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 *اخف فتوایسنجی صدور حکم براساس و امکان انون اساسیق 761اصل 
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 چکیده
آن است که دست قضات را برای رجوع به فقه، در فرض  761اساسی، اصل  برانگیز قانونیکی از اصول چالش

نیافتن حکم مسئله در قوانین موضوعه باز گذاشته است. نوشتار حاضر فارغ از گفتگوهایی کهه هوهوارب بهین 

مخالفان و موافقان رجوع به فقه در مسائل کیفری شکل گرفته است، درصدد است به نهادینهه کهردن اصهل 

اخته و الگویی را در این زمینه ارائه دهد تا مبنای عول محاکم دادگستری در جزائیات قرار گرفته و مزبور پرد

از تشتت احتوالی آرای قضایی جلوگیری نواید. الگوی مدنظر نگارندب تکلیه  قضهات بهه  جسهترو در آرای 

ین نظریه مستظهر بهه های کیفری است. ادر پروندب ترفتوای حاوی کیفر خفی فقهی و صدور حکم براساس 

های شرعی بودب و مالئوت تامی با دأب شارع مقدس در مسئله دماء و نفوس دارد؛ افزون بهر ای از آموزبپارب

اینکه با عنایت به مأذون بودن غالب قضات در روزگار کنونی و عدم تخصص کافی ایشان در رجوع بهه منهاب  

-احتوالی توسط نظام قضایی جلوگیری کردب و در عهیناصیل فقهی، پذیرش دیدگاب مزبور از بروز خطاهای 

  .حال حقوق متهوان را نیز به نحو حداکثری تأمین خواهد نوود

 

 .اخ ، امور کیفری، فقه امامیه، فتوای اصل قانونی بودن مرازاتق.ا، 761اصل  واژگان کلیدی:
 
 استادیار گروب فقه و حقوق دانشگاب بزرگوهر قائنات .7

 

mohammadian@buqaen.ac.ir  
 

 
 دانشگاب بزرگوهر قائنات است. 16767از طرح پژوهشی شوارب  * این مقاله مستخرج

 ژپوهشناهم حقوق کیفری

ال  ازس همی اره د شم م ، دوم ،  اییز و ز انس پ 93 ت 1 1 

ایپپی ره  ا  22  شم
 

 111-141 صفحات   مقاله: پژوهشی
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 مقدمه. 1

قاضی مؤظ  است کوشش کند حکم هر دعوا را در قهوانین »دارد: قانون اساسی مقرر می 761اصل 

مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به مناب  معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صهادر نوایهد 

واند به بهانه سکوت یا نقص یا اجوال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی بهه دعهوا و صهدور تو نوی

 «.حکم امتناع ورزد

ظاهراً هدف از وض  اصل مزبور پاسخگویی به برخی از خالهای احتوالی موجود در قوانین بهودب 

عه بالتکلیه  است تا از این رهگذر قضات دادگستری به سبب نیافتن حکم مسئله در قوانین موضهو

کنندگان به محاکم دادگستری نیز پاسخی درخور برای شکایات و مطالبات نواندب و از سویی مراجعه

 را مؤظ  نوودب است تا به فقه رجوع کنند. هاخود بیابند؛ لذا اصل مزبور در چنین مواردی دادگاب

زبور به امور کیفری، یا دانان در سعه و ضیق و سرایت اصل مفارغ از اختالفاتی که در بین حقوق

زادب، ؛ حبیهب7/202 :7161اختصاص و انحصار آن به امور مهدنی در گرفتهه اسهتکر.ا: اردبیلهی، 

قابهل (؛ چیزی که درهرحال غیرقابهل انکهار اسهت اینکهه قهراین 750، 7131:؛ حسینی، 27 :7131

ویم مدلول اصل مزبور مفسران آن در تع و قانون وجود دارد که نشانگر ارادب و موافقت واض  توجهی

باشهدکر.ا: و حاکی از پذیرش و به رسهویت شهناختن حاکویهت ایهن اصهل در امهور کیفهری مهی

(؛ در عین حال پذیرش نظریه مزبور هووارب با ایهن 22: 7116؛ صادقی، 261 :7165آبادی، دبحاجی

بهودن جهرم و  چالش نیز مواجه است که اعتبار و جایگاب قاعدب قبح عقهاب بالبیهان و اصهل قهانونی

 (.576: 7112نوایدکجعفری لنگرودی، را تضعی  می مرازات

البته ذکر این نکته ضروری است که رجوع به فقه در امور کیفری در دو حالت قابل تصور است؛ 

گیهرد؛ از ها صورت مهیگاهی مراجعه به مناب  فقهی برای فهم بهتر مواد قانونی و زدودن ابهام از آن

در قانون مرازات مشخص نبهودب و معلهوم نیسهت کهه « توییز»را که مقصود از واژب باب نوونه از آن

شهود، یهافتن مفهاهیم ( دقیقاً به چهه کسهانی خطهاب مهی212طفل مویز یا غیرمویزکموضوع مادب 

گونهه واژگان از این دست در مناب  فقهی برای فهم بهتر مراد قانونگذار خالی از اشکال است. در ایهن

نظری وجود نداشته و مخالفی برای رجوع به فقه در تشخیص موضوع وجود قه اختالفمراجعات به ف

ندارد. اما صورت دوم و آنچه مورد اختالف است اینکه رجوع به فقه در امور کیفهری بهرای شهناخت 

 اموری از قبیل ارتهداد، سهحر، قانون مرازات اسالمی برای در اصل حکم صورت گیرد. از باب نوونه

 چنین برای که حالی در نشدب است؛ تعیین مرازات عود و... قتل نظارت در و امساا ،نبوت ادعای

 محل نزاع رجوع به فقه در چنین مواردی است. است؛ بینی شدبپیش مرازات فقه در اعوالی

 اهویت دارای و سازبسیار سرنوشت جزایی مباحث در مذکور مسئله اینکه به توجه درهرحال با

 مواجهه فقههی احکهام از حرم زیهادی با را در رجوع به مناب  فقهی ما مثبت سخپا و است فراوانی
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نیست، بایسته است رویکردی اتخاذ شود که هم هدف قانونگذار در  اثری آنها از قانون در که کندمی

های اجهرای این زمینه تأمین شدب و به خالهای قانونی موجود پاسخی درخور دادب شود و هم آسیب

ه حداقل موکن تقلیل یابد؛ چه اینکه محهذورات و مشهکالت متعهددی در ایهن زمینهه اصل مزبور ب

توان از آنها به راحتی عبهور غیرقابل جبران به متهم، نوی وجود دارد که خاصه در فرض ورود آسیب

نوود؛ ایراداتی از قبیل عدم توانایی اکثر قضات در مراجعه به مناب  اصیل و معتبر فقهی که به زبهان 

اند و تشخیص اعتبار مناب  و فتاوا که خود قلوهروی پیچیهدب و تخصصهی اسهت و بی نگاشته شدبعر

وجهود دارد و موکهن « فتاوای معتبر»و « مناب  فقهی معتبر»ابهام و اجوالی که در واژگانی از قبیل 

 آید. اختالف رویه پیشفتوای معیار  نبوداست به دلیل 

در پی اثبات آن است، ارائه مبانی و اصولی است که اخهذ  با مالحظه جوانب مذکور آنچه نگارندب

معنی که در فرض سکوت قانون و رجوع به فقه، به فتوای اخ  را در فرض مسئله موجه سازد؛ بدین

 .نوایدترین مرازات را برای متهم ارائه میقضات ملزم به حکم دادن براساس فتوایی شوند که سبک

ابتهدا بهه پس از نگاهی اجوالی به سیر تقنینی مسهئله، ار حاضر با عنایت به مطالب مزبور، نوشت

ای از مصادیق حدود شرعی که در قانون ارائه مبانی و مستندات نظریه مزبور پرداخته و در ادامه پارب

ذکر نشدب است، از حیث معرفی فتوای اخ  و فراروی نهادن الگویی بهرای عوهل در مهوارد مشهابه، 

 گیرند.ر میمورد بررسی و مداقه قرا

بهه شایان ذکر است که جستار حاضر مطابق با شیوب رایج در مطالعات مربوط به علهوم انسهانی، 

پهس از تبیهین و نگارنهدب  ای انرام شدب اسهتتوصیفی و با استفادب از مناب  کتابخانه-روش تحلیلی

 سایی قهرار دادبتبیین و شنا، مورد جستار در ارتباط با موضوع مستندات خود رام اصلی بحث، هومف

سهرانرام سپس با ذکر مصادیق و شواهد مثالهایی سعی در تثبیت دیدگاب مختار خویش نوهودب و و 

 .دیدگاب منطبق با فرضیه پژوهش ترجیح دادب شدب است

 کهه تألیفاتی و مقاالت گفت هوچنین از حیث پیشینه پژوهش و توایز تحقیق فرارو از آنها، باید

 اصهل قبیهل از اصولی به و نپذیرفته را کیفری امور به 761 اصل تسری یا دارند وجود زمینه این در

-دانسهته نیهز کیفری امور شامل را قانونی مقررب اطالق اینکه یا و اند؛کردب استناد... و بودن شخصی

 پهی در حقیقهت در حاضر، نوشتار اما ؛(است شدب اشارب خالل سطور فوق به برخی از آنها در کهکاند

 سهازد؛ موجهه مسهئله فهرض در را اخه  فتهوای بهه اخهذ اصولی و مبانی ارائه با که است نآ اثبات

 فتهوایی براسهاس دادن حکهم بهه ملزم قضات فقه، به رجوع و قانون سکوت فرض در که معنیبدین

 مهدلل پهی در نگارنهدب کهه ایفرضهیه نواید. لذامی ارائه متهم برای را مرازات ترینسبک که شوند

 ذکهر مخالفان ادله در نه و قاعدب این تسری با موافق حقوقدانان آرای در نه پیشتر است، آن ساختن

 و ابتکاری کامالً حیث این شود و ازنوی مشاهدب ایشان آرای در استدالل مدل این از ردپایی و نشدب
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 آن نقهد هک است ضروری لذا است، دارای ریشه فقهی 761 اصل که آنرا است. البته از پیشینه فاقد

 خهالل در نگارنهدب البتهه گهردد؛ موجهه آن پهذیرش تها گیهرد، صهورت فقههی ادبیهات با عودتاً نیز

 .است جسته استناد نیز کیفری حقوق های آموزب از ایپارب به خود هایاستدالل

 

 سیر تقنینی بحث .1

یی و مدنی محسوب تردید فقه غنی امامیه، اساس و بنیان قوانین موضوعه کشور در دو حوزب جزابی

-که با نگاهی اجوالی به قانون مرازات اسالمی و قانون مدنی این حقیقت آشهکار مهیشود؛چنانمی

شود که تعداد چشوگیری از مواد آنها، ترجوه میراث مکتوب فقهی به جا مانهدب از فقههای پیشهین 

 (.723: 7131استکجباری، 

ن قدمت زیادی نداشته و نخسهتین گامههای البته چنانکه پیداست سابقه حاکویت قانون در ایرا

سازی در معنای امروزین خود به عصر مشروطه و ایراد وزارت عدلیهه و دادگسهتری بازگشهت عرفی

دارد. از آن زمان به بعد با تصویب قوانین متعدد، حاکویت قانون در معنای قوانینی کهه بهه تصهویب 

ای برابهر بها ورود دیهن مبهین ی که پیشینهرسند، ایراد شدب و در مقابل سیستم اجتهادمرلس می

 (.223: 7161اسالم به ایران دارد، اظهار وجود نوودکاحودزادب و الهام، 

تحولی بنیادین در نظام حقوقی ایهران ایرهاد نوهود کهه در  7151انقالب اسالمی ایران در سال 

یفهری بهود. قهوانین ها، ساحت حقهوق کها خود را نشان داد. یکی از مهوترین این عرصههوه عرصه

رونهد، کیفری از آنرا که در زمرب مهوترین ابزارهای حکومتی بهرای کنتهرل جامعهه بهه شهوار مهی

نوایند؛ لذا دور های حاکویتی ایفا میبیشترین پیوند را در میان مرووعه قوانین و مقررات با اندیشه

 یدی جایگزین آنها شوند.از انتظار نبود که قوانین کیفری نیز دستخوش تحول شدب و قوانین جد

( 7173قانون آیین دادرسی مهدنی سابقکمصهوب  1یکی از مهوترین این تغییرات راهیابی مادب 

خود را نوایاند. لذا گرچه این اصل برای نخستین بار به حهریم  761به قانون اساسی بود که در اصل 

؛ زیرا ایهن اصهل بیهان دیگهری از سابقه پنداشتقانون اساسی پا نهاد؛ لکن هرگز نباید مفاد آن را بی

: 7131ق.آ.د.م سابق بود که با تغییراتی جامه فاخر قانون اساسی به تن کردب استکبشهیریه،  1مادب 

726.) 

در باب سیر تحوالت قانونی مربوط به مفاد اصل مزبهور در دوران پهس از انقهالب اسهالمی بایهد 

قهانون اصهالح مهوادی از آیهین  236مهادب  گفت بعد از تصویب قانون اساسی، برای نخستین بار در

 3قانون اساسی با بیانی دیگر گنراندب شد. در ادامه مهادب  761، اصل 7167دادرسی کیفری مصوب 

نیز قضات محاکم را مکل  نوود به دعهاوی  7111های عوومی و انقالب مصوب قانون تشکیل دادگاب

رسهیدگی نواینهد. آخهرین مهتن کیفهری قانون اساسی  761و شکایات وفق قوانین موضوعه و اصل 
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بود که مقرر  7113های عوومی و انقالب در امور کیفری مصوب قانون دادگاب 272منسوخ نیز مادب 

رأی دادگاب باید مستدل و موجه بودب و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براسهاس »داشت: می

در قهوانین مهدون بیابهد و اگهر قهانونی در هر قضیه را  آن صادر شدب است. دادگاب مکل  است حکم

خصوص مورد نباشد با استناد به مناب  فقهی معتبر یا فتاوی معتبهر حکهم قضهیه را صهادر نوایهد و 

توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجوال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی بهه نوی هادادگاب

 «.شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند

عنوان آخرین ارادب قانونگذار این امهر را بهه رسهویت نیز به 7162مرازات اسالمی مصوب  قانون

 نشهدب ذکهر قهانون ایهن در که حدودی مورد در»چنین مقرر داشته است:  220شناخته و در مادب 

 «.شود می عول ایران اسالمی جوهوری اساسی قانون 761 طبق است

 761ماند که مقصهود از اصهل ر شدب، دیگر تردیدی باقی نویرسد بر مبنای مطالب ذکبنظر می

ههای کیفهری نیهز از باشد. قضهات دادگهابقانون اساسی کلیه دعاوی اعم از کیفری و غیرکیفری می

قانون اساسی برداشتی عام داشته و آن را شامل دعهاوی  761ابتدای پیروزی انقالب اسالمی از اصل 

تهوان بهه آرای صهادرب در انهد. در ایهن زمینهه مهیصهادر نوهودب کیفری نیز دانسته و آرای بسیاری

موضوعاتی مانند ارتداد، امساا در قتل و موارد متعدد دیگری اشارب نوود که به رغم فقدان مسهتند 

اندکاحوهدزادب و قانونی، بر پایه نظرات فقهی مورد بررسی قرار گرفته و به صهدور حکهم منرهر شهدب

 (.  252: 7161الهام، 

ین نکته نیز الزم است که در پژوهش حاضر بحث دربهارب وضهعیت کنهونی نظهام حقهوقی ذکر ا

جوهوری اسالمی ایران است؛ نه دربارب وضعیتی که باید باشد یا بهتر است که ایراد شود؛ به تعبیهر 

ها و وضعیت فعلی عول بهه دیگر مسئله و راهبرد پیشنهادی مقاله حاضر براساس و مبتنی بر هست

بسا در صهورت بهروز و ظههور انون اساسی سامان یافته است و به بایدها و نبایدها که ایق 761اصل 

بتوانهد وضهعیت بهتهری را در نظهام کیفهری و سیسهتم قضهایی کهاری ایرهاد نوایهد ورود نخواهههد 

؛ حسهینی، 721: 7117؛ بنهدرچی، 576: 7112داشتکبرای مشاهدب این نظریهات ر.ا: لنگهرودی، 

(؛ چه اینکه با توجه به اموری که ذکر آنها گذشهت، دیهدگاهی 76: 7131ب، زاد؛ حبیب750: 7131

رسهد و دهد چنهدان قابهل اعتنها بنظهر نوهیرا در حوزب کیفری فاقد کاربرد جلوب می 761که اصل 

بدیهی است که در مقام تفسیر، رسالت حقوقدان باید معطوف به کشه  نظهر قانونگهذار باشهد تها از 

-ماندکبرای مشاهدب تفصیلی شواهد جواز رجهوع بهه فقهه: ر.ا: حهاجی دب آنارشیم تفسیری به دور

 (.265: 7165آبادی، 

 
 



کان 761اصل   221 (22)ایپپی  ، 7311 پاییز و زمستان ، دوم، شماره یازدهم ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال      ... سنجی صدور حکماقنون اساسی و ام

 

   

 . ماهیت و کیفیت شناخت فتوای اخف3

شهود هوانگونه که از نام آن پیداست بر کیفری اطهالق مهی اخ در ابتدا الزم است گفته شود کیفر 

تهری را تهر و سهبکه، مرازات خفی که در مقام مقایسه با سایر کیفرهای یک عنوان خاص مررمان

امری عرفی و عقالیی و  خ پیشنهاد دهد. ذکر این نکته بایسته است که شناسایی مصادیق فتاوای ا

ههایی در ادامهه توضهیح دادب صعوبت خواهد بهود کهه بها ذکهر مثهالبسیار سادب و روان بودب و فاقد 

و کامال سادب است؛ از باب نوونه ههی  شود؛ لذا تشخیص آن به تخصص و مهارت احتیاج نداشته می

اقسهام مرهازات محهارب تردیدی نیست که در دَوَران امر بین سلب حیات و تبعید کهه دو قسهم از 

شود و عرف به سادگی و به نحو قطعی و یقینی بهر ایهن امهر باشند، تبعید کیفر اخ  شوردب میمی

پرواضح و بدیهی است که اگهر فقیههی  گذارد؛ هوچنین مثالً در باب مرازات مدعی نبوت،صحه می

مرازات متنبی را تعزیری بداند، این فتوا در قبال دیدگاب سایر فقیهان که مرازات شهخص مزبهور را 

دانند، قطعاً و بدون هی  تردیدی کیفر اخ  شوردب شهود؛ یها اگهر ارتهداد در زمهرب جهرایم قتل می

قیهانی که آن را حهدی و مسهتوجب قتهل مهی تعزیری دانسته شود، این دیدگاب در مقایسه با نظر ف

تری خواهد بود و از باب نوونه در صورتی که مرازات عولی برحسب اختالف آرای دانند کیفر سبک

-فقها، دایر بین اعدام و حبس تعزیری باشد، پرواضح است که کیفر حبس مرازات اخ  شوردب می

محتاج تخصص و اجتهاد نبودب و ایهن  های مطرح شدب، تشخیص فتوای اخ شود. با عنایت به مثال

امر دارای فرایند پیچیدب نیست؛ حتی از قضات و حقوقدانان نیز که بگهذریم، دو فهرد عرفهی و فاقهد 

تهر اسهت یها مرهازات تخصص نیز احتوال ندارد در این امر مناقشه کنند که مثال کیفر اعدام سبک

و اجتهاد احتیاج ندارد و حتی شایسته شالق؛ لذا پرواضح است که چنین امری به تخصص و مهارت 

تهر خفیه نیست که دونفر در این زمینه مناقشه نوایند؛ بنابراین شناخت فتهوای اخه  و مرهازات 

پیچیدگی چنهدانی نداشهته و داوری عهرف و عقهال در ایهن زمینهه مبنهای عوهل خواههد بهود کهه 

 خوشبختانه در این زمینه و در تشخیص آن مشکلی مشاهدب نوی شود.

البته دقت شود در اینرا در پی آن نیستیم که قاضی را مکل  کنیم در مستندات آرای فقیههان 

چنین امهری  چه اینکهتأمل کردب و از بین آنان با مبانی فقه جواهری دیدگاب بهتر را گزینش نواید؛ 

استه می شود با توجه به عدم اجتهاد در اکثر قضات قطعا امکان ندارد؛ بلکه اصوالً صرفاً از قاضی خو

تهری را که با جسترو در فتاوا و نه مستندات و ادله فقهی، صهرفاً دیهدگاهی را کهه مرهازات خفیه 

دهد انتخاب کردب و آن را مبنای قضاوت خود قرار دههد. لهذا گهزینش فتهوای اخه  بهه پشنهاد می

نهه مسهتندات  تفحص در فتهاوای فقیههان و معنای اجتهاد و ارزیابی ادله فقیهان نیست؛ بلکه صرفاً

تر است. یعنی بدون اینکه در این زمینه وارد فرایند اجتههاد فقهی و حکم دادن براساس کیفر سبک

دهند. به دیگر بیان در این نظریهه قاضهی بهه مثابهه شوند، صرفاً فتوای اخ  را مبنای عول قرار می
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اینکه به مثابه مرتهد میزان باید به فتاوا مراجعه نواید و فتوای اخ  را استخراج کند؛ نه فقط مقلد 

 اعتبار ادله را به اجتهاد خود بسنرد.

الکالم عنهوان قاضهی بهه کتهاب جهواهربهه کهه فهردیعنوان مثال حهالتی را در نظهر بگیریهد به

 سهلب حیهاتدو مرهازات تبعیهد و با و در آنرا در مورد یک جرم، کردب مراجعه  محودحسن نرفی

تهر شهوردب زات تبعید نسهبت بهه سهلب حیهات کیفهر سهبکشود؛ در این حالت اگرچه مرامواجه 

حتهی اگهر ادلهه شود؛ اما موکن است این سؤال پیش آید کهه در فهرض مرتههد بهودن قاضهی، می

ملزم خواهد بهود مطهابق کیفهر  ویآیا باز هم  ،دنضعی  باش نیز و داللت از نظر سندمرازات تبعید 

گر نظریه برگزیدب مقاله مقبهول افتهد، حتهی در اخ  فتوا دهد؟ پاسخ به سؤال مزبور این است که ا

مثال مزبور نیز قاضی حق حکم دادن براساس اجتهاد خود را نخواهد داشت؛ زیرا هوانگونه که بیهان 

مرتههد میهزان  عنوان؛ نه اینکه به نوایدبه مثابه مقلد به فتاوا مراجعه  باید در این نظریه قاضی شد

ی در مثال یاد شدب، موکن اسهت روایتهی از نظهر سهند ضهعی  اعتبار ادله را بسنرد؛ چه اینکه حت

به عول اصحاب جبران شود...؛ لذا مقصود ایهن  ،ولی ضع  آن بنابر اختالف مبانی بین فقیهان ؛باشد

 است که اصوالً قاضی نباید متعرض ادله شود و صرفا باید براساس فتوای اسهل حکم دهد.

؛ لهذا گهاهی موکهن اسهت هویشه سادب نیست اسهلتشخیص مرازات هوچنین اگر گفته شود 

تعیین فتوای اسهل موجب تشتت آرا شود؛ در پاسخ باید گفهت از آنرها کهه در بسهیاری از مسهائل 

توان حقوق مدنی و حقوق کیفری گریزی از رجوع به عرف وجود ندارد و عوالً راهکار دیگری را نوی

رسد به مانند بسیاری از موضوعات فقههی از بنظر میدر این زمینه پیشنهاد داد، در فرض بحث نیز  

قبیل تشخیص حرز در سرقت مستوجب حد، تشخیص غبن فاحش و صدها موضوع دیگر که در آن 

اند و حتی تشهخیص ضهابطه قتهل را به عرف ارجاع دادب و شهروندان فقها مکلفانقوانین موضوعه و 

؛ داوری عرف مالا خواهد بهود و اندن یافتهی ساماعرفهای بر پایه داوری اًعود از خطا و ... که توام

کنهد اینکهه در زمینهه تعیهین آنچه مسئله را آسان مهی ترازویی جز عرف در این زمینه وجود ندارد.

توان بهه سهادگی مصهداق کیفهر سهبکتر را کیفر اخ  غالباً و جز در موارد نادر، با رجوع به عرف می

تواند به این مقاله آمدب است میادامه ر شدب که در نگاهی به مصادیق ذکبدون صعوبت تعیین نوود. 

امر شهادت دهد؛ لذا رجوع به کیفر اسهل در غالب موارد از تشتت آرا جلوگیری خواهد نوود؛ ضون 

افزارهای فقهی مختل  که در کوترین زمان و با دقتی بی نظیهر، بها یهک اینکه با توجه به وجود نرم

تهوان شهخص یها اشخاصهی را در قهوب گذارنهد، مهیروی افراد میجستروی سادب، توامی فتاوا را فرا

قضائیه مسئول استخراج این فتاوا نوود؛ بدیهی است که این کار فاقهد صهعوبت بهودب و در کوتهرین 

 زمان موکن قابل استحصال است.
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های بهدیل و جهایگزین را پیشهنهاد دهنهد. از بهاب البته موکن است برخی در این زمینه نظریه

تواند رهگشاتر باشد؛ در این وکن است ادعا شود عول به فتوای فقیه حاکم در این زمینه مینوونه م

خهالف صهریح فتهوای فقیهه حهاکم  و اخه ، اگر مرازات اسهلشود که صورت این سؤال مطرح می

 اعتقاد به عول بر مبنای مفاد فتوای اخ  وجود دارد؟آیا باز هم ، باشد

رسد عول بهه فتهوای اسههل رهگشهاتر و ن فرض هم بنظر میتوان گفت حتی در ایدر پاسخ می

اوالً خهالف نظهر صهریح فقیهه حهاکم بهودن موجب جلب مصلحت بیشتری باشد؛ با این توضیح که 

عولکهرد مرحهوم امهام خوینهی پهس از تشهکیل شهود؛ ای نوهیفتوایی، موجب وهن و ضع  نظریه

د برخهورداری از مقهام زعامهت و والیهت دهد که ایشان با وجهوجوهوری اسالمی ایران نیز نشان می

رو هیچگهاب از فقههای دانستند که فتاوای خود را معیهار تقنهین قهرار دهنهد و از ایهنامت، الزم نوی

شورای نگهبان تقاضا نکردند که مصوبات مرلس را بر طبق فتوای رهبر بررسی نوایند و باالتر اینکه 

قانون اساسهی  66یه تفسیری خود راج  به اصل شورای نگهبان در زمان حیات امام خوینی در نظر

به صراحت ابراز کرد که معیار اظهارنظر آن شورا در بحث تطبیق قهوانین بها شهرع، نظهر اجتههادی 

از مواد قانون مهدنی  که بسیاری(. هوچنان17: 7163فقهای عضو آن شورا خواهد بودکر.ا: ارسطا، 

و حتهی در  (،72: 7116انهدکامامی، تدوین شهدب قهافو قانون مرازات نیز صرفاً براساس نظر مشهور 

زمان حیات حضرت امام نیز ایشان برخی از پرسش کنندگان را به فتهوای برخهی از فقههای معاصهر 

دادند و این روحیه و وسعت نظر علوی در مقام معظم رهبری نیز به خوبی مشههود اسهت؛ ارجاع می

چنهین قابل نظریه فقیه حاکم شود، در پاسخ باید گفت اگر ادعای ناکارآمدی فتوای اسهل در مثانیاً: 

تواند در برابر محاسن و نقاط قوت چنین دیدگاهی ایستادگی کند؛ چهون درهرحهال از احتوالی نوی

تری کهه احتوهال نهاحق بهودن آن نظر عقلی، ترویز کیفر سبکتر، بهتر از آن است که کیفر سنگین

ب ورود برخی صدمات جبران ناپذیر روحی و جسوی بهر وجود دارد بر مررم بار شدب و ای بسا موج

وی شود؛ مضافاً اینکه فتوای اسهل به معنای عدم ترویز کیفهر نیسهت؛ بلکهه صهرفاً کیفهری را کهه 

دهد کهه بسهیار بعیهد مهی رسهد احتوهال ناکارآمهدی در بهاب آن بهرود؛ تر است پیشنهاد میسبک

و تعهارض هوچنهان مسهتقر باشهد، ظهاهراً  درهرصورت حتی اگر هوچنان احتوال ناکارآمدی بهرود

هوچنین اگر  گرفتن جانب حقوق متهم در این زمینه با ذائقه حقوق کیفری سازگاری بیشتری دارد.

یهک فتهوا را مهالا  محاکم یحکومت برای جلوگیری از تشتت آراگفته شود آنچه مهم است اینکه 

ایهن مبنها  ؛ بنهابراینباشهدعیهار مفقیهه  از قبیل فتوای ولیلذا مهم آن است که یک فتوا قرار دهد؛ 

فتهوای ارائه باید گفت در پاسخ محاکم قرار گیرد نخواهد داشت. تالزمی با اینکه فتوای اسهل مالا 

جلوگیری کند؛ اما از جهت  ی محاکماگرچه موکن است از تشتت آرا ،فقیه حاکممعیار از قبیل نظر 

رعی و سیاست جنایی اسالم را نداشته باشهد؛ چهه ای یارای تأمین مقاصد شدیگر شاید چنین نظریه
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ترویز کیفهری کهه بها  -2جلوگیری از تشتت آراء .  -7د: ناینکه الزم است توأمان دو امر محقق شو

بها ایهن  مسلوات سیاسی جنایی اسالم از قبیل احتیاط در دماء و تسهاهل و تسهامح سهازگار باشهد.

بین اعوال دو کیفر و انتساب هرکدام بهه  گویاید، در دوران امر بین مرازات خفی  و شدتوضیح که 

شارع نیز شبهه وجود دارد و معلوم نیست که واقعا کدامیک حکم اهلل واقعی باشندکتفکیک بین مقام 

خواهد بود؛ کوها اینکهه ترهویز عول به احتیاط ثبوت و مقام اثبات(، لذا ترویز کیفر اسهل مقتضای 

شد خواهد بود؛ در واق  قاضی متهم و مررم را از کیفهر شهدیدتر، کیفر اسهل، به نوعی عفوِ از کیفر ا

 بری کردب و ذمه وی را ساقط می کند.

فتهوای در هوه موارد لزوما دو فتهوا وجهود نهدارد کهه بتهوان یاد کردنی است که اگر گفته شود 

ل بدیهی اسهت کهه نظریهه مزبهور در محهدودب ای قابهشود ؛ در پاسخ گفته میاسهل را انتخاب کرد

ای اجواعی بهودب اعوال و اجرا خواهد بود که در مسئله ای دو فتوا وجود داشته باشد؛ لذا اگر مسئله

و نظر مخالفی وجود نداشته باشد، کاربست نظریه مزبور سالبه به انتفا موضوع است؛ بنابراین از ایهن 

 جهت نقصانی به نظریه مزبور وارد نخواهد بود.

 

 فتوای اخفمبانی و مستندات اخذ به  .4

در این قسوت با مراجعه به مناب  شرعی و میراث مکتوب فقهی و نیز برخی از اصول حقوق کیفری، 

تر را در فرض مسئله سعی در شناسایی و ارائه ادله و مستنداتی خواهد شد که گزینش فتوای خفی 

 موجه سازد.

 

 دهیاصل ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر .1. 4

اإلِمَهام »...مناب  روایی از پیامبر گرامی اسالمکص( نقل شدب است که حضهرت فرمودنهد:  در برخی از

 :7222؛ دارقطنهی، 2/11 :ق7165ترمهذی، «کهأَنْ یُخْطِئَ فِی العَفْوِ خَیْرٌ مِنْ أَنْ یُخْطِهئَ فِهی العُقُوبَه

آن اسهت کهه  (. اگر حاکم در عفو و گذشت مرتکب خطا شود، بهتر از3/271 :7222؛ بیهقی، 2/62

 در کیفر و عقوبت دچار اشتباب گردد.

عَلَه   هالنَّدَامَه»کلینی نیز به سند خویش از امام باقرکع( نقل نوودب است که حضهرت فرمودنهد: 

(. پشهیوانی بهر عفهو و گذشهت، 2/703 :7201کلینی، «کالنَّدَامَه عَلَ  الْعُقُوبَه الْعَفْوِ أَفْضَلُ وَ أَیْسَرُ مِنَ

 تر از پشیوانی بر عقوبت و مرازات است.سهل بسی برتر و

ها توسط فقیهان امامی تلقی به قبول گردیدب استکر.ا: شهید این قبیل روایات که مضوون آن

توانهد در فهرض (، مهی65: 7271؛ منتظهری، 7/31 :7221؛ موسوی اردبیلی، 72/167 :7271ثانی، 

ل به فتهوای اخه ، خاصهه در مهوردی کهه بهین مسئله مبنای عول قرار گیرد؛ چه اینکه اخذ و عو



کان 761اصل   217 (22)ایپپی  ، 7311 پاییز و زمستان ، دوم، شماره یازدهم ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال      ... سنجی صدور حکماقنون اساسی و ام

 

   

نظر جدی در میزان کیفر جرمی خاص وجود داشهته باشهد، بهرای قضهات و محهاکم فقیهان اختالف

گیهرد، نهوعی سهکون و تری را بهرای مهتهم در نظهر مهیدادگستری از این حیث که مرازات خفی 

 آرامش خاطر به هوراب خواهد داشت.

بنایی فقط در حدود شرعی در معنای خاص آن جاری است؛ چهه البته نباید تصور شود چنین م

شهود؛ چهه در شهبهات اینکه عووم فرمایش رسول اکرمکص( به طور مطلق شامل تعزیهرات نیهز م 

حکویه و چه در باب شبهات موضوعیه؛ افزون بر اینکه حکوت تشری  این قاعدب که تحقق عدالت و 

 :7207  در تعزیهرات نیهز تسهرا یابهدکبرنوردی، کند ایهن معنهکوک به متهوان است، اقتضا م 

7/735.) 

 

 اصل ابتنای عقوبت بر تخفیف و تسامح .1. 4

اساس تشریعات جزایی اسالم بر تخفی  و تساهل بنا نهادب شهدب اسهت و تردیدی در این نیست که 

؛ 6/526 :7272عابدین، ؛ ابن6/13 :7272این اصل جزو مسلّوات فقه فریقین استکر.ا: سرخسی، 

عله  التخفیه ، و فیهه  هالحهدود مبنیّه»(. فقیهان امامی با عباراتی از قبیهل: 5/35 :7222جزیری، 

 :7202؛ نرفهی، 6/36 :7272؛ عالمهه حلهی، 2/526 :7271فاضهل آبهی، «کاحتیاط فی حفظ الدماء

(؛ 70/676 :7276فاضهل هنهدی، «کعل  التخفیه  هتدرأ الحدود و هی مبنیّ هأنّ الشبه»(؛ 27/263

 اند.( بر این اصل مسلم صحّه نهادب753: تامنتظری، بی«کعل  التخفی  و التسامح هان الحدود مبنی»
کنهد کهه السالم( نیز این دیدگاب را تأیید مهیدقت در متون دینی و روایات ائوه اهل بیتکعلیهم

 :7206ا: حهر عهاملی، اصوالً قوانین جزائی اسالم بر پایه تخفی  و تسامح بنا نههادب شهدب اسهتکر.

23/26.) 

ای که در فقه به پیروی از روایات، براا شههادت بهر وقهوع روابهط شرایط بسیار سخت و پیچیدب

ای بارز از دأب شارع در حهدود اسهت کهه تها حهد موکهن نامشروع و حدّ زنا تعیین شدب است نوونه

رم جلوگیری نواید. تعدد اقهرار کوشیدب است با تسامح و تخفی  با مسئله برخورد کردب و از اثبات ج

الزم در اثبات برخی از جرایم نیز دیگر نوونه روحیه تساهل و تخفی  فقه اسالمی است؛ زیرا آنچنان 

گردد؛ بلکه به نوعی راب شرع  اجرا نو که مسلم است در بسیارا از جرایم به یکبار اقرار مررم، حدّ 

کنهد تها شهخص از هد، قاض  تبعات اقرار را بیان م دگریز از ثبوت جرم را پیش روا مررم قرار م 

 خود برگشت کردب و جرم ثابت نگردد.اقرار 

از باب نوونه در روایت صحیحی چنین نقل شدب است که زن و مردی را که مرتکب زنها گردیهدب 

بودند نزد حضرت علیکع( آوردند، در این هنگام زن ادعای اکراب نوودب و حضرتکع( نیهز بها پهذیرش 

مَ َ رَجُهل  قَهدْ فَرَهرَ بِهَها فَقَالَهتِ  بأُتِیَ عَلِیٌّکع( بِامْرَأَ»عای وی، بدون درنگ حد را از او ساقط نوود: اد
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فَعَلَههُ  الْوُؤْمِنِینَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَ لَوْ سُئِلَ هَؤُلَاءِ عَنْ ذَلِکَ لَقَالُوا لَا تُصَدَّقُ وَ قَهدْاسْتَکْرَهَنِی وَاللَّهِ یَا أَمِیرَ

 (.70/73 :7201؛ طوسی، 1/766 :7201کلینی، «کأَمِیرُالْوُؤْمِنِینَکع(

شایان توجه است که اندیشوران مسلوان معتقدند در مواردا از این قبیل اصول عقالیی از قبیل 

شود؛ چهه اینکهه اساسهاً از مهذاق اصل عدم اکراب، عدم نسیان، عدم خطا، عدم اضطرار و... جاری نوی

هاا اله  مبن  بر تخفی  و شود که حدود و مرازاتشارع، روایات، اقوال و آراا فقیهان استفادب م 

 (.7/737 :7207؛ برنوردی، 2/11 :7206مسامحه استکمحقق داماد، 

در ماجرای دیگری وقتی زنی به نام شراحه هودانیهکمنتسب به قبیله هودان( در حضور علی بن 

ای بها تهو طالبکع( اقرار به زنا کرد، حضرتکع( به وی فرمودند: شهاید هنگهامی کهه خهواب بهودبابی

ا هوبستری صورت گرفته است؛ شاید زناکار تو را اجبار به این عول نوودب است؛ شاید موالیهت تهو ر

بالزنها  همعترفه هالهودانیّه هلوّا جاءت شهراح»خبر ماندب باشی: به وی تزویج نوودب و تو از این امر بی

؟ لعلّه استکرهک؟ لعلّ موالا زوّجک منهه هلعلیّکرضی اللّه عنه(، قال لها: لعلّه وق  علیک و أنت نائو

 (.7/203 :7277عودب، «کو أنت تکتوینه

در محضر رسول خهداکص( اقهرار بهه زنها « ماعز بن مالک»م در قضیه دیگری وقتی شخصی به نا

نوود، حضرت به کرات سعی کردند وی را از اقرار خود منصرف نوودب و با پیش کشهیدن احتوهاالتی 

(. نسهائی در 3/130 :7222نحو غیرمستقیم به وی تفهیم نوایند که ماجرا را کتوان کنهدکبیهقی،  به

در ماجرای اقرار ماعز، پس از استواع اقرار او، به وی فرمودنهد کند که پیامبرکص( سنن خود نقل می

که بازگرد، وقتی وی در مرتبه دوم به حضور رسول خداکص( رسید، حضرت هوهین سهخن را تکهرار 

...فَرَهاءَ رَجُهلٌ »فرمودب و افرادی را به درون قبیله وی فرستاد تا از صحت عقل وی تفحهص نواینهد: 

نُ مَالِک ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اهللِ، إِنِّی قَدْ زَنَیْتُ وَإِنِّی أُرِیدُ أَنْ تُطَهِّرَنِی فَقَهالَ لَههُ النَّبِهی(کص(: یُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْ

أَرْسَهلَ إِلَه  ثُهمَّ « ارْجِ ْ»فَلَوَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَابُ أَیْضًا فَاعْتَرَفَ عِنْدَبُ بِالزِّنَا فَقَالَ لَهُ النَّبِی(کص(: « ارْجِ ْ»

عَقْلِههِ مَا تَعْلَوُونَ مِنْ مَاعِزِ بْنِ مَالِک ؟ هَهلْ تَهرَوْنَ بِههِ بَأْسًها أَوْ تُنْکِهرُونَ فِهی »قَوْمِهِ فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ فَقَالَ: 

 (.6/215 :7227نسائی، «کشَیْئًا...

آن تعلهق دارد؛  البته نباید پنداشت که چنین تخفی  و تسامحی صرفاً به حدود در معنای اخص

چه اینکه چنین اصلی برای تحقق عدالت و رعایت مصالح متهوان وض  شدب؛ و لذا بهرای اجهرای آن 

(؛ خاصهه از ایهن 1/511 :تها؛ زحیلی، بهی276 /7 :7277در موارد تعزیر نیز منعی وجود نداردکعودب، 

ه اطهالق آیهات و روایهات جهت که اگر متخل  حق  از حقوق اله  را زیر پا نهادب باشد، بها توجهه به

فراوان  که در مورد عفو و اغواض وارد شدب و نیز با عنایت به سیرب پیامبرکص( و عله کع( و غیهر آن 

(. بلکه شاید بتوان گفت 1/602 :7206تواند متخل  را عفو نوایدکر.ا: منتظری، دو بزرگوار، امام م 

داشته باشد؛ چه اینکه تعزیر موکول بهه نظهر تواند جریان چنین اصلی در تعزیرات به طریق اولی می
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تواند آن را انرام دهد یا اینکه از اعوهال آن حاکم گردیدب است که بسته به صالحدید جامعه وی می

التعزیر موکول إل  اإلمام، ال یرب علیهه ذلهک؛ فهرن رأا التعزیهر فعهل؛ و إن رأا »نظر نواید: صرف

در جایی که تخفی  مرازات بها روح تشهری  اسهالمی و  (. بنابراین3/66 :7131طوسی، «کترکه فعل

تواند به اعوال تخفی  در آن مبانی کیفردهی و مصلحت عوومی مباینت نداشته باشد حاکم شرع می

مبادرت ورزد؛ خاصه از این جهت که به اعتقاد برخی از اندیشوران مفسدب موجود در اقامه برخهی از 

از باب  (.7/122 :7221باشدکر.ا: موسوی اردبیلی، جرم می تعزیرات بیش از مفسدب مترتبه بر اصل

نوونه یکی از مواردی که در آرای برخی از فقیهان امامیه، مرتکب آن مستوجب تعزیر قلوهداد شهدب 

متعودا  بتارا الصال»زند: است، کسی است که به عود و بدون عذر از خواندن نواز واجب سر باز می

(. حهال اگهر در چنهین فرضهی، اصهرار بهر 7/636 :7201طوسی، «کبالصالمن غیر عذر یعزر و یؤمر ب

اجرای تعزیر و کیفر اشد وجود داشته و از باب نوونه مرازات شهالق در حهق وی روا دانسهته شهود، 

های جوعی، موجبات وههن دیهن را گذشته از اینکه چنین عولی در صورت بازتاب گستردب در رسانه

ست در حق خود فرد خاطی نیز نتیره عکس دادب و وی در قبال تعالیم آورد، حتی موکن افراهم می

توان به مثالهای فراوانی استناد جست؛ کیفیهت دینی موضعی خصوانه اتخاذ نواید. در این زمینه می

برخورد با بانوانی که در جامعه ما موسوم به بدحراب هستند نوونه برجسته و بارزی در ایهن زمینهه 

های دینی کیفری که در این قبیل موارد بهتر است با مدد گرفتن از برخی آموزبرسد است. بنظر می

تر است برای فرد خاطی در نظر گرفته شود؛ به عنوان مثال از حضرت علیکع( منقول است که سبک

انرام شدب به گناهکهار اعهالم  معصیتکه  تواند بدین شکل باشدمیاز گناهان  ایپارب کیفرقوبت و ع

(. مطابق با مهدلول 215: 7270تویوی آمدی، «کبه الوذنب اعالم علیه هالعقوب مقدار ذنب ربّ: »شود

-هوین روایات برخی از فقیهان اعالم معصیت به مرتکهب آن را در زمهرب مصهادیق تعزیهر برشهوردب

 (.37: 7225اندکمکارم شیرازی، 

وق الهی مبتنهی هوچنین موکن است چنین اشکال شود که اگرچه سیاست جنایی اسالم در حق

الناس محل تأمل بودب و موکن است در بر تخفی  و تسامح است؛ لکن جریان چنین امری در حقوق

حدود از قبیهل  از برخی این زمینه سیاست کیفری شریعت متفاوت باشد. در پاسخ باید گفت اگرچه

بهر سهر « ال» درء و ورود قاعهدب اطهالق مقتضهای شوند؛ امهاالناس قلوداد میحقوق زمرب در سرقت

حدود و به طور کلهی در کیفرههای  که در جهت این از است؛ خاصه مزبور قاعدب عوومیت« الحدود»

 از حوایهت در باید است، قوانین  میان در عضو و آسیب جسوی نقص و جان پاا مقرر شرعی غالباً

 آن جهرااا تردیهد، از حصهول هرگونهه شهک و موارد در و دادب خرج را به دقت نهایت مزبور حقوق

 است اند که درستنوایند. برخی از دانشوران در تقویت نظریه مزبور چنین استدالل نوودب جلوگیرا

اختصاص  مال  و حقوق  مسائل به نظری باشند؛ لکن چنین دقتمی مداقّه بر مبن  الناسحقوق که
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و هوچنهین مهذاق دارد؛ اما در مسئله دما و نفوس، آنچه از مدلول روایهات و تسهالم فقههای امامیهه 

شود این است که تا حد موکن باید جانب احتیاط را نگهاب داشهتکمحقق دامهاد، شریعت مستفاد می

 (.7/6 :7116؛ موسوی برنوردی، 2/35 :7206
 

 اصل احتیاط در کیفردهی .3. 4

بر کسی پوشیدب نیست که مذاق شرع انور، عنایت ویژب و مراقبهت خهاص وی بهر امهر دمهاء و جهان 

رو فقیهان امامی هووارب در خالل مباحث فقهی از لزوم رعایت احتیهاط تهام در ست و از اینآدمیان ا

 :7201فههد حلهی، ؛ ابهن2/252 :7131اندکر.ا: فخهرالوحققین، مسئله نفوس سخن به میان آوردب

 (.72/112 :7271؛ شهید ثانی، 6/200 :7272؛ کرکی، 5/22

بها  اغلهبرسد کهه از آنرها کهه مباحهث حهدود و تعزیهرات نظر میدر فرض مسئله نیز چنین به

االتباع در توامیت جسوانی اشخاص از قبیل قتل، قط  عضو، تازیانه و... سر و کار دارند؛ لذا اصل الزم

هها اسهت مسئله از منظر عقل و نقل، اصل حقن دماء و قاعدب احتیاط در نفوس و احترام جان انسان

 ر رجوع و اخذ به فتاوای اخ  در قضیه قرار گیرد.تواند مبنای مستحکوی دکه می

های دینی مبین این امر است که شارع مقدس اهتوامی تام به مسئله دما و نگاهی گذرا به آموزب

حفظ جان و توامیت انسان داشته و متون دینی مشحون از تعالیوی اسهت کهه بهر ایهن امهر تأکیهد 

قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْهس  أَوْ فَسَهاد  فِهی الْهأَرْضِ فَکَأَنَّوَها قَتَهلَ  مَنْ»فرماید: اند. خداوند در قرآن میورزیدب

(. هرکس انسان  را بدون ارتکاب قتل 12مائدب/«کالنَّاسَ جَوِیعاً وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّوَا أَحْیَا النَّاسَ جَوِیعاً

کشته است؛ و هرکس انسهان  را از  یا فساد در روا زمین بکشد، چنان است که گوی  هوه انسانها را

 رهای  بخشد، چنان است که گوی  هوه مردم را زندب کردب است. مرگ 

چنان که پیداست در آیه شریفه قتل ناحق و ناروای کسی به میزانی عظیم شوردب شدب است که 

گ و کشتن یک نفر به منزله قتل جوی  افراد بشر در نظر گرفته شدب است. از ایهن آیهه اهویهت مهر

؛ 2/156 :7117شودکر.ا: مکارم شهیرازی و دیگهران، حیات یک انسان از نظر قرآن کامالً آشکار م 

انهد کهه حسهب مفهاد چنهین آیهاتی، (. حتی برخی از مفسران تأکید کردب6/126 :7272رشیدرضا، 

فأشهار إله  »کشتن ناروای انسان، در واق  نوعی منازعه و ستیز با مقام ربوبیت خداوند متعال اسهت: 

 (.5/175 :ق7160طباطبایی، «کهالربوبی هأن القتل بغیر الحق منازع

-بنابراین با وجود دلیل بر گرفتار شدن در عقوبت و کیفر در فرض مخالفت با واق  مرههول، بهی

گوان فرض مسئله مررای اصل احتیهاط و در نتیرهه برگزیهدن فتهوایی خواههد بهود کهه بیشهترین 

 توامیت جسوانی شخص متهم در برداشته باشد. حفاظت و حراست را از
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 اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری .4. 4

نباید پنداشت که اصل تفسیر مضیق قوانین و اصل تفسیر نصوص جزایهی بهه نفه  مهتهم، بهه کلهی 

های اصول مزبهور ای در تراث فقهی نداشته است؛ چه اینکه ریشهرهاورد حقوق جدید بودب و پیشینه

، «اصهل برائهت»های فقهی در غالب ز آنکه در حقوق غرب مطرح شود، در خالل آموزبپیش و بیش ا

؛ 2/21 :7206مطرح بودب استکر.ا: محقهق دامهاد، « قاعدب درء الحد»و « قاعدب قبح عقاب بالبیان»

 (. 7/757 :7132اردبیلی، 

در هنگهام در توضیح مررای قاعدب مزبور در فرض مسئله باید گفهت اگرچهه قانونگهذار هوهوارب 

بندد تا مهواد قهانونی شهفاف و عهاری از ابههام و اجوهال تدوین قوانین، توام تالش خود را به کار می

باشند؛ لکن گاب علیرغم تالش مقنن، قوانین موضوعه از شفافیت و وضهوح کهافی برخهوردار نبهودب و 

االتباع عقلهی و زمگردند. در اینگونه موارد اصل الموجب تشتت آراء و سردرگوی مخاطبان قانون می

نقلی در امور کیفری خاصه از جهت تأکیدات و قراین شرعی موجود، ضرورت تفسیر مضهیق قهوانین 

است تا از هرگونه تضیی  حق متهم جلوگیری به عول آید؛ بنابراین بر قاضی الزم است تا با کاربست 

-ع مقدس چنین فرادست مهیقاعدب مزبور نهایت احتیاط را در مسئله بنواید؛ چه اینکه از مذاق شر

آید که وی رضایت چندانی به بسط ید قاضی و حاکم شرع در امور جزایی و مسائلی که بها نفهوس و 

 جان آدمیان در ارتباط است ندارد.

شود که فرضی را در نظر بگیریم که ضرورت اتخاذ چنین رویکردی آن هنگام بیشتر احساس می

اهی دارد؛ لکن به دلیل نبود تصهریح قهانونی و عهدم درج متهم اگرچه به اصل حرمت عول، علم و آگ

عنه شرعی آگاب نبودب باشد؛ موضوع در خالل قوانین موضوعه، از میزان مرازات مترتب بر عول منهی

نوودب و به سنگینی آن تفطن کهافی زیرا ای بسا اگر متهم از از کیفیت مرازات اطالع الزم را کسب 

 کرد.ام فعل مزبور نوییافت، هرگز مبادرت به انرمی

 

 های فقه حکومتیبهره جستن از ظرفیت .5. 4

مطابق با مبنای پذیرفته شدب در فقهه شهیعه، حهاکم اسهالمی بها احهراز شهرایط مقهرر در فقهه و بها 

(. از 2/221 :7227نظرداشت مصالح امت اسالمی، از اختیارات خاصی برخوردار استکعوید زنرهانی، 

ویژب در بخش جزائیات است، حکومهت اسهالمی فلسفه عولی توامی فقه بهآنرا که تشکیل حکومت، 

تواند با مالحظه مصالح جامعه اسالمی به صدور دستوراتی تحت عنوان حکهم حکهومتی بپهردازد. می

پرواضح است که در فرض تزاحم حکم حکومتی با سایر احکام شرعی، تقدم با حکم حکومتی بهودب و 

االتبهاع خواههد صالح و مفاسهد شهکل گرفتهه اسهت بهرای هوگهان الزماینگونه احکام که براساس م

 (.722: 7221بودکر.ا: خوینی، 
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با عنایت به مطالب فوق باید گفت در فرض بحث از آنرا که اکثر قضات دادگستری مهأذون و نهه 

تواند نظر به رعایت مصالح و جلهوگیری از مفاسهد احتوهالی، در مرتهد هستند، حکومت اسالمی می

ق.م.اکارجهاع  220ق.ا و هوچنین موضوع برخهی از مهواد قهانونی از قبیهل مهادب  761ص اصل خصو

دهد ای را که پژوهش حاضر پیشنهاد میقضات به فقه برای تعیین کیفر در حدود غیرمصرح( ضابطه

 متعین نواید تا قاض  صرفاً با توجه به فتوای اخ  به صدور حکم مبادرت نواید.

یار تعیین مرازات به قضات محاکم واگذار شود، به دلیل عدم تخصص کافی پیداست اگر اختنیک

ههای غالب ایشان در شناخت مناب  فقهی و عدم توانایی در رجوع و تأمل در مناب  اصلی و اسهتدالل

 رویهها قهرا اتخاذ چنین رویکردی، صدور احکام ب گرایی رواج یافته و نتیرهفقیهان، نوعی سلیقه

و نیز عدم تناسب بین آراا صادرب از محاکم بودب که مآالً این امهر سیسهتم قضهای  را  بسیار متفاوت

نوایهد؛ بنهابراین مصهلحت دار م دگرگون ساخته و اعتبار دستگاب قضای  اسالم را متزلزل و بسا لکهه

 نظام اسالم  اقتضا دارد که به نحوا این اختیار قضات تحدید و تضییق شود.

 

 ای از مصادیقرهمطالعه موردی پا .6

در این قسوت برخی از حدودی که در قانون مرهازات اسهالمی ذکهر نشهدب اسهت؛ لکهن در الیحهه 

-جزو حدود شرعی ذکر شدب بودندکارتداد، سهحر، بهدعتاسالمی  پیشنهادی بالاجرای قانون مرازات

ث مشهاهدب گیرنهد تها از حیهفقهی مورد بررسی قهرار مهی مناب گذاری و ادعای نبوت( با مراجعه به 

-هایی از تشتت آرای موجود و ضرورت تعیین فتوای معیار پیشعنوان نوونهاختالف آرای فقیهان به

 روی مخاطب قرار گیرد.

 

 ارتداد .1. 6

های مطرح در حقوق جهزای اسهالمی اسهت. اگرچهه مقهنن در قهانون مسئله ارتداد از جوله چالش

نظر نوودب است؛ لکهن الیحهه  بالاجهرای صرف ( از ذکر احکام ارتداد7162مرازات اسالمیکمصوب 

آنچهه از تتبه  در کلوهات  بهود.قانون مرازات اسالمی دب مادب را به موضوع ارتهداد اختصهاص دادب 

آید اینکه در باب ارتداد هم از حیث موضهوعی و ههم از لحهاک حکوهی در بهین فقیهان فرداست می

یکهی از کهه مشهور، مرتهد فطهری کسهی اسهت نظر وجود دارد. طبق تعری  فقیهان امامی اختالف

(. در مقابهل برخهی از 2/732 :7203انهدکمحقق حلهی، والدینش هنگام انعقاد نطفه او مسلوان بودب

انعقهاد نطفههکخویی، انهد، نهه هنگهام فقهای معاصر، اسالم والدین را حین والدت طفل شرط دانسته

متأخر به کلهی متفهاوت ای از فقهای ز منظر پارب(. امّا شایان توجه آنکه تعری  مرتد ا7/161 :7222

با آرای پیشگفته است. طبق این استظهار ضروری است خود شخص بعد از رسیدن به بلوغ مسهتقالً 
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ارتهداد فطهرا اسالم تبعه  بهراا تحقهق اظهار اسالم نوودب و سپس از اسالم بازگشته باشد؛ یعن  

 (.2/166 :تاکاف  نیستکخوینی، بی

دیگر فقیهان در سعه و ضیق حکم مرتد بروز کردب است. مطابق نظهر مشههور فقیههان، اختالف 

شود و توبهه وی موجبهات رههایی وی نخواههد بودکمحقهق مرتد فطری بدون چون و چرا کشته م 

(. لکن چنین دیدگاهی اعتراض برخی از فقیهان را در پی داشته اسهت. از بهاب 2/667 :7203حلی، 

جنید اسکاف  بر این نظر است کهه مرتهد، چهه فطهرا و چهه ابن»تقد است: نوونه فیض کاشان  مع

شود؛ این سخن اگرچه شاذ است؛ ولی صحیح بودن شود و اگر نپذیرفت کشته م م  مل ، توبه دادب

ایهن دیهدگاب در بهین معاصهران نیهز  (.2/702 :7272تر به احتیاط استکفیض کاشهانی، آن نزدیک

 (.2/725 :7222مکارم شیرازی،  ؛7/32 :7221شی شوشتری، طرفدارانی یافته استکمرع

 

 سحر و جادو .1. 6

رود. آنچنهان کهه ق.م.ا( به شوار می220مقوله سحر و جادو در زمرب حدود غیر مصرحکموضوع مادب 

ای ههای عدیهدبدههد تعیهین حکهم سهحر و جهادو نیهز بها چهالشمراجعه به مناب  فقهی نشان می

که در این زمینه بهین اههل لغهت اخهتالف  در این زمینه ماهیت سحر استروبروست. اولین مسئله 

تهوان حکهم فقههی را بهر آن ؛ چه اینکه تا موضوع حکوی مشخص نشود نوهینظر فراوان وجود دارد

که در کلوات  مترتب نوود. از باب نوونه مشخص نیست مقصود از دقیق و لطی  بودن منشاء سحر 

شهیطان در و مشهارکت ؛ یا اینکه معاونهت (2/616 :7270هری، جوکچیستبرخی از اهل لغت آمدب 

 (.1/715 :7270فراهیدی، شودکر.ا: مشخص می یمعیار چهفرایند سحر چگونه صورت گرفته و با 

حلهی، سهعیدانهدکابنساحر نیز اگرچه کثیری از فقهای امامی فتوا به قتل وی دادبفرد در باب حکم 

(؛ لکن حدود و ثغور چنین حکوی از منظر برخی فقیههان 7/227 :7273؛ محقق حلی، 566: 7205

طهور مطلهق ساحر مسلوان به -7محل تأمل است و سه دیدگاب در این زمینه قابل بازشناسی است: 

حکم قتل صرفاً مربوط به موردی است که وی با اعتقهاد بهه حلیهت مرتکهب آن  -2شود. کشته می

صاص دارد که فرد ساحری را به عنوان شهغل خهود برگزیهدب حکم قتل تنها به موردی اخت -1شود. 

 (.27/221 :7202باشدکر.ا: نرفی، 

توانهد نقهش بنابراین در این زمینه سه دیدگاب متفاوت وجود دارد که در سعه و ضیق حکهم مهی

های مزبهور و بها عنایهت بهه مصهادیق نوظههوری از قبیهل اساسی ایفا نواید. بنابراین با وجود چالش

ای را به اشتباب اندازد، چگونه موکن است بتهوان عصهای یزم و... که موکن است قاضی پروندبهیپنوت

الید تلقی نوودن محاکم دادگستری، موجبات تهرم در دماء را احتیاط را بر زمین نهادب و با مبسوط

 فراهم نوود.



 (22، )ایپپی  7311 تانپاییز و زمس ، دوم، شماره میازده ل ژپوهشناهم حقوق کیفری / سا علی محمدیان           213

 

 بدعت .3. 6

دود شهرعی تلقهی شهدب بهود، یکی دیگر از مواردی که در الیحه قانون مرازات اسالمی در زمهرب حه

ایراد بدعت در امر دین بود. در اینکه در شریعت اسالم بدعت امری مذموم بودب و حرام است، ههی  

(. لهیکن مصهادیق بهدعت در 176: 7271اختالف نظری در بین فقیهان امامیه وجهود نهداردکنراقی، 

حتهی اگهر بهر تعریه  واحهدی از رسد نظر میباشد؛ زیرا بهمقام تطبیق هوچنان عاری از ابهام نوی

بدعت اجواع وجود داشته و به عنوان مثال بدعت به نوآوری در حوزب دین بهدون اسهتناد بهه منهاب  

(، باز هم گرهی گشودب نخواهد شد؛ چه اینکه 2/262 :7205پذیرفته شدب تعری  شودکسیدمرتضی، 

زی از دیهن نیسهت، در مشخص نیست تشخیص رد و قبول اینکه چه چیزی از دین است و چه چیه

صالحیّت کدام نهاد است؟ از باب مثال بسیار محتول است فقیهی با معیار قرار دادن عدالت، معتقد 

جا که معیار مزبور هوخوانی ندارد باید دستخوش باشد بسیاری از احکام موجود در فقه سنتی از آن

گهذار یدب و چنهین فقههایی را بهدعتتغییر شوند؛ اما در عین حال فقهای دیگر این معیارها را برنتاب

بنامند. بنابراین الزم است در اینگونه موارد قانونگذار نهایت دقت را به خرج دادب و و ضهون رعایهت 

احتیاط تام که اقتضای بهاب جزائیهات اسهت، فتهوایی را برگزینهد کهه هوخهوانی بیشهتری بها روح 

 قانونگذاری شریعت در مسئله دماء دارد.

 

 وتادعای نب .4. 6

؛ عالمهه 2/752 :7203اند که قتل مدعی نبوت واجب استکمحقق حلهی، مشهور فقها تصریح نوودب

اند مرازات کسی که ادعای نبوت نوودب (. مشهور فقیهان هوچنین تأکید کردب5/166 :7220حلی، 

مهدعی  تواند به کشتناست در انحصار حاکم شرع نیست و هرآنکه توکن این امر را داشته باشد، می

(. در مقابل برخی از فقیهان معتقدنهد الزم اسهت اجهراا 7/122 :7222نبوت مبادرت ورزدکخویی، 

حکم شرعی زیر نظر حاکم شرع باشد؛ زیرا اگر چنین امری به عووم واگهذار شهود موجهب اخهتالل 

(، و هوچنهین ایهن امهر خهالف احتیهاط الزم در مسهئله 523، ص2تا، جشودکمنتظری، بینظام می

(. افزون بر این و از منظر تحلیل عقلی الزم است شخصی کهه 2/257 :7221استکموسوی اردبیلی، 

کند با علم و اگاهی کامل چنین ادعایی را مطرح نواید؛ یعنی چنین نباشد کهه امهر ادعای نبوت می

نهین بر وی مشتبه شدب و ادعای مزبور ناشی از شبهه فکری ایراد شدب برای وی باشهد؛ بنهابراین چ

فهارغ از مطالهب فهوق و نکتهه مهوتهر  قیدی به عنوان مخصص لبی باید در این مسئله لحاک گردد.

آید اینکه برخی از ایشان اصهوالً مرهازات مهدعی اینکه، آنچه از تتب  در فتاوای فقیهان فرادست می

ت به اختالف لذا با عنای (.757، ص7133دانندکصانعی، نبوت را نه از مقوله حدود و بلکه تعزیری می
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رسد رعایت احتیهاط حهداکثری در مسهئله الزم بهودب و اخهذ بهه نظر فقیهان در این امر به نظر می

 تواند مالئوت بیشتری با سیاست کیفری شریعت داشته باشد.تر در این زمینه میفتوای خفی 

 

 گیرینتیجه

باشهد؛ از خاصی روبهرو مهیهای ق.ا در امور کیفری با دشواری 761آنچنان که بیان شد اعوال اصل 

سو به علت خالءهای قانونی موجود و عدم ذکر توامی صور و حاالت موکنه در قهوانین جزایهی، یک

-ای بیالزم است به این نقیصه پاسخی در خور دادب شود و از میراث مکتوب فقهی به مثابه گنرینه

ههای ای کاهش حهداکثری آسهیبنظیر نهایت استفادب به عول آید؛ و از دیگرسوی اتخاذ تدابیری بر

اجرای اصل مزبور از قبیل احتوال عدم رعایت کامل حقوق متهوان، عهدم توانهایی اکثهر قضهات در 

«... فتهاوای معتبهر»و « مناب  فقهی معتبهر»مراجعه به مناب  اصیل و معتبر فقهی، ابهام و اجوال در 

ه راهکار برای جلوگیری از مشکالت نواید. پژوهش حاضر، مطابق آنچه گذشت، در پی ارائبایسته می

پیشگفته احتوالی، به مناب  و ادله شرعی رجوع کردب و اخهذ بهه فتهوای اخه  و اخه  را بهه مثابهه 

ههای ایهن الگویی در مراجعه به مناب  فقهی به محاکم دادگستری پیشهنهاد نوهودب اسهت. پشهتوانه

ر عفهو بهر اشهتباب در کیفردههی، اصهل های شرعی عبارتند از: اصل ترجیح اشتباب ددیدگاب در آموزب

ابتنای عقوبت بر تخفی  و تسامح، اصل احتیاط در کیفردهی، اصل تفسیر مضیق و هوچنهین بههرب 

های فقه حکومتی برای تأمین مصهالح فهرد و جامعهه. مطالعهه مهواردی از حهدود جستن از ظرفیت

نبهوت(، بهه خهوبی تشهتت ای گذاری و ادعغیرمصرح در قانون مرازات اسالمیکارتداد، سحر، بدعت

آرای فقیهههان در مسههائل جزایههی را نشههان دادب و ضههرورت تعیههین فتههوای معیههاری کههه براسههاس 

سازد، تا از این رهگذر هم حقوق متهوهان ها شکل گرفته باشد را مبرهن میترین دیدگابگیرانهسهل

ونی بها رجهوع بهه منهاب  به نحو حداکثری رعایت شود و هم هدف قانونگذار در پر کردن خالهای قان

 شرعی تأمین گردد.
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  قرآن کریم

 اإلسالمی. ، قم: دارالکتابغرر الحکم و درر الکلمق(، 7270محود ک بن عبدالواحد آمدی،

 .دارالفکر، بیروت: على الدر المختار رد المحتار ق(،7272ک مین بن عورامحودابن عابدین، 

 ، قم: دفتر انتشارات اسالم .لمهذب البارعاق(، 7201فهد حلّ ، احود بن محود کابن

 .زانیمتهران: ، حقوق جزای عمومی ش(،7132ک لی، محودعلییاردب
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، 1 شهوارب ،2 ، دوربفقه حکومتی، «گهذاریقانون در معیار فتوای»ش(، 7163ارسطا، محودجواد ک

 .55-37ص 

 ، تهران: عروج.قواعد فقهیهق(، 7207برنوردا، سید محود بن حسن موسوا ک

 میعاد.: تهران جزایی(، کبخشتطبیقی فقه ( ،7116ک محود برنوردا،

 ، قم: دارالکتب اإلسالمیه.المحاسنق(، 7117برق ، احود بن محود بن خالد ک

مجله ، «اساسهی قانون 761 و 16 تعامل اصول پرتو در اساسی حقوق پاسداشت»بشیریه، تهوورث، 

 .725-756ص ، 61و  62، شوارب حقوقی دادگستری

ههای قهانون تشهکیل دادگهاب 26اصل قانونی بودن جرایم و مهادب »ش(، 7117درچی، محودرضا کبن

 .727-752ص ، 2، شوارب مجله حقوقی دادگستری، «کیفری یک و دو

 العلویه. ، بیروت: دارالکتبالکبرى السنن ق(،7222موس  ک بن علی بن الحسین بن احود بیهقی،

 الحلبی. البابی ، مصر: مکتبه مصطف ترمذیال سنن ق(،7165عیس  ک بن ترمذی، محود

فصللنامه ، «قهانون اساسهی 761فتوا یها قهانون؛ نگهاهی بهه اصهل »ش(، 7131جباری، مصطفی ک

 .721-711ص ، 1، شوارب حقوق)مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی(

 .یهدارالکتب العلو، بیروت: الفقه على المذاهب األربعه ق(،7222ک عبدالرحون بن محود جزیری،

 ، تهران: گنج دانش.ترمینولوژی حقوقش(، 7112جعفری لنگرودی، محودجعفر ک

، بیهروت: دارالعلهم تاج اللغه و صحاح العربیله -الصحاح ق(، 7270جوهرا، اسواعیل بن حواد ک

 للوالیین.

ق.ا در امهور کیفهری بها  761حاکویت یا عدم حاکویهت اصهل »ش(، 7165آبادی، احود کدبحاجی

 .251-233ص ، 2، شوارب 72، دورب پژوهشهای فقهی، «7162ون مرازات نگاهی به قان

 حقلوق، «مهداریقهانون بها آن تعارض و حرام عول مرازات»ش(، 7131زادب، محودجعفر کحبیب

 .6-22ص، 1 شوارب ،اساسی

  البیت. آل قم: مؤسسه ،الشیعه وسائل ق(،7206حسن ک بن محود عامل ، حرّ

، تههران: ایلران اسالمی جمهوری و اسالم در جنایی استسیش(، 7131حسینی، سیدمحود ک

 سوت.

 ، قم: مؤسسه سید الشهداء العلویه. الجامع للشرائعق(، 7205حلّ ، یحی  بن سعید ک

، تهران: مؤسسه تنظیم و نشهر آثهار امهام خوینه  قهدس والیت فقیهق(، 7221کهلل خوین ، روح ا

 سرب. 

 العلم. دار مطبوعات قم: مؤسسه ،لوسیلهتحریراتا(، موسوا کبی اللّه روح خوین ،
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خهوئی،   اول،  امام آثار احیاء موسسه قم: ،المنهاج تکمله مبانیق(، 7222ابوالقاسم ک سید خویی،

 .7ج 

 الرساله. ، بیروت: مؤسسهالدارقطنی سنن ق(،7222عورک بن علی دارقطنی، ابوالحسن

( قانون اساسی در 761و بسط اصل ک قبض»ش(، 7161غالمحسین ک ، رسول؛ الهام،احودزادب رسول

 .221-212ص ، 65 پاییز، شوارب پنرم و بیست سال ،راهبرد و مجلس، «قلورو کیفری

 بیروت: دارالوعرفه. ،المنار ق(،7272محود ک رشیدرضا،

 .دارالفکر، دمشق: هتدلّا و الفقه اإلسالمی، تا(کبی ه بن مصطف هب، ویزحیل

 .دارالوعرفه، بیروت: المبسوط، سهلبیاحود بن اود بن محق(، 7272ک شوس األئوهسرخسی، 

 ، قم: دارالقرآن الکریم.رسائل الشریف المرتضىق(، 7205سیدمرتض ، عل  بن حسین موسوا ک

 ، قم: مؤسسه الوعارف اإلسالمیه.مسالك األفهام(، 7271عل  کبنالدینشهید ثان ، زین

 تو خورشید.، قم: پراستفتائات قضاییش(، 7133صانعی، یوس  ک

 األعوال، قم: دارالشری  الرضی.ثواب األعمال و عقاب ق(، 7206صدوق، محوّد بن عل  ک

 األعلوی. بیروت: مؤسسه ،القرآن تفسیر فی المیزان ق(،7160محودحسین ک طباطبای ،

 اسالم . انتشارات قم: دفتر جلد، 6 ،الخالف ق(،7201حسن ک بن محود طوس ،

 جلد، تهران: دارالکتب اإلسالمیه.  70، تهذیب األحکام(، ق7201طوس ، محود بن حسن ک

 ، قم: مؤسسه امام صادق.تحریر األحکام الشرعیهق(، 7220عالمه حلی، حسن بن یوس  ک

 البیت،. آل قم: مؤسسه ،الفقهاء تذکره ق(،7272یوس  ک بن حسن حلّ ، عالمه

 یر کبیر.جلد، تهران: ام 1، فقه سیاسىق(، 7227عوید زنران ، عباسعل  ک

 ، بیروت: دارالکاتب العربی.التشریع الجنائیّ اإلسالمیّق(، 7277عودب، عبدالقادر ک

 اسالم . انتشارات قم: دفتر ،الرموز کشف ق(،7271طالب ک اب  بن حسن آب ، فاضل

 ، قم: مؤسسه اسواعیلیان.إیضاح الفوائدق(، 7131فخرالوحققین، محود بن حسن ک

 ، قم: نشر هررت.کتاب العینق(، 7270فراهیدا، خلیل بن احود ک

 نرف . مرعش  اهلل آیه قم: کتابخانه ،الشرائع مفاتیحق(، 7272مالمحسن ک کاشان ، فیض

 ، قم: مؤسسه آل البیت.جامع المقاصد فی شرح القواعدق(، 7272کرک ، عل  بن حسین ک

 ، تهران: دارالکتب اإلسالمیه.الکافیق(، 7201کلین ، محود بن یعقوب ک

 قم: مؤسسه اسواعیلیان. شرائع اإلسالم،ق(، 7203ک حلی، جعفر بن حسن محقق
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 ه، قهم: مؤسسههالمختصلر النلافع فلی فقله اإلمامیلق(، 7273محقق حلی، جعفر بن حسهن ک

 .هالوطبوعات الدینی

 ، تهران: مرکز نشر علوم اسالم .قواعد فقهق(، 7206محقق داماد، سیدمصطف  ک

 میزان. ، تهران:حقوق در نو هاىدیدگاهق(، 7221حسن ک محود سید شوشترا، مرعش 

 أبهی بهن علهی اإلمهام همدرسه قم: انتشهارات ،آن گستره و تعزیر ق(،7225ناصر ک مکارم شیرازا،

   طالب.

 .2ج  ،   دهم،هاإلسالمی تهران: دارالکتب ،نمونه تفسیر ش(،7117ناصر ک شیرازا، مکارم

 .(عکعل  امام مدرسه م: انتشاراتق ،النکاح کتابق(، 7222ناصر ک شیرازا، مکارم

، ترجوهه صهلوات  و شهکورا، قهم: مبانى فقهى حکومت اسالمىق(، 7206منتظری، حسینعل  ک

 کیهان.

 ، قم: نشر سرای . نظام الحکم فی اإلسالمق(، 7271منتظری، حسینعل  ک

 دارالفکر. قم: انتشارات ،الحدود کتاب تا(،حسینعل  کبی منتظرا،

 الوفید. ه، قم: جامعفقه الحدود و التعزیراتق(، 7221بدالکریم کموسوی اردبیل ، ع

 التهراث بیروت: دارإحیهاء ،اإلسالم شرائع شرح فی الکالم جواهر ق(،7202محودحسن ک نرف ،

   العربی.

دفتر تبلیغهات ، قم: عوائد األیام فی بیان قواعد األحکامق(، 7271مهدا کنراق ، احود بن محود

 .  اسالم 

 .هالرسال ه، بیروت: مؤسسالکبرى السننق(، 7227علی ک بن شعیب بن احود بدالرحوننسائی، ابوع

الوعهارف فقهه  ب، قم: مؤسسه دائرفرهنگ فقهق(، 7226هاشوی شاهرودی، سیدمحوود و دیگران ک

 اسالم .
 


