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کذ  مباجعذ  بذ      ی. در حال ود ید داده مب  فق  است ا بانی. معموالً باال بودن نبخ اعدام در ادینما یگاار قانون
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 ییجستارگشا

اسذب و سذلب    اتیها موه ب  ده حق ح ک  از جانب خداوند ب  انسان یحقوق نیتب از مه  یکی

بوده اسب. در  یفبیک یها مسائل نظام نیزتبیحق ب  ع وان مجازات همواره جزو بحث ببانگ نیا

 یحق را ب  بشب اعطا نمذوده، بذا توجذ  بذ  م ذان      نیا یچ  کس  ک یو ا اتیرابط  با م شأ حق ح

 1یعذ یب طبفداران حقوق ط اختمف نظب وجود دارد. مطابق نظ شم دانیاند انیمختل  م یفکب

 گذاار  قذانون  نیمعتقدند ا 2یحقوق س یویتی وز طبفداران اما ماسب ب  عبیط  موه ب حقّ، نیا

حذق، افضذل    نیذ ا ،یدیذ توح  یحق را ب  بشب اعطاء کبده اسب. اما مطابق با  ارادا نیاسب ک  ا

 نیذ ده و م شذأ ا موه ب کب بیامانب را ب  بشب نیخداوند اسب ک  ا نیاسب و ا یحقوق خداداد

دا ذت    یاله ییشأم  اتیحق ح ،یدیتوح  یواره و  ارادا اسب. لاا در نظام یتعال یحق، ذات بار

ت ها  زیحق ن نیاسب ک  سلب ا نیحبف ا نیببخوردار اسب. الزم  ا اریبس یو از قداسب و حبمت

اجذازه   ایتور حق را سلب ک د و دس نیا تواند یخداوند اسب و ت ها اوسب ک  م اریاخت ط یدر ح

 سلب آن را بدهد.

انذد و   خود حاف کبده نیرا از قوان اتیسالب ح یها مجازات ایاز کشورها  یاریاک ون بس ه 

 یالملل نیب حوزهو چ  در  یچ  در حوزه داخلها در ایبان  اعدام. ت عات ک  د یدر عمل اجبا نم ای

 یهذا  مطذابق بذا اعذمم سذازمان     للالم نیسازمان عفو ب ی. ط ق آمارهابا د یکشور م بیگ  انیگب

نفب  289، 2014 لدر سا ونفب  369 بانیاعدام در ا یتعداد رسم 2013در سال بان،یدر ا یرسم

ده اسذب کذ     ذ نفذب اعذمم    977نیذز   2015در سذال   بانیذ ها در ا تعداد اعدام اعمم  ده اسب.

   3.با د یم  دهیر د فزا کی ه دهد نشان

 چهذارم،  اصذل  خذا   طذور  بذ   وی اساسذ  قانون متعدد اصول مطابق بانیا در گبیدی سو از

 و دیذ با آن از کذ  ی علم ت ها ،یاسمم نیمواز انیم در و با د اسمم نیمواز اساس بب دیبا نیقوان

. اند دا ت  دانش نیا ب  نظب زینی اساس قانون س دگانینو و اسب فق  عل   ود یم استخباج دین ا

 آنی م  ذا  بذب  کذ  ی فقهذ  اسذب، ی عشبی اث ی جعفب کشوری رسم ماهب ک  آنجا از نیهمچ 

 دیذ با نیقذوان   ییبگذو  کذ   اسذب  آن تذب  قیدق بیتع   س. اسبی عی  فق   ود،ی می گاار قانون

 فقذ   سذبا   بذ   دیذ با بانیذ ا در نیقوان دری بییتغ و اصمح هبی ببا لاا. با د  یامام فق  بباساس

 و اعذدام  مجذازات  نیسذ گ  اثذبات  بذ   وج ت با لیدل نیهم ب . افبی یفقه درونی راهکار و رفب

 کذ  ) با ذد  ارزش و هذدف  یک اتیح سالبی ها مجازات م د قاعده کاهش اگب آن، دی د ت عات

ی ببخذ  کذ   اسذب ی هیبذد  ال تذ  . نمود اقدام تامل و تفکب ب  اتیواقع نیا ب  توج  با دیبا ،(هسب
                                                                                                                                                       
1. Natural Law 

2. Legal Positivism 

3. www.amnesty.com 
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 قابذل  وجذ   چیهذ  بذ   کذ   اسذب  آمذده  مذا ی  بع م ابع در صباحب ب  اتیح سالبی ها مجازات

 و بدی ذا  ینمذ  را آنهذا  حذاف  بانیذ ا مبدم ماهب و فبه گ وی اساس قانون و سبینی  و  چش 

 مذاموم ی حتذ  وی نشذدن  امذب  یذک  بانیای فعلی فبیک نظام در اتیح سالب مجازات کاملی الغا

 .اسب عبی ب ازی جزئ گاا تن ک اری مع ا ب  اعدام مجازات کاملی الغا ک  چبا اسب

ی مختلفذ  یفتذاوا  و نظذبات  ،مسذئل   هب در ک  اسب بیواقع نیا ده ده نشان فق  ب  مباجع 

 مطذابق  بخواهد بانیا گاار قانون چ انچ  ک   ود یم مت ادر ذهن ب  مه  سوال نیا و دارد وجود

 و نظذبات  انیذ م از را فتذوا  و نظب کدام دیبا ک د،ی گاار قانون  یامام فق  ط ق بب وی اساس قانون

 بپو اند؟ی فتاو و نظبات نیا از یک کدام تن بب دیبا را قانون ل اس و ک د انتخاب مختل  یفتاوا

  بسذش  نیذ ا بذ    اسذخ  نحذوه  و طل ذد  یم قیدقی جواب ک  اسبی مهم  بسش سؤال، نیا قطعاً

  بسش نیا ب ی لیتفص  اسخ ک  با د بانیا نیقوان دری  گبف تحوالت و باتییتغ م شأ تواند یم

 گبا بیحج ب  توج  با.  ود یم اکتفا گارای ا ا اره ب  ت ها مقال  نیا در و طل د یمی گبید مجال

 بیذ ت ع مان ذد  اسذب   ذده  داده ارائذ  یی راهکارهذا   بسذش  نیذ ا بذ    اسذخ  در ع ،ی  فق  بودن

 بیسا و اسب کارآمدتب کشور ادارهی ببا عمل در ک ی نظبات از بیت عیا  مشهور نظب از گاار قانون

 هسذت د ی اسذتدالالت  و ادل  ب  مستظهب نظبات نیا از هبکدام و اسب تصور قابل ک یی کبدهایرو

 ارائذ   اسذب،  آن بذب ی م ت ذ   ذووهش  نیذ ا آنچ  اما. اسب  ده  بداخت  آنها ب  خودی جا در ک 

 نیذ ا انط اق سپس و دارد  بع دری فبادست اصول و قواعد بای شتبیب انط اق ک  اسب یکبدیرو

 .اسب انط اق نیا جینتای واکاو بینها در و اتیح سالبی ها مجازات با کبدیرو

 و نیتق ذ ی فعلذ  ساختار بشی ا با ک  بود  یخواه  بسش نیا ب   اسخ مقام در مقال  نیا در

 و کذاهش  جهذب یی راهکارهذا  چذ   بان،یذ ای حقذوق  نظذام  دری حقذوق ی ها گزاره استخباج م ابع

 بشی ذا  ضذمن  گبید ع ارت  ب دارد؟ وجود نیتق  مبحل  در اتیح سالب مجازاتی ساز حداقل

 دیذ با کذ   امذب  نیذ ای بیذ گی  عذدم  و  ذبع  وی اساس قانون ب  التزام زین وی ساختار درون لیتحل

 کذ   بدیذ گ یم قبار تأمّل مورد مه  نیا  ود، خت یر ه  در بانیای فقه وی حقوق نظامی ها انیب 

 ایذ آ دارد؟ وجود اعدام تمجازا ادیازد با فق  ببی م ت ی حقوق نظام بشی ا انیمی قطع تمزم ایآ

 ببقباری حقوق نظام یک در اتیح سالبی ها مجازات زانیم و فق  ب  التزام انیم  یمستق نس ب

 ضمن مقال  اسب؟ فق  اتیّذات جزو ات،یح سالبی ها مجازات کثبت ایآ گبید ع ارت ب  و اسب؟

 نظذام  بذ   التزام ضمن ک  اسبی کبدیرو اث ات مقام در کثبت، نیا بودنی ذات و تمزم نیا انکار

 از اسذتفاده  بذا  و دیذ نما یمذ  طلذب  موجود فق  درون از را اعدام مجازاتیی گبا لیتقل ج،یرای فقه

ی فقه نظام در اتیح سالبی ها مجازات زانیم کاهش آن، اصول و قواعد و فق  دانشی ها آورده

 .دینما یم قلمدادی  بع و مطلوب و ممکنی امب را
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  نینتق در جیرای ارهایمع .1
 چهذار،  اصذول  بذا  مطذابق  بانیذ ای اسممی جمهور گاار قانون  د ا اره مقدم  در ک  گون  همان

 قانون هفتاد و یکصد و   ج و یکصد چهار، و نود س ، و نود یک، و نود   ج، و هشتاد دو، و هفتاد

 فق  ب  مباجع . دینما یگاار قانونی عی  فق  وی اسمم نیمواز اساس بب ک  اسب مکل  ،یاساس

 نظذبات  واحذد، ی ا مسذئل   دری اجتهذاد ی ها وهی  وی م ان در تفاوت علب ب  ک  سازد یم آ کار

 آن  ک یب و هست د است  اط خا ی م ان ببی م ت  آنها از یک هب ک  دارد وجودی فقه مختل 

 تکثّب، نیا ب  توج  با حال. با  د یم بیحجی دارا مقلّدان و نظب آن صاح انی ببای فقه نظبات

 دیبا/تواند یم نظبات نیا از یک کدام قامب بب ک  بدیگ یم قبار گاار قانونی فباروی اساس ی بسش

 کذ   اسب دهیگبد مطبحی اتینظب امبوز ب  تا فوق  بسش ب   اسخ در  ود؟  و انده قانونی ردا

 .  گبدند یمی معبف اختصار ب  مًیذ

 ه گذام  گاار قانون  ،ینظب نیا ابقمط. اسب مشهور قول از بیت ع  ینظب ات،ینظب نیا ازی کی

 قذانون  وارد رای نظب آن اسب موظ  نظب، هب قائمن تعداد وی فقه نظباتی ببرس بای گاار قانون

 قذانون  بذ   نظب آن ورود ممک فتوا، هب  هبت بیحق در. فقهاسب مشهور قول با مطابق ک  ک د

 (.118 :تا یب ،یج ات) با د یم

 هذب   یذ نظب نیذ ا ط ذق . اسذب  نگه ذان ی  ورای فقهای فقه بنظ از بیت ع  ینظب دوم  ینظب

ی داور بذ   دیذ با  ذود،  یمذ  ارجذاع  نگه ذان ی  ورا ب  و رسد یم بیتصو ب  مجلس در ک ی قانون

 قذانون  ع وان ب  خواهد یم آنچ  گبید ع ارت ب . ببسد نگه انی  ورا  یفقی اعضای فقه نظبات

 با ذد  نگه ذان ی  ذورا ی فقهذا  قذول  بذا  ابقمطذ ی فقهذ  نظذب  از دیذ با  ذود،  االجبا الزم کشور در

 (.103 :1377 زاده، ی یچگ)

 قذانون  بباسذاس   یذ نظب نیذ ا بذا  مطذابق . اسب  یفقی ولی فتوا از بیت ع  ینظب سوم،  ینظب

 نظذب  نقطذ   از نیقذوان   یکل باتقواسب، و عادل  یفق یک عهده بب امب امامب و امب بیوال ،یاساس

 بذا  مطذابق  کذ    ذوند  کشور قانون واردیی فتاوا آن و  ود دهیس ج امبی ول نظبات با دیبا ،یفقه

 (.18 :1390،یحقوق مطالعات دفتب) اسب  یفقی ولی فتوا

 بذا ی اختمف موارد در جز  ورای فقهای فقه نظب از بیت ع  ینظب طبح، قابل  ینظب نیچهارم

ی فقهذا ی هذ فق نظذب  از بیذ ت ع»  یذ نظب دو ازی قذ یتلف قبیحق در  ینظب نیا. اسب امبی ول نظب

 نیشذ ی   یذ نظب دو ازی  ذ یتبک زین آنی م ان و ادل  و اسب « یفقی ولی فتوا از بیت ع» و « ورا

 اسذب  نگه انی  ورای فقهای فقه نظب  بع با نیقوان مطابقبی م  ا  ینظب نیا با مطابق. اسب

ی فتوا  یفقی ول ک ی مواقع در هست د،  یفقی ول م صوب و ذونأم فقها نیا خود ک  آنجا ازی ول

 (.28 :1378 ،ییخضبا) ندارند رای ره ب با مخالفب حق دارد،ی رو  
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 نیمعتقدند از بذ   ینظب نیاز نظب کارآمدتب اسب. طبفداران ا بیت ع  ینظب زین  ینظب نیآخب

و کارآمذدتب   دتبیذ اداره کشور مف یک  در عمل ببا دیایب  صورت قانون در ب دیبا ییفتاوا، آن فتوا

کذ    یو معتقذد اسذب کذ  تمذام نظباتذ      بفت یرا  ا ع یدر فق    ییگبا بیحج  ،ینظب نیاسب. ا

ورود بذ    ییاسذب، توانذا   دهیصادر گبد یفقه حیقواعد صح یبب م  ا طیالشبا جامع یتوسط فقها

اسب ک  کدام نظذب و فتذوا    نیبدان توج  ک د، ا دیدر انتخاب با گاار قانونقانون را دارند و آنچ  

 (.97 :1374تب اسب )مهب ور،  یبوده و کارببدب  سود  شتبیدر عمل ب

 یتا ب  امذبوز بذ  صذورت رسذم     اتینظب نیاز ا کدام هیچاسب ک   ینکت  ضبور نیتوج  ب  ا

مذوارد را بذ     نیذ از ا یکذ یمذا   گذاار  قانونن وده اسب ک   گون  نیاند و ا قبار نگبفت  بشیمورد  ا

 س از انقذمب دائمذاً    گاار قانون. در واقع خود قبار داده با د یگاار قانونصورت ثابب، سبلوح  

 ی یدر آمد و  د بوده اسب و اضطباب در اتخاذ م  ا، در ماحصل ساختار تق  اتینظب نین ایماب

 موضوع  کاممً مشهود اسب. نیقوان یع ی

 یفرادست اصول و قواعد اساس بری گذار قانون .2

 و قواعذد  اسذاس  بذب ی گاار قانون ن،یتق  رد اریمعی فتوا نییتع درباره طبح قابل اتینظب ازی کی

 سذب ینی زیچ آن ،یفبداست اصول و قواعد از م ظور ک  اسب ذکب ب  الزم. اسبی فبادست اصول

 کذ   چبا اسب زیمتما آن از کاممً و  ود یم بیتع  آن ازی باالدست اس اد ب ی حقوق اتیادب در ک 

 و سذال     ج توسع ی ها ببنام  مان دی اس اد و نیقوان ب ی باالدست اس اد ،یحقوق جیرا اتیادب در

 ،یفبادسذت  قواعذد  و اصول از م ظور  ووهش نیا در اما  ود یم اطمق نظامی کلی ها اسبیس یا

 را گذاار  قانون ،یفقه-یحقوق نظام م ظوم  در تواند یم ک  اسبی بفقهیغ وی فقه اصول و قواعد

 اصذول،  و قواعذد  نیذ ا گاهیجا. رساندی یار بدیبپا را قانونی ردا اسب قبار ک یی فتوا انتخاب در

 بذ   توجذ  . دهذد  یم ارائ  مق ن ب ی راه نقش  باال، ازی نور مثاب  ب  و اسب افتاو اتیجزئ از فباتب

 کذ  ی هیفق ن  و اسب گاار قانون ،یفبادست اصول و قواعد نیا مخاطب ک  اسبی ضبور مه  نیا

 امذا  اسب حجب شیخو مست  َط  ،یفقی ببا ک  اچب دینما یم مباجع  م ابع ب  است  اط مقام در

 بذ   اقذدام  آنهذا  انیذ مد یذ با ک  اسب مواج ی متفاوتی افتاو و مختل ی ها است  اط با گاار قانون

 بذ   مختلذ  ی افتذاو  انیذ م کذ   رسذاند  یمی یار مق ن ب ی فبادست اصول و قواعد. دینما انتخاب

 . با د دا ت  رو نی م طق ببی م ت  و رو م دی انتخاب و بپبدازدی داور
 انیرابط  ب نیدر ا یو مست دات آن، الزم اسب مقدمات لیو دال  ینظب نیا نییاز ت  شی 

  ود: 
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 نیاسذب و قذوان   یفذب یک نیب  ت ع موضوع مقال  محدود ب  قوان  ینظب نیا  ک یاول ا مقدم 

و  اسذب  یفذب یمقالذ  م احذث ک   نیذ از محل بحث خارج هست د چبا ک  رسالب ا یو  کل یمدن

 ووهش اجازه ورود ب   نی ووهش اسب و ن  حج  ا نین  محل بحث ا ها  اخ  بی بداختن ب  سا

 دهد. یرا م ها ط یح بیسا
ی ببای فقه نظبات ازی یک در ک  اسبی میجبا با رابط  در ت ها  ینظب نیا  ک یا دوم مقدم 

 از اعذ   ات،یح البسی ها مجازات از م ظور. اسب  دهی  یب شی  اتیح سالب مجازات جبم، آن

 نذ   و اسذب  نفذس  قصذا   قصذا ،  از م ظذور   جایا در ک  اسبی هیبد و اسب قصا  و حدود

ی هذا  مجازات بای ارت اط ک  باتیتعز و قصا  و حدود از اع  ها مجازات بیسا لاا. اطباف قصا 

 .اسذب  خارج بحث موضوع از عتاًیط  زین اتید. هست د خارج بحث موضوع از ندارند اتیح سالب

 .با د راهگشا تواند یم کبدیرو نیا زین ها مجازات و  یجبا بیسا مورد در ک  اسب واضح ال ت 

 .  د  ینظب نیای محتوا وارد توان یم مقدم  دو نیا انیب از  س

 مواجذ   فقهذا  نیبذ  نظذب  اختمف بای میجبا در گاار قانون ک ی موارد در  ،ینظب نیا با مطابق

 از گذب یدی ببخذ  و دان ذد  یم اتیح سلب رای جبم مجازات فقها، ازی ببخ ک ی نحو ب  گبدد، یم

 مجذازات  ک  بپو اند قانون ل اسیی فتوا آن بب دیبا گاار قانون ات،یح سلب از بیغی مجازات فقها

ی اجذبا  م ظذور  بذ  ی فقهذ  نظذب  یذک  با مطابق ک ی موارد در نیهمچ . داند ینم اتیح سلب را

 ،یتذب  سذاده  طی با گبید نظب یک با مطابق و دارد وجودی تب سخب طی با اتیح سالب مجازات

 سذالب  مجذازات ی اجذبا ی بذبا ی تب سخب طی با ک  ک د قانون وارد رای نظب آن دیبا گاار قانون

 سالب مجازاتی اجبا ب  ک ی موارد ط،ی با  دن تب سخب بالت ع و اسب کبدهی  یب شی  اتیح

 قذول  بذا  نظذب  نیذ ا ک  ک د ینمی تفاوت انیم نیا در و یافب خواهد کاهش  ود یمی م ته اتیح

ی تفاوت زین و بیخ یا دارد مطابقب امبی ولی فقه نظب و نگه انی  ورای فقهای فقه نظب مشهور،

 .بیخ یا هسب سازگار جامع  مصلحب با نظب نیا ک  ک د ینم

 زبذبو ی مواقع در اساساًی گاار قانون در اریمعی فتوا انتخاب در اختمف  ،ینظب نیا با مطابق

 کذ  ی موارد در لاا. با د ندا ت  وجود   یزم نیا دری فبادستی ا قاعده ک  ک د یم دای  ظهور و

 قواعذد  آن از بیذ ت ع گذاار  قذانون   یذ تکل دارد، وجودی فوقان عمومات وی فبادست اصول و قواعد

 اصذول  و قواعذد  ازی ا دسذت   ات،یذ ح سذالب ی هذا  مجازات بحث در اسبی مدع  ینظب نیا. اسب

 ازی ا دست  حیتبج موج ات ،یعقل وی  بعی مبجّح ع وان ب  ک  دارد وجودی فبادست و نیادیب 

 .دینما یم فباه  را گبیدی ا دست  ببی فتاو
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 اتیح حقی حامی فقه اصول و قواعد .2-1

 وی فقهذ  متذون  در قاعذده  و اصذل  چ ذد  بذ   ابتدا اسب الزم  ینظب نیای ساز موج  و اث اتی ببا

 با د یم دماء مسئل  در  ارع وسواس و بیاهم  دت انگبیب اصول و قواعد نیا.  یبپبدازی اصول

 قواعد و اصول نیا انیب از شی  .سازد یم رو ن ت گ اها بیسا در را راه رو ن،ی چباغ ع وان ب  و

 و ندارنذد ی چ ذدان  تفذاوت  گبییکد با محتوا دری گاه قواعد و اصول نیا ک   ود ا اره اسب الزم

 تذبا   در کذ   آنجذا  از امذا  با ذد  دا ذت   وجودی  و ان ه  آنها ازی ببخ انیم دی ا نظبی باد در

 بیتعذاب  آن زیذ ن نو ت  نیا در اند، آورده انیم ب ی ذکب قواعد نیا از مختل  اتیادب با فقها ،یفقه

 . اسب گبفت  قبار ا اره مورد کیتفک ب 

 دماء در اطیاحت قاعده .2-1-1

 .ق: ه1416 ،یانصذار  خی: دم و عذب  ) ذ  گذبدد  یوب ممسائل مه  محس وجز مسئل در فق  دو 

 ذ هات   یببائب در تمذام  انیضبورت جب رغ  ی( ک  عل355 .ق: ه1409 ،یو آخوند خباسان 376

 مسئل  ده اسب و اصطمحاً فقها در  اطیب  احت  یتوص مسئل دو  نیدرباره ا ،یو حکم یموضوع

 مسذئل   ذووهش اسذب    نیآنچ  مبت ط با ا نیب نی. در ایهست د و ن  ببائت یاطیخون و آببو احت

مع اسب ک  ا خا  در جامع  و بذ  طذور خذا      نیدر دماء ب  ا اطیدر دماء اسب. احت اطیاحت

دقذب را   بیگام ببدارند و نها یشتبیب اطیدماء اسب با احت مسئل ک  مبت ط با  یدر مسائل یقاض

در  اطیذ احت مسذئل   تذوان  ی. م دیاصادر ن م یدماء حکم  یعل اند دهب  خبج داده و تا مطمئن نش

مکل  اسب  یب  نفع مته  قاض بیکبد؛ در اصل تفس  یب  نفع مته  تش  بیتفس مسئل دماء را با 

کذ  بذ  نفذع مذته  با ذد. در        دیرا ببگز یبیمتعدد دارد، تفس بیک  قانون تاب تفاس یدر موارد

کذبد کذ     بیمتذون را تفسذ   یوکذ  امکذان دارد بذ  نحذ     ییتا جا دیاب زیدر دماء ن اطیاحت مسئل 

 -کذ  جذزء مسذلمات فقذ  اسذب      -قاعذده  نیذ دماء رخ دهد. حال اگب ا مسئل ب   یتعد نیکمتب

مذبت ط بذا جذان،     نیقوان بیدر تصو گاار قانوند ی ود، با ییاجبا گاار قانونبخواهد در خصو  

 مسذئل  در مختلذ    یک  دو فتوا یموارد ای کوکو در موارد مش بدیگ شیرا در   اطیاحت بیمس

 بیو از تصذو  دیذ در دماء، محتاطان  با موضوع ببخذورد نما  اطیقاعده احت یوجود دارد، ب  مقتضا

 نیذ ا ضیمتون ب  نقذ  ی. در ببخدیاحتباز نما ک د، یم زیرا تجو اتیک  مجازات سالب ح ی یقوان

مذوارد  بذب دمذاء نذام بذبده  ذده اسذب. در         قاعده ا اره  ده و از آن ب  ع وان قاعده عدم تهجّ

مدنظب قبار گبفتذ  اسذب    یصدور حک  فقه یببا یا عدم تهج  بب دماء ب  ع وان قاعده یمتعدد

 نیاسب. ب اببا اطاتیاحت بیو عدم رعا یی بوا ی( م ظور فقها از تهج ، ب314 .ق: ه 1413،ی)حل

 بقابذل یآن مذاموم و غ  بیذ رعا دماسذب بلکذ  عذ    یدماء ضبور مسئل در  اطیاحت بین  ت ها رعا

 دانست   ده اسب. بشی ا
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 مسامحه بر حدود ابتناء قاعده .2-1-2

 و  یذ تخف ببی اله حدود ب اء مسئل  اسب، دهیگبد ا اره آن ب   یامام فق  در ک ی موارد ازی کی

 و نمذود ی بیذ گ سهل دیبا حدود در ک  مع ا نیا ب (. 496 .ق: ه 1417 ،یآب فاضل) اسب مسامح 

  ذود،  یم ادیاصطیی روا نصو  از ک  طور آن ک  چبا نبفب مجازات وضع و جبم اث ات دن ال ب 

 رفذع  با ذد،  دا ذت   امکذان  کذ  یی جذا  تذا  و اسذب ی بیگ ساده و  یتخف بب حدود در  ارعی ب ا

 . اسب  ده داده حیتبج مجازات اعمال بب مجازات

ک ذد چ انچذ   ذاهدی کذ  علیذ        ب  ع وان مثال فیض کا انی در مفاتیح الشبایع بیان مذی 

ای معتقدنذد   هادت داده بعداً فاسق  ود، درباره حقوق ال اس دو نظب وجود دارد و عدهدیگبی  

 ذود امذا در حذق ا      ای معتقدند حک  داده نمذی   ود و عده بب م  ای  هادت او حک  داده می

 ذود.   نظبی نیسب و هم  متفق هست د ک  در این مذوارد حکذ  بذ  مجذازات داده نمذی      اختمف

 ،3 .ق: ه 1091کا ذانی،   دانذد )فذیض   اع را م  ی بودن حدود بب تخفی  مذی ایشان علب این اجم

296.) 

 دماء حقن اصل .2-1-3

 دیذ با هذا  انسذان  خون ک  مع ا نیا ب . اسب دماء حقن مسئل  ع ی  فق  در موجود قواعد ازی کی

 اجذازه  جان گبفتن ب   ارع ک ی موارد در مگب ندارد را آن ب  تعب  حقی کس و بماند محفوظ

 بخواهذد ی  خصذ  چ انچ  و اسب  ده گاا ت  دم بودن محقون بب اصل ک  فلااسب .اسب داده

 .دینما ارائ ی کاف لیدل بتواند دیبا بدهدی گبید خون بودن هدر ب  حک 

 بحذث  ب  ک  اسب معت بیی جا تا  یتق ک  اند کبده انیب فقها  ،یتق با رابط  در مثال ع وان ب 

 بذ   فقهذا  حکذ   نیا لیتعل با رابط  در. رودی م نیب از  یتق دیرس خون ب  چ انچ  و ببسد خون

 (.86 :تا یب الغطا، کا  ) اند کبده است اد دماء حقن

 درء قاعده .2-1-4

تبین قواعد فقهی جزایی اسب و دربذاره آن فذباوان بحذث صذورت گبفتذ        قاعده درء یکی از مه 

ل تس ن نگا ذت   ذده و در رابطذ  بذا     ها و مقاالت مختلفی توسط علمای  یع  و اه اسب. کتاب

جزئیات این قاعده مطالب مفصلی نو ت   ده اسب ک  ال ت  در این مجال امکذان  ذبداختن بذ     

مع اى دور کبدن، ردکذبدن و دفذع کذبدن آمذده      بب وزن فبع در لغب ب  « درء»آن وجود ندارد. 

گبدنذد.   ه  سذاقط مذى  توان چ ین تعبی  کبد: حدود الهذی باحصذول  ذ     اسب. قاعده درء را مى

( و هذ  در م ذابع   28 ج .ق: ه 1416مست د این قاعده ه  در م ذابع روایذی امامیذ  )حبعذاملی،     

 (. 33: تا بی روایی اهل س ب آمده اسب )تبمای،
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در رابط  با ای ک  م ظور از   ه  در روایات قاعذده درء چیسذب اخذتمف نظذب وجذود دارد.      

ت  اند ک  نزد قاضی با د، ببخی نزد مته  و ببخی نیز ای را موجب سقوط حد دانس ببخی   ه 

رسذد واقعیذب    معتقدند نزد هب کدام از این دو ک  با د ببای سقوط حد کافی اسب. ب  نظذب مذی  

تشذبیع   یگذاار  قذانون این اسب ک  اساساً در این مقام و موارد دیگب، عمومات وارده ک  در مقام 

حقیقی ، نظب بذ  مخاطذب یذا صذ        ی. در قضایاحقیقی  اسب ی  ود، همیش  ب  نحو قضی  مى

گذاه ا ذخا  و اصذ اف     ى و بیان قذانون، هذیچ  گاار قانونخا  نیسب. ب  ع ارت دیگب، در مقام 

مقدّرالوجود را در نظب گبفت  و حکذ  را بذباى نفذس      ، موضوعگاار قانونمورد نظب نیست د؛ بلک  

، حک  وجوب دفذع مجذازات، بذب نفذس     مورد بحث  ک د. بب این اساس در قاعده ط یعب وضع مى

یا مته ( مورد نظب نیسب.  یط یعب   ه  بار  ده اسب و دیگب ص   خاصى از   ه  )نزد قاض

یذا مذته  و یذا هذب دو با ذد       یاز این رو،   ه  مورد بحث ممکن اسب   ه  حاصل  ببای قاضذ 

لغذوی خذود دور   (. می توان گفب   ه  در قاعذده درء از مع ذای   73-72 :1383)محقق داماد، 

(. اگذب  57 :1387آبذادی،   نشده اسب.   ه  یع ی الت اس و رو ذن ن ذودن واقعیذب )حذاجی ده    

بپایبی  ک    ه  در این قاعده از مع ای لغوی خود دور نشده اسب، دلیلی نذدارد کذ   ذ ه  را    

با ذد   م حصب در مبحل  اث ات بدانی . بلک  مبحل  افتاء و تق ین نیز محل اجبای این قاعذده مذی  

زیبا چ انچ  گا ب، حک  وجوب دفع مجازات بب نفس ط یعب   ه  بذار  ذده اسذب و لذاا در     

در ببابذب   گذاار  قانون ک  یگیبد مثم موقعیت را نیز درببمی گاار قانونمبحل  تق ین،   ه  در نزد 

بای را وارد قانون نمایذد، مجذ   یک کدامگبدد ک   گیبد و ببایش   ه  ایجاد می چ د فتوا قبار می

 قاعده درء اسب و باید اقدام ب  درء مجازات سالب حیات از مبتک ین نماید.

 بر اشتباه در مجازات قاعده ترجیح اشتباه در عفو .2-1-5

 دهینبسذ ی ا مسئل  با رابط  در معت ب ظن یا نییق ب  ک  بدیبگ قباری تیموقع دری( قاض) امام اگب

 دو نیذ ا ازی یکذ  ت هذا  کذ    یدانذ  یم ما و مجازات،  ب حک  یا و بدهد عفو ب  حک  دیبا ای و با د

 در دارد احتمذال  ک ی حال در بدهد عفو ب  حک  اسب ممکن او اسب، حیصح واقع عال  در حک 

 دارد احتمذال  کذ  ی حال در بدهد مجازات ب  حک  اسب ممکن زین و با د کبده ا ت اه حک  نیا

 و بدهذد  عفذو  ب  حک ی قاض اگب ک  ک د یم نایب قاعده نیا مفاد. با د کبده ا ت اه حک  نیا در

 حکذ   نیذ ا در و بدهذد  مجذازات  بذ   حکذ   ک  اسب نیا از بهتب با د، کبده ا ت اه حک  نیا در

 .  بدهد عفو ب  حک  موارد نیا در دیبای قاض فلاا. با د کبده ا ت اه

ب  قاعده م احث مببوط  لیدر ذ ،یگفب ک  در کتب اصول دیقاعده با نیدر رابط  با مست د ا

 یثی( از جمل  بذ  حذد  44، 4: 1383داماد،  )محقق دهیاز اهل س ب ا اره گبد یدرأ، ب  مست دات

اسذب: عذن    نیچ ذ  ثیحذد  نیذ قاعده  بداخت   ده. مذتن ا  نیآن ب  ا لیک  در ذ دهیا اره گبد
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وا ادرئوا الحدود عن المسلمین ما استطعت ، فان کان ل  مخبج فخلّذ »ا  ) (  سول: قال ر ًْعائش

 (.33 .ق: ه 1424 ،ی)تبما«  ًْالعقوب یف یالعفو خیب من ان یخط یف یس یل  فانّ االمام ان یخط

( در یاسب ک  اگذب امذام )قاضذ    نیا اره  ده و آن ا یقاعده کل یکب   یبروا نیا یانتها در

 در یذب روا یذن خطا ک د. اگب چ  ا یگبانآن اسب ک  در مجازات د زخطا ک د، بهتب ا گبانیعفو د

. یبفبرا  ذا  یبروا نیا یمحتوا توان یم یو مست دات لیاما ب ا ب  دال ده،ینقل نگبد ییعم ابع  

ادرئذوا  "اسب و ب  طور خا  بذا قاعذده    ی اصول امام قواعد و بیمطابق با سا ییاز سو یبروا ینا

بذ  مجذازات وجذود     حکذ   درک  احتمال خطا  نیدارد چبا ک  هم یهمخوان "بالش هات الحدود

در موضذوع   گذب ید ی. از سذو  ذود  ی  ه  اسب و حد با   ه  ساقط م قید، خودش از مصاددار

دارد تا عفذو   ییشتبق ح ب یگ اهکامم رو ن اسب ک  مجازات انسان ب یزبحث ما، ب  حک  عقل ن

 زیذ م ی ذا  چگذاه یامذا ه  خطاکارند از خطاکاران وجود دارند ک  ث وتاً ییاربس  ک یاخطاکار، کما 

در رابطذ  بذا    یزن ع ی  یفقهاکتاب  در. اند یدهنگبد متحمل یو مجازات اند نشده یدهمحاکم  کش

 لیذ مطذبح  ذده و از جملذ  دال    ییلذ دال یب،خ یا  ود یم یزن یباتقاعده درء  امل تعز یاآ  ک یا

 یاسذب )موسذو   « ًْالعقوبذ  فذى  یخطذئ مذن أن   خیذب  العفذو  فذى  یخطئ االمام»ان  یبعموم روا

 ( 185،1: 1401 ،یبج ورد

 قاعده عدم مجازات به عنوان یک مرجح .2-1-6

 موضذوع  ک  التعار  کتاب یا حیتباج و تعادل ع وان تحب دارد وجودی بابی اصول کتب اغلب در

 بذ   دیذ با د،یرسذ  مذا  دسذب  بذ   متعار ی ظ  معت ب لیدل( چ د یا) دو اگب ک  اسب آن باب نیا

 امذا . نمذود  حیتذبج  ب  اقدام دیبا  ،یمجع اتیروا است اد ب  معتقدندی ا عده نمود؟ عمل یک کدام

 متمسذک   یذ عمل اصذول  بذ   ناچار و بندی ا ینم را اتیروا از دست  نیا س د یا داللب گبید گبوه

 بذا  رابط  در. بییتخ ب  قائلی ا عده و ک  د یمی جار ببائب و هست د تساقط ب  قائلی ا عده  ده

 اتیذ روا در م صو  موارد دیبا ت ها و بودهی حصب مبجحات ک  اسب نیا مشهور نظب مبجحات،

  ذهبت،  ،یراو صفات صدور، تأخب از ع ارت د زین م صو  مبجحات. بفبی ا مبجح ع وان ب  را

 (.198 ،2 .ق: ه 1428 مظفب،) عام  با مخالفب قبآن، با موافقب

دهذد کذ  مذواردی وجذود دارد کذ  فقیهذان در        اما ببرسی و تت ع در متون فقهی نشان مذی 

دهذد، عذدم    دو دلیل ک  یکی حک  ب  مجازات و دیگبی حک  بذ  عذدم مجذازات مذی     مواجه  با

اند. ب  ع وان مثذال   مبجوح دانست  را اند و مجازات مجازات را ب  ع وان یک مبجح در نظب گبفت 

ه گامی ک  دو خ ذب متعذار    »ک د:  در کتاب مفاتیح االصول بیان می یمبحوم مجاهد ط اط ای

 وت حد با د و دیگبی متضمن نفی حد، بین فقها اخذتمف وجذود دارد   با  د و یکی متضمن ث

راجح اسب. دست  اول معتقدند دلیلی ک  متضذمن نفذی حذد اسذب تذبجیح دارد و       یک کدامک  
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مبحوم مجاهذد نظذب دسذت     «. دارد دست  دوم معتقدند دلیل ک  متضمن اث ات حد اسب تبجیح

ب  ضبر بودن حد و لزوم دفع ضذبر، قاعذده درأ و     ایبد. در بیان علب تبجیح نفی حد اول را می

 1296قاعده تبجیح ا ت اه در عفو بب ا ت اه در مجازات ا اره  ده اسب )ط اط ذایی المجاهذد،   

 (.713، 1 .ق: ه

 اصول سهولت و مدارا .2-1-7

و ه  ب  تساهل ا ذاره  ذده اسذب. مفذاد ادلذ  مذاکور بذا         نیه  ب  سهولب د یدر م ابع اسمم

 نیذ آسذان گذبفتن. سذهولب د    یع ذ یآسان بودن و تساهل  یع یمتفاوت اسب. سهولب  گبیکدی

کذ  خذود را ملتذزم بذ  احکذام       یحکومب اسمم کیا اره دارد و در  نید یب  ج    ث وت شتبیب

کذ  تسذاهل و تسذامح     یدر حذال  دهد؛ ینشان م نیخود را در مبحل  تق  شتبیب داند، یم یاسمم

در  یاتیذ (. آ20: 1385 ،یاسیقانون اسب )ق انیناظب ب  عملکبد مجبدارد و  ییج    اجبا شتبیب

  یذ سوره بقبه، آ 286و  185  یب  آ توان یا اره کبده اسب ک  م نیسهولب در د مسئل قبآن ب  

در  یمضذمون و فحذو   نیذ بذا ا  زین یاتیروا نیا اره کبد. همچ مائدهسوره  6  یسوره حج و آ 78

ده ده روح  فوق نشان اتیو روا اتی( مجموع  آ211، 68: 1983 ،یوجود دارد )مجلس   یزم نیا

 و سهولب ب ا گاا ت   ده اسب. یاسب ک  بب آسان یاسمم عبیحاک  بب  ب

 یفرادست نگاه موجد میمفاه .2-2

 نگذاه  موجذد  ک ی کل مفهوم چ د درباره است اد، قابلی فقه اصول و قواعد انیب از بعد اسب الزم

 و اصول با آن قیتلف و  یمفاه نیا از استفاده با ک  بدیگ صورت حیوضت و بحث هست دی فبادست

 مهذ   نیا ب  اسبی ضبور بحث، نیا ب  ورود از شی .  ود  بداخت یی نهای بیگ ج ینت ب  قواعد

 انیذ جب بذب   یمسذتق  صذورت  ب  موارد غالب در ک  گون  همان م ابع و  یمفاه نیا ک  گبدد ا اره

 امذا  ندارنذد  بیتأث  یمستق طور ب  زین مق ن نگاه بب ست د،ین بگااریتأث  یفق توسط احکام است  اط

 ع ذارت  بذ   .اسب توج  قابل مق ن بیذه  کبدن ساختارم د وی ده  کل در موارد نیا ب  توج 

 ک ذد  ینمذ  توجذ   است اد مورد م  ع یک ع وان ب  و "یاس اد" نگاه با  یمفاه نیا ب  مق ن گبید

 بذب  و دهد سوقی خاص سمب ب  را مق ن بیذه  تواند یم آنها ب  وج ت و  یمفاه نیا وجود بلک 

 .با د بگااریتأثی ویی نهای بیگ  یتصم و ببدا ب

 عتیشر مذاق .2-2-1

بذار   نیببخوردار اسذب و نخسذت   اریبس بیاز اهم ی  اس از اصطمحات نو ک  ب  لحاظ روش یکی

کلمذ  مذااق را بذ      یاسب. و «ااقم»طور گستبده ب  کار ببده، اصطمح  صاحب جواهب آن را ب 

(، مذااق فقذ    303، 1 : ق. ه 1392 ،ی)نجفذ  عبیچون مااق  ذب  یدر اصطمحات ی یصورت تبک

 عبی(، مذااق قواعذد  ذب   49، 6: ق. ه 1392 ،ی(، مااق اصحاب )نجفذ 42 ،6: ق. ه 1392 ،ی)نجف
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اهذل کتذاب    (، مذااق 309، 10: ق. ه 1392 ،ی(، مااق عامذ  )نجفذ  370، 8: ق. ه 1392 ،ی)نجف

( ب  کذار بذبده اسذب.    358، 14 .ق: ه 1392 ،ی( و مااق خص  )نجف228، 7 .ق: ه 1392 ،ی)نجف

اسذتفاده کذبده و اصذطمح مذااق و بذ        صذطمحات ا نیذ ب  طور مکبر از ا زین ی س از و هانیفق

از  یا مجموعذ    یذ ک  فق ی ده اسب. ه گام ع ی  یوارد گفتمان فقه «عبیمااق  ب»خصو  

بذ    یک  عقمً، نگاه مجموع رسد یم ج ینت نیب  ا دهد، یقبار م گبیکدیتل  را در ک ار احکام مخ

ب   تواند یمختل  و  باک ده، م نصو از   ک یا ایاسب  یگبیحک  د یدست  از احکام، مقتض نیا

و سذتوده،   ی)همذدان  ابذد یب  دسذب آمذده، دسذب     حیصب لیک  از مجموع دال یضم  لیدل کی

1391 :132.) 

: با ذد  دا ذت   وجذود  بیز ع اصب ک   ییبگو سخن  ارع یا عبی ب مااق از توان یمی مه گا

 نیذ ا -ج. با ذد ی قطعذ   ذارع  بذ   آن است اد -ب. با د دا ت  وجودی رو   قاعده یا حک  -ال 

. ن ا ذد  عقذل  و اجمذاع  و سذ ب  و کتذاب  چهارگان  م ابعی ضم  یا حیصب مدلول حک ، یا قاعده

 مذااق  بذ   حکذ   اسذت اد  بذ  ی ضبورت ل،یدل وجود با ک  هسب نکت  نیا خاطب ب  دیق نیا وجود

 م ظذور . ابدی یمی مستقل ع وان و وجود  ارع مااق یا و عبی ب مااق اساس نیا بب. ندارد وجود

 مست دی ادیاصط قاعده بایز  ود یمی ادیاصط قواعد و  یمفاه ازی بخش ل،یدلی ضم  مدلول از

  باک ذده  اتیذ روا مان ذد  ک د یمی کل قاعده یک وجود از بیحکا هم  ک  اسبی متفبق احکام ب 

 ا،یذ ن حکمذب ) اند نهاده ب ا را اتمف قاعده نام ب ی ا قاعده آنها مجموع از هانیفق ک  ضمان باب در

1385: 15.) 

مطلذب در   نیذ  ارع اسذب. ا  یعیب  خاطب قطع و عل  ب  اراده تشب زین عبیمااق  ب بیحج

سخن  عبیک  از مااق  ب ی ده اسب. آنان در اغلب موارد انیب ب  صورت مکبر هانیکلمات فق

(. فلذاا  22: 1385 ا،یذ ن انذد )حکمذب   آورده انیاز معلوم و مقطوع بودن آن سخن ب  م  د،یگو یم

ک  فقها از طبق مختلذ  و از جملذ  از    یادیاسب اصط یمفهوم عبی ب مااقگفب ک   توان یم

کذ  روح   ک  ذد  یمذ  ادیو اصذط  ک  ذد  یل  استشمام ممخت اتیو روا اتیغور در احکام و آ قیطب

و بذا مباجعذ  بذ  متذون مختلذ        عبیمااق  ذب   ی. حال با توج  ب  تعبسبیحاک  بب احکام چ

دانسذب.   اتیذ سالب ح یها از مجازات یروح حاک  بب احکام را اجت اب حداکثب توان یم ،ی بع

مختلذ  در موضذوع    یکذ  بذا فتذاوا   توج  دا ت  با د و آنگاه  یادیمااق اصط نیب  ا دیمق ن با

 عبیم تخب خود قبار دهد ک  بذا روح حذاک  بذب  ذب     نیرا در تق  ییواحد مواج  اسب، آن فتوا

 دارد. یشتبیانط اق ب
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 اقتصادنا در صدر دیشه هینظری برمبنای ساز نظام .2-2-2

 مطذبح  رای ا  یذ نظب "اقتصادنا" کتاب در معاصب ندورا نوابغ ازی یک ع وان ب  صدر دی ه مبحوم

 دری ا ثمذبه  کذ  ی اسمم احکام هم  در ک  ،یاقتصاد مسائل و احکام حوزه در ت ها ن  ک  نموده

 . اسبی ببدار بهبه قابل دارندی اجتماع مسائل

 کذ    بدازد یم موضوع نیا طبح ب  اسمم،ی اقتصاد مکتب ضبورت نییت  از  س صدر دی ه

 بلکذ   با ذد،  نامتجذانس  و ناهماه ذگ  مجموع  یک تواند ینمی  یدی ها ارزش و احکام مجموع 

 در هذا  ارزش نیذ ا امذا  دارنذد،  انسذجام ی  ذ یدی هذا  ارزش اگبچذ   و با د م د نظام و م سج  دیبا

ی درسذ ی ها کتاب در ک  گون  مانه -م ظ  و  دهی ب د ط ق  صورت ب ی  ید متون از کدام هیچ

 چذون  امذا .  ینذدار ی دستبسذ  آنهذا   ب  یمستق طور ب  ما ج ینت در اند نشده نییت  -اسب مبسوم

 قیطب از توان یم اند، ی یدی ها ارزش تجس  -با  د یم ها حبام و ها حمل همان  ک -یاله احکام

 دی ذه  لیذ دل نیهمذ  بذ  . یافب دسب اسممی اقتصاد مکتب و م سج ی ها ارزش ب  احکام نیا

 یهذا  ارزش کشذ   بذ   احکذام،  قیذ طب از بایذ ز ک ذد  یم ینامگاار کش  روش را روش نیا صدر

 کشذ  ی بذبا ی دیکل نقش احکام روش نیا در نیب اببا. رسد یم اقتصاد   یزم دری  ید م سج 

 درصذد 5 فقط دی ا ک  ک دی م حیتصب شانیا(. 369 :1375 صدر،) دارند اسممی اقتصاد مکتب

 نیا بب(. 395 :1375 صدر،) روندی م  مار ب ی اله احکامی قطع صورت ما دستبس در احکام از

ی واقعذ  احکذام ی جذا  بذ  ی اجتهاد احکامی  یجانش ببی م   فقها روش ضبورت ب  شانیا اساس

ی واقعذ  احکذام  بذا  اسذب  ممکذن  اگبچ  ک  رسد یم اجتهادی رو ازی احکام ب  مجتهد.  بدازد یم

 بیذ حج ازی بیذ تع  بذ   یذا  دارنذد  اعت ذار  د،ییذ أت مذورد  نیمواز بیرعا لیدل ب  اما با د متفاوت

ی گوناگون احکام مختل ، اجتهادات از ک  ک د یم ا اره مه  نکت  نیا ب  صدر دیه . ببخوردارند

 مکاتذب  مجتهذدان،  گونذاگون  اجتهذادات  از لذاا . دارندی  بع اعت اری همگ ک   دیآ یم دسب ب 

 انذد،  آمذده  دسذب  بذ   معت ذب  اجتهذادات  از آنها هم  چون ک  دیآ یم دسب ب ی متعددی اقتصاد

 حیتصذب  شذان یا سذپس . با ذ د  دا ذت  ی اسمم  سوند توان د یم و دارندی  بع اعت ار زینی همگ

 دسذب  بذ   معت ذب  اجتهذادات  قیذ طب از  ک یا لیدل ب ی اقتصاد مکاتب هم  اگبچ  ک  ک  د یم

 صذدر  دی ذه  جهب بدان. کبد عمل آن ب  و دیببگز رای یک دیبا ت ها جامع  در الزاماً اما اند، آمده

 اسذمم ی اقتصاد مکاتبی ابیارز ب  آنها، ل یوس ب  بتوان ک  اسبیی ارهایمع ب ی ابیدست دن ال ب 

 نیتذب  یقذو : ک  ذد  یمذ  انیذ ب را مکتب  شیگز اریمع دو شانیا. دیببگز را آنها ازی یک و  بداخب

ی عذال  اهذداف  بذ   دنیبخش تحقق در وی اقتصاد مشکمت حل در نیتواناتب مکتب، درون ع اصب

ی اجتهذاد  احکذام  کذ   هست د واق  نکت  نیا ب  صدر دیه  مبحوم(. 394 :1375 صدر،) اسمم

 یک نظبات نهادن ه  ک ار از نتوان و با د ندا ت  انسجامی مختلف علل ب  اسب ممکن فبد کی
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 کذ  ی اجتهاد احکام انسجام امکان ک  آنجا از ج ینت در. یافب دسب م سج  مکتب یک ب  فبد،

 زیذ نی اقتصذاد  مکتذب ی ب ذا  امکان  س. دندار وجود اسب آمده دسب ب  نیمع مجتهدی سو از

 .  ودی می م تف

 نی. اولذ  ذبدازد  یمذ  بیثیدو ج    و ح نییو ت  کیحل مشکل فوق ب  تفک یصدر ببا دی ه

 یکبد و از رو  بیرا رعا یو مشخص نیمع نیمواز دیج    با نیج    اجتهاد اسب. در ا بیثیح

الزم را  یهمخوان گبیکدیک  اگبچ  با  وند  یاست  اط م یاحکام قیطب نینمود. از ا یبوی  وهیو

 نیذ دارند. ج    دوم ج    اکتشاف و کش  مکتب اسذب. در ا  یهم  آنها اعت ار  بع اندارند، ام

اسذاس بذ  ع ذوان مثذال      نیذ . بب ادیشیب  مکتب اند یابیدست یب  انسجام احکام ببا دیمبحل  با

 دیذ ک د و ممحظ  نما یببرس بیمالکرا درباره عامل  شیهبگاه  ووهشگب مجموع  اجتهادات خو

 یحکمذ  انیذ م نیذ اسب، اما در ا بیک  کار، عامل مالک انجامد ینکت  م نیا  ک  هم  اجتهادات ب

فقهذا   بیکذ  سذا   ییفتاوا گبیاز د تواند یصورت ب  ع وان مکتش  م نیاسب، در ا افت ی ییاستث ا

 یمبحل  گام را از ج    عملذ  نیدر ا بای. ز دیببگز شیخو یفتاوا بیمت اسب با سا ییدارند، فتوا

 یکشذ  مکتذب اقتصذاد    اتیذ مبحل  کذ  عمل  نیاسب. در ا دهیرس یفباتب نهاده و ب  ج    نظب

اجتهذاد   قیبا  د. اگب از طب وست یاسمم آغاز  ده اسب، الزم اسب ک  احکام، مجموع  ب  ه   

و اعتقاد بذ  انسذجام    مانیاز ا دیصورت ن ا نینشد، در ا افبی یمجموع  م سجم نیچ  ی خص

هذا،   ب  مجموع  م سج  ارزش یابی صورت ت ها راه دسب نیادسب ببدا ب. در  ی ید یها ارزش

اسذب کذ  ممکذن     یمجموعذ  طبحذ   نیا  ک ،یمجتهدان اسب. حداقل ا گبید یاستعانب از فتاوا

احکذام   بیذ بذا واقع  قیامکان تط  نیدا ت  با د. ا یهماه گ زین یاسمم دگاهید بیاسب با واقع

هم  آنها از اجتهادات معت ب  بای. زسبین بیواقعبا  یاحکام اجتهاد گبیکمتب از امکان مطابقب د

 (.118 :1379 ،یوسفیاند ) ب  دسب آمده ی ید

صذدر در رابطذ  بذا     دی ذه   یذ ک  اگبچذ  نظب  سبین دهیاز فا ینکت  خال نیتوج  دوباره ب  ا

 یقابل تسب زین گبید یها حاک  بب آن بب عبص  ده اسب، اما م طق  انیاسمم ب یمکتب اقتصاد

نوع نگاه در موضذوع مقالذ     نیاند. استفاده از ا فبموده دیتأک بیقابل نیبب ا زین شانیاسب و خود ا

قابل استفاده اسب چبا ک  چ انچ  در باال ذکذب  ذد اگذب  ووهشذگب مجموعذ  اجتهذادات        اریبس

 نیذ ک  هم  اجتهذادات بذ  ا   دیممحظ  نما ک د و یببرس اتیرا درباره مجازات سالب ح شیخو

 نیمبجوح اسب و  ارع از آن احتباز دارد اما در ا یامب اتیک  مجازات سالب ح انجامد ینکت  م

 گبیاز د تواند یصورت م نیدارد، در ا دیتأک اتیاسب ک  بب سلب ح افت ی ییتث ااس یحکم انیم

 نیگزیو آن را جذا   ذد یببگز شیخذو  یفتاوا بیمت اسب با سا ییفقها دارند، فتوا بیک  سا ییفتاوا

بتوان ادعا نمود  سبین دینگاه بهبه ب بد چبا ک  بع نیاز ا تواند یم زی. مق ن ندیببدا ب خود نما
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در مذوارد   یاسذب حتذ   اتیذ از مجذازات سذلب ح   زیذ اسذمم  به  ییک  روح حاک  بب مکتب جزا

 یمختلفذ  لیذ ات و ... دالدر مبحلذ  اث ذات و سذهولب در سذقوط مجذاز      یبیسختگ زیم صو  ن

مکتذب راه را بذب    نیذ و وجذود ا  ده د یقبار م دیرا مورد تأک ییبعد از مکتب جزا نیهست د ک  ا

 .سازد یمهموار  اتیمجازات سالب ح لیتقل

 گشتالتی شناس روان هینظر .2-2-3

ق انسان سذو  یرفتارها یکیمکان لیب  سمب تحل زین ی  اس عل  روان ،یهمزمان با انقمب ص عت

 وهی ذ  نیذ کبده و ا امیرفتار انسان ق یکیمکان لیگشتالب در ببابب تحل ی  اس کبد. اما روان دای 

اقتضاء  نیانسان چ  یساختمان دفاع ،یگشتالت ی  اس . مطابق با رواندیرا ب  چالش کش لیتحل

 کیهب یصورت کل درنگ یدورنما، ب کی دنید ای یقیآه گ موس کی دنیک  ه گام    ک د یم

 بیذ دورنمذا را تبک  ایذ کذ  آه ذگ    یالذوان متعذدد   ایب  تک تک اصوات  یو توجه  یابی یرمرا د

 -نقذش   ،یحا    ،یزم -مجموع آن درنگ یب ،یقال کی. با افک دن نظب ب   یاند ندا ت  با  کبده

نقوش  اتیها و جزئ رنگ اتیاز خصوص یو بدون آن ک  تصور رو    ود یم کسدر ذهن ما م ع

از اجذزاء خذود    بیذ غ زیاوالً کل چ بای. ز یک  یآن را است  اط م یعموم بیفیک  ،یآن دا ت  با 

  یقذبار دهذ   گبیکذد ی یو ن  جزء را. اگب   ج نقط  را در  ذ  ک د یانسان کل را درک م اًیاسب، ثان

 تذوان  ی ذ ج نقطذ  را مذ    نیهمذ  ک  ی. در صورتگبدد یخط نمودار م کی رتها ب  صو مجموع آن

قبار داد.   ج نقط  در هب حال   ج نقط  اسب امذا چذون صذورت     یضلع  ج  کی شینما ل یوس

 یضذلع  و چون ب   کل   ج  ود یبب آنها افزوده م "خط یب د صورت بیفیک"  یها ده خط بدان

. ب  نظب مکتب گشتالب  ود یها افزوده م آن بیبب کم "یضلع   ج یب د صورت بیفیک"  یآور در

خذود   بد،یذ گ یک  از عال  خارج مذ  ییها انسان عموه بب احساسک  نفس  دیآ یها ببم مثال نیاز ا

 یو گبوهذ  یکلذ  یب ذد  بذ  آنهذا صذورت    ،یدرک اجزاء حسذ  یو قدرت خمق  دارد و ببا بوین زین

انسذان    کذ  یگشتالب قابل استفاده اسب ا ی  اس (. آنچ  از روان644: 1332) ووه ده،  دهد یم

 ازل را  یاز مفهوم را متوج   ده و نقاط خال یتیکل تواند یمجموع ، م کیاجزاء  دنید قیاز طب

  یدهذ  قیذ نگذاه را در موضذوع مقالذ  تط     نیذ . حال اگب اک د ب کبده روح حاک  بب آن را کش  

و احکام مبت ط بذا دمذاء، احتذباز  ذارع از      یمب  موضوع فق  اسم یکل یک  با نگاه دید  یخواه

قابذل اسذت  اط اسذب. لذاا      یس نگاه گشذتالت و اهتمام آن ب  حفظ جان بباسا اتیبحث سلب ح

و از تسذبّع در   دهیذ امب اهتمذام ورز  نیب  ا دیبا زین گاار قانونبود و  توج  ینگاه ب نیب  ا توان ینم

 .دینما زی به نیدماء در مبحل  تق 
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 میمفاه بر اصول و قواعد قیتطب. 2-3

اقذدام بذ     تذوان  یالاکب م فوق  یمفاه زیو ن یاز مجموع  مقدمات فوق،  امل اصول و قواعد فقه

ک  ب  کبات مورد است اد فقها قذبار گبفتذ  اسذب،  ذامل      ی. اصول و قواعد فقهکبد یبیگ ج ینت

در دماء، اصل حقذن   اطیا ت اه در عفو بب ا ت اه در مجازات، قاعده درء، قاعده احت حیقاعده تبج

ح ، قاعذده عذدم مجذازات بذ      بودن حدود بب مسذام  یدماء، قاعده عدم تهج  بب دماء، قاعده م  

صدر  دی ه  ینظب عب،یمبجح و اصول سهولب و مدارا را اگب در ک ار مفهوم مااق  ب کیع وان 

 عبیک  روح حاک  بب  ذب  دیرس  یخواه ج ینت نیب  ا  ،یگشتالب قبار ده ی  اس روان  یو نظب

مع ا ک  مذااق   نی  امه  دماء اسب. ب مسئل تام در  اطیتحفظ و احت ب،یمعارف اهل ب و یاسمم

جذز در   اتیذ در امذان بمانذد و سذلب ح    نیاسب ک  تا حد ممکن جان مسلم نیاسمم ا عبی ب

قواعذد و   عبیببآمذده از  ذب   یک  نظذام اسذمم    یبی. اگب بپابدیموارد مصبح و  فاف صورت نگ

 انیصدر ب دیببخوردار با د و آن چ ان ک  مبحوم  ه یو هارمون یماه گه کیاز  دیبا  شیقوان

م ظومذ    کیذ را در  اتیذ مبت ط با سلب ح نیقوان دیمکتب م سج  دا ت  با د، با کیاند  کبده

 نیذ دا ت  با د و ا انیآن جب یدر تمام اجزا یک  روح واحد  یینما نیهماه گ و م سج  تدو

اسذب   نیبب قوان یروح کل نی. فقدان ااتیسلب ح مسئل  رد اطیجز احت سبین یزیروح واحد چ

ک ذد و   ببخورد  اطیق.م.ا( کاممً با احت 234)مان د ماده  یدر مواد گاار قانون گبدد یک  موجب م

تسذبّع    بوا یچ ان ب مسلح( یبوهاین  یق.م.ا و مواد قانون جبا 286)مان د ماده  گبید یدر مواد

از  زیذ گشذتالب ن  ی  اسذ  . از م ظب روانآورد یرا فباه  م همگانک  اس اب تعجب  دیدر دماء نما

  ذود  یم دهیفهم عبیحاک  بب  ب یمسلماً روح کل ،یو قواعد فقه اتیو روا اتیر ه  نهادن آک ا

 .سبیدماء ن مسئل جز مباق ب تام و تمام در  یزیچ یروح کل نیو ا

 بپو ذاند،  قذانون ی ق ای فقه نظبات ازی یک قامب ببی ا مسئل  در بخواهد گاار قانون چ انچ 

 و داده قذبار  مذدنظب  را عبی ذب  بذب  حذاک   روح و مااق و یفقه مسل  اصول و قواعد اسب مکل 

 اتیح سلب ب  معتقدی بعض ک  با د دا ت  وجودی فقه متعدد نظبات واحد موضوع در چ انچ 

 سذلب  عدم ب  معتقد ک  دینما قانون وارد رای نظب آن اسب، اتیح سلب عدم ب  معتقدی بعض و

 و مذااق  بذا ی همذاه گ  و گبدد یم ملحوظ عبی ب بب حاک  روح ک  اسب گون  نیا و اسب اتیح

ی. گذاار  قانون در اریمعی فتوای م  ا انتخاب در گاار قانونی ببا اسبی مبجح خود عبی ب روح

 بذ   موجذود  فقاهب بباساس دارد تمش و اسبی فقه فبا بلک ی بفقهیغ ن  وی فقه ن   ینظب نیا

 موجذود  سذاختار  زدن بذبه   بدون را گاار قانون و گمارد همبی فقهی فتاوا از فباتبی امب یافتن

ی عام ع وان ب  امب نیا قبیدرحق و دهد سوق اتیح سالب مجازات لیتقلی سو و سمب ب  فق 
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ی فقهذا ی فقهذ  نظذب  از بیذ ت ع  ینظب مشهور، قول از بیت ع  ینظب) گبید نظبات تمام ببی فوقان

 .دارد تفوق( دیگبد نقد و نقل ق م ک ی نظبات بیسا و نگه انی  ورا

  فرجام
کذدام نظذب را وارد قذانون نمذود؟      دیذ با ینظبات موجود فقهذ  انیال ک  در مؤس نیدر  اسخ ب  ا

از  بیاز قول مشهور، ت ع بیک  عمده آنها ع ارت اسب از ت ع دهیمطبح گبد یمتعدد یها جواب

 ورا جذز   یفقها یاز نظب فقه بیت ع  ،یفق یاز نظب ول بینگه ان، ت ع ی ورا یفقها ینظب فقه

اسذب کذ     ی ذووهش مذدع   نی. اما اتب یاز نظب کارببد بیامب و ت ع یبا نظب ول یاختمف ددر موار

ن ذودن   ایذ بذودن   اتیذ ک  در فقذ  دربذاره سذالب ح    یدر موارد توان یوجود دارد ک  م یا  ینظب

 اختمف نظب وجود دارد، ب  آن مباجع  نمود.  یمجازات

اسذب   یده ده اصول و قواعد نشان ع ی  فق    ووهش، مباجع  ب نیمختار ا  یبا نظب مطابق

دمذاء جذزو امذور مهمذ       مسذئل   ع یسؤال راهگشا با د. در فق   ذ  نیدر  اسخ ب  ا تواند یک  م

از تعدد قواعذد   مسئل  نیرا نس ب ب  حفظ آن دا ت  اسب. ا بیحساس نیو  ارع باالتب با د یم

ببدا ب  ذده   اتیو روا اتیاز آ  یماما یتوسط فقها خیک  در طول تار  ود یم دهیمفه یو اصول

بودن حدود بب مسامح ، اصل حقن دماء، قاعده عذدم   یدر دماء، قاعده م ت  اطیاسب. قاعده احت

ا ت اه در عفو بب ا ت اه در مجازات، قاعده عدم مجذازات   حیتهج  بب دماء، قاعده درأ، قاعده تبج

  یذ هسذت د کذ  در فقذ  امام    یء موارددما مسئل مبجح، اصول سهولب و مدارا در  کیب  ع وان 

 گذب ید یاسذب. از سذو   ی ید  یدر  ارادا اتی گبف حق ح بیده ده اهم و نشان دهیمطبح گبد

 کیذ  تذوان  یمذ  ،یاصول جزئ یاز ک ار ه  قبار دادن ببخ دهد یوجود دارد ک  نشان م یمیمفاه

وصذول از   قذ  ی  طبکذ   یمفاه نیاصول را کش  نمود. از جمل  ا نو روح حاک  بب آ یمفهوم کل

  یذ و نظب عبیصدر در کتاب اقتصادنا، مااق  ب دی ه  یهست د نظب یب  احکام کل یاحکام جزئ

مثذل   یمیک  مفذاه  یبا نگاه اتیحق ح یگشتالب اسب. اگب آن اصول و قواعد حام ی  اس روان

کذ    دگبد یمشخص م بد،یده د، مورد مداق  قبار گ یگشتالب ارائ  م  یصدر و نظب دی ه  ینظب

 مسذئل   بیاهم انگبیاسب ک  ب یو فبادست یقاعده فوقان کیده ده  اصول و قواعد نشان نیتمام ا

از مذوارد   یاریدر بس ،یقاعده فبادست نیک  ا سازد ینزد  ارع اسب و رو ن م اتیدماء و حق ح

 .دارد یقواعد و اصول تفوق و ببتب بیو مسائل بب سا

اخذتمف   ینظبات فقهذ  نیک  ب یبود ک  در موارد آن خواهد «؟اکدام فتو»ب   بسش   اسخ

 دهذد،  یم اتیحک  ب  عدم سلب ح گبیو نظب د اتینظب حک  ب  سلب ح کیک   یاسب، ب  نحو

مسذت د و مسذتظهب بذ      زینظب ن نی. ادهد یم اتیک  حک  ب  عدم سلب ح دیرا ببگز ینظب دیبا

 هاسب. حاک  بب آن روحهمان قواعد و اصول و 
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 نیبذ  ع ذوان مهمتذب    اتیذ مه  دارد: اوالً از حذق ح  یوگی ووهش چ د و نیا  یب  نظب عمل

در مبحلذ    اتیذ سذالب ح  یهذا  تعذداد مجذازات   اًیثان  ود، یم ی اسدار یموه ب خداوند ب  خوب

و فقذ    عبیاز  ذب  یثالثذاً نذ  ت هذا قذدم     ک ذد،  یمذ  دایکاهش   یبیچشمگ اریب  نحو بس نیتق 

 یا  یذ  اس دا ذت   ذده اسذب و نظب    شتبیهبچ  ب یفقه یبلک  م ان ت ،صورت نگبف ی ینش عقب

 اتیذ و حصب از مجازات سالب ح حد یاستفاده ب یبخش ب  سامان یو درون فقه ی یکاممً درون د

 بیو قذانون را از وضذع   دهذد  یرا ارائ  مذ  یواحد کبدیرو یگاار قانوناقدام نموده اسب، رابعاً در 

و  نیتق ذ  یسذاختار فعلذ   بشیبذا  ذا    ک یم  مهمتب او از ه امساًخ دهد، ینجات م یمتشتّب فعل

اعمذال   بیذ قابل یب  صورت کاممً عمل ،یگاار قانوندر روش  یو ساختار نیادیب  باتییبدون تغ

ماده  69مجموعاً تعداد  بانیا یفبیاک ون در نظام ک را داراسب. ه  بانیا یفبیک یدر نظام حقوق

کشذور   یقذانون  یمختار در ساختار فعل  ی. اگب نظبدینما یم زیورا تج اتیمجازات سالب ح یقانون

 .گبدنذد  یکاممً حاف م نیاز مواد موجود در قوان اتیمورد مجازات سالب ح 57اجبا  ود، تعداد 

کذ    انیذ ب نیب  ا افب؛یخواهد  یکاهش قابل توجه اتیمجازات سالب ح یاجبا زیدر س  مورد ن

 یبذ  نحذو   دیقانون با یقانون مجازات اسمم 287و ماده  سلحم یبوهاین  یقانون جبا 4در ماده 

و  دیذ اعدام با د ک  محذارب اقذدام بذ  قتذل نما     ی ود ک  مجازات محارب ت ها در صورت  یت ظ

از مجازات اعذدام اسذتفاده ک ذد. بذ  ع ذارت       یطیبتواند در هب با یبا د ک  قاض گون  نیا دین ا

بذودن را. در   یبییو ن  تخ دیوارد قانون نما محارب را زاتبودن مجا ی یتبت دیبا گاار قانون گبید

ک  حق قصذا  را حذق    دیرا وارد قانون نما یآن نظب گاار قانوناگب  زیرابط  با مجازات قصا  ن

از  یکذ یدم بداند و با گا ذب   یایداند و قصا  نفس را م وط ب  خواسب تمام اول یم یمجموع

خود  نیک  ا افبیخواهد  یبل توجهکاهش قا ممقصا  ع یدم قصا  ساقط  ود، اجبا یایاول

 بیذ اسب و در نها اتیسالب ح یها در کاهش تعداد مجازات  ینظب نی گبف ا بیده ده تاث نشان

اسذب کذ  اکثذب آنهذا مذبت ط بذا        اتیک  مشتمل بب مجازات سالب ح ماند یم  یع وان باق 9ت ها 

 بیذ و در نها  یجذبا  نیت اعدم اث ا هبمانع در ج نیآنها بهتب یاسب ک  ادل  اث ات یحد  یجبا

 اتیذ سذالب ح  یها از مجازات یمختار موارد  یبباساس نظب انیمجازات اعدام اسب. در  ا یاجبا

  یتقذد  بیذ رخب خواه د بسب در قالذب نمذودار ز   بانیا یفبیاز نظام ک  ینظب نیا بشیک  با  ا

 ی ذ یب شی  اتیح سالب مجازاتمختل   نیاسب ک  در قوان یموارد انگبینمودار ب نی. اگبدد یم

 یدر فقذ ، بذا اجذبا     یجذبا  نیذ ا یمجازات اعدام ببا زیبودن تجو ی ده اسب اما ب  علب اختمف

ک ار گاا ت  خواه د  ذد   بانیا یفبیموارد از زرادخان  ک نی ووهش ا نیمطبح  ده در ا  ینظب

موجذود   یهذا  االر  اسب. چبا ک  اکثب اعدام یمببوط ب  مجازات افساد ف زین زانیم نیشتبیک  ب

خود ثابب  ده اسب ک  اصل  یجبم اسب و مفصمً در جا نیمببوط ب  ا بانیا یفبیک نیدر قوان
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 یجد دیمحل تبد یعیجبم در فق    نیا یاعدام ببا فبیک زیو ن یا ع وان مجبمان  نیوجود چ 

 ک ار گاا ت   ود. دی ووهش با نیمطبح  ده در ا یاسب و ط ق م  ا

 شد خواهند حذف مختار هینظری اجرا صورت در که اتیح سالب مجازات موارد

 شماره ماده نام قانون ردیف
 6 قانون راجع ب  جلوگیبی از احتکار 1

2 
قانون راجع ب  مجازات اخملگذبان در صذ ایع نفذب    

 ایبان
1 

3 
قانون ت ظی  توزیع کاالهای مذورد احتیذاج عامذ  و    

 مجازات محتکبان وگبانفبو ان
1 

4 
قانون م ارزه بذا مذواد مخذدر و الحذاق      قانون اصمح

مجمذذذع  1367/08/03مذذذوادی بذذذ  آن مصذذذوب 
 تشخیص مصلحب نظام

م  6و  5و  4، ب د 4، ت صبه م 4م  4، ب د 2م  4ب د 
 35، 18، 11، 9، 8م  6، ب د 6، 5

 2 قانون مجازات اخملگبان در نظام اقتصادی کشور 5

 قانون مجازات جبائ  نیبوهای مسلح 6

، 24م  2، ت صبه 24م   ، ب د ال  وج و ه21 ،20، 17
، 43، 42، ب د ال  م 37، 35، 34، 32، 31، 30، 29

، ب د 74، 72،73، 71، 51، ب د ال  م 44ب د ال  م 
 115، 94، 93م  1، ت صبه 92، 87، 78ال  م 

 قانون مجازات اسممی 7
 262، 236ک م ی، ت صبه 234ک م ی، ت صبه 130

، 357، 350، 304، 286اء(، یان ب ی)در رابط  با سا
423 

8 
قانون تشدید مجازات مبتک ین ارتشاء و اختمس و 

 یببدار کمه
4 

9 
قذذذانون تشذذذدید مجذذذازات جذذذاعلین اسذذذک اس و 

ک  ذدگان   ک  ذدگان و مصذبف   عیذ واردک  دگان، توز
 اسک اس مجعول

 ماده واحده

10 
قانون نحوه مجازات ا خاصی ک  در امور سذمعی و  

 ک د یغیبمجاز م یها بیبصبی فعال
 3ب د ال  م 

 31 قانون م ارزه با قاچاق کاال و ارز 11

 منابع

 . یکب قبآن

 التابعذ ًْ  ال شباالسذممی  سسذ ًْ ؤم: قذ   ، ذ ج   اپچذ  ،فرائداالصول(، ق. ه1416ی )مبتضذ  خی  ،یانصار

 .المدرسین لجماع ًْ

 .8،  ماره نو فرهنگ(، بحثی درباره روانش اسی گشتالب، 1332 ووه ده )خبداد 

 .جا یب ،یاسالم مذاهب دگاهید از اجتهاد منابع ،(تا یب)  یمحمدابباه ،یج ات
ی  ورا نقش ب  توج  با بانیای اسممی جمهور دری گاار قانون بیس» ،(1377)  یع دالبح ،زاده ی یچگ

ی س  کارشنا نام ه  انی  پا ،«بانیا بیمشبوطی اساس قانون متم  دوم اصل ب ی نگاه با و نگه ان



 ایبانهای سالب حیات در حقوق کیفبی  گبایی نس ب ب  مجازات تقلیل 326

 .تهبان دانشگاه حقوق دانشکده ،ارشد

 .دانشگاه و حوزه  ووهشگاه :ق  ،دوم اپچ ،ییجزا فقه قواعد ،(1387) احمد ،یآباد دهی حاج

 .بیال  آل سس ؤم: ق  ،عهیشلا وسائل ،(ق. ه1409ی )عامل حب

 .9،  ماره مجله فقه و حقوق، «مااق  بیعب»(، 1385)تابستان  ،محمود ،نیا حکمب

ف ی ححک ام    هًْمختل ف الش یع  (، .ق ه1413)، )عمم  حلذی(   اسدى بن یوس  بن مطهب حسن ،ىلح
 . ق : دفتب انتشارات اسممى وابست  ب  جامع  مدرسین حوزه علمی  ق دوم،  اپچ، 9جلد ،  هًْالشریع

 .السمم علیه  ال یب آل  موسس: ق  ،االصول هًْیکفا ،(.ق  ه1409) محمدکاظ  ،یخباسان

 ،ارشدی کارشناس نامه انیپا ،«مصوبات و نیقوان بب نگه انی  ورا نظارت» ،(1378) احمد ،ییخضبا

 .تهبان دانشگاه وقحق دانشکده

 حق وق  ابع اد  ب ه  یهانگ   ،(1390) یاسممی  ورا مجلسی ها  ووهش مبکزی حقوق مطالعات دفتب
 .ی تبنتیا لیفا ،12044 مسلسل  ماره ،یگذار قانون در اریمعی فتوا: رانیای اساس

 .یاالسمم عمماأل مکتب: جا یب ،اقتصادنا ،(1375) دمحمدباقبیس ،صدر

 .بیال  آل سس ؤم :ق  ،االصول حیمفات(، .ق  ه1296ی )عل بن محمد المجاهد ،یی اط اط

مذذااق  ذذبیعب جسذذتاری در »(، 1391سذذتوده )تابسذتان و  ذذاییز  حمیذذد محمذذد و  ،ع ذدلیب همذذدانی 

 .71و  70، سال هجده ،  ماره اهل بیت مجله فقه، «اعت ارس جی و کارآمدی

 انتشارات دفتب: ق  سوم، اپچ، 2لد ج ، النافع مختصر شرح فی الرموز کشف ،(ق. ه1417ی )آب فاضل

 . ق  علمی  حوزه مدرسین جامع  ب  وابست  اسممى

 مبعشى ا  بآی کتابخان  انتشارات: ق ، 3لد ج ،عیالشرا حیمفات ،(ق. ه1091) مممحسن ،یکا ان ضیف

 .نجفى

، یاس الم  حکومتیی جنا استیس در مدارا و سهولت اصول ،(1385الدین )تابستان جمل ،قیاسی
 .7،  مارهانجمن معارف اسالمی

 .سس  الوفاءؤ، بیبوت: ماالنوار بحارم(، 1983محمدتقی ) ،مجلسی

 دوم، اپچذ ، 10لد ج ، الفقیه الیحضره من شرح فی المتقین هًْروض( ق. ه1406) یمحمدتق ،یمجلس

 . کو ان ور اسممى فبه گى مؤسس : ق 

 .یاسمم علوم نشب مبکز: تهبان، دوازده  اپچ، 4جلد  ،فقه قواعد ،(1383ی )دمصطفیس ،داماد محقق

 .انیلیاسماع: ق ، 2 لدج ،الفقه اصول ،(ق. ه1428) محمدرضا ،مظفب

 آثذار  نشب و  یدفتبت ظ: بانته، 1لد ج ،سوم اپچ ،هیفقه قواعد( ق. ه1401) محمد ،یبج وردی موسو

 .ی یخم امام

 .2  ماره ،دیمف نامه ،«یگاار قانون در تحول ضبورت» ،(1374) نیحس ،مهب ور

 .الغطاء کا   سس ؤم: جا یب ،هیالفوائدالجعفر ،(تا یب) ،(الغطاء کا  )  جعفب بن حسن بن ع اس ،ینجف

 . یاالسمم دارالکتب: ق  ،هفت  اپچ ،الکالم جواهر ،(ق. ه 1392) حسن محمد ،ینجف

 


