و  مورد اهتمام و تأ

تنها در حدود، با این رویکرد به اسیتنباط حکیم بپیردازد، ها و نهای که در همۀ مجازاتگونهمراعات کند. به
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 حتی در مواردی که حکمی وجود نداشته یا مسکوت یا مستحدث است، این اصل باید ملحوظ فقها باشد.
تسامح در مقام تقنین نیز باید مبنای قانونگذار باشد، همچنان که این اصل مبنیای تفسییر قیوانین اصل 

در مقام دادرسی نییز در همیۀ مراحیل، اعیم از کشیف، تحقییق،  جزایی بوده و الزم است به آن توجه شود.
 بازپرسی، اثبات اصل تسامح باید مبنا و معمول باشد.

و معمال آن در حوزۀ اسیتنباط احکیام جزاییی، تقنیین، تفسییر و مراحیل نهایتًا پذیرش این اصل مبنایی 
 آمیزبودن فقه جزایی اسالم را تلطیف و تا حدودی تعدیل کند.تواند شبهۀ خشونتدادرسی می

 
 منابع

 ق ،ن مجيد
 .1144قم  دفتر تبلیغات،  تصني  غ ر الركم و در الكلم،محمد، آمدی، عبدالواحدبن
 ق.1214قم  اسالمی،  ، مهذب،نحریربنابن براج، عبدالعزیز

 ق.1211، چاپ دوم، قم  اسالمی، الس ائ  الراوی لتر ي  الفتاویاحمد، ادریس، محمدبنابن
 ق.1215جا  دارالکتب العلمیه، بی مدونه،الانس، مالک، ابن
 .1144قم  جامعة المدرسین،  خصال،العلی، بابویه، محمدبنابن

 ق. 1211، چاپ دوم، قم  اسالمی، رض ه الفقيهمال الي______________،  
 تا. جا  مطبعه النهضه نبا ، بی، بیقوانيال الفقهيةحمد، جزی، محمدبنابن
 ق.1245قاهره  دار الحدیث،  بداية المجتهد و نهاية المقتصد،احمد، رشد، محمدبنابن
 ق.1217، قم  امام صادق)ق(، غنيه النزوععلی، زهره، حمزةبنابن
 ق.1212چاپ دوم، قم  جامعۀ مدرسین،  تر  الهقول،علی، بنشعبه، حسنابن
 .1188جا  مکتبة القاهرة، ، بیالمغني احمد،بنقدامه، عبداللهابن
 ق.1219، بیروت  دار الکتب العلمیة، تفسي  الق ،ن الهظيمعمر، بنکثیر، اسماعیلابن
 تا.محیاء الکتب العرب ، بیجا  دار ، بیسنال ابال ماجهیزید، ماجه، محمدبنابن
 ق.1212، چاپ سوم، بیروت  دار الفکر، لسان اله ب مکرم،منظور، محمدبنابن
 تا. جا  دارالکتا  االسالمی، بیچاپ دوم، بی بر  ال ائق ش ح کنز الدقائق،ال ابراهیم،بنالدیننجیم، زینابن
 تا.کر، بیجا  دارالف، بیفت  القدي عبدالواحد، همام، محمدبنابن

 تا.، بیروت  المکتبه العصریه، بیسنال ابى داووداشعث، بنسلیمانابوداود، 
 ق.1214قم  اسالمی،  کنزالفوائد،محمد، بناعرجی، عبدالمطلب

 تا.جا  دار الکتا  اإلسالم ، بی، بیأسنى المطالب في ش ح روض الطالبمحمد، انصاری، زکریابن
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 ق.1219، قم  نشر الهادی، هقواعد الفقهيالبجنوردی، حسن، 
 ق.1244جا  دار روق النجاة، ، بیصري  البخارياسماعیل، بخاري، محمدبن

 ق.1241حسین، سنن الکبری، بیروت  مؤسسه الرساله، بیهقی، احمدبن
 ق.1242، چاپ سوم، بیروت  دار الکتب العلمیة، سنال الكب ی ______________،

 م.1998یروت  دار الغر  اإلسالم ، ب سنال ت مذی،عیسی، ترمذي، محمدبن
 .1189، قم  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قواعد فقه جزايىآبادی، احمد، حاجی ده

 ق.1219، قم  آل البیت، وسائل الشيههحسن، حر عاملی، محمدبن
می، االسیالقیم  الفکیر  يه فى الفقيه االسيالمىلالردود و التهزيي ات ،لموسوعه االستدالحسینی شیرازی، محمد، 

 .ق1267
 ق.1217، قم  اسالمی، الهناويال الفقهيهعلی، بنحسینی مراغی، عبدالفتا 

 تا.تهران  سمت، بی سياست جنايى در اسالم و در جمهوری اسالمى اي ان،حسینی، سیدمحمد، 
 .1184، تهران، سروش، ف هنگ لغات و اصطالحات فقهى____________،  
فصيلنام  حقيوق، ، «بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه بیه منیابع اسیالمی»ی، زاده نایین____________، متولی 

 .117تا114 صص ،1191، 2، شمارۀ24، دورۀمجل  دانشكده حقوق و علوم سياسى
 ق.1211، اصفهان  کتابخانۀ عمومی امام امیرالمؤمنین،کافى فى الفقهحلبی، ابوصال ، 

 ق.1241، الفکر المعاصر بیروت  دارشمس الهلوم، ، سعیدبنحمیری، نشوان
 ق.1215جا  دارالکتب العلمیه، ، بی، مغنى المرتاجاحمدخطیب شربینی، محمدبن

 تا.، قم  مطبوعات دار العلم، بیتر ي  الوسيلهالله، خمینی، رو 
 ق.1215چاپ دوم، قم  اسماعیلیان،  جامع المدارک،خوانساری، احمد، 
 ق. 1244، قم  محیاء آثار اإلمام الخوئ ، مبانى تكمله المنهاجخوئی، ابوالقاسم، 
 تا.جا  دارالفکر، بیبی الدسوقى على الش ح الكبي ، ةحاشياحمد، دسوقی، محمدبن

 ق.1218جا  دارالفکر، ، بیاعانة الطالبيال، محمدشطا، دمیاری
 .1177چاپ دوم، تهران  چاپ و انتشارات دانشگاه تهران،  لغت نامه،اکبر، دهخدا، علی

 ق.1214قم  دارالکتا  مدرسۀ امام صادق)ق(،  فقه الصادق،نی، صادق، روحا
 .1111، قاهره  المطبعة الکبری األمیریة، تبييال الرقائق ش ح کنز الدقائقعل ، بنزیلع  حنف ، عثمان
 ق.1211، چاپ چهارم، قم  المنار، ، مهذب االحكامسبزواری، عبداألعلی

 ق.1219، بیروت  دار التعارف للمطبوعات، فسي  الق ،نارشاد االذهان الى تسبزواری، محمد، 
چیاپ دوم، بییروت  مکتبیة النهضیة العربییة،  تيسي  الك يم ال حمال في تفيس  کيالم المنيان،سعدی، عبدالرحمن، 

 ق.1218
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 ق.1245قم  مرتضوی،  ،يات االحكام،عبدالله، سیوری، مقدادبن
 ق.1212دار المعرفة، بیروت   مبسوط،احمد، االئمه سرخس ، محمدبنشمس

 ق.1211، مصر  دار الحدیث، نيل االوطارشوکانی، محمد، 
 تا.قم  کتابفروشی مفید، بی القواعد و الفوائد،مکی، شهید اول، محمدبن 

 ق.1212قم  دفتر تبلیغات اسالمی،  غاية الم اد،________________، 
 ق. 1211اسالمی،  قم  معارف مسال  االفهام،علی، بنالدینشهید ثانی، زین
 نا.جا  دارالکتب العلمیه، بی، بیالمهذب فى فقه االمام الشافهىعلی، بنشیرازی، ابراهیم

 ق. 1211چاپ سوم، بیروت  مکتبه الغزالی،  روائع البيان تفسي  ،يات األحكام،صابونی، محمدعلی، 
 ق.1212راث العربی، چاپ هفتم، بیروت  داراحیاء الت جواه  الكالم،جواهر، محمدحسن، صاحب

 .194-141 صص، 48-47، شمارۀ 1178، تهران، مجل  حقوقى دادگست ی، «پوشیبزه»صادقی، محمدهادی، 
 تا.نا، بیجا  بی، بیالتهزي  احكامه و حدودهالله، صافی گلپایگانی، لطف

 ق.1218، قم  آل البیت)ق(، رياض المسائلمحمد، بنرباربایی، علی
 ق.1217جا  اسالمی، ، بیالخالف حسن،روسی، محمدبن

 .1187، چاپ سوم، تهران  مکتبه المرتضویه، المبسوط______________، 
 ق.1211، ، چاپ دوم، بیروت  دار الکتا  العرب النهايه______________، 
 ق. 1217چاپ چهارم، تهران  دارالکتب اسالمیه،  تهذيب االحكام،______________، 

تصحیح  مجتبی مینوی، علیرضا حیدری، چاپ ششم، تهران  شرکت سهامی ، بهخالق ناص یاروسی، نصیرالدین، 
 .1187انتشارات خوارزمی، 

 تا.مشهد  آل البیت، بی تر ي  االحكام،یوسف، بنعالمه حلی، حسن
 ق.1212، قم  آل البیت، تذک ة الفقهاء__________________، 
 ق.1211اسالمی،  ، قم قواعد االحكام__________________، 
 ق.1211،چاپ دوم، قم  اسالمی مختل  الشيهه،__________________، 
 ق. 1214، ، مشهد  مجمع البحوث اإلسالمیةمنتهى المطلب__________________، 

 تا.، بیروت  دار الکاتب العربی، بیالتش يع الجنائى االسالمىعوده، عبدالقادر، 
 ق.1214، قم  اسالمی، ثامکش  اللحسن، فاضل هندی، محمدبن

 .1187، قم  اسماعیلیان، ايضاح الكفايهحسن، فخرالمحققین، محمدبن
 ق. 1241، چاپ سوم، بیروت  دار محیاء التراث العرب  تفسي  الكبي ،عمر، فخررازی، محمدبن

 تا. الله مرعشی نجفی، بیقم  کتابخانه آیت مفاتي  الش ائع،فیض کاشانی، مال محسن، 
 ق.1214اصفهان  کتابخانه امام امیرالمؤمنین، وافى، ___________، _____
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 تا.قم  دار الرضی، بی مصباح المني ،المحمد، فیومی، احمدبن
 .1142، تهران  ناصرخسرو، جامع ا الحكام الق ،ناحمد، قرربی، محمدبن

 ق.1244نجف  کاشف الغطاء، انوار الفقاهه، جعفر، بنکاشف الغطاء نجفی، حسن
نشي ي  حقيوق ، «احتییاط در دمیاء و کیاربرد آن در حقیوق کیفیری»رو، صدیقه، آباد، عبا ؛ گلستانکالنتری خلیل

 .159-149ص ، ص1195، 51، سال سیزدهم، شمارۀاسالمى
 ق. 1214جا  دار الکتب العلمیة، ، چاپ دوم، بیبدائع الصنائع في ت تيب الش ائعمسعود، کاسان  الحنف ، أبوبکربن

 ق.1217، قم  دار الکتب االسالمیه، کافىیعقو ، ، محمدبنکلینی
 م.1989بیروت  مؤسسة الرسالة،  کنز الهمال،الدین، حسامبنمتقی، علی

 ق.1214، ، چاپ دوم، قم  مؤسسه فرهنگی اسالمی کوشانبورروضة المتقيال، مقصودعلیبنمجلسی، محمدتقی
 .ق1218وم، قم  اسماعیلیان، چاپ د ش ايع االسالم،، حسنجعفربنمحقق حلی، 

 ق.1214جا  دار الحدیث، ، چاپ دوم، بیميزان الركمهمحمدی ری شهری، محمد، 
 تا.بیروت  دار االحیاء تراث العربی، بیصري  مسلم، حجاج، بنمسلم

، قیم  معاونیت آمیوزش و مجموعه نظ يات مشورتى فقهى در اميور کيفي یمعاونت آموزش و تحقیقات قوۀ قضاییه، 
 ق.1184تحقیقات قوه قضاییه، 

 ق.1211، قم  کنگرۀ جهانی هزارۀ شیخ مفید، المقنههمحمد، مفید، محمدبن
 ق.1211قم  اسالمی،  مجمع الفائده و الب هان،، محمدمقد  اردبیلی، احمدبن

 ق.1218لب، راابیبنقم  مدرسة االمام علی ،کتاب الردود و التهزي ات -انوار الفقاههمکارم شیرازی، ناصر، 
 ق. 1245رالب، أب بنقم  مدرسة اإلمام عل  ،تهزي  و گست ۀ ،ن_____________، 
 ق.1211، چاپ سوم، قم  مدرسۀ امام امیرالمؤمنین)ق(، قواعد الفقهيه_____________، 

 ق.1247، چاپ دوم، قم  مؤسسة النشر لجامعة المفید، فقه الردود و التهزي اتموسوی اردبیلی، عبدالکریم، 
 .1185، تهران  مجد، قواعد فقهيهموسوی بجنوردی، سیدمحمد، 
 ق.1214، قم  دارالقرآن الکریم، ر المنضود فى احكام الردودد موسوی گلپایگانی، محمدرضا،
 ق.1215، ، قم  جنا  مقرر کنا کتاب الشهادات___________________، 

 تا. ه النعمان، بینجف  مطبع جامع السهادات،محمدمهدی، نراقی، احمدبن
 ق. 1218، قم  آل البیت، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلمحمدتقی، بننوری، حسین
 تا.جا  دارالفکر، بی، بیالمجموع ش ح المهذبشریف، بننووی، یحیی

-1212، چیاپ دوم، کوییت  دارالسالسیل، )الموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة الکویت، 
 ق(.1247


