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 رانیا یجزا حقوق در اجتماع  فرض در متعدد یفرهای ک یاجرا بی ترت

بهار میرح  زادهل یخل رج یا، نو
 

 دهیچک

 یهاشاخص و ارهایمع از یشمار ها،مجازات یاجرا  انیم تزاحم مختلف یهاگونه میترس ضمن مقاله نیا
ک  مقاله. گذاردیم بحث به را فرهایک اجتماع فرض  در تزاحم حل  به مربوط  یارهایمع از یکی که کندیم دیتأ

 الله، حق فیتعر و تیماه فیتوص ضمن مقاله. است اللهحق بر الناسحق تقدم فرها،یک تزاحم حل  قاطع
 به نیهمچن. است پرداخته اللهحق بر الناسحق میتقد ۀادل  به فرها،یک انواع در هاآن  قیمصاد و الناسحق
 اجتماع گوناگون یهاصورت و شده اشاره  اجتماع فرض  در هامجازات  یاجرا  جهت در یکاربرد ینکات

 است قصاص با یحد یهامجازات اجتماع هاصورت  نیا از یکی. است شده یبررس کیتفکبه هامجازات
 و یبررس به سرانجام مقاله. شودمی حکم ،دارد یالناسحق یتیماه که قصاص تقدم به تزاحم، صورت در که

 بیترت با ارتباط در موجود ییقضا ۀی رو از یشواهد و رانیا یاسالم یجمهور ییجزا  مقررات و نیقوان نقد
 . است نموده ارائه ییشنهادهایپ یکنون تیوضع بهبود یبرا  و پرداخته فرهایک یاجرا 

فریک تزاحم عموم، حق الناس،حق الله،حق :واژگان کلیدی
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 مقدمه
م متعدد توسط یک نفر انجام شده باشد، ئها در فرضی که جرا حکم ترتیب اجرای مجازات ۀ دربار

یژه موضع و دیدگاه قوانین ه توجهی صورت نگرفته است. ب درخورهای پژوهش باره کمتر دراینجدیدتر و
دهد که حاضر برای پاسخ به این نیاز به روش تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ می  ۀبررسی شده است. مقال

یت و ترتیب اجرای کیفرها چگونه خوئچنانچه فردی مرتکب جرا  اهد م تعزیری، حدی و قصاص گردد، اولو
این کرده است تا سعی  1392قانون مجازات اسالمی  135و  133گذار در مواد بود؟ در حال حاضر قانون

الله را آن گونه که باید مورد توجه قرار نداده الناس بر حقابهام را حل کند ولی در مقام تزاحم معیار تقدم حق
ترتیب اجرای کیفر، معیارهای کیفر اهم را  ۀ دربار کوشد تا با تبیین نظریات فقهی موجوداست. این مقاله می

 تبیین نماید.
های انتخاب شناسی تزاحم کیفرها، معیارها و شاخصی کوتاه بر گونهربه این منظور مقاله، پس از مرو

ی ی بعدی مقاله موضوع را از چشمهارا وارسی نموده است. بخش اهمکیفر  قضایی  ۀانداز قوانین جزایی و رو
 است. کردهواکاوی 

 رفیک یاجرا در تزاحم انواع یشناس گونه. 1
»زحم«   ۀاصولی و ناظر به تقابل دو یا چند »حق« یا »حکم شرعی« است. ریشتزاحم، اصطالحی فقهی

فقه بیشتر ای که موجب تنگی جا شود. در اصولبه معنای تراکم افراد یا اشیاء در مکانی خاص است، به گونه
نداشتن مکلف بر امتثال آن دو باشد« لمان تزاحم را بر »ناسازگاری و تمانع دو حکم که ناشی از قدرتعا

اما گاه تزاحم به معنای تنافی دو حکمی است که هر دو دارای مالک جعل باشند، چه تنافی  ؛انداطالق کرده 
تزاحم مالکی   ،امتثال نباشد  ۀمرحل  امتثال آن. به تزاحمی که ناظر بهۀ  جعل حکم باشد، چه در مرحل  ۀدر مرحل

شود؛ زیرا علت ابهام در تقدیم و تأخیر این است که روشن نیست کدام حکم دارای مالک هم گفته می
اجرای در این گونه تزاحم، ها، از نوع تزاحم امتثالی است؛ زیرا تری است. تزاحم در اجرای مجازاتقوی

 ها در زمان واحد ممکن نیست.ای که امتثال همگی آنبه گونه  ؛ندشوها در یک زمان دچار اشکال میمجازات
 1392قانون مجازات اسالمی  14 ۀتزاحم دارای اقسامی است. با توجه به این که چهار نوع کیفر در ماد

شود؛ میتصور فرض ثنایی یا دوتایی شش ها با یکدیگر گرفتن اجتماع هر یک از آننظرذکر شده است با در
اجتماع حد و قصاص، اجتماع حد و تعزیر، اجتماع حد و دیه، اجتماع قصاص و تعزیر، آنها عبارتند از: 

 .تعزیر و دیهسرانجام اجتماع اجتماع قصاص و دیه و 
اعم از قصاص  ،توان محاربی را که مرتکب جرم مستلزم قصاصبرای تزاحم اجرای حد با قصاص می

چنانچه محارب، مرتکب قتل نفس گردد، مجازات وی از باب   نیز شده است مثال زد. ،نفس یا عضو
الله یکی از چهار مجازات تبعید، صلب، قتل یا قطع عضو است که به اختیار الناس، قصاص و از باب حقحق

های دم خواهان قصاص باشد و قاضی حکم به قتل یا هر یک از مجازاتگردد. حال اگر ولیقاضی اعمال می
و تأخر اجرای کیفر چگونه است؟ اگر قصاص نفس با قتل از باب حدی یا تبعید یا صلب   مذکور بدهد، تقدم
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یا قطع عضو جمع گردد، تکلیف مجریان حکم چه خواهد بود؟ همچنین اگر فردی مرتکب سرقت حدی 
جرم چهار انگشت دست راست نگهبان را عمدًا قطع کند،  ۀاول شده باشد و در حین فرار از صحن ۀمرتب

 شود یا اجرای حد؟قدم میقصاص م
مثال تزاحم اجرای حد و تعزیر شخصی است که مرتکب شرب خمر و کالهبرداری گردیده است. در 

متزاحم است. در حال حاضر چنانچه با یکدیگر  های شالق حدی و حبس تعزیری  این فرض، اجرای مجازات
ی مجازات حبس و در آخرین روز حبس، شالق   قضایی ابتدا   ۀهای حبس و شالق تعزیری جمع شوند، برابر رو

تأخیرافتادن شالق حدی از مصادیق تعطیل شود. با این حال این پرسش مطرح است که آیا بهتعزیری اجرا می
 باشد؟نمی ،الله استیا تأخیر در اجرای حد که حق

غیرعمدی که مرتکب قتل  مثال زد  توان مرتکب سرقت حدی مرتبه سوم را  برای تزاحم اجرای حد و دیه می
قانون  278ماده  چنین کسی برابر .شده استنیز سرقت  ۀناشی از تصادفات رانندگی در حال فرار از صحن

الناس به رد دیه محکوم از باب ارتکاب جرم مستوجب حد به حبس ابد و از باب حق  1392مجازات اسالمی
م به حبس ابد است شود. چنانچه شخص سارق معسر باشد تکلیف چیست؟ چون در این فرض محکومی

 را ندارد. شده بندیقسطکردن و پرداخت دیه حتی به صورت و توانایی کار
که مرتکب خیانت در امانت هم شده را توان قاتل عمدی برای تزاحم اجرای قصاص با تعزیر و دیه می

مثال زد. در این صورت مجرم باید قصاص و حبس شود. آیا ابتدا حبس تعزیری جرم خیانت در امانت   ،باشد
نظر مشهور فقها که  برخالفشود؟ چنانچه ابتدا حبس را اجرا کنیم، شود یا تنها قصاص اجرا میاجرا می

فس را اجرا کنیم، محلی برای ایم و چنانچه ابتدا قصاص نعمل کرده ،دانندالله میالناس را مقدم بر حقحق
 ماند.اجرای مجازات حبس تعزیری باقی نمی
مثال زد.   ،توان شخصی را که مرتکب قتل عمد و غیرعمد شده استبرای تزاحم اجرای قصاص و دیه می

در این  ،قصاص نفس و پرداخت دیه در مقام اجرا ممکن است متزاحم شوند. اگر قاتل عمدی معسر باشد
اند و دلیلی برای ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد. آیا ممکن است به قاتل الناسزات حقفرض هر دو مجا

عمدی اجازه کار و فعالیت اقتصادی بدهیم تا دیه را پرداخت کند، سپس قصاص را اجرا کنیم؟ در این صورت 
شود؟ یا اینکه باید پرداخت دیه ناشی از قتل شدن اجرای قصاص مخدوش نمیدم در طوالنیآیا حق ولی

 گناه هدر برود؟ ای ندهیم و خون یک انسان بیالمال پرداخت؟ یا اینکه دیهغیرعمدی را از بیت
مثال  ،توان خائن در امانت را که مرتکب قتل غیرعمدی نیز شده استبرای تزاحم اجرای تعزیر و دیه می

کردن وی و پرداخت دیه منافات دارد. کردن چنین شخصی از باب تعزیر هر دو جرم با توانایی کارزد. حبس 
توان در این فرض اعمال مجازات دم مخدوش خواهد شد. آیا میحقوق ولی ،اگر چنین شخصی معسر باشد

یق   انداخت؟حبس را تا زمان پرداخت دیه به تعو
ها های تقدم و تأخر مجازاتین دست نخست باید معیارها و شاخصهایی از اباری برای پاسخ به سؤال

 .کردنسبت به یکدیگر را وارسی 
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 های حل تزاحم کیفرها. مبانی و شاخص۲
 نیا به که یقواعد و یمبان نییتب بدون شوندیم اجرا چگونه متزاحم یفرهایک نکهیا ۀ دربار ی ریگمیتصم

 .میکنیم مرور را  یمبان نیا مقاله از بخش نیا در. ستین ممکن ،شودیم مربوط مسأله

 ها و عدم جواز فوت یک کیفر با اجرای دیگری ضرورت جمع مجازات ۀ. نظری۲-1
»إذا اجتمعت حدود بدئ بما  ۀها قاعددر منابع فقهی یکی از قواعد مرتبط با تقدیم و تأخیر مجازات

های هرگاه شخص به مجازات  ،اندفقیهان پیوسته آن را ذکر کردهفوت معه االخر« است. برابر این قاعده که  یال
ای اجرا شوند که مانع اجرای یکدیگر نباشند. در ها باید به گونهمختلف محکوم شده باشد، مجازات

شود که اجرای ها مانع اجرای مجازات دیگر شود، همان مجازاتی اجرا میکه اجرای بعضی از مجازاتصورتی
اجرای  درخصوص. این قاعده البته (443: 1413/1)عوده،  ها نیستاز اجرای سایر مجازاتآن، مانع 

ین مجرمانه. پس در های متعدد است؛ یعنی تداخل و تزاحم مجازاتمجازات ها و نه تداخل و تزاحم عناو
اگر  های مختلف محکوم شود، در مقام اجرامتعددی را مرتکب شود و به مجازات جرائمجایی که شخصی، 

: 1392( و )فروغی و رحیمیان، 50: 1372)الهام،  شودها ممتنع باشد، به یک مجازات بسنده میجمع آن
شود. فوت« عمل مییاجتمعت حدود بدئ بما ال  »إذا بر مبنای    ،ها ممتنع نباشداما اگر جمع آن  ؛(203  -171

نی است که مجازات اعدام یا حبس زما ،ها ممتنع باشدمورد عملی این نظریه در مواردی که جمع مجازات
 132 ۀماد 1ۀ در این باره برابر تبصر 1. (131: 1389)شهرستانی،  های دیگر جمع شده باشدابد با مجازات

چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام »: 1392قانون مجازات اسالمی 
 «شود.اجرا می

که اغلب به دالیلی مانند اقتضاء تعدد مسببات با وجود تعدد اسباب مستند شده  هامع مجازاتجۀ قاعد
در قلمرو براهین   ،در جای خود البته قابل نقد است. اینکه اسباب متعدد اقتضای تعدد مسببات را دارند  ،است

ها را نوشت آنعقلی و فلسفی پذیرفتنی است. اما دانش فقه و حقوق انباشته از اعتبارات ُعقالیی است که سر
ها در شوند. جمع آنها برای اهدافی اجرا میتوان تعیین کرد. مجازاتبا قواعد عقلی و فلسفی محض نمی

 دارد.از میان برمیبه کلی ها را ها گاه فلسفه وجودی آناحوال و صورت ۀهم

 . تقدم حق الناس بر حق الله۲-۲
گمان یکی از معیارهای حل تزاحم احکام است. با این حال الله بیالناس بر حقشاخص تقدم حق

تساوی میان آن دو هم سخن  الناس والله بر حقدست نیست. گاه از تقدیم حقباره یکاینکلمات فقیهان در
گردد  الله مقدم میالناس در صورتی بر حقبه نظر برخی فقیهان حق .(478: 1415/2)نووی،  شودگفته می

 
طوسی،  ؛346 :40، ج1367؛ نجفی، 143 :4، ج1408 ،حلی ؛382: 2، ج1383عاملی،  )نک:تفصیلی  ۀبرای مطالع .1

 ( 399 :2، ج1414گلپایگانی،  موسوی ؛8 :6، ج1387
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الناس گردد که چنانچه اجرای حقالله نشود. از مفهوم مخالف این گفته بسا برداشت می فوت حقکه موجب 
. برای مثال هرگاه مدیون، (286: 1418/2)انصاری،  الله مقدم خواهد بودالله شود، حقباعث فوت حق

ماند و می خمس بر گردنش ،مالک عینی شود که خمس به آن تعلق گرفته است، چنانچه دینش را ادا کند
الله است و  بخشی از دین بر گردنش خواهد ماند. در این مورد ادای خمس که حق ،چنانچه خمس را بدهد

)مغنیه،  شودمقدم می ،الناس و دارای نفع شخصی برای داین استدارای نفع عمومی بر ادای دین که حق
الناس قابل اسقاط چون حق   ؛قدم استالله مشود: حقهمچنین گاه به صورت مطلق گفته می  .(354:  1376
الناس بر تقدیم حق ۀشود: قاعدمی گفته همچنین .(271: 1416)وکیلی،  الله غیرقابل اسقاط استو حق

شود. الناس مقدم میالله دارای چنان اهمیتی است که بر حقالله کلیت ندارد؛ زیرا در برخی موارد حقحق
آوردن  جای در مدت زمان مشخص اجیر شده باشد و انجام آن عمل با بهمثاًل اگر شخصی برای انجام کار معین
: 1393/3)قافی و شریعتی،  مقدم خواهد بود ،الله استنماز که حق ۀنماز در وقت تزاحم داشته باشد، اقام

مقدم  ،الناس استشود: دین الله بر حقوق وراث که حقهم گفته می ،و نه کیفری  ،در امور حقوقی .(146
کردن شخصی برای حج مقدم بر اجیر ۀباشد، هزین نگزاردهباشد. چنانچه مسلمانی از دنیا برود و حج می

)حلی،  شودتقسیم ارث بین وراث است. برای این دیدگاه به روایت »دین الله احق أن یقضی« استناد می
 از ادای دین ورثه حقی ندارند. ست که این استناد ناتمام است؛ زیرا پیش ا هرچند پیدا  1. ( 21: 1418

معتقدند   و  الله قائل نشدهالناس و حقگونه ترجیحی میان حقدانان معاصر نیز هیچبرخی از فقها و حقوق
. کردالله را تعیین الناس بر حقالناس یا حقالله بر حقبودن حقطور خاص باید مقدمکه در هر مسئله به

الناس را عام که به صورت مطلق حق ایدر شریعت اسالمی قاعده »اند: گفتهدانان برخی از این فقها و حقوق
الله گاهی حق ؛خیر بسته به مورد متفاوت استأنیافتم و در تمامی موارد تقدیم و ت ،الله مقدم بداردبر حق

 (.355: 1376)مغنیه،  «الناس و گاهی هم یکسان استمقدم است، گاهی حق
متوفی  ۀها بر ذممتوفی قرار گرفته است گفته شده که اگر همه آن ۀبر عهدهمچنین در مورد دیونی که 

اند برخی نیز گفته  .چراکه »دین الله احق أن یقضی« است  ؛مستقر شده باشد، دین الله مقدم در ادا خواهد بود
به عدم قول  ،داندالناس در ادا مقدم است ولی آنچه شیخ طوسی در مبسوط مدنظر دارد و آن را قوی میحق

کند؛ یکی ترتیب ها دو مالک مطرح میادای آن  ۀترجیح و عدم تقدم و تأخر یکی بر دیگری است و برای نحو
 .(215، 1387)طوسی، و دیگری تخییر

استواری برخوردار است. یکی از مبانی تقدم  ۀالله از مبانی و ادلالناس بر حقبا این حال تقدم حق
به کار رفته است.  …الله، اصل عدالت است. عدل در لغت به برابری، امر میانه، کیفر والناس بر حقحق

عدل در اصطالح به داشتن توازن، تعادل و تناسب تعبیر شده است. بنابراین اجرای عدالت مستلزم شناخت 

 
حلی،   ؛30و   29 :5، ج1414؛ حلی، 133 :1، ج1428؛ حلی، 778 و 544 :2، ج1407حلی،  )نک: تفصیلی ۀبرای مطالع. 1

 ( 165 :13، ج1412



 1۳98 تابستان / 106مارۀ / ش 8۳دورۀ  /                                                

 

۲۴8 

که حق هر شخص شناسایی شده و به او تسلیم شود. در همین راستا شرع یعنی این ؛باشدها میحق و حق
ید. گاه حق افراد این است که از ظالم ستانده شوند و گاه الناس سخن میالله و حقمقدس اسالم از حق گو

یا  کردن قاتل عامد یا حکم به پرداخت دیهمانند قصاص ؛نیز حق افراد این است که در مقام ظالم، تنبیه شوند
زیرا آنچه شخص در  ؛عدالت )عدل( و حق است ۀدادن نیز گاه الزماجرای حدی از حدود الهی. پس کیفر

دادن تناسب و تعادل رعایت نشود، کند، مستحق آن است؛ ولی چنانچه در کیفرمقام مجازات کسب می
به معنای »تفاوت مبتنی  بلکه ؛دهد. بنابراین عدالت به معنای برابری صرف نیستعدالتی و ظلم رخ میبی

 باشدها میبخش این حقتوان گفت که عدل صفت حق و قانون، نظامبر حق« است. در یک جمله می
 . (25: 1396)امجد، 

الناس« دانست؛ با این حق - الله بندی حقتوان »صرف وجود تقسیممبنای دیگر این تقدم و تأخر را می
های حق ۀنیاز است و این آدمی است که نیازمند اقامود مستغنی و بیهای خحق ۀاستنباط که خداوند از اقام

یت داشته ها با یکدیگر، حقپس صحیح است که در تزاحم میان این دسته از حق ؛باشدخود می الناس اولو
 باشد.

ها بیشتر است. از گذشت انسان  اوالراحمین است و احتمال گذشت  اندازی دیگر، خداوند ارحماز چشم
الله بر گردنش کردن ساقط شده و حقالناسی که بر گردن مرتکب است با مجازاتابراین بهتر است حقبن

ها، الناس بر گردن مرتکب بماند. پس الزم است در صورت تزاحم حقالله ساقط شده و حقبماند تا اینکه حق
 اصول عادالنه صورت گیرد.ها نیز رعایت ها و تقدم و تأخر آنالناس مقدم شود و در اجرای مجازاتحق

طباطبایی ؛  91 :1415)عراقی،  الله استتر از حق تر و مهمالناس بزرگ اکثر فقیهان بر آنند که حق
:  1415)انصاری،  . شیخ انصاری مدعی است که این امر مورد اجماع فقها است(456: 1418/12حائری، 

مقدم   ،الناس استحج واجب، ادای دین که حق  . به همین دلیل در صورت تزاحم در ادای دین و انجام(169
 . (231: 1412/26)روحانی،  شودمی

الناس( با دقت و بر اساس موازین عدل )حق حقوق مردم ۀ در روز قیامت دربارخداوند از طرفی دیگر 
یش حکم خواهد کرد. همچنین کند؛ در حالی که در حقوق حسابرسی می الله بر اساس کرم و رحمت خو

الله به چیزهایی ساقط زیرا حق  ؛الله استتر از حقمقام قضاوت در دنیا، مجازاتی که حق آدمی است، مهمدر  
. البته (29:  1389/11،  یهئقضا ۀمعاونت آموزش و تحقیقات قو)  شودها ساقط نمیالناس بدانشود که حقمی

مساوی، با هم متزاحم  ۀاجب در رتبودو یا چند الله به مواردی اختصاص دارد که الناس بر حقتقدیم حق
شایع مورد   ۀعنوان نظریشده بهالناس( دارد. اگرچه تقدم یادای )حقشوند و در عین حال یکی بر دیگری زیاده

تری دارد. مثال معروف آن تقدیم ادای دین الله محض وضوح بیشالناس بر حقست، تقدم حقا  پذیرش فقها
 .(30: 1389/11، قوۀ قضائیهو تحقیقات معاونت آموزش ) حج است ۀبر فریض

 الناس باید احتیاط کرد و رعایت احتیاط در آن الزم استاند در حقبرخی فقیهان گفته
گذاشتن حق مردم و عدم وفای به آن ظلم است و به حکم مستقل ، کم (183: 1407گلپایگانی، )موسوی



 زادهل ی خل و نوبهار/  رانیا یجزا  حقوق در اجتماع فرض در  متعدد یفرها یک یاجرا بیترت

 

۲۴9 

. همچنین حق مردم، در هر حال (30: 1389/11، قوۀ قضائیهمعاونت آموزش و تحقیقات ) عقل حرام است
بردن آن قابل قبول نیست. از همین روی هر گاه بر اثر اشتباه قاضی، حدی اجراء بینباید رعایت شود و از 

-364 :1421/13)اردبیلی،  المال پرداخت شوداز بیت ،الناس استشود، باید جبران شود و دیه که حق
366). 

حقوق الناس، مسامحه در آن روا نیست؛ بر  برخالففیف مبتنی است و الله بر تخبه همین ترتیب حق
الله است، با وجود شبهه، اعمال مجازات در حدود « که محل اعمال آن غالبًا حقوقأ در ۀهمین اساس »قاعد
اجرای قاعده در آن بسیار محدودتر است. رسیدگی و  ۀ الناس که دایرحق برخالف ؛کندالهی را منتفی می

در  ؛مانند قصاص و حد قذف جایز است ،الناسهای مربوط به حقصدور حکم غیابی در ارتباط با مجازات
الله مبتنی بر مسامحه است؛ زیرا حق  ؛ممنوع است  ،الله هستندکه حق  یحالی که این امر در حدود و تعزیرات

الناس که صاحب حق به استیفای آن نیازمند حق  برخالفاز استیفای حق است، چون حق تعالی مستغنی 
 است. 

یژه به ،امور کیفری  همۀباری در  اصالة  ،اندالهی دارند یا مربوط به حقوق عمومیحق ۀی که جنبجرائمو
رشا و  درخصوص 29/10/1371، مورخ 141 ۀالبرائة حاکم است. شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شمار

امور جزایی،   ۀارتشا گفته است: »آنچه مسلم است و عمومات قوانین و موازین فقهی بر آن داللت دارد، در کلی
اللهی یا حقوق عمومی دارد، جواز یا لزوم مجازات و تعزیر، فرع بر احراز اصول حق ۀخاصه مواردی که جنب

حتمال و امکان حمل بر صحت، ترتب و موضوعه بدون هر گونه شبهه و احتمال خالف است و با وجود ا
معاونت آموزش و ) «…تعیین مجازات بر فعل، محل تأمل و جایز نیست و اصالة البرائة، حاکم است

 .(32: 1389/11، قوۀ قضائیهتحقیقات 
الله و الناس گفته است: »این دو عنوان )حقالله و حقتزاحم میان حق ۀ یکی از فقهای معاصر نیز دربار

آثار، و در مواردی که شک کنیم موضوعی   تبعبه( در متون روایات تعریف نشده و اصطالحی است  الناسحق
الناس با الناس باید بر او بار شود، چون ضوابط مقرره در گرفتن حق الناس، آثار حقالله است یا حق حق

یاز به دلیل و قانون اطالق و عموم ادله، ثابت و برای گرفتن حقوق رساتر است و خروج از اصل و ضابطه ن
 (. 114: 1369)لطیف،  دارد«

الناس مقدم کنند، حقالناس( با هم اجتماع میالله و حقشود: »زمانی که دو حق )حقهمچنین گفته می
در روایات هم به این تقدم اشاره شده است. از   .«…چراکه انسان نیازمند است و خداوند بی نیاز ؛شودمی

: »خدای سبحان حقوق بندگان خود را بر حقوق خود مقدم گردانیده است. تامام علی )ع( نقل شده اس
برخی   (.114:  1369)لطیف،   جا آورد، حقوق خداوند را نیز ادا خواهد کرد«کسی که حقوق بندگان خدا را به

اول مقدم  ۀص عضو در صورت اجتماع با قطع عضو ناشی از سرقت حدی در مرتباند: »قصااز فقها نیز گفته
 (.346: 1392/41نجفی، ؛ 648: 1416/3)اصفهانی،  الناس است«چون قصاص حق ؛است
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شود الله مقدم میالناس بر حقالناس همیشه حقالله و حقهمچنین گفته شده است در تزاحم میان حق
های  آموزه  متأثر ازای عام قلمداد کرد. حتی مسلمانان عامی نیز توان همچون قاعدهکه این تقدم را می تا آنجا

گاهی دارند. با این حال مفهوم حق یت و تقدم آ ای گسترده دارد و حتی الناس که دامنهشرعی به این اولو
پیدا را هم دربرمیحق بی محدود تفسیر و تعبیر شده و بهای نو های یشتر در فضای حقگیرد، اغلب در چارچو

های مرتبط با قلمرو خصوصی فهم شده است. این در حالی است که مصادیق و مالی یا حداکثر حق
اندیشه و بیان، حق بر اطالعات، مانند حق بر آزادی  ؛  در قلمرو اجتماعی فراوان است  «الناسحق»های  نمونه

یژه حق بر تعیین سرنوشت از طریق شرکت در هبها و نهادهای مدنی و حق بر تشکیل احزاب، انجمن و
شوند و همگان اعم از حاکمان یا الله مقدم میالله بر حقها نیز در مقام تزاحم با حقانتخابات آزاد. این حق

بهار،  ها نهایت حزم و احتیاط را به کار ببندندشهروندان باید در مراعات آن  .(209 -198: 1396)نو

 اجرای حد عدم جواز تأخیر در. ۲-۳
برابر برخی روایات، تأخیر در اجرای حد جایز نیست. این روایات اغلب ناظر به حدود اصطالحی تفسیر 

تأخیر در اجرای حد پس از اثبات قضایی جرم  ،ست که مقصود از تأخیر در اجرای حدا اند. پیدا و تعبیر شده
 ۀپس ادل  ؛ستا ت قضایی خود را طی نکرده، بی معنامراحل اثبا ۀاست. تعجیل در حکمی که هنوز هم

تسریع در اجرای کیفر هرگز بر عجله در فرآیند رسیدگی داللت ندارد. به این مطلب در برخی روایات تصریح 
بهار، شدن آن سخن گفته شده استزیرا از اجرای حد پس از حتمی است؛ شده  . (339: 1394 )نو

االجرا ناظر دانست. در ها را به مطلق کیفرهای الزمتوان آنوط میالبته با واکاوی مضمون روایات مرب
 ۀواقع، لزوم اجرای متعارف کیفر پس از اثبات نهایی جرم به حدود اصطالحی اختصاص ندارد. هم

ارچوب رعایت اصل قطعیت هها را با رعایت اصل قطعیت کیفر باید اجرا کرد. به همین ترتیب در چمجازات
یز یا ایجاب اجرای کیفر مانع . این مصالح به مواردی که کندی ندارد که مصلحت، تأخیر اجرای کیفر را تجو

در نصوص بر شمرده شده، اختصاص ندارد. مهم این است که تأخیر در اجرای کیفر، مصداق تضییع و ابطال 
 فاوت ندارندلحاظ تأخیر در اجرا با یکدیگر تسان حد و تعزیر بهحد و اهمال در اجرای آن نباشد. بدین

بهار،    (.339: 1394)نو
قانون مجازات  80 ۀتر ماددر حقوق جزا عدم جواز تأخیر اجرای کیفر، اصلی پذیرفته شده است. پیش

کید می 1370اسالمی  باید فورًا جاری  ،کرد که حد زنا جز در مواردی که به موجب همان قانون استثنا بودتأ
ساسیت خود را نسبت به تأخیر در اجرای حد ابراز کرده است. نیز ح 1392شود. قانون مجازات اسالمی 

کند؛ تا جایی که حتی این قانون از اصل عدم تأخیر در اجرای حد همچون یک قاعده حکایت می 135 ۀماد
سان همچنان اعتقاد الناسی نیز اجرای حد را مقدم دانسته است. بدیندر فرض تزاحم اجرای حد با تعزیر حق

الله  های خاصی به خرج داد. در حدودی که حقگیری ه در اجرای حد باید دقت و سختبر این است ک
ن از عبارت فقهی یقها غلبه دارد، بنا بر تخفیف است. قدر متالله در آن اند یا حدودی که جنبه حقمحض

ت. با این تر اسالله آسان رو تأخیر در حدود حقاینالله است. از »بنای حدود بر تخفیف است«، حدود حق
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منتفی نیست. مصلحتی که تأخیر را اقتضا یا ایجاب  یالناسحقی هامجازاتحال، جواز یا وجوب تأخیر در 
 ۀالناس وجود داشته باشد. حتی در قصاص که جنبالله یا حقممکن است در هر یک از حق ،کندمی
ز تأخیر در صورت وجود تر است، جوا الناسی هم برجستهالناسی در آن به اعتباری از حدود حقحق

مصلحت، منتفی نیست. عدم جواز تأخیر در اجرای حد، حکم مطلقی نیست؛ این حکم افزون بر قدرت، 
یز یا الزام  آید می. از عبارت برخی فقیهان آشکارا برکندمنوط است به نبود عذر یا مصلحتی که تأخیر را تجو

تواند مجوز تأخیر منصوص محدود نیست و هر مصلحتی میکه مصلحت جواز تأخیر در اجرای حد به موارد  
آمیز )غیرشخصی(، قانونمند و روشمند نمود تا از اجرای تبعیض توان و باید نهادیباشد. این مصالح را می

مانند قصاص است. البته  ،ها جلوگیری شود. »از جمله موارد جواز تأخیر حد، تزاحم آن با مجازات اهمآن 
ای که قتل ها به گونهدر صورت جمع مجازات ،اندند که فقیهان هم به مضمون آن فتوا دادهبرابر روایاتی چ

بهار،  ها مؤخر خواهد شد«ها باشد، کیفر قتل از دیگر مجازاتیکی از آن   باره . دراین(354: 1394)نو
یژه هب هاتخیر در اجرای مجازا أبرای ت 1392قانون آیین دادرسی کیفری  502 ۀتوان به اطالق مادمی و

علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتال باشد و ی حدی نیز اشاره کرد. برابر این ماده هرگاه محکوم  هامجازات
اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب 

یق می نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات، اعم از  اندازد.حد یا قصاص را به تعو
بودن تقدیم یکی و تأخیر دیگری، ناپذیرطور کلی در فرض تزاحم چند حد و اجتنابجدا از این مورد، به

بلکه معیار، رعایت حق  ؛بعید است که بتوان مالک در تقدم اجرای کیفر را تقدم زمانی ارتکاب جرم دانست
گذشت تقدم همان طور که کننده است. باره تعیینبودن جرم دراینالناسالله یا حقاهم است. بنابراین، حق

ای کلی در ابواب گوناگون فقهی به شمار آمده است و حتی شیخ الله اغلب همچون قاعده الناس بر حقحق
. به همین ترتیب در فرض اجتماع تعزیر (169: 1415)انصاری،  انصاری ادعای اجماع بر آن نموده است

اگر ناگزیر باشیم یکی  همچنینالناسی است. الله باز هم تقدم با اجرای کیفر جرم حقس و حد حقالناحق
الله محض یا حدی که به تأخیر افکنیم، حد حق ،الناس استالله و دیگری حقاز دو حدی را که یکی حق

، اجرای تعزیر 135 ۀاین در حالی است که ماد ؛اللهی آن غالب است، به تأخیر خواهد افتادحق ۀجنب
چنانچه موجب تأخیر در اجرای حد شود، مؤخر از اجرای حد دانسته است؛ امری که درست   ا الناسی رحق

الله را مقدم بر ای است که حد حقبه گونه گذارقانونفحوای کالم  133رسد. همچنین در مادۀ به نظر نمی
أخیر اجرای حد نشود، مقدم دانسته شده الناس دانسته است؛ زیرا اجرای قصاص در صورتی که موجب تحق

است. مفهوم ماده این است که اگر اجرای قصاص موجب تأخیر حد بشود، اجرای حد مقدم بر قصاص 
 است. 

یه بر اجرای فوری و بی  باری کید یک سو رسد. بسیاری از مصالح چون و چرای حد درست به نظر نمیتأ
های انسانی شده، رعایت جنبهامروزه برابر اصول انسانی پذیرفته سازد.گاه تأخیر در اجرای حد را ضرور می

توان تأخیر در اجرای یک ضرورت است. برای نمونه نمی ،حد باشد یا تعزیر، خواه در تأخیر یا اجرای کیفر
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حدی  جرائماما در  ؛تعزیری پذیرفت جرائممنظور جلوگیری از تشدید بیماری یا تأخیر بهبودی را در کیفر به
بهار،  نفی کرد تأخیر در اجرای حدود، اعم از حدود توان  می  از مفاد برخی مواد قانونی نیز  (.356:  1394  )نو

 1الناسی را استنباط کرد.اللهی و حقحق
نتیجه اینکه تأخیر در اجرای حدود با شرایطی هم مبنای فقهی خاص خود را دارد و هم در قوانین جزایی 

کید بر عدم تأخیر در اجرای آن ۀبستشمذکر شده است. اجرای چ ها در هر شرایطی با استناد به حدود و تأ
توان عدم تأخیر . بدین سان نمی(141 -132: 1393فر، )عرفانی برخی روایات دارای توجیه عقالنی نیست

 در اجرای حد را همچون معیاری مطلق برای حل مسأله در فرض تزاحم اجرای کیفرها قلمداد کرد.

 . ترتیب اجرای کیفرهای متزاحم در قوانین و مقررات جزایی جمهوری اسالمی ایران۳
اند، الناسالله و حقهایی که دارای ماهیت حقطور کلی در قوانین جاری در تزاحم میان مجازاتبه

یت با اجرای مجازات الناسی است. قصاص بر حد مقدم است. قصاص همچنین بر هر گونه های حقاولو
اللهی الناسی بر حدود حقاللهی مقدم است. حدود حقالناسی نیز بر تعزیر حقمقدم است. تعزیر حق  تعزیر
قانون   214 ۀالناس است بر جزای نقدی مقدم است. )این مورد به درستی در ماداند. رد مال که حق مقدم

ت(. دیه بر جزای بینی شده اسپیش 1392ن دادرسی کیفری ییقانون آ 538 ۀو ماد 1392مجازات اسالمی
ن دادرسی ییقانون آ 535قانون مجازات اسالمی و  452نقدی مقدم است. مطلب اخیر از دقت در مواد 

علیه ساقط الله است که با فوت محکوم کیفری قابل استنباط است؛ زیرا جزای نقدی از حقوق عمومی یا حق
چون اولی واجب فوری و  ؛یه مقدم استشود. رد مال یا جبران ضرر و زیان ناشی از جرم بر پرداخت دمی

از طرفی دیگر رد مال  .دار )حداقل یک سال قمری از تاریخ وقوع جنایت( استدومی واجب موسع و مدت
و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان »مجازات« ندارد تا در مقام تزاحم با دیه که قانون مجازات اسالمی 

بودن زات دانسته است، متزاحم شوند. حداقل در مورد دیه گمان مجازات صراحتًا آن را مجا  14  ۀدر ماد  1392
شود تا در صورت تزاحم پرداخت دیه با ضرر و زیان ناشی رود. همین امر باعث میداشتن میعمومی  ۀو جنب

 از جرم یا رد مال، مورد اخیر را بر دیه مقدم بداریم.
نداشته باشند، اجرای مجازات از مجازاتی که مانع ها در مقام اجرا با یکدیگر تزاحم چنانچه مجازات
 یابدشود و با اجرای مجازاتی که مانع بوده است، خاتمه میها نباشد، شروع میاجرای سایر مجازات

اهم   ۀالناس با یکدیگر چنانچه وجه رجحانی همچون رعایت قاعد. در تزاحم حقوق(98:  1394)آخوندی،  
بتوان تقدم زمانی را مالک قرار داد. چنانچه اخذ جزای نقدی با دیه به سبب   بر مهم وجود نداشته باشد، شاید

بودن و سپس به جزای نقدی حکم الناسعلیه تزاحم نماید، ابتدا به دیه به سبب حقعدم کفایت اموال محکوم 
 شود.می

 
 . 1392قانون آیین دادرسی کیفری  502و  501مواد  نک: .1
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حدود داده است. ها تقدم را به  در اجرای مجازات  135  ۀدر ماد  1392با این حال قانون مجازات اسالمی  
و در  214و  133، 135ذیل مواد  1392ترتیب اجرای کیفر در حقوق جزای ایران در قانون مجازات اسالمی

  135 ۀبیان شده است. از مفهوم مخالف ماد 535و  538، 521ذیل مواد  1392ین دادرسی کیفری ی قانون آ
یت داردبرمی 1392قانون مجازات اسالمی  چنانچه ؛ زیرا مقرر شده است: »آید که حد بر قصاص اولو

مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص مقدم 
یعنی چنانچه موجب تأخیر در اجرای قصاص نشود یا موضوع قصاص را از بین نبرد، اجرای حد  ؛«…است

اند و اجرای حدود را الله مقدممانند قصاص و دیه بر حقوق ،الناسمقدم است. این در حالی است که حقوق
یق  ،توان با وجود مصلحت تا جایی که مصداق تأخیر نباشدمی موارد مصلحت  انداخت. از جمله به تعو

الناس است. این ماده از اصل عدم تأخیر در اجرای حد تزاحم اجرای آن با حق ،تأخیر در اجرای حدود
الناسی نیز اجرای کند تا جایی که حتی در فرض تزاحم اجرای حد با تعزیر حقهمچون یک قاعده حکایت می

بهار،    حد را مقدم دانسته است  ۀای تنظیم شود که شبهمذکور به گونه  ۀماد  بنابراین جا دارد  (.338:  1394)نو
  133 ۀدر ماد گذارقانوناند: »گفته 133 ۀماد ۀ الناس در آن منتفی گردد. برخی نیز دربارالله بر حقتقدیم حق

یعنی حد و قصاص ممتنع بوده، تقدم را به اجرای قصاص داده  ،در جایی که جمع دو مجازات سالب حیات
جهت با مبانی و این تفسیر از ماده هم (188: 1393/3)اردبیلی،  «…ده استو از اجرای حد چشم پوشی

 شود. ادله است ولی از ظاهر و مفهوم مخالف آن چنین برداشتی نمی
یس آیینپیش 27تا  18مواد  قانون آیین دادرسی  549قانون مجازات اسالمی و  216موضوع مواد  ۀنامنو

رسد با الهام های متعدد در مورد یک شخص است. به نظر میاتاجرای مجاز ۀبه شیو، راجع1392کیفری 
یت در اجرای مجازات  135و    133از مواد   ها در فرض تزاحم را به حدود قانون مجازات اسالمی همچنان اولو

یت حدود بر  ،باشدالله می ها حقکه اغلب آن  داده است. در مواد مذکور از قانون مجازات اسالمی به اولو
یتی استنباط میاتسایر مجاز  19 ۀشود؛ ولی در مادها تصریح نشده است و از مفهوم آن مواد چنین اولو

یس آیینپیش یت و تقدم را به اجرای حدود داده است: » ۀنامنو چنانچه در مورد مذکور صراحتًا اولو
قانون های حدی به ترتیب مقرر در های متعدد تعیین شده باشد، اجرای مجازاتعلیه مجازاتمحکوم 

رفتن موضوع بینها مقدم است، مگر آنکه اجرای مجازات حدی موجب از مجازات اسالمی بر سایر مجازات
علیه یا فوری اجرای قصاص از سوی مجنی ۀقصاص یا تأخیر در اجرای آن گردد که در این صورت با مطالب

« این در حالی است که در .شودگذشت یا تبدیل آن به دیه، اجرای قصاص مقدم میاولیای دم وی و عدم
یت دارد. مادالناس بر حقموارد، حق   ۀاغلب یا هم ها مذکور اصل را بر تقدم حدود بر سایر مجازات  ۀالله اولو

الله الناس بر حقها و مبانی تقدم حقاستنادی، نظریات فقیهان و حقوقدان  ۀچنین حکمی با ادل   .قرار داده است
های متزاحم بر سایر در اجرای مجازات ،الناس استدودی را که حقتوان حخوانی ندارد. بلی میهم

یت داد؛ امری که به درستی در تبصرمجازات اجرای مجازات این گونه منعکس شده است: »  19  ۀماد  ۀها اولو
 . (113: 1396)خلیل زاده،  «های حدی مقدم استفوری صاحب حق، بر سایر مجازات ۀحد قذف با مطالب
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های متعدد و مختلف، اعم از اینکه در یک حکم انشا شده باشد در صورت وجود محکومیت به مجازات
یا در احکام متفاوت، مسئوالن اجرای مجازات باید دقت کنند تا اجرای یک مجازات، مانع اجرای مجازات 

هرگاه شخص محکوم به داشت: »مقرر می  1370قانون مجازات اسالمی  98 ۀنشود. در همین باره ماد دیگر
ها زمینه دیگری را از بین نبرد. بنابراین اگر کدام از آن ها باید به ترتیبی باشد که هیچچند حد شود، اجرای آن

 «ی ساخت.کسی به جلد و رجم محکوم شود، اول باید حد جلد و بعد حد رجم را جار
مانع اعمال مجازات دیگر باشد، مانند محکومیت به اعدام و محکومیت به  چنانچه اجرای مجازات

نظر ای نیست جز اینکه مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته شود و از اجرای مجازات دیگر صرفحبس، چاره 
ومیت به اعدام و شالق، مثل محک ،ولی چنانچه اجرای یک مجازات، مانع اجرای مجازات دیگر نشود ؛شود
زیرا اجرای شالق مانع یا باعث تأخیر اجرای مجازات اشد  ؛شودمی اعدام اجرا و سپس شالق مجازات ابتدا 

 یعنی اعدام نیست.
/ب/ش مورخ 64/20  ۀ شمار  ۀنامهای مشورتی هم وجود دارد. در بخش نامه و نظریهباره البته بخشایندر

 ها و دادسراهای انقالب چنین آمده است:ها و دادگاهدادگستری  همۀیی، به شورای عالی قضا 30/10/1364
یب شورای عالی قضایی به کلی شود در هر مورد که به همکاران محترم قضایی یادآوری می ۀ»بنا به تصو

گیرد، نظر به تقدم استیفای حق ارتکابی، اعمال قصاص و حد توأمًا مورد حکم قرار می جرائملحاظ تعدد 
ها و دادسراها مقررات مواد الحقوق بر اجرای حد از طرف حکومت الزم است دادگاهاص از سوی ذویقص

قانون حدود و قصاص را مورد توجه قرار داده، به نحوی عمل نمایند که ابتدا صاحبان حق نسبت   210و    209
 ردد.«به استیفای حق خود در قصاص اقدام نمایند و سپس در صورت امکان، حکم حد اجرا گ

 :قوۀ قضائیهحقوقی  ۀ ادار 3/6/1380مورخ  5042/7 ۀ مشورتی شمار ۀبه موجب نظری
های متعدد باید سعی شود تا اجرای یک مجازات موجب عدم اجرای »در اجرای محکومیت

ای نیست که مجازات اشد ها نباشد، چاره مجازات ۀهای دیگر نشود ولی چنانچه امکان اجرای هممجازات
بالفاصله به موقع اجرا گذاشته شود؛ بنابراین چنانچه شرایط اجرای قصاص فراهم باشد، باید مجازات قصاص 

های دیگر محکوم، مانع اجرای مجازات قصاص و تأخیر اجرای آن به موقع اجرا گذاشته شود و محکومیت
 نخواهد بود.«

 هم آمده است:  قوۀ قضائیهاداره حقوقی  23/1/1382مورخ  469/7 شمارۀ رتی در نظریه مشو
های کیفری متعدد باید سعی شود تا اجرای یک مجازات موجب عدم امکان »در اجرای محکومیت

ای نیست جز اینکه ها نباشد، چاره اجرای مجازات بعدی نشود؛ ولی چنانچه امکان اجرای همه مجازات
گردد. اجرای شالق نه مانع اجرای قصاص و نه موجب تأخیر آن است و لذا ابتدائًا  محکومیت شدید اجرا

شود ولی اجرای حبس چون موجب تأخیر و یا احتمااًل عدم اجرای قصاص شالق و سپس قصاص اجرا می
 است منتفی است.«
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 نتیجه
ناس مبنای الحقو  اللهبندی حقدر تعیین ضوابط و معیارهای اجرای کیفرهای متزاحم تقسیم

ای که اجرای یک های متزاحم به گونهها است. اجرای مجازاتای برای ترتیب اجرای مجازاتکنندهتعیین
ها در مواردی مجازات  ۀگرچه مبنای مناسبی است؛ ولی اصرار بر جمع هم  ،کیفر مانع اجرای کیفر دیگر نباشد

ست که گاه مبنای مناسبی ا هامجازات ۀمع همج ۀناممکن است؛ ضمن این که این دیدگاه مبتنی بر اندیش
نباید متون مربوط به این حکم را چنان  ،خیر اجرای حد داللت داردأای بر عدم جواز تنیست. با آن که ادله 

ی أتفسیر و تعبیر کرد که با ت قضایی   ۀخیرهای عقالیی و متعارف ناسازوار باشد. هم در متون قانونی و هم در رو
قانون مجازات   135  ۀماد  گونه که ازهای حق الناسی بر حق اللهی توجه شده است. با این حال آنبه تقدم کیفر

الناسی اجرای حدود مقدم است؛ شود، در صورت تزاحم حدود با تعزیر حقبرداشت می 1392اسالمی 
ها به حدود ازاتخوانی ندارد؛ زیرا اواًل عدم جواز تأخیر در اجرای مجامری که با مبانی فقهی چندان هم

ها جایز نیست؛ ثانیًا در صورت وجود مجازات ۀاصطالحی اختصاص ندارد و تأخیر ناروا در هم
توان اجرای حدود را به تأخیر می ،الناس استهای عقالیی همچون تزاحم حد با قصاص که حقمصلحت 

توان تأخیر در اجرای داز انسانی نمیانالله و مقدم بر آن است. از چشم الناس اهم از حق انداخت؛ ثالثًا حق
حدی  جرائماما در  ؛تعزیری پذیرفت جرائممنظور جلوگیری از تشدید بیماری یا تأخیر بهبودی را در کیفر به

ها را صرفًا به دلیل اینکه چنین تمهیداتی در بیانات شارع و متون دینی لحاظ نشده است، نفی کرد. بهتر آن 
الله و حدود بودن حقممقد ۀای که شبه، به گونه1392انون مجازات اسالمی ق 135و  133است متن مواد 

یس آیینپیش 20و  19اصالح شوند. همچنین مناسب است مواد  ،الناس در آن نباشدبر حق اجرای  ۀنامنو
، به 1392قانون آیین دادرسی کیفری  549و  1392قانون مجازات اسالمی  216احکام کیفری موضوع مواد 

مانند قصاص  ،الناسیهای حقاند بر مجازاتالله تقدیم حدود که اغلب حق ۀای اصالح شود که شائبگونه
 از میان برود.  …و
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:  تهران دهم، چاپ ،(ی فریک احکام  یاجرا : سوم دفتر) یفریک یدادرس نییآ ی شناسا ،(1394) محمود  ،یآخوند ▪
 .  شانیدوراند 

 .زانیم: تهران سوم، جلد  ،یعموم  یجزا حقوق ،(1393)  یعل  محمد ،یلیاردب ▪

 . یبهشت  دیشه دانشگاه: تهراننامه، پایان  ،یفریک حقوق در اللهحق بر الناسحق  تقدم ،(1396) محمد امجد، ▪

 . یبشر: تهران  ،جرم تعدد یحقوق و یفقه یمبان ،(1372) نیغالمحس الهام، ▪

 . ی بهشت دیشه دانشگاه: تهراننامه، پایان  ،رانیا یفریک حقوق در هامجازات  یاجرا بیترت ،(1396) رجیا زاده،ل یخل ▪

  ،(یدادرس آیین  و  ی فریک حقوق در) الناسحق  و اللهحق  یحقوق و  ی فقه یبررس ، (1389) حانه یر ، یشهرستان ▪
 . یفردوس دانشگاه: مشهدنامه، پایان 

 . یبهشت  دی شه دانشگاه: تهران نامه،پایان  ،ریتعز و حد به جرائم میتقس یمبنا ،(1393)ریام فر،یعرفان ▪
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 . سمت:  تهران دوم، چاپ سوم، جلد  ،یکاربرد فقه اصول ،(1393)  دیسع  ،یعتیشر ن،یحس  ،یقاف ▪

 . یبهشت دیشه دانشگاه: تهراننامه، پایان  ،الناسحق  و اللهحق  ،(1369) نیحس ف،یلط ▪

  و  جرائم در الناسحق  و اللهحق  ، یحقوق  -یفقه یهاپژوهش  سلسله ،(1389)  قوۀ قضائیه  قاتیتحق و  آموزش معاونت  ▪
 . جنگل انتشارات: تهران دوم، چاپ ازدهم،ی جلد ،هامجازات

  ، «1392  مصوب  یاسالم  مجازات  قانون  در  یری تعز  جرائم  یماد   تعدد   یابیارز»  ،(1394)   رضا  ان،یم یرح  الله،فضل   ،یفروغ ▪
 . 4 شمارۀ ،7 دورۀ ،رازیش دانشگاه  یحقوق مطالعات مجله

 .4  شمارۀ ،8 سال ،االسالم لةرسا ۀمجل العبد«،حق  و  اللهحق » ،(1376)  محمدجواد  ه،یمغن ▪

بهار، ▪  .2 شمارۀ ،48 سال ،یاسالم  حقوق یمبان و فقه ۀمجل حد«، یاجرا در ریتأخ ۀدربار یجستار »  ،(1394) میرح نو

بهار، ▪   و  مردم حقوق یالمللنیب شی هما مقاالت مجموعه ،«یعموم ۀعرص در الناسحق  یهاجلوه » ،(1396) میرح نو
 . عروج نشر و چاپ موسسهتهران:  اول، جلد ،ینیخم امام شهیاند در ینید حکومت

 یعرب

 .یاالسالم النشر مؤسسه: قم زدهم،یس جلد ،البرهان و دهالفائ مجمع ،(1421)  احمد ،یلیاردب ▪

 . اسالمی انتشارات دفتر: قم سوم، جلد ،امکاألح قواعد عن اإلبهام و اللثامشف ک  ،(1416)  حسن بن محمد اصفهانی، ▪

 . هیالعلم الکتب دار:  روتیب  دوم، جلد ،الطالب منهج بشرح الوهاب فتح ،(1418)  محمد بن ایزکر ،یانصار  ▪

ر و ایالوصا کتاب ،(1415) یمرتض ،یانصار  ▪   خ یالش الد یلم ةی المئو یالذکر ةلمناسب یالعالم المؤتمر: قم ،ثیالموا
 . یاالنصار

 . ةینی الد المطبوعات سةمؤس: قم ،ةیاالمام فقه یف النافع المختصر ،(1418)  حسن بن جعفر ،(محقق )یحل ▪

 . انیل یاسماع :قم  چهارم، جلد ،االسالم عیشرا ،(1408)  حسن بن جعفر ،(محقق )یحل ▪

 (. ع) الشهداءة سیدمؤسس: قم دوم، جلد ،المختصر شرح یف المعتبر ،(1407)  حسن بن جعفر( محقق )یحل ▪

 ( . ع) تیب  لها آل : قم پنجم، جلد ،الفقهاء  رةکتذ  ،(1414) مطهر بن  وسفی بن حسن ،(عالمه )یحل ▪

  البحوث  مجمع: مشهد ردهم،ی س جلد ،المذهب قیتحق یف المطلب منتهی ،(1412)  مطهر بن وسفی بن حسن  ،یحل ▪
 . ةیاإلسالم

  مرعشی  اللهت یآ  تابخانهک:  قم دوم، چاپ اول، جلد ،الشرائع ترددات ضاحیإ   ،(1428)  زهدری بن جعفر نیالد  نجم حلی، ▪
 . نجفی

 . الکتاب دار: قم  سوم، شش،چاپ و  ستیب  جلد ،الصادق فقه ، (1412) محمدصادق ،ی روحان ▪

 (. ع )تی الب آل  مؤسسه: قم دوازدهم، جلد ،المسائل اضیر  ،(1418)  محمد بن علی دیس  حائری، ییطباطبا  ▪

  اآلثار اءیالح ةی المرتضو ةالمکتب: تهران سوم، چاپ ششم، جلد ،ةیاالمام فقه یف المبسوط ،(1387) محمد ،یطوس ▪
 . ةیالجعفر

 .یاسالم معارف اد یبن:  قم سوم، چاپ دوم، جلد ،االفهام مسالک  ،(1383) یعل  بن نیالدن یز ،یعامل ▪

 .یاالسالم النشر ةمؤسس: قم دوم، چاپ ،یالوثق العروة یعل ةیاستدالل قةیتعل ،(1415) نیاءالد یض آغا ،یعراق ▪

ر ،(1413) عبدالقادر عوده، ▪  . الرساله ةمؤسس: روتیب  ک،ی جلد ،یاالسالم ییالجنا عیالتش

 . میالکر دارالقرآن: قم  دوم، جلد ،الحدود احکام یف المنضود الدر ، (1414)  دمحمدرضایس ،یگان یگلپایموسو ▪

 .میالکر دارالقرآن: قم ،ینجف  مقدس یهاد محمد  قلم  به ،الطهارة کتاب ،(1407)  دمحمدرضایس ،یگان یگلپایموسو ▪

 . ةیاالسالم  دارالکتب:  تهران  سوم،  چاپ  چهلم،  جلد  ،االسالم  عیشرا  شرح  یف  جواهرالکالم  ،(1367)  محمدحسن  ،ینجف ▪



 زادهل ی خل و نوبهار/  رانیا یجزا  حقوق در اجتماع فرض در  متعدد یفرها یک یاجرا بیترت

 

۲۵۷ 

  دارالکتب : تهران ششم، چاپ کم، ی و چهل جلد ،االسالم عیشرا شرح یف جواهرالکالم ،(1392) محمدحسن ،ینجف ▪
 .یةاالسالم

 . الفکر دار: روتیب  دوم، جلد ،نیالمفت ةعمد و نیالطالب ةروض  ،(1415) شرف  بن ییح ی نیالد  ییمح  ،ینوو ▪

 .االسالمی رفکلل   العالمی المعهد : ا ینیرج یف ،(الضوابط فی ةدراس) اتیاالولو فقه ،(1416) محمد ،یل یوک ▪

 


