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 چکیده 

صدور یا    ۀعلیه و کیفر اضافی که در مرحلضمان یا عدم ضمان در برابر مرگ محکوم  دربارۀ بین فقها 
پرسش  تحمیل شده،  بر وی  اختالفاجرای حکم  و  اساسی  اهای  آشکاری مطرح شده  ست:  های 

قاعد به  استناد  با  فقها  دی  ۀمشهور  هدر  ة»ال  به  قائل  القصاص«  أو  الحد  قتله  فرد لمن  خون  بودن 
شماری نیز عدم ضمان را با استناد به برخی عمومات مقید به عدم تجاوز در مجازات دانسته    ؛اندشده

اند. این تشویش آرا بین شده  الناس حقوقاز    اللهحقوق  تفکیک  بهو معدودی نظیر شیخ مفید قائل  
شود ه می و تناقضاتی در برخی مواد قانونی دید  است  کردهعلما به قانون مجازات اسالمی هم سرایت  

همراه    تحلیلی به نقد و بررسی هر دیدگاه بهحاضر با روش توصیفی  ۀبررسی است. مطالع  ۀکه شایست
بر ثبوت مطلق حکم ضمان   گان پردازد. نظر مختار نگارندو تحلیل مواد قانونی می   هاآن  مستندات

سلب به  منجر  مجازات  در  درمقابل  ت  حیات  به  مستند  جراحت  سرایت  که  است  فریط جایی 
حرمت خون مسلم بر سایر ادله، عمومات باب    ۀعلیه نباشد. این مدعا مستند به حاکمیت ادلمحکوم 

قتل و نیز موافق با دیدگاه محقق خوانساری در یکی از احتماالت خود بوده و مطابق با نص صریح 
قانون، سلب  اساس    است. بر  همان قانون  185  ۀماد  ۀهمراه تبصر  به  انون مجازات اسالمیق  13  ۀماد

که مسبوق به اعالم قاضی اجرای مجازات به دادگاه باشد، ضمان  صورتی  حیات ناشی از مجازات، در
 دارد.را از وی برمی
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 مقدمه
اری، مجازات و کیفر در نظر گرفته  کفقه اسالمی، برای هرگونه بزه تبع بهدر قانون مجازات ایران 

به تعزیرات  توان مجازاتکه میطوریشده است،  بر سه قسم کلی قصاص، حدود و  را  های بدنی 
به قصاص عضو  است  جرمی که مرتکب شده  تبعبهکه بزهکار،    صورتی  د. درکرتقسیم   ، محکوم 

اینکه مرتکب حدی از حدود الهی شده باشد که عقاب آن   گردد یا مستوجب اجرای تعزیر شده یا
ضمان یا    در خصوص چنانچه مجازات منجر به قتل فرد محکوم شود، بین فقها    ، قتل و کشتن نیست

 های آشکاری مطرح شده است:  های اساسی و اختالفعدم ضمان و نوع آن پرسش
ای وجود دارد یا خیر؟ ثانیًا مستندات هر دیدگاه تا چه اندازه   علیه ضمانی اواًل آیا نسبت به محکوم 

صورت قول به پذیرش ضمان، میزان این مسئولیت تا چه حدی است؟ رابعًا   پذیرش است؟ ثالثًا در قابل 
سه دیدگاه در این زمینه وارد شده   ، کلی   طور یا فردی است؟ به   مرجع ضمان در مجازات برعهدۀ چه نهاد 

قسمی اند و هرکدام به  ه کرد بررسی   بحث را از نگاه مجزا و متفاوتی حل  م   لۀئ یدگاه مساست که هر سه د 
 تفکیکبه ای نظر دارد که الزم است هریک  به جنبۀ ویژه   گان نظر نگارند اند که به مبانی استناد جسته از  

می  مشاهده  اختالفاتی  چنین  نیز  سنت  اهل  علمای  میان  از  گیرد.  قرار  بررسی  مال مورد  و  و شود  ک 
بر عدم ضمان   قائل  می   ؛ اند مطلق شده   نحو به ابوحنیفه  دیه  پرداخت  را ضامن  امام  داند  لکن شافعی 

است ه  کرد (. این تشویش آراء بین علما به قانون مجازات اسالمی هم سرایت  556  : 3/ 1409)منتظری،  
 شود که به آن پرداخته خواهد شد. و تناقضاتی در برخی مواد قانونی دیده می 

صورت گذرا و پراکنده توسط فقها در باب حدود و تعزیرات و گاه در باب قصاص  لۀ مذکور به ئمس
  ۀ»بررسی انتقادی قاعد  ۀتوان به مقالهای جدید میمورد توجه ایشان واقع شده است. از میان پژوهش

که نویسنده در این مقاله با تمرکز بر    کرد شاره  ا  (1397)  فقه و اصول   ۀمجل  در  الدیة لمن قتله الحد«
همسو با فقها و برخی مواد قانون مجازات  ، روی مجازات حدی و گاه تعزیر و قصاص کوشیده است

و در این   استمحل تردید    گاناسالمی، کارکرد قاعده و محدودۀ آن را تبیین نماید که از نظر نگارند
 ورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. م شدهح های مطرنوشتار ضمن بررسی پرسش

 . دیدگاه فقها ۱
 له وارد شده است: ئکلی سه دیدگاه از سوی فقها در این مس طورهب

چنانچه فردی در اثر قصاص غیر نفس، حد یا تعزیر بمیرد،    دنددیدگاه مشهور که معتق  الف(
 خونش هدر است و ضمانی ندارد.  

صاحبب(   نظیر  فقها  معاصر همچون  برخی  علمای  از  معدودی  و  سبزواری  محقق  جواهر، 
آیت)ره(خمینیامام  آیت،  و  منتظری  در الله  تجاوز  عدم  به  مشروط  را  ضمان  عدم  گلپایگانی  الله 
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ای شدت  گونهکه تعزیر یا حد به  صورتی  اند. بنابراین درفوت دانسته  تعزیر منجر به   یا  مجازات حد 
اینجا، ضمان مطرح می قانون مجازات اسالمی در مواد  یابد که سبب فوت مجرم گردد، در  شود. 

 از این نظریه تبعیت کرده است.  486و  440
متأخرین  ج( برخی  و  مفید  شیخ  و  استبصار  در  طوسی  شیخ  و    دیدگاه  سبزواری  محقق  نظیر 

  ۀاند. قانون مجازات اسالمی در مادشده  اللهحقو    الناسحق تفکیک بین    هالله منتظری که قائل بآیت
 این نظر را برای مجری حد پذیرفته است.   485

حاکم را »محسن« محسوب    ، طور مطلق ثمرۀ نزاع بین دو دیدگاه اول این است که مشهور، به
بودِن خون  قائل بر هدر ، زیرا کندداشتن حاکم را رد میولیت ئمس راجع بهو هرگونه تحقیق است  کرده

ی حاکم را موضوعًا خارج از مقولۀ »احسان« قلمداد  دولی دیدگاه دوم فرض تع  باشد.میعلیه  محکوم 
م با  بودن حاک محسن  ، زیرا کند. پوشیده نیست که سخنان این دو دیدگاه با یکدیگر مالزمه دارد می 

کند  که بر جان کسی تجاوز می   را   توان فردیبودن وی منافات دارد و این بدان معناست که نمیمتعدی
که هیچ فقیهی در آن شکی    دارد . دیدگاه دوم اساسًا به یک اصل کلی فقهی اصرار  کرد محسن قلمداد  

رسد نظر می  ین بهچن  ندارد و آن اینکه شخص متعدی و متلف ضامن است. بنابراین در بادی امر این
 گرنه محتوا یکی است.   اختالف بین این دو دیدگاه صرفًا تفاوت در نوع نگاه و بیان تعابیر است و

آیا واقعًا هیچ ثمره    ،گاننظر نگارند  نظر گرفت؟ به  توان برای چنین اختالفاتی درای را نمیاما 
بودن خوِن« فرد بعد از اجرای مجازات است که چنین ثمرۀ حقیقی نزاع در اثر حقوقی حکم »هدر

بودن پروندۀ فرد بعد از اجرای حکم و منع هرگونه تعقیب، تردید و معنای مختومه  حکمی عماًل به
در را  تحقیق در حکمی است که صادر شده است و سزاست که چنین مصونیت قضایی برای قاضی  

 (.  11: 1397ک: اشرافی و همکاران، نعدالت در دادرسی دانست )  ۀتضاد با اصول اولی
 علیه ن محکومدیدگاه نخست: عدم ضمان و هدر بودن خو .۱-۱

له این است که چنانچه فردی در اثر قصاص غیرنفس، حد یا تعزیر بمیرد،  ئقول مشهور در مس
»اگر کسى در اثر اجراى  فرماید:  ق حلی در باب حدود میقخونش هدر است و ضمانی ندارد. مح

شود که مى  بعضى گفته  ۀشود؛ اما از ناحیخاطر او پرداخت نمى  اى بهحد یا تعزیر بمیرد، هیچ دیه
دی بیت  ۀپرداخت  بر  استاو  واجب  ب  المال  روایات  طریق  از  اول  قول  مىه  ولى    آید«دست 

 (. 158 :1408/4)حلی)محقق(، 
محقق حلی )حلی)محقق(،   ، (374  : 2/ 1432؛ عاملی،  260:  1410شهیدین )مکی عاملی،    

: 10/ 1416فاضل هندی )فاضل هندی،    ، (347:  1420)عالمه(،    عالمه حلی )حلی   ، (158:  4/ 1408
)نجفی،    صاحب   ، ( 562 )خوانساری،    ، (470  : 41/ 1362جواهر  و 160  : 7/ 1405خوانساری   )
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ابن ادریس کسی که بر اثر قصاص یا حد کشته   ۀ بر گفت   بسیاری دیگر از فقها قائل بر این نظر هستند. بنا 
ادریس حّلی، )ابن   الله حقوق یا از    باشد   الناس حقوق خواه حد از  ای برای او نیست،  شود، قصاص و دیه 

»کسى که بر اثر حد یا تعزیر کشته شود، خونش هدر گوید:  (. همچنین شهیدثانی می 361  :3/ 1410
    (. 374  : 2/ 1432)عاملی،   الناس«   الله باشد یا حق   یعنى عوضى ندارد، خواه حق   ، است

الخالف  امر نیست )طوسی،    در  این  اینکه اختالفی در  به  - 505  : 3/ 1407تصریح شده است 
جواهر و ( و صاحب 420:  1417زهره،  زهره بر این مطلب ادعای اجماع کرده است )ابن ( و ابن 504

 (.62  : 26/ 1412؛ روحانی،  470  : 41/ 1362اند )نجفی، روحانی این قول را به مشهور نسبت داده 
به ضمان«ی سائغ الّل فعل ک. »۱-۱-۱

ّ
 تعق

کنند: »فعل واجب أو سائغ فال ضمان له؛ فعل  قائلین به عدم ضمان به یک اصل فقهی استناد می
(. مقصود این است که امام در  472  :1413/14واجب یا جایز، ضمانی را در پی ندارد« )عاملی،  

آن از تکالیف شرعی   انجام مقام امتثال اوامر الهی و حکمی از احکام خداوند است که جایز و بلکه
مس  ؛است فردی  برای چنین  نهئبنابراین  این گفتار  نیست.  این مسولیتی  در  تحلیل  ئتنها  در  بلکه  له 

 : 4/ 1420لۀ ضمان طبیب )صیمری،  ئاز جمله مس بسیاری از مسائل مبنای گفتۀ فقها واقع شده است؛  
(، جراحت ناشی از افتادن در چاهی که برای مصلحت مسلمین حفر شده است )حّلی )عالمه(، 426

(، 270  :14/ 1414(، تجارت ولی برای طفل که به ضرر طفل بینجامد )حّلی )عالمه(،  264  :2/ 1420
 :9/ 1427( و تأدیب زوجه )ترحینی عاملی،  594  : 1/ 1416شده )عمیدی،  ضرر ناشی از مال عاریه داده 

 ۀعنوان یک قاعد (. عمیدی در کتاب کنزالفوائد، از این عبارت به 60  : 15/ 1413؛ جبعی عاملی،  438
کلی که در تمام ابواب فقهی ساری است و جریان دارد یاد کرده است: »کّل فعل سائغ ال یتعّقبه ضمان« 

یمری، نقل از ص ادریس )به (، ابن 264  : 2/ 1420(. شیخ طوسی )طوسی،  594  :1/ 1416)عمیدی،  
 :1403/14اردبیلی )اردبیلی،    ، (93  : 10/ 1410البهیه )عاملی،    ة ثانی در روض   شهید   ، (470  :4/ 1404

)صیمری،  240 صیمری  )اصفهانی،  426  : 4/ 1420(،  اصفهانی  محقق   ،)1416 /2 :  485 ،)
به این اصل   مسئله ( و بسیاری دیگر از فقها در این  375  : 16/ 1231ریاض )ریاض المسائل،  صاحب 

 اند.فقهی استناد جسته 
صحیح نیست.    ، بودن آن شده استکه ادعای قاعده  ، تعّقبه ضمان«ی   ّل فعل سائغ الکعبارت » 

این عبارت میآیت نقد  در  گلپایگانی  فقهی  الله  نظر  از  دارد که  فقه وجود  در  موارد  گوید: »خیلی 
(؛ مثاًل  222  :2/تا)گلپایگانی، بیجایزند ولی ضمان دارند و دلیل ضمان هم، دلیل خاص است«  

اگر حفظ نفس محترمه بر خوردن و نوشیدن از مال غیر متوقف باشد، خوردن و نوشیدن جایز است 
  محسن است و بر   ، آید. اگر به غیرخوردن و نوشیدن نیز مباشرت کندعهدۀ فرد می  و ضمان نیز بر
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عنوان صدقه به فقیر داده شود و صاحب  به  آید. همچنین در مورد لقطه نیز اگر لقطهعهدۀ او ضمان می
نیست راضی  آن  صاحب  که  بداند  و  بشناسد  را  )خوانساری،    ، لقطه  است  ضامن  لقطه  اعطاکنندۀ 

(. افزون بر اینکه این عبارت با قاعدۀ »الجواز الشرعی الینافی الضمان« معارض 161  :7/ق1406
 کنند. م یاد میالضمان« ه ینافیاست که فقها از آن با عنوان »اإلذن ال

 احسان  ۀ. قاعد۱-۱-۲
ی ی آنجا  گوید: »از ثانی در مسالک می  یکی دیگر از ادلۀ فقهای مشهور قاعدۀ احسان است. شهید 

بنابراین ایشان محسن محسوب   ، که امام در مقام امتثال اوامر الهی و حکمی از احکام خداوند است
؛ 472:  14/ 1413دارد )عاملی،  شود و خطاب »ما َعَلی اْلُمْحِسِنیَن ِمْن َسِبیٍل« ضمان را از وی برمی می 

)ابن ادریس حّلی،   اللهحقوق باشد، یا از    الناسحقوق ( خواه چنین حدی از  562:  10/ 1416اصفهانی،  
ین تحلیل این است که خطاب »ما َعَلی اْلُمْحِسِنیَن ِمْن ا   بر اساس(. مقتضای قاعده  361:  3/ 1410

که عنوان محسن نحو که هر کسی گردد، بدین َسِبیٍل« به عدد محسنین موجود در عالم خارج منحل می 
ْحساُن« ای ندارد و ضامن قرار بر او صدق کند، مؤاخذه  ْحساِن ِإالا اإْلِ  دادن آن، به اقتضای آیۀ »َهْل َجزاُء اإْلِ

 (.38- 39:  1/ 1401نوعی مؤاخذه و اسائه است )موسوی بجنوردی،    ، (60الرحمن/ ) 
از این    ورزیدن و تقصیراتیدادِن از روی عصبانیت، شتابمسلم است که قضات معصوم از حکم

قبیل نیستند و چنین عوارضی از مصادیق تقصیر حاکم است و قتلی که مستند به چنین حاالتی باشد،  
برو فعل او را تخصصًا از مقولۀ احسان خارج می  کردهوی را ضامن   برای رفع    ،این اساس  سازد. 

که دارای سوءنیتی کنندۀ امری از اوامر خداوند متعال است یا این ضمان قاضی، صرف اینکه او امتثال
کند و بعید است که فقهای دستۀ نخست مقصودشان این باشد که حاکم با فرض  نیست کفایت نمی

 شود.ی و تقصیر هم محسن محسوب میدتع
 . روایات ۱-۱-۳

 بر یک معنا داللت دارد:   هاآن دلیل دیگر قائلین به عدم ضمان عموم روایاتی است که مفاد
هِ الف( »َعِن اْلَحَلِبی عَ  َقاَل: َأیَما َرُجٍل َقَتَلُه اْلَحدُّ َأِو اْلِقَصاُص َفاَل ِدیَة َلُه؛ حلبی   )ع(ْن َأِبی َعْبِد اللا

روایت کرده است که ایشان فرمودند: هر کسی که بر اثر اجرای حد یا قصاص    )ع( از امام صادق
 (.65: 1409/29ای ندارد« )حّر عاملی، کشته شود دیه

ی هِ   ب( »َعْن ُمَعلا َقاَل: َمْن َقَتَلُه اْلِقَصاُص َأِو اْلَحدُّ َلْم یکْن َلُه ِدیٌة؛    )ع(ْبِن ُعْثَماَن َعْن َأِبی َعْبِد اللا
 (. 273: 1390/4ای ندارد« )طوسی، کسی که بر اثر اجرای قصاص یا حّد کشته شود، دیه

  اند. از د مستفاد کردهشوعلما از واژۀ »الحد« در روایت معنای عموم آن که شامل تعزیر هم می
  گوید: »وداده است( می رأی    طوسی در الخالف )که در این کتاب مطابق با نظر مشهور  شیخ  هجمل
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ه تعالی«. صاحب گوید: »ظاهرًا مقصود از »الحّد« در روایت، جواهر میأّن التعزیر حدٌّ من حدود اللا
می هم  تعزیر  )نجفی،  شامل  می471:  1362/41شود«  اردبیلی  مقّدس  همچنین  »در  (.  فرماید: 

ط حد و صحیحۀ حلبی که فرموده: »أیما رجل قتله الحّد أو القصاص، فال دیة له« ]که در روایت فق
را هم شامل می تعزیر  (. بسیاری 57:  1413/28شود« )سبزواری،  قصاص ذکر شده است[ قطعًا 

 اند.بیان داشته گونهینهمدیگر از علما  
طور قطع بر داللت مفرد محّلی به »ال« بر جمع نظر داد و برای همین بین علمای  توان بهنمیاواًل  

رد و این برخالف جمع محّلی به »ال« است که داللت  نظر وجود دا  اصول در چنین داللتی اختالف
البته برخی از واژ206:  1381اجماعی است )رّبانی،    مْ آن بر عمو »أی« در روایت، به داللت   ۀ (. 

 ( که این نظر خالی از قّوت نیست. 472 :1413/14اند )عاملی، وضعی، عموم را مستفاد کرده
له« از روایات    ةم که استنباط فقها از عبارت »فال دیثانیًا الزمۀ حکم به هدربودن خون فرد مسل

طاقت  کردن خون فرد مسلم است که در روایات نهی شده است و تعزیر فرد کماین باب است ضایع
الدم است که شرع مقّدس اجازۀ چنین تعدی را  معنای اسراف در قتل و ریختن خون فردی محقون  به

(. این مطلب مؤکد به روایات متعددی از قبیل روایت  161:  1405/7دهد )خوانساری،  به حاکم نمی
فرماید: »الیْبُطُل َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم؛ خون مسلمان ضایع و  باشد که میابوبصیر از امام صادق)ع( می

بودن خون با مقتضای قاعدۀ احترام  (. بر این اساس هدر262:  1390/4شود« )طوسی،  باطل نمی
که مقتضای    حالی  بودن خون مسلم شد درتوان قائل بر هدرگونه می خون مسلم منافات دارد و چ

الله  طور مطلق است. آیتکردن جان مسلم و عدم ضمان در برابر خون وی بهاحترام چنین حکمی بی
المال محافظت بر خون مسلم است که خون او هدر نرود و در این  گوید: »وظایف بیتسبحانی می

که در ازدحام کشته شده است یا کسی که برای او عاقله نیست یا مال  ضمان هیچ تفاوتی بین کسی  
)ع( است  (. این گفته، مؤید روایت امام صادق1391دارد و یا متمّکن نیست وجود ندارد« )سبحانی،  

 شود.که خون مسلمان در هیچ حالتی ضایع و باطل نمی
ضمان یا هدربودن خون فرد مسلم و  ر روایات، عبارت »فال دیة له« آمده است نه عدم  د  ، ثالثاً 

ابهام جدی که در    ، دیگر  عبارت   بودن خون فرد مجرم است. بهنفی دیه أخّص از عدم ضمان و هدر
ایات وجود دارد این است که ایشان نفی کلی ضمان را از روایات این  رو  این  ازاستنباط مشهور فقها  

حرمت خون مسلم )ال یْبُطُل َدُم    ۀمجرای قاعدو حال آنکه »نفی کلی ضمان«  اند  باب استنتاج کرده
 کند و بر آن ادله حاکم است. اْمِرٍئ ُمْسِلٍم( است که آن را نفی می

اند: »بر اساس برخی شواهد و قرائن از جمله  حل کرده گونهاینبرخی محققان مشکل مذکور را 
 ۀداشتِن ادلباء از تخصیصشده مبنی بر نفی کلی ضمان و از طرفی اِ تردید در صراحت روایات مطرح 
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شده را تخصیص زد و نتیجه گرفت که این روایات داللت  مطرح   ۀتوان ادلحرمت خون مسلمان می
از افرادی است    شده در مقام نفی ضمانکنند و در واقع روایات مطرح بر نفی ضمان از مجری حد می

باید از   کسی که بر اثر اجرای حد کشته شده  ۀاند که در این صورت دیکه در اجرای حد نقش داشته
جواهر قرار گرفته است«  المال پرداخت شود. چنین جمعی در مورد مشابه مورد پذیرش صاحببیت

به اجراکنندۀ ح95:  1397)قندیلی و عابدی،   را  فاعل »َقَتل«  این تحلیل  داده (.  د )حّداد( نسبت 
 علیه. است و ضمیر »ه« در عبارت »فال دیة له« را به محکوم 

دادن برای مجری حد نیز همچون حاکم امکان استناد  ، زیرا کنداما این توجیه، مشکلی را حل نمی 
قتل به او وجود دارد. بنابراین در استناددادن تقصیر و حتی خطا به فاعل آن هیچ تفاوتی بین مجری 

نحو خطا  ولو به  ، تفاوت آشکاری است بین عنوان قتل با عنوان موت و قتل  ، زیرا یا حاکم نیستحد  
هر قتلی مستند به اسباب    ، زیرا شوددادن آن به فاعل مرتکب نمیصورت گرفته باشد، مانع از اسناد

د(  که فرد مجری حد )جالصورتی   فرماید: »درجواهر میفعلی و فاعل آن است. برای مثال صاحب
بودن اجرای حکم داشته باشد، ضامن تمام دیه است« و عالمه حّلی قائل بر نصف دیه  علم به کشنده

انون ق   485  ۀتوان بر ذیل ماد(. بنابراین همین ایراد را می553:  3/ 1413شده است )حّلی )عالمه(،  
وارد دانست که متذکر شده است: »هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد   مجازات اسالمی

ای بیش از مجازات مورد حکم  غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه
به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم حسب مورد به 

صورت در مورد قصاص و حد ضمان منتفی است و در   در غیر این  .شودیقصاص یا دیه محکوم م
بیت از  دیه  میتعزیرات  پرداخت  ماد.شودالمال  ماد  ۀ«  با  تعارض  در  مجازات  قا  13  ۀ مذکور  نون 

شود کلی در امور کیفری است که شامل حاکم و غیرحاکم می  ایدهاست که در مقام بیان قاع  اسالمی
ی و تربیتی و تأمیناست: »حکم به مجازات یا اقدام    کردهمذکور مقرر    ۀاد(. م52:  1396)مرتضوی،  

یا حکم دادگاه مشخص شده است    هاآن  اجرای قانون  در  از میزان و کیفیتی که  نباید  حسب مورد 
که از روی عمد یا  تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتی 

صورت، خسارت از   ولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینئجب مسحسب مورد مو  ، تقصیر باشد
 «.شودالمال جبران میبیت

علیه  َعْبِداللِه  َأِبی  »َعْن  است:  آمده  اکرم)ص(  پیامبر  از  روایتی  ِبی در  النا »َقاَل  َقاَل:  السالم، 
ٍء َحّدًا، َوَجَعَل َعلی کلِّ َمْن َتَعّدی َحّدًا ی وسلم ِلَسْعِد ْبِن ُعَباَدَة: ِإنا اللَه َجَعَل ِلکلِّ َش وآله علیه الله صلی 

عباده فرمود: خداوند برای هر چیزی بن    )ص( به سعد ؛ پیامبر اکرم « ِمْن ُحُدوِد اللِه ـ َعزا َوَجلا ـ َحّداً 
 (. 9:  1407/14کسی که از آن حد تجاوز نماید نیز حدی قرار داد« )کلینی،   حدی قرار داد و برای هر 
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در تحریرالوسیله، قید »اذا لم یتجاوزه« را در لسان روایات تقدیر گرفته است و    )ره(امام خمینی
(.  481:  1420/2فرماید: »من قتله الحد أو التعزیر فال دیة له إذا لم یتجاوزه« )موسوی خمینی،  می 

که مقصود از قید »لم یتجاوزه«  شرطی  تر است؛ بهرسد تقدیر مرحوم امام به صواب نزدیکر مینظ  به
نظر وی به همین قسم بسنده که مرحوم امام و فقهای هم،  اعم از تجاوز از میزان مجازات مقدر شرعی

ا( ضمان آن صورت )یعنی خط نحو خطا باشد که در ایناند، و تجاوز از میزان طاقت فرد ولو بهکرده
المال است )توضیح این دیدگاه در صفحات آتی خواهد آمد(. این تقدیر هم متناسب  عهدۀ بیت  بر

باب قتل است و هم با احکام سرایت جراحت در باب قصاص و نیز با    ۀبا مسّلمات و عمومات ادل
باره مقرر نموده است:    قانون مجازات اسالمی  185  ۀماد  ۀتبصر این  در  »چنانچه  سازگار است که 

 «.علیه باشد ضمان منتفى است ورود آسیب اضافى مستند به محکوم 
 . اصل برائت۱-۱-۴

شود، کسانی که قائل به عدم دیه یی که مجرم در اثر تعزیر کشته می آنجا  عالوه بر موارد فوق، 
که یکی از تکالیف شرعی   ، پس از آنکه حد شرعی  ، زیرا انداند، به اصل عملی برائت استناد کردهشده

  .اجرا شد و منجر به مرگ فرد محکوم گردید، شک وجود دارد که آیا ضمانی وجود دارد یا نه   ،است
(  300  :1414/4اصل بر عدم تکلیف است. برخی فقها نظیر شهید اول )مّکی عاملی،    این صورت در  

 اند.  ( به اصل مذکور استناد کرده563 :1416/10و محقق اصفهانی )اصفهانی، 
قابل  زیرا اعتنا نیستاین دلیل چندان  این مور  ،  توانایی   د در  دارد و اصول عملیه  روایات وجود 

ضمن اینکه جان همچون ناموس و    .(51  :1406/7روایات را ندارند )خوانساری،    ۀمعارضه با ادل
از امور بسیار مهم و حیاتی حقوق اعتقاد علمای اصول مجرای  مردم محسوب می  مال  شود که به 

 (. 544: 1415/1اصالة االحتیاط است نه اصالة البرائة )انصاری، 
 بودن درصورت تعدی و تجاوز از میزان مجازات . دیدگاه دوم: ضامن ۱-۲

نظیر مرحوم نجفی، محقق سبزواری و معدودی از علمای معاصر همچون  ای دیگر از فقها  دسته
الله گلپایگانی که عدم ضمان را مشروط به عدم تجاوز در منتظری و آیت  لهالخمینی)ره(، آیتامام 

ای شدت یابد که سبب  گونهکه تعزیر یا حد به  صورتی  اند. بنابراین درمجازات حد یا تعزیرات دانسته
  :1413/28؛ سبزواری،  470:  1362/41شود )نجفی،  د، در اینجا، ضمان مطرح میفوت مجرم گرد 

(. وجه ترجیح دیدگاه دوم فقها از 401 :1412/2گانی، ی؛ گلپا481 :1420/2؛ موسوی خمینی، 58
مس اول  دیدگاه  که  است  نکته  در همین  قطعئاول  با  را  حکم   له  تغییر  موجب  که  عوارضی  از  نظر 

   تحلیل کرده است، برخالف دیدگاه دوم. گرددمی 
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له ئ در این مس  ، شوندنظر از عناوین ثانویه صادر می   اگرچه در فقه اسالمی، احکام غالبًا با قطع 
از حکم   ، زیرا کردند ی و تقصیر حاکم می عد سزاوار بود که فقهای دستۀ نخست، حکم را مقید به عدم ت 

 کردند(. شود )وگرنه سایر فقها بر ایشان مناقشه نمی ایشان نوعی اطالق در عدم ضمان فهمیده می 
میصاحب کانجواهر  »کیف  فی  فرماید:  مروی(  عن    )األول  الصحیح  أو  الحسن 

خبر الشحام »من قتله الحد    فی  و السالم »أیما رجل قتله الحد أو القصاص فال دیة له«  علیهالصادق
مضافًا إلی أصل البراءة وقاعدة اإلحسان، ولکن ینبغی تقیید ذلک بما إذا لم یحصل الخطأ  فال دیة له«  

وایات... و نیز  السالم بالتجاوز ونحوه وإال اتجه الضمان؛ مقتضای رعلیهلو کان من غیر المعصوم 
ای برای حاکم نیست. ولی شایسته است چنین  اصل برائت و قاعدۀ احسان این است که هیچ دیه

حکمی مقید به حالتی شود که قتل توسط غیرمعصوم از روی خطا با تجاوز و مانند آن صورت نگرفته 
 (.  471: 1362/41شود« )نجفی، باشد وگرنه ضمان متوجه حاکم می

منتظرآیت تجاوز« میالله  قید »عدم  تفسیر  در  از  ی  آن  مقدار  و  میزان  فرماید: »حّد مصطلح، 
  ، که مأمور به اجرای حکم است ،  تعالی تعیین شده است. بنابراین هرگاه حاکم جانب خداوند باری

حکم    ، زیرا توان تصور کرد بدون تعدی و تفریط، آن را جاری سازد، هیچ وجهی برای ضمان او نمی
کنندۀ امر خداوند بوده است. اما تعزیر]ات غیرمقدر[ از جانب خداوند متعال است و حاکم امتثال

از تأدیب  برای  ییآنجا  و  خاصی  مقدار  به   هاآن   که  آن  میزان  تعیین  و  است  نشده  تعیین  شرع  در 
ت  کردن با حفظ موضوع آن و سالمصالحدید حاکم یا والی است و از طرف دیگر غرض هم ادب

توان گفت که مرگ مستند به خطا و اشتباه حاکم در تعیین مقدار تعزیر می این صورت فرد است، در 
طوسی شیخ   ترپیش (. همین قول را  318  :1/ق1407بوده است و بنابراین ضمان ثابت است )منتظری،  

ن مجرم در  ر مجرمی بپردازد و آی در المبسوط فرموده است: »احوط این است که چنانچه امام به تعز
تعز اجرای مجازات  دی اثر  تمام  پرداخت  بدهد،  از دست  را  می  ۀیر جان خود  زیراگرددوی الزم   ،  
 (.63  :1387/8منظور تأدیب بوده است« )طوسی، مجازات تعزیری وی به

 العباس ابی ۀ . صحیح۱-۲-۱
العباس،  أبیالحصین عن  عیسی، عن داودبنمحمد، عن محمدبنالحسن عن أحمدبن»محمدبن

السالم قال: »سألته عّمن ُأقیم علیه الحّد، أیقاُد منه أو تؤّدی دیَته؟ قال: ال إاّل أن  عبدالله علیهعن أبی
؛ از امام پرسیدم در مورد کسی که حد بر او ]به ناحق[ جاری شده است، آیا از او  «یزاد علی القود

: خیر؛ مگر اینکه بیشتر از قصاص بر او جاری  شود؟ امام فرمودشود؟ یا دیه به او داده میقصاص می
 (. 65: 1409/29شده باشد« )حّرعاملی، 
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در سند این روایت کسی اشکال نکرده است. اما در مدلول روایت، در پاسخ »ال« در جواب امام  
فرماید:  تردید وجود دارد که آیا در جواب قصاص است یا هم قصاص و هم دیه؟ مرحوم خویی می 

 علی أّنه ال قود وال دیة فی ذلک مطلقًا؛ این روایت داللت بر این دارد که نه قصاص و نه  »فإّنها تدّل 
 این   ازگوید: »الله فاضل لنکرانی می(. اما آیت101:  1418/42شود« )خویی،  دیه مطلقًا ثابت نمی

نه دیه بابت کسی که توسط حد یا قصاص کشته شده    ، شودایت، عدم ثبوت قصاص فهمیده می رو
   (.188: 1380/1است« )لنکرانی، 

 اثبات ضمان نفس  ۀ. ادل۱-۲-۲
ه از حدودی که خداوند تعیین ک  یسکمبنی بر اینکه    ، این ادله از مسّلمات شرع مقدس است

و ضمان بر شخص او تعلق    استنموده است تجاوز کند یا سبب مرگ متخّلف گردد، قطعًا ضامن  
ز مجازاتی که شرع میزان آن را مقدر نموده تجاوز کند،  گوید: »هرکس ارد. محقق سبزواری مییگی م

به اوست؛  بر  یا قصاص  دیه  نشدهمجازات  مقید  اطالقاتی که  و  بدون مخصص  اند  دلیل عمومات 
قصاص  آمده است: »  نون مجازات اسالمیقا  440  ۀ(. در بخشی از ماد58  :1413/28)سبزواری،  
علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجرا شود و پس توان فوراً اجرا کرد، لکن اگر  عضو را مى

آمده عمدى محسوب شود، مرتکب، حسب مورد، به قصاص  از آن جنایت سرایت کند و سرایت پدید
« مستند این ماده روایات متعددی است که برای نمونه دو مورد ذکر .  شود...نفس یا عضو محکوم مى

 شود:  می 
ُد   .1 ٍد، َعِن اْبِن بن     َأْحَمَد یْحیی، َعْن بن    ُمَحما ْوِری، َعْن  بن    َمْحُبوٍب، َعِن اْلَحَسِن ُمَحما َصاِلٍح الثا

السالم َأَمَر َقْنَبرًا َأْن یْضِرَب َرُجاًل َحّدًا، َفَغُلَظ َقْنَبٌر،  السالم، َقاَل: »ِإنا َأِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن علیهَجْعَفٍر علیهَأِبی
از امام باقر)ع(   یصالح ثوربن    حسن السالم ِمْن َقْنَبٍر َثاَلَثَة َأْسَواٍط؛  َواٍط، َفَأَقاَدُه َعِلی علیهَفَزاَدُه َثاَلَثَة َأْس 

د. قنبر در تعداد ضربات  ینما یحد جار یمرد  ۀ )ع( به قنبر دستور داد تا درباریه علکند کیت میروا 
)ع( قصاص آن سه ضربه را از قنبر گرفت« یعل  .ش از آنچه بدان مأمور بود زد یرد و سه ضربه بکاشتباه  

 (. 243 :1407/14)کلینی، 
ِبی صلیَعْن َأِبی َعْبِداللِه علیه  .2 ُعَباَدَة: ِإنا اللَه  وسلم ِلَسْعِدْبِن وآلهعلیهاللهالسالم، َقاَل: »َقاَل النا

َشی ِلکلِّ  ُح َجَعَل  ِمْن  َحّدًا  َتَعّدی  َمْن  کلِّ  َعلی  َوَجَعَل  َحّدًا،  َحّدًا؛  ٍء  ـ  َوَجلا  َعزا  ـ  اللِه  پیامبر ُدوِد 
ه از آن ک  ی سک  هر   ی قرار داد و برا   ی حد  یزیهر چ  ی عباده فرمود: خداوند برا به سعدبن  )ص(اکرم 

 (. 9 :1407/14قرار داد« )کلینی،  ید نیز حدیحد تجاوز نما
جرم تعیین کرده است   و تفریط تنها با تجاوز از میزان و مقداری که خداوند برای هر   اواًل تعدی 

حاکم شود، بلکه یکی   بودن« مجازات مالک برای ضمان و عدم ضماِن شود تا اینکه »مقدر محقق نمی 
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به میزان طاقت شخص محکوم و اجرای حکم با داشتِن   نکردنهای تعدی و تفریط توجه دیگر از راه 
ماد  بند )پ(  بر عضو دیگر« موضوع  یا صدمه   نون مجازات اسالمی قا   393  ۀ »خوف تلف مرتکب 

توان فوراً اجرا کرد، لکن اگر قصاص عضو را مى گوید: » قانون نامبرده می   440  ۀ است. همچنین ماد
اجرا  و قصاص  باشد  نداشته  به سرایت وجود  و سرایت   علم  جنایت سرایت کند  آن،  از  و پس  شود 

لکن   . شودحسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم مى   ، آمده عمدى محسوب شود، مرتکبپدید 
عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده جنایتى را که به   ۀ دم باید دی  پیش از اجراى قصاص نفس ولى 

 ۀ وسیل جنایتى که به  ۀ محسوب شود، مرتکب به دی  غیرعمدى است به او بپردازد و اگر سرایت پدیدآمده 
 « . شودمقدارى که قصاص شده است کسر نمى ۀ  شود و دیسرایت پدید آمده است محکوم مى 

بند )پ( ماد در  این است که  این تحلیل  به  نون مجازات اسالمیقا  393  ۀمقتضای  جای  باید 
عبارت »مجازات نباید سبب مرگ  عبارت »داشتِن خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر« از  

نداشتن حین صدور حکم یا اجرای مجازات ضمان  خوف   ، زیرا علیه شود« تعبیر آورده شود محکوم 
 دارد.ولین قضایی را برنمیئمس

ت فرد ممکن است پس از رسیدگی موجبات قتل کشف شود که حاکم در صدور حکم  ثانیًا با فو
و )ضابطان  تشخیص  عدم  و  مجازات  اجرای  در    به  که  است  شده  خطا  دچار  او(  این کارشناسان 

الله منتظری در مبانی فقهی  المال است. آیتروایات شرعی ضمان برعهدۀ بیت  بر اساس  صورت 
بی است  یر تأدی ه تعزکم  یدانر از آن جهت امام را ضامن میی گوید: »ما در تعزحکومت اسالمی می

اجرای  ک اگر  متخلف شرط شده، پس  آن سالمت  در  به  از  و  تلف  معلوم  یآن سبب  رفتن گردد،  ن 
 ۀاوست«. از مؤیدات این گفته، ماد  ۀن حد مجاز نبوده و ضمان مقتول بر عهدیه امام تا اکشود  می 

هرگاه پس از اجراى حکم قصاص، حد یا  ده است: »کراست که مقرر    جازات اسالمیمانون ق  486
طبق مقررات آیین دادرسى،    ، بدنى شده است پرونده در دادگاه صالح  ۀتعزیر که موجب قتل یا صدم

مجدد حکم پرداخت    ۀکنندرسیدگى مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگى
مربوط ارسال   قضایىسیدگى به مرجع المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات جهت ردیه از بیت

  ۀنماید تا طبق مقررات رسیدگى شود. درصورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضى صادرکنندمى
به قصاص یا تعزیر مقرر در    ،حکم قطعى وى ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد 

 «. شودالمال محکوم مىکتاب پنجم »تعزیرات« و بازگرداندن دیه به بیت
های حدی و تعزیرِی مقدر و حتی قصاص عضو هم با وجود اینکه خداوند بنابراین در مجازات 

 هم امکان چنین تقصیری از سوی حاکم و مجریان احکام وجود دارد.  میزان آن را تعیین نموده است باز 
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 الناس حقوقو  اللهحقوقدیدگاه سوم: تفکیک بین . ۱-۳
)مانند حد قذف( تفکیک قائل   الناس حقوق و    الله حقوق صاحبان این نظریه برای ضمان حاکم بین  

گوید: اند. اولین فقیهی که قائل بر این دیدگاه شده است شیخ مفید است. ایشان در المقنعه می شده 
باشد،  اللهحقوق اب »اگر امام شخصی را تازیانه بزند، سپس در اثر اجرای تازیانه بمیرد و این حد از ب

است تازیانه بزند، ضامن   الناس حقوق اما اگر او را از باب تأدیب یا حدی که مختص به    . ای ندارد دیه 
(. 743:  1413ای ندارد« )مفید،  اش است و کسی که از باب قصاص بدون تعدی کشته شود دیه دیه 

ه قول قائلین به عدم ضمان، معتقد شیخ طوسی در کتاب المبسوط و در ضمن باب اشربه، ضمن اشاره ب 
(. 63:  8/ 1387المال ثابت باشد )طوسی،  است که مذهب امامیه اقتضای این را دارد که دیه بر بیت 

و بر این نظر است که کسی که در اثر است  این درحالی است که در النهایه قول دیگری را اختیار کرده 
(؛ اما در کتاب استبصار 755:  1400د )طوسی،  ای ندار اجرای قصاص یا حد کشته شود قصاص و دیه 

 است.   کرده الناس موافقت  الله از حق شیخ مفید مبنی بر تفکیک بین حق  ۀ با عقید 
و  آیت است  دانسته  احتیاط  با  موافق  و  روایات  بین  جمع  مقتضای  را  دیدگاه  این  منتظری  الله 

خاطر جمع بین روایات، تفصیل شیخ فرماید: »مقتضای احتیاط این است که در باب حدود، بهمی 
الله منتظری هم تفصیل شیخ مفید و شیخ  (. درحقیقت آیت367  :1409/2را پذیرفت )منتظری،  

 داند. یی که غیرمقدر است ضامن میآنجا پذیرد و هم تعزیر و تأدیب حاکم را درطوسی را می
الناس حدودی که مربوط به حق علمای این دسته برای اثبات دیدگاه خود مبنی بر وجوب دیه در  

صادق  امام  از  روایتی  به  کرده   )ع( باشد،  خودْ تمسک  سند  با  نیز  صدوق  شیخ  که  »من   اند  در  را  آن 
 صالح بن    محبوب، عن الحسن بن    (. الحسن 72:  4/ 1413الیحضره الفقیه« نقل کرده است )صدوق،  

ُد الله )علیه السالم(، قال:  عبد حی الثوری، عن أبی بن   اْلُحَسیِن َقاَل: بن    َعِلی بن    سمعته یقول: »ُمَحما
اِدُق  ا  )ع(َقاَل الصا ِه َفَماَت َفاَل ِدیَة َلُه َعَلیَنا َو َمْن َضَرْبَناُه َحّدًا ِمْن ُحُدوِد النا ِس َمْن َضَرْبَناُه َحّدًا ِمْن ُحُدوِد اللا

روایت کرده است که ایشان فرمودند:   )ع( از امام صادق حسین  بن    علی بن    َفَماَت َفِإنا ِدیَتُه َعَلیَنا؛ محمد 
ما ندارد و کسی که حدی از   ۀ ای بر عهدبر او زده شود و بمیرد، دیه   اللهحقوق کسی که حدی از بابت  

 (. 72:  4/ 1413ماست« )صدوق،    ۀ او بر عهد  ۀ بر او زده شود و بمیرد، دی   الناسحقوق بابت  
  : 1387/4ن(،  یالمحققت ادعای اجماع کرده است )حّلی )فخرفخرالمحققین بر تواتر این روای

اند: »این خبر جواهر و بسیاری از فقها در پاسخ به ادعای اجماع فخرالمحققین گفته(. صاحب516
اند متواتر است محقق نشده و ضعیف است، پس صالح نیست که مقید یا مخصص حسنه که گفته

 (.  471 :1362/41باشد« )نجفی،  )ع( حلبی از امام صادق
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  تأکید  نحوبههم  آن  )ع(سناد شیخ صدوق بر متن امام گوید: اواًل اَ الله منتظری در پاسخ میآیت
خصوصًا با توجه به حرمت    ؛شمردداللت بر ثبوت آن نزد ایشان دارد و اال ایشان این تعبیر را جایز نمی

محبوب از اصحاب اجماع  نیًا سند ثوری صحیح است و ابن. ثا)ع(دادِن بدون علم به امام قول و نسبت 
ولو اینکه خود شخص ثوری از زیدیه   ، است و شاید تمام این موارد برای اعتماد به خبر کافی باشد 

« ثالثًا ظاهر قول شیخ طوسی در استبصار نیز بر این است  .بتریه باشد و وثاقت او ثابت نشده باشد
أیما مؤّید نظر مشهور مثل: »)  رده است و ایشان روایات دستۀ نخسِت که ایشان بر این خبر اعتماد ک 

بر این روایت حمل   ( را اندهر گونه ضمان را نفی کرده  ۀ« که دیرجل قتله الحّد أو القصاص، فال دیة له
 (.367 :1409/2قول بهتر حکم به تفصیل است )منتظری،  در نتیجهنموده است و 

 (، فاضل هندی )اصفهانی، 161  : 7/ 1405اری )خوانساری،  فقهای بسیاری همچون محقق خوانس 
(، 471  :41/ 1362  (، نجفی )نجفی، 473  : 14/ 1413  (، شهید ثانی )جبعی عاملی، 563  :10/ 1416

الله خویی اند. آیت ( بر سند این روایت خدشه وارد کرده 393  :1/ 1418مکارم شیرازی )مکارم شیرازی،  
صالح الثوری ضعیف است و استدالل و نیز اعتماد بن    سناد از حسندلیل اِ فرماید: »این روایت به می 

 (. 263  :42/ 1418به آن در استنباط احکام شرعی اصاًل ممکن نیست« )خویی، 
محل  ، شده است  تفکیکبهقائل  اللهحقوقو  الناسحقوقروایات بین  بر اساسکه  ، دیدگاه سوم 

اثبات   در  فقها  استدالل  اگرچه  است.  برای  مناقشه  به  الناسحقوقضمان  ولی  است  نظر    محکم 
همان مناقشاتی که    ، زیرابر هیچ استدالل محکمی استوار نیست  الله حقوقرسد عدم ضمان در  می 

خود   ۀ اند، بر نظریوارد کرده  الناس حقوقمشهور مبنی بر عدم ضمان حاکم در    ۀاین فقیهان بر نظری
رغم  به ، هنیز وارد است. برای مثال شیخ مفید در مقنع اللهحقوقایشان مبنی بر عدم ضمان حاکم در 

شده است، اما متعرض ثبوت ضمان در مورد قصاص شده و    الناسحقوقآنکه قائل بر ضمان در  
(. این گفته  743  :1413/1« )مفید،  و من قتله القصاص من غیرتعد فیه، فال دیة لهفرموده است: »

باشد که الزم باشد   اللهحقوق نیست که در    الناسحقوقیتی در  هیچ خصوص   ، زیرا محل تأمل است
نیز چنانچه حاکم اهمال    اللهحقوقدر خصوص  در اجرای حکم    ، زیرا له قائل بر تفصیل شد ئدر مس

ورزد یا مرتکب را عمدًا به قتل برساند یا در تشخیص آمادگی فرد برای اجرای مجازات دچار خطا  
گردد و همان مناقشات کاماًل  شدن آن می نفی احترام خون مسلم و تباهشود، عدم ضمان منجر به  

محبوب مناقشات فراوانی از بن    ایشان است. افزون بر اینکه بر سند روایت حسنرأی    تسری بهقابل
آیت توجیهات  و  است  شده  وارد  علما  اعتبارسنجی  سوی  معیارهای  و  اصول  خالف  منتظری  الله 

 که پوشیده نیست. چنان ؛الله خویی، نجفی و... استبزرگ شیعه همچون آیتاحادیث نزد علمای 
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محدودی    نویسد: »اگر حاکم غیرمعصوم، از روی عصبانیت به اجرای حدِ مرحوم نجفی در جواهر می 
که قصد قتل را نداشته باشد و فعل هم غالبًا کشنده   صورتی   به مقداری بیش از میزان حد حکم نماید، در 

اثر آن زیادِی نباشد و   عهدۀ حاکم است که از مال خود باید آن را    حد بمیرد، نصف دیه بر   شخص بر 
نماید  دیه[  .  پرداخت  نصف  برابر  در  ضمان  به  به  به ]حکم  علم  )جاّلد(  زننده  فرد  که  است  شرطی 

او مباشر   ، زیرا که علم داشته باشد، او ضامن است   صورتی  اما در  . بودن اجرای حکم نداشته باشد کشنده 
است  قتل  است   . در  )جالد(  مباشر  از  اقوی  آن  در  )حاکم(  آمر  که  اول  فرض  ضمان    . برخالف  پس 

شد که مقتول با    گونه این   مسئله عمد است. پس فرض  در اینجا قتل از نوع شبه   ، زیرا اختصاص به او دارد 
کاری که جایز   م انجا   بودن حاکم بعد از دو سبب کشته شده است: یکی فرض جایز و دومی فرض ضامن 

نه قصد قتل؛ ]خالصه آنکه[ در هر صورت    ، او قصد فعل )اجرای حکم( داشته است   ، زیرا نبوده است 
 (.  473  : 41/ 1316چنین تغلیظ در عقوبتی از مقولۀ خطای حاکم )قتل خطأیی( نیست« )نجفی،  

نه جواز و    ، است   اعتبار اقسام قتل   اسباب ضمان در برابر قتل به   ، زیرا این تفصیل محل تردید است 
یعنی خطای حاکم در تفصیل، نادیده انگاشته شده است و ایشان    ، خاطر قسم سوم   همین   عدم جواز آن؛ به 

باشد مهدور فرض  را  ریختن خونی   قتل خطأیی توسط حاکم  ارتکاب  به  به کر که مستند  نظر  ده است. 
کّل فعل جایز الیتعّقبه  خاطر عبارت » جواز یا عدم جواز در این تفصیل به   دادن رسد دلیل محور قرار می 

 اند.  « در عبارات مشهور فقهاست که عموم ایشان برای اثبات عدم ضمان حاکم به آن استناد جسته ضمان 
 نظر مختار .۲

جایی است  ها دربر ثبوت حکم ضمان در صدور یا اجرای عموم مجازات  گاننظر مختار نگارند
محکوم ک تفریط  به  مستند  جراحت  سرایت  ماده  صریح  نص  با  مّدعا  این  نباشد.  نون قا  13  ۀعلیه 

اسالمی تبصر  مجازات  قانون  185  ۀماد  ۀبه همراه  مادمطابقت می  همان  دارد: مقرر می  13  ۀکند. 
حسب مورد نباید از میزان و کیفیتى که در   ها آن  ى و تربیتى و اجراىتأمینحکم به مجازات یا اقدام  »

این جهت   از  یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتى که  قانون 
ولیت کیفرى و  ئحسب مورد موجب مس  ،که از روى عمد یا تقصیر باشد  صورتى  حاصل شود، در

نیز متذکر    185  ۀماد  ۀ« تبصر.شودالمال جبران مى، خسارت از بیتاین صورتمدنى است و در غیر  
 «.علیه باشد ضمان منتفى است چنانچه ورود آسیب اضافى مستند به محکوم شده است: »

 گان به شرح ذیل است: دلیل نگارند
خون فرد مسلم    کردنحقیقت الزمۀ حکم به عدم ضمان ضایع  احترام خون مسلم: در  ۀقاعد  (الف

 دهد.  است که شرع مقدس اجازۀ چنین تعدی را نمی
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قتل از روی خطا را هم مشمول ضمان دانسته است    این روایت   المال: که روایت ثبوت دیه بر بیت   ( ب 
 شود. است که خون مسلمان در هیچ حالتی ضایع و باطل نمی   )ع( مؤید روایت امام صادق   و این گفته 

اینکه   رغم به المدارک است که  تحقیق، از میان علمای امامیه، تنها محقق خوانساری در جامع به 
به ئ مس  را  دانسته است، له  بر رد نظری   واسطۀ نظر مشهور مشکل  واسطۀ به   ، تفصیل شیخ مفید  ۀ عالوه 

گاه عدم ضمان مشهور را هم منافی با روایات حرمت خون مسلمان ضعف روایت صالح الثورّی، دید 
حرمت خون ۀ  دلیل اصلی قول به حکومت ادل   ، . بنابراین1(161  : 7/ 1405دانسته است )خوانساری،  

شده مبنی بر داشتن روایات مطرح سو در صراحت از یک  ، زیرا مسلم بر روایات مؤید نفی ضمان است
 دارند.  حرمت خون مسلمان اباء از تخصیص   ۀدارد و از طرفی دیگر ادلّ نفی کلی ضمان تردید وجود  

 تحقیق در مرجع ضمان  .۲-۱
کند و آن تحقیق در مرجع ضمان در احکام  پذیرش حکم ضمان فرعی را بر مطلب مترتب می

  تفکیک  بهمنجر به فوت است. بین فقها در این زمینه اختالف شده است. مبنای دیدگاه کسانی که قائل  
)َمْن َضَرْبَناُه َحّدًا ِمْن ُحُدوِد صالح الثوری  بن    الله بودند روایت شیخ صدوق از حسنالناس از حقحق

اِس َفَماَت َفِإنا ِدیَتُه َعَلیَنا(   ِه َفَماَت َفاَل ِدیَة َلُه َعَلیَنا َو َمْن َضَرْبَناُه َحّدًا ِمْن ُحُدوِد النا است. شیخ مفید، اللا
محقق طوسی،  آیت  شیخ  و  کردهسبزواری  عمل  روایت  این  مضمون  بر  منتظری  البته الله  که  اند 

. شیخ مفید در مقنعه قائل بر این است که مستفاد از روایت  اندهای مختلفی از آن ارائه کردهاستنباط
(. مرحوم نجفی این قول را محتمل دانسته است  473  :1413/1این است که امام ضامن است )مفید،  

با فرض پذیرش ضمان، قائل بر ثبوت ضمان بر امام شده    ، ( و شهیدثانی نیز471  :1316/41)نجفی،  
 . (473 :1413/14است )جبعی عاملی، 

میآیت منتظری  »الله  عبارت  از  مراد  »ظاهرًا  علیناگوید:  دیته  روایتبکون  در  بر    ، «  دیه  یعنی 
  همان  ؛المال استبرعهدۀ بیت  این صورت آنان حکام مسلمین هستند که در    ، زیرا حاکمان است

ه (. در روایت اصبغ آمد 367  :1409/2  کند )منتظری، گونه که روایت »األصبغ« بر آن داللت می
السالم  نباته قال: قضی أمیر المؤمنین علیه بن    الحسین باسناده عن األصبغبن    علیبن    »محمداست:  

 
ه ألّن المفروض یقال بإجراء الحّد علیمعرض الموت فال أظّن أن    یه الحّد فی عل  یجریون من  یکقال: تارة  ین أن  کمی. و  1

مفطرات الصوم نحو هذا عمدا، و   یر ف ک عّد اإلقدام مع هذا عمدا و لذا ذیه الحّد محقون الّدم بل  یعل  یجر یأّن من  
الضمان، أال تری أّنه لو توّقف حفظ    ینافیفاء السائغ ال  یل ألّن االستکر مشک بما ذ  کاخری من باب االّتفاق فالتمّس 

ان محسنا کل و الشارب  کر األیه الضمان و لو باشر هذا غیر جاز و علیل و الشرب من مال الغکالّنفس المحترمة علی األ
  ی ون المعط یکرض  ی الّصدقة و عرف صاحبها و لم    عنوانبهر  یت الفقیالّلقطة إذا أعط  یضا قالوا فی الضمان، و أه  یو عل

 (.161 : 1405/7لة )خوانساری،کة دم المسلم و المسألة مشیاألخبار عدم مهدور یضامنا، و قد ورد ف
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آنچه قضات در خون یا قطع    هر   أن ما أخطأت القضاة فی دم أو قطع فهو علی بیت مال المسلمین؛
خ طوسی ی(. ش125  :1409/18المال مسلمین است« )حّرعاملی،  عضو دچار خطا شوند، دیه بر بیت

المال است. شهیدثانی در نقد در کتاب استبصار نیز با استناد به روایت الثوری، قائل بر ضمان بیت
می   شیخ بیتطوسی  از  مراد  اینکه  نیز  و  است  حد  تخصیص  گفته  این  »مقتضای  المال فرماید: 
  .(473 :1413/14مسلمین« )جبعی عاملی،  الماِل امام است نه بیت الماِل بیت

فرماید: »امکان دارد که گفته شود در تعزیر و تأدیب  الله منتظری در رّد گفتۀ شهیدثانی میآیت
که مرگ مستند به خطا و اشتباه حاکم در تعیین مقدار تعزیر باشد، ضمان را ثابت    صورتی  حاکم، در

گونه که از   نه بر خود او؛ همان  ، شودالمال مسلمین ثابت می ضمان بر بیت  این صورت   کند و درمی 
استنباط میبن    روایت اصبغ  ابنباته  ابیمری شود که کافی هم به سند موثق  از  جعفر)ع( روایت  یم 

 (. 365: 1409/2کند )منتظری، مذکور را نقل می 
که مرگ مستند به خطا و اشتباه حاکم در تعیین مقدار    الله منتظری )درصورتیاز عبارت آیت

شود خوبی محرز می ...( محوریت »قواعد باب قتل« در تحلیل و اثبات ضمان حاکم بهتعزیر باشد
،  های بدنییعنی اثبات ضمان در مجازات  ، لهئکه فقها تحلیل اصل مس  صورتی  در  گاننظر نگارند  و به

له چندان با ابهام  ئبررسی مس  این صورت گذاشتند، در  را بر محوریت قواعد مسّلم در باب قتل می
»قتل« است و هر قتلی مستند به اسباب    بارۀ درحقیقت در   مسئلهموضوع    ، زیرا شدنمی  روروبهجدی  

 شود.بودن قتل مانع اسناددهی فعل به فاعل آن نمیاثرگذار و فاعل آن است و خطایی
وگرنه   ، است فقها در مرجع ضمان صرفًا در غفلت از توجه به اسباب آن رسد اختالفنظر می  به

الله منتظری مبنی بر ثبوت ضمان شود. دیدگاه شیخ طوسی و آیت گونه تنافی بین اقوال دیده نمی   هیچ
المال را باید حمل بر موردی کرد که قتل مستند به خطا و اشتباه قاضی باشد که بنا به  برعهدۀ بیت

المال است و فتوای دۀ بیت« ضمان برعهالمالأن أرش خطا القاضی فی دم أو قطع علی بیتروایت »
  عمدشبه نحوبههایی دانست که قتل عهدۀ حاکم را باید مربوط به فرض  فقها مبنی بر ثبوت ضمان بر 

اند. طبق  یا عمد صورت گرفته باشد که شیخ مفید و شهیدثانی و برخی دیگر از علما به آن فتوا داده 
گونه که ایشان    المال حاکم« آنالمال« به »بیتقید »بیت  کردناین فرض، دیگر نیازی هم به تأویل

نون مجازات  اق  13ۀ  چنین تأویلی جدًا بعید است. مؤید این تحلیل ماد  ، چراکه اند هم نیستبیان کرده
صورتی هم که از روی غیرعمد و   است که خسارت ناشی از حکم به کیفر و اجرای آن را در اسالمی

 ل دانسته است. الماغیرتقصیر باشد از بیت
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 تحقیق در مفهوم مقام قضایی در آیین دادرسی کیفری . ۲-۲
نون مجازات قا  13  ۀصورت تقصیر مستند به ماد  حکم ضمان مقامات قضایی در  ۀبا اثبات نظری

شود و آن ضرورت تفکیک مرجع صدور  له مترتب میئفرعی بر مس  ، و عمومات باب قتل   اسالمی
صورت سنتی بوده است. در متون فقهی اسالم، نظام دادرسی بهحکم از قاضی اجرای احکام کیفری  

و مقصود از مقام قضایی همان حاکم شرع است که هم مرجع صدور حکم و هم ناظر بر اجرای  است  
قوانین   در  نهاد از یکدیگر مجزا هستند و  این دو  در نظام دادرسی کیفری ایران  اما  مجازات است. 

اجرای حکم و   ۀکه در مرحلاست شده  بینیپیشاحکام کیفری«   کیفری مقامی با نام »قاضی اجرای
آیین   494ۀ  موجب مادبعد از اجرای حکم دارای وظایف و اختیاراتی است. به  ۀحتی مرحل قانون 

کیفری  اجراى »  ، دادرسی  مىرأى    عملیات  شروع  کیفرى  احکام  اجراى  قاضى  دستور  و با  شود 
قانون آیین   502  ۀهمچنین ماد  .«مواردى که قانون مقرر نمایدشود، مگر در  وجه متوقف نمىهیچبه

علیه به بیمارى جسمى یا روانى مبتال باشد و اجراى  هرگاه محکوم متذکر شده است: »   دادرسی کیفری 
قاضى اجراى احکام کیفرى با کسب    مجازات موجب تشدید بیمارى و یا تأخیر در بهبودى وى شود، 

تا زمان ب برای مثال چنانچه در    «.اندازد هبودى اجراى مجازات را به تعویق مىنظر پزشکى قانونى 
بیماری   جرایم احراز  از  احکام کیفری، پس  اجرای  قاضی  نباشد،  بیمار  بهبودی  به  امیدی  تعزیری 

مانعمحکوم  و  مجازات  علیه  به  تبدیل  برای  را  پرونده  دلیل،  ذکر  با  مجازات،  اعمال  برای  آن  بودن 
کند  قطعی ارسال میرأی  ۀ  گرفتن نوع بیماری و مجازات، به مرجع صادرکنندرمناسب دیگر، با درنظ 

 (. 58 :1394/4مکان، )آقایی جنت
 27/3/1398مصوب    ، اجرای احکام حدود، سلب حیات و...  ۀنحو  ۀنامآیین  10  ۀ ماد  بر اساس

جسمی یا روانی ه، در صورت حدوث هریک از موانع قانونی نظیر بارداری، بیماری قضایی ۀقو رئیس 
منوط به آنکه اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی    ، محکوم تا زمان بهبودی 

ماده( در  مندرج  قیدهای  سایر  نیز  )و  تنظیم    ، شود  با  است  موظف  کیفری  احکام  اجرای  قاضی 
نی و  تشریفات قانونی و حسب مورد پس از اخذ نظر پزشکی قانو انجام  مجلس و ذکر علت، صورت 

 شدن مدت صادر کند. دستور تعویق اجرای مجازات را تا رفع مانع یا سپری  تأیید این نظر
کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای   یشود که آرا خوبی مشخص میاز این عبارات به

فع  اما ر  .قطعی است رأی  ۀشود. رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننداحکام کیفری اجرا می
با رعایت موازین شرعی و قانونی با قاضی اجرای احکام کیفری است  رأی    اشکاالت مربوط به اجرای

آیین دادرسی کیفری    491ۀ  شود. برای همین، مادزیر نظر او اجرا میرأی    که دارد: مقرر میقانون 
نداند، مراتب را با اطالع    االجرا الزم صادره را از لحاظ قانونى  رأى    هرگاه قاضى اجراى احکام کیفرى »



 ۱۳۹۹پاییز  /  ۱۱۱مارۀ / ش ۸۴ دورۀ /                                                

 

۱۸ 

صادرکنند دادگاه  به  مىرأى    ۀدادستان  اقدام  دادگاه  تصمیم  مطابق  و  اعالم  از  «.کندقطعى    بنابراین 
آمادگی محکوم ییآنجا با  که وظیفۀ شناسایی وضعیت جسمانی و احراز  برای اجرای مجازات  علیه 

به سلب حیات محکوم   صورتی  ، درقاضی اجرای احکام است علیه شود و که اجرای حکم منجر 
  بر  ، مگر آنکه   ،تقصیر مستند به عدم نظارت صحیح قاضی اجرای حکم باشد، ایشان ضامن است

ماد کیفری  491ۀ  طبق  دادرسی  آیین  اعالم  قانون  دادرس  به  را  مراتب  حکم  اجرای  قاضی  و    کند، 
انون مجازات  ق  13  ۀقطعی اجرا گردد. بنا به مادرأی    ۀادرکنندمجازات با تصمیم دادستان و دادگاه ص

مساسالمی عمدئ،  به  مشروط  قضایی  مقامات  مدنی  و  کیفری  اجرای    ولیت  در  ایشان  تقصیر  یا 
  ،رواینمجازات و تجاوز از میزان و کیفیتی است که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است. از

با خطای کارشناسی و سایر قصورات از این    و البتهقطعی با صالحدید  رأی    که اجرای  صورتی   در
 مال است.  العهدۀ بیت  مذکور جبران خسارت به ۀقبیل همراه باشد، حسب ماد

 نتیجه 
صدور و اجرای حکم وجود    ۀها در مرحلتک مصادیق مجازاتچنانچه عقاًل امکان تقصیر در تک

لۀ  ئمس  خصوصشدن خون مسلم« و سردرگمی در  محذوریت »باطل  این صورتدر    ،داشته باشد
منشأ    ، گاننگارندنظر    شود. بهشدۀ فرد مسلم همچنان بر آن مترتب میضماِن خون اضافِی ریخته

دلیل اختالف در مبانی و مستنداتی است که در این باب وارد شده است و  اختالفات فقها اغلب به
که منجر به غفلت از مبادی و مسّلمات   اندهکرد های متفاوتی از این مستندات ارائه هر گروه استنباط

له بر محوریت قواعد مسّلم در باب قتل توجه  ئفقهی باب قتل شده است. اگر فقها در تحلیل اصل مس
له  ئموضوع مس  ، زیرا شدرو نمیهله چندان با ابهام جدی روبئبررسی مس  این صورت کردند، در  می 

در   به  خصوص درحقیقت  مستند  قتلی  هر  و  است  و    »قتل«  است  آن  فاعل  و  اثرگذار  اسباب 
در باب ضمان در قتل نیز  ، چراکهشودمانع اسناددهی فعل ارتکابی به فاعل آن نمی بودن قتلخطایی

همچون »الیبطل دم    این دسته از روایات  گاننگارند  ۀعقید  روایات و قواعد مسّلمی وجود دارد و به
،  ی بر نفی ضمان کلی و سایر روایات هستند حاکم بر روایات مؤید نظر مشهور مبن  ، امرئ مسلم«

باشند و بنا به نظر امام خمینی)ره(  تخصیص میروایات مؤید نظر مشهور برخالف آن دسته قابل  زیرا 
تر بر ثبوت حکم ضمان در در تحریرالوسیله مقدر به قید »اذا لم یتجاوزه« هستند. بنابراین نظر قوی

علیه  ی است که سرایت جراحت مستند به تفریط محکوم جایها درا اجرای عموم مجازاتیصدور  
حرمت خون مسلم بر سایر ادله، عمومات باب قتل و نیز    ۀنباشد. این مّدعا مستند به حاکمیت ادل

  13  ۀموافق با دیدگاه محقق خوانساری در یکی از احتماالت خود بوده و مطابق با نص صریح ماد
است. مقتضای استناد به    نون مجازات اسالمیقا  185  ۀماد  ۀبه همراه تبصر  نون مجازات اسالمیقا
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ادل  13  ۀماد در  مصّرح  قضایی  نهاد  تطبیق  اجرای    ۀضرورت  قاضی  و  حکم  صدور  مقام  با  فقهی 
که وظیفۀ شناسایی وضعیت جسمانی و احراز    ییآنجا  مجازات در نظام دادرسی کیفری ایران است. از

که مجازات منجر    صورتی   با قاضی اجرای احکام است، درعلیه برای اجرای مجازات  آمادگی محکوم 
علیه شود و تقصیر مستند به عدم نظارت صحیح قاضی اجرای حکم بر موارد به سلب حیات محکوم 

  491ۀ  ماد  انجام  اجرای احکام حدود، سلب حیات و... یا اهمال در  ۀنحو  ۀنامآیین  10  ۀمندرج در ماد
 شان ضامن است. باشد، ای  قانون آیین دادرسی کیفری 
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 منابع 
 فارسی 

، تهران، انتشارات دانش اجرای احکام کیفریـ    حقوق کیفری عمومی(،  1394مکان، حسین )آقایی جنت  ▪
 جنگل. 

مجله حقوقی  ، »اصل ترافعی بودن محاکمات کیفری در حقوق ایران«،  (1397)  اشرافی، محمود؛ زراعت، عباس ▪
 .101 ۀ، شمار82 ۀ ، دوردادگستری

 .33-34ۀ ، شمار 9 ۀ ، دورمجله فقهها«، ، »حکم و قضاوت بر اساس قرینه (1381) ربانی، محمدحسن ▪

التعزیرات،   ▪ و  الحدود  الله سبحانی کتاب  آیت  در  قابل،  11/11/1391سبحانی، جعفر، درس خارج فقه  بازبینی 
 پیوند زیر:

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/feqh/91/911111/ 

فقه    ۀمجل»بررسی انتقادی قاعده ال دیة لمن قتله الحد«،    ،(1397)  قندیلی، سیدحسین؛ عابدی سرآسیا، علیرضا ▪
 . 115 ۀ ، شمارو اصول

موجود«،  (1396)  مرتضوی، سیدضیا ▪ قوانین  در  دولت  مدنی  مسئولیت  »بایستگی گسترش  و  ،  دین  فصلنامه 
 . 16 ۀ ، شمارقانون

 ه السالم. یطالب عل  یبن أب   ی، قم: انتشارات مدرسة اإلمام علتعزیر و گستره آنق(،  1425رازی، ناصر )یمکارم ش ▪

وری، ابوآل،  کمترجم: صلواتی، محمود و ش  ،مبانی فقهی حکومت اسالمیق(،  1409علی )ن ی منتظری، حس ▪
 هان. کی ۀقم: مؤسس

 عربی

یر الفتاویق(،  1410) احمدبن    منصوربن    ادریس حّلی، محمدابن  ▪ ، قم: دفتر انتشارات  السرائر الحاوی لتحر
 ه قم.  ین حوزه علمیاسالمی وابسته به جامعه مدرس 

▪ ( بن حسن  فاضل هندی، محمد  قواعد األحکامق(،  1416اصفهانی،  اإلبهام عن  اللثام و  دفتر کشف  قم:   ،
 ه قم.ین حوزه علم ی انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرس 

، قم: مؤسسه امام صادق  غنیة النزوع إلی علمی األصول و الفروعق(،  1417نی )یزهره، حمزة بن علی حسابن  ▪
 ه السالم.یعل

 - ع  یر للطباعة و النشر و التوزک روت: دار الفی، بلسان العربق(،  1414رم ) کن محمد بن م ی منظور، جمال الدابن  ▪
 دارصادر.  

)یاردب ▪ إرشاد األذهانق(،  1403لی، احمد بن محمد  البرهان فی شرح  الفائدة و  انتشارات مجمع  دفتر  ، قم: 
 ه قم.ین حوزه علمیاسالمی وابسته به جامعه مدرس 

 ، چاپ اول. یر اإلسالم ک، قم، نشر المجمع الف الموسوعة الفقهیة المیسرةق(، 1415، محمدعلی )انصاری ▪

زین  ▪ عاملی،  )جبعی  ثانی(  )شهید  علی  بن  الدمشقیهق(،  1432الدین  اللمعه  شرح  فی  البهیه  قم:  الروضه   ،
 انتشارات شریعت. 

ثانی(جبعی عاملی، زین ▪ بن علی )شهید  الشرائعمسالک  ق(،  1413)  الدین  تنقیح  الی  قم:  االفهام   مؤسسه ، 
 المعارف االسالمیه. 

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/feqh/91/911111/
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 آل بیت علیهم السالم. مؤسسه، قم: وسائل الشیعهق(، 1409حّر عاملی، محمد بن حسن ) ▪

یراألحکام الشرعیة علی مذهب اإلمامیةق(،  1420وسف )یحّلی )عالمه(، حسن بن   ▪ ، قم: مؤسسه امام  تحر
 ه السالم. یصادق عل

 هم السالم.یت علی، قم: مؤسسه آل البالحدیثة(   -تذکرة الفقهاء )ط  ق(،  1414)  وسفیسن بن  حّلی )عالمه(، ح ▪

، قم: دفتر انتشارات  قواعد األحکام فی معرفة الحالل و الحرامق(،  1413)وسف  یحّلی )عالمه(، حسن بن   ▪
 ه قم.ین حوزه علمیاسالمی وابسته به جامعه مدرس 

،  إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعدق(،  1387وسف )ین(، محمد بن حسن بن  یحّلی )فخرالمحقق ▪
 ان. یلیقم: مؤسسه اسماع

 مؤسسه، قم:  شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرامق(،  1408الدین جعفر بن حسن )حلی)محقق(، نجم ▪
 اسماعیلیان. 

 انتشارات مرتضوی. ، قم: کنز العرفان فی فقه القرآنق(، 1425وری )یحّلی، مقداد بن عبدالله س ▪

 ان. یلی، قم: مؤسسه اسماعجامع المدارک فی شرح مختصر النافع ق(، 1405وسف)یخوانساری، احمد بن  ▪

 ره. یاء آثار اإلمام الخوئی، مؤسسة إحموسوعة اإلمام الخوئیق(، 1418د ابو القاسم موسوی )یی، سیخو ▪

مدرسه   -تاب  ک، انتشارات دار الوحانی( فقه الصادق علیه السالم )للر ق(،  1412نی )ید صادق حسیروحانی، س ▪
 ه السالم. یامام صادق عل

 ة الله. یدفتر حضرت آ  -، قم: مؤسسه المنار مهّذب االحکامق(، 1413سبزواری، عبد األعلی ) ▪

، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه من ال یحضره الفقیهق(، 1413ه )یصدوق، محّمد بن علی بن بابو ▪
 ه قم. ین حوزه علمیمدرس 

 . ی، بیروت: دار الهادغایة المرام فی شرح شرائع اإلسالمق(، 1420ن( )ی مری، مفلح بن حسن )حسیص ▪

 ة.یتب اإلسالم ک، تهران: دار الاالستبصار فیما اختلف من األخبارق(، 1390طوسی، محمد بن حسن ) ▪

 ة. یتب اإلسالم ک، تهران: دار التهذیب األحکامق(، 1407)طوسی، محمد بن حسن  ▪

ه  ین حوزه علمی، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرس الخالف ق(،  1407)  طوسی، محمد بن حسن  ▪
 قم. 

المالمبسوط فی فقه اإلمامیةق(،  1387)طوسی، محمد بن حسن   ▪ انتشارات  تهران:  المرتضوک،  اء یة إلحیتبة 
 ة. ی اآلثار الجعفر

اء اآلثار یة إلحیتبة المرتضوک، تهران: الم و الفتاوی  النهایة فی مجرد الفقهق(،  1400)طوسی، محمد بن حسن   ▪
 ة. ی الجعفر

 جا. ، بیمعجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیةتا(، الرحمان، محمود )بیعبد ▪

، قم: دفتر کنز الفوائد فی حل مشکالت القواعدق(،  1416نی )ین بن محمد اعرج حسی د الدید عمیدی، سیعم ▪
 ه قم.ین حوزه علم ی درس انتشارات اسالمی وابسته به جامعه م 

محمد ▪ هندی،  )بن    فاضل  األحکامق(،  1416حسن  قواعد  عن  اإلبهام  و  اللثام  انتشارات کشف  دفتر  قم:   ،
 ه قم.ین حوزه علمیاسالمی وابسته به جامعه مدرس 

 ث للطباعة و النشر. ی ، قم: دار الحدالکافیق(، 1407عقوب )یبن  نی، محمدیلک ▪
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)بی ▪ محمدرضا  التعزیراتتا(،  گلپایگانی،  و  الحدود  یرات  قم:  تقر اهل  یتحق  مؤسسه،  معارف  نشر  و  قات 
 . )ع(البیت

 م. ی رکالقرآن ال، قم: دارالدر المنضود فی أحکام الحدودق(، 1412) گلپایگانی، محمدرضا ▪

یعهتفصیل(، 1380رانی، محمد فاضل موحدی )کلن ▪  ز فقه االئمه االطهار)ع(. ک، قم: مرقصاص-الشر

 ه. یرحمة الله عل -د یخ مفی نگره جهانی هزاره شک، قم: المقنعةق(، 1413د، محّمد بن محمد بن نعمان )یمف ▪

 ان. ی، قم: مؤسسه انصارفقه اإلمام الصادق علیه السالمق(، 1421ه، محمدجواد )یمغن ▪

 ه السالم.یطالب عل یبن أب  ی، قم: انتشارات مدرسة اإلمام علأنوار الفقاهةق(، 1418) رازی، ناصریمکارم ش ▪

، قم: انتشارات دفتر  غایة المراد فی شرح نکت اإلرشادق(،  1414ی )کد اول، محمد بن م یمّکی عاملی، شه ▪
 ه قم. یغات اسالمی حوزه علمیتبل

 -جا: دار التراث  ، بیاللمعة الدمشقیة فی فقه اإلمامیةق(،  1410)ی  کد اول، محمد بن م یمّکی عاملی، شه ▪
 ة. یالدار اإلسالم 

 ی. ی، قم: نشر سرانظام الحکم فی اإلسالمق(، 1417علی )ن ینتظری، حسم  ▪

 ر. ک، قم: نشر تفدراسات فی والیة الفقیه و فقه الدولة اإلسالمیةق(، 1409) علین یمنتظری، حس ▪

 عروج.  ه، تهران: مؤسسقواعد فقهیهق(، 1401حسن )بن  موسوی بجنوردی، محمد ▪

یر الوسیلةق(، 1420الله ) موسوی خمینی، روح ▪  ، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم. تحر

، بیروت: دار  جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم ق(، 1362باقر )صاحب جواهر( )بن  حسننجفی، محمد ▪
 احیاء التراث العربی.  

 

 


