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چکیده

در نظریه مشهور فقهاي امامیه، ارتکاب عمل مستوجب حد براي بار چهارم مجوز قتل مجـرم   
هاي مفهومی حکـم، بـا توجـه بـه تشـتت آرا و      اي از ابهامساختن پارهشناین مقاله ضمن رو. است

اقوال فقیهان درباره جزئیات این مسئله و نیز نظر به ناسازواري مجموع نصوص موجود در این باره، 
ویـژه روایـات مربـوط بـه      هاي تاریخی صدور برخی روایات موجود در این باره، بـه توجه به زمینه

اي از جـرایم حـدي بااهمیـت،    یز سکوت متون دینی از بیان حکم تکرار پـاره تکرار شرب خمر و ن
مقاله . االجرا ندانسته استاعدام بزهکار براي ارتکاب جرم حدي براي بار چهارم را از حدود الزم

با استناد به فقدان ادله کافی براي لزوم اعدام مجرم، صرفاً به استناد ارتکـاب جـرم در بـار سـوم یـا      
نیز با لحاظ اصل لزوم احتیاط در جان آدمیان، استنباط نموده اسـت کـه تکـرار مجـازات     چهارم و 

ویـژه   جاي اعدام بزهکار در فرض تکرار جرم بهحدي یا افزودن کیفري بازدارنده به کیفر حدي به
رغم تکرار جرم، نادم است و روح طغیان و سرکشی نـدارد، بـا مـوازین شـرع     گاه که بزهکار بهآن
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  مقدمه
برابر رأي اختصاصی و مشهور فقیهان امامی هرگاه کسی براي بار چهارم مرتکب عمل مسـتوجب  

صی حـدود  زمان غالباً از احکام اختصا اي حد و هماین حکم، خود گونه. حد شود، اعدام خواهد شد
کـه روایـات معتبـر و    درحالی. دست و سازوار نیستاما مستندات این حکم، یک. به شمار آمده است

توجهی حکم تکرار شرب خمر را تعیین کرده است، دربـاره برخـی از جـرایم، تنهـا یـک یـا دو       قابل
برابـر  . در مورد حکم تکرار برخی جرایم حتی یک روایت هـم در اختیـار نیسـت   . روایت وجود دارد

صاحبان گناه کبیره هرگاه دو بار حد بر آنان اجرا شود، چنانچه بـراي  «):ع(روایت یونس از امام کاظم
فقیهـان بـه   )7/219، 1387کلینـی، .(»بار سوم مرتکب جرم مستوجب حـد شـوند، اعـدام خواهنـد شـد     

وجـب  موجب آن، ارتکاب جرم حدي براي مرتبـه چهـارم، م   کنند که بهروایت دیگري هم اشاره می
  )10/72، 1386طوسی،.(اعدام است

موجب روایاتی چند درباره تکرار زنـا و سـرقت، ارتکـاب عمـل حـدي بـراي بـار چهـارم          به
سـو در  در واقـع از یـک  )18/493، 1386؛ حرعـاملی، 43همـان، .(موجب اعدام شمرده شده است

ل مسـتوجب  گونه که در روایت یونس آمده، ارتکاب سه بار عمنابردار آنقالب بیانی تخصیص
توجهی از حدود از شمول این عـام  زمان شمار قابل حد، موجب اعدام به شمار آمده است اما هم

توجهی روایات معتبـر کـه داللتـی کـامالً     موجب شمار قابل درباره شرب خمر، به. اندخارج شده
ا امـ ) 476همـان،  .(آشکار نیز دارند، تکرار این عمل براي بـار سـوم موجـب اعـدام خواهـد بـود      

اند و بـه اعـدام شـارب    بسیاري از فقیهان ازجمله شیخ طوسی به مضمون این روایات عمل نکرده
ترك عمل فقیهان به این روایات که از )8/59، 1351طوسی،.(اندخمر در بار چهارم حکم نموده

در سـطح فتـاوي نیـز اخـتالف     . برانگیز استاسناد مناسبی هم برخوردار است، به نوبه خود تأمل
زمان، لزوم عقالنیت کیفري، توجه به اصل تناسب جرم  هم.فقیهان درباره مسئله کم نیست آراي

ویـژه مجـازات اعـدام،     گرایی در مجازات بهاي از اصل عدالت است، کمینهو مجازات که جلوه
لزوم پرهیز از حکم به جواز اعدام با استناد به حجـت و دلیـل غیـر اسـتوار، طراحـی فرآینـدهاي       

پلکانی براي تشدید کیفر و لزوم احتیاط تام در حکم به جواز اعدام، مطالعه حکم بـه  تدریجی و 
.سازدتر میلزوم اعدام مرتکب جرم حدي در بار سوم یا چهارم را بااهمیت

آیـا  : انتقـادي بـه طـرح ایـن پرسـش پرداختـه اسـت کـه        -بدین منظور مقاله با روش تحلیلی
براي بار سوم یا چهارم مرتکب عمـل مسـتوجب حـد     مستندات کافی براي لزوم اعدام کسی که

  تر دو یا سه بار، حد بر وي اجرا شده، وجود دارد؟شده و پیش
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آیـا ایـن حکـم از اختصاصـات حـد بـه       : مقاله ضمناً به این پرسش مهم هم پرداخته است که
معنـاي اصــطالحی آن اســت؛ و حـد و تعزیــر بــه لحـاظ ادلــه موجــود بـدین لحــاظ بــا یکــدیگر     

  اند؟ تمتفاو
سـاختن مقتضـاي   هاي مفهومی حکم و دامنـه آن، و روشـن  اي از ابهاممقاله پس از طرح پاره

  .اصل اولی درمسئله به بررسی و کنکاش مستندات این حکم پرداخته است
  

  هاي مفهومی آندامنه حکم اعدام براي تکرار جرم حدي و برخی از ابهام. 1
مرتکب حد شـده بـه مـوردي مربـوط اسـت کـه        طور مکرر حکم به جواز اعدام کسی که به

مرتکب عمل مستوجب حد شـده  ) نظر موجود در این بارهبسته به اختالف(مجرم سه یا چهار بار
بنابراین اگر کسی سه نفر را با لفـظ واحـد یـا الفـاظ جداگانـه      . و کیفر در هر بار اجرا شده باشد

دیـدگان، جداگانـه خواسـتار    بـزه  کـه هریـک از  قذف نموده باشد و بر آن باشیم که درصـورتی 
شود و او سه بار به حد قذف محکوم شـود، هرگـاه   طور متعدد اجرا می اجراي حد شوند، حد به

  . شودبراي بار دوم مرتکب قذف شود، حکم به قتل وي نمی
تنهایی کافی نیست بلکه براي جواز قتل، مجـازات بایـد اجـرا شـده     همچنین ارتکاب عمل به

مرتکب پس از ارتکاب جرم و اثبات قضایی آن عفو شود، مشمول حکم اعـدام  باشد؛ پس اگر 
رسد بـراي ترتـب حکـم، مجـازات     به همین ترتیب، به نظر می. در بار سوم یا چهارم نخواهد بود

بنابراین اگر کسی پس از صدور حکم و پیش از اجراي آن یـا  . طور کامل اجرا شده باشد باید به
براي بار آخر مرتکب جـرم شـود، ماننـد اینکـه قـاذف در حـال تحمـل        حتی در میانه اجراي آن 

  . کیفرِ قذف در مرتبه سوم، کسی را براي بار چهارم قذف کند، مشمول این حکم نخواهد بود
حال، لزوم ارتکاب جرم پس از اتمام اجراي مجازات بار سوم در برخـی جـرایم معنـاي    بااین

، بر فرض که کیفر سرقت براي بار سوم، حـبس ابـد و   مثالً در جرم سرقت. کندروشنی پیدا نمی
این حبس، حد باشد، هرگاه محکوم، در دوران حبس، مرتکـب سـرقت شـود، حکـم بـه جـواز       
اعدام او به معناي آن است که در همه جرایم حدي، اتمام کامل اجراي کیفر، شرط نیست زیـرا  

  .کیفر حدي بار سوم دراین فرض در حال اجراست
ها هم وجود دارد ازجمله اینکه روشن نیست آیا اي ابهامکرار جرم حدي، پارهدرباره حکم ت

براي حکم به قتل در بار سوم یا چهارم، اعمال ارتکابی پیشین باید از یک نوع باشند یا ارتکـاب  
اعمال حدي متفاوت نیز همین حکم را دارد؟ در متون فقهی کهن به ایـن مسـئله کمتـر پرداختـه     
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تقدم خطا در عفو «ه به اصل احترام جان و قاعده درء یا به تعبیري دیگر، اصل با توج. شده است
شک نیست که این حکم را به فرض ارتکاب جرایم حـدي متفـاوت نبایـد    » بر خطا در سزادهی

توان ایـن  نظر تحلیل عقالنی میحال جدا از نصوص دینی و اصل احتیاط از نقطهبااین. تعمیم داد
اگـر تعیـین مجـازات شـدیدتر بـراي جرمـی نشـانگر اهمیـت و         : و پرسید رأي را به چالش کشید

شدت بیشتر آن باشد، هرگاه تکرار جرم در بار چهارم موجب اعدام است، چرا اگر کسـی مـثالً   
چهار مرتبه دیگري را قذف کند باید اعدام شود اما اگر سه بـار مرتکـب قـذف شـود و پـس از      

  مرتکب زنا شود، نباید اعدام شود؟ تحمل کیفر در هر بار، در نوبت چهارم 
هـاي  اي بـه کاسـتی  ، تـا انـدازه  هـایی از ایـن دسـت در فقـه رایـج     ماندن پرسشپاسخعلت بی

شـود تـا کلـی و    طـور مـوردي و جزئـی نگریسـته مـی      گـاه مسـائل بـه   . گرددشناسانه بازمیروش
ل آنکه از نوع بیان حا. هایی که دارند، احکام مشترك هم دارندرغم تفاوتحدود، به. یکپارچه

شود که فقیهان معموالً از استنتاج احکام کلی ها در فقه رایج روشن میاحکام جرایم و مجازات
هـاي خـاص خـود را هـم     البته این رویکرد نیکویی. اندخودداري کرده» حدود«و یکپارچه براي 

اولیۀ همه جرایم  وقتی مجازات. دلیلی ندارد که شرایط و مقررات همه حدود یکسان باشد. دارد
ها هم با یکدیگر متفاوت باشد؟ تنها به دلیل یکسان نیست چه مانعی دارد که مجازات تکرار آن

ها را مشـمول احکـام واحـدي    توان همه آنآید، نمیاي از جرایم صادق میاینکه نام حد بر پاره
  . دانست

نگر ممکن است و نگاه کل» المقاصدفقه«حال، تکیه بر فنون خاص و دوري از رویکرد بااین
ممکـن اسـت از   . توجیـه نمـود   دهکننـ اي قـانع گونـه هـا را بـه  به اجتهادهایی بینجامد که نتوان آن

حکم کسی که سه بار مرتکب یک گونه جرم شده و هـر بـار بـه کیفـر     : اندازي گفته شودچشم
نظـر  نقطـه رسیده است، با کسی که مرتکب سه جرم حدي متفاوت شده، یکسان نیسـت ولـی از   

فـرض بـر ایـن اسـت     . توان گفت، دشوار است بتوان میان این دو صورت فرق گذاردتحلیلی می
ویژه در فرضی که برخـی از جـرایم ارتکـابی از     به. که جرایم ارتکابی درهرحال، حد بوده است

  نوعی دیگر ولی شدیدتر باشد، روشن نیست چرا نباید حکم تکرار جرم اجرا شود؟ 
شده بـراي  بینیشایسته تأمل آن است که همه حدهاي اصطالحی از نظر کیفر پیشاز دیگر نکات 

نوشـی و قـذف در   ها تازیانه است مانند زنا، بـاده در جرایمی که کیفر آن. فرضِ تکرار، یکسان نیستند
شـده بـراي   بینـی هاي پـیش اما کیفیت مجازات. شودفرض تکرار جرم، مجازات پیشین عیناً تکرار می

قطع دست راست براي نخسـتین سـرقت، قطـع پـاي     : ر هر بار تا پیش از اعدام، متفاوت استسرقت د
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. بینی شده اسـت چپ براي دومین بار، حبس ابد براي مرتبه سوم، و اعدام براي چهارمین سرقت، پیش
دور نیست که این کیفـر مخصـوص بـه    . حبس ابد براي سرقت در بار سوم، کیفر بسیار شدیدي است

شـیخ مفیـد تصـریح    . د که امکان مهار و کنترل سارق از راهی دیگـر وجـود نداشـته باشـد    موردي باش
کشـیدن  هرگاه امام احساس کند سارق، به صالح گراییده و توبه نموده و قصد دست: کرده است که

ــارق را آزاد         ــه س ــدارد ک ــانعی ن ــد، م ــلحت بدان ــه مص ــابراین، آزادي او را ب ــوده و بن ــرقت نم از س
سـازي  دهد که نـاتوان خوبی نشان مینوع مجازات سرقت در فرض تکرار به) 1430،802المفید،.(کند

  .بزهکار و دفاع از جامعه در برابر او مقصد اصلی اجراي کیفر است
هاي مفهومی حکم تکرار جرم مستوجب حد، نقش توبـه بزهکـار بـر وضـعیت     از دیگر ابهام

شـمارنیامدن  هـا و بـه  فی هرگونه اثـر بـر آن  آیا توبه از جرایم پیشینی سبب ن. جرایم پیشینی است
سو، روایاتی کـه قتـل مجـرم در بـار     ها در شمارگان جرایم موجب اعدام خواهد بود؟ از یکآن

ها حکم به قتل در هر حال است و تفصیل ظاهر آن. کند، مطلق استسوم یا چهارم را تجویز می
دهد که توبه در بسا نشان میفقیهان هم چهظاهر فتاوي . تابدمیان فرض توبه و عدم توبه را برنمی

بن سنان از امام حال در روایت محمدبااین. بار سوم یا چهارم، اثري در سقوط کیفر دنیوي ندارد
  :آمده است که) ع(رضا
علت قتل مرد و زن زناکار پس از سه بار زنا و اقامه حد بر آنان این است کـه آنـان سـزاوار    «
] بـا وجـود تکـرار جـرم    [اهمیتی آنان به تازیانه است تا آنجاکه گویی آناننیز به دلیل کم. اندقتل
علت دیگر آن است کـه کسـی کـه خداونـد و حـد را      . پندارند که زنا براي آنان حالل استمی

الصـدوق،  (».شود زیرا به کفر وارد شـده اسـت  پس قتل او واجب می. سبک بشمارد، کافر است
  )547ق،1385

به لحاظ مضمونی نیـز نظریـه   . ل محمد پسر سنان در آن، ضعیف استسند این روایت به دلی
سازگار نیست مگر اینکـه  ) ع(کفر مسلمان به دلیل ارتکاب عمل حرام با مبانی کالمی اهل البیت

اقشـات، لحـن و ظـاهر روایـت نشـان      جـدا از ایـن من  . روایت به کفر عملی، تفسـیر و تعبیـر شـود   
این حالـت بـه اعتبـاري بـر     . نوعی کفر و استخفاف است عادت،دهد که علت قتل بزهکار بهمی

ظاهر برخی از ادله توبـه هـم گویـاي آن اسـت کـه      . کندفرض توبه و ندامت بزهکار صدق نمی
ویـژه اگـر حقیقـت     بـه ) 2/435، 1387کلینی،(1.ناکرده استبزهکار تائب، کامالً همچون فرد بزه

موسـوي  : ك.ن(گناه را از مقومات توبه ندانیم،توبه، تنها ندامت باشد و عزم بر عدم بازگشت به 
                                                                                                                            

  .الذنب کمن الذنب لهالتائب من. 1
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شـماري از  . عدم ارتکـاب جـرم از لـوازم همیشـگی توبـه نخواهـد بـود       )1410،7/295بجنوردي،
: ك.ن.(داننـد نوعی داخل در توبه مـی ادریس، عزم بر عدم ارتکاب گناه را بهفقیهان ازجمله ابن

است که بزهکار پشیمان را بـا بزهکـار    تر آننظر اعتباري نیز مناسباز نقطه1)1410،3/523حلی،
نبودن یا نهایی اي بر واقعیبسا بتوان تکرار جرم را امارهاز سوي دیگر، چه. غیرنادم یکسان ندانیم

  .و مستقرنبودن توبه قلمداد کرد
سـو  کند این است که برخی فقیهان از یکآنچه این مسئله را شایسته درنگ و تأمل بیشتر می

انـد کـه از مجـرم    اند اما تصریح کردهل تکرار جرم را به تعزیرات هم تعمیم دادهجواز قتل به دلی
اگر توبه نکرد و بـر گناهکـاري اصـرار نمـود، اعـدام      . شود که توبه کنددر بار پنجم خواسته می

گـزارش  » ...روایت شده است که«زهره مطلب را با عبارت حتی ابن) 1403،420حلبی،.(شودمی
ویژه در فرضی که جـرم بـا اقـرار داوطلبانـه مرتکـب       به)1417،435زهره،ابن حلبی،.(نموده است

. دانـد، آسـان نیسـت   اي که توبه را مسـقط حـد مـی   برداشتن از اطالق ادلهثابت شده باشد، دست
توان این ادله را عام و ادله دال بر جواز اعدام به علت تکرار جرم را خـاص  درست است که می
ویژه اینکه  ین جمع براي حکم به جواز اعدام، خالی از ابهام و شبهه نیست بهدانست اما استناد به ا

هـر گـاه   : اندشود گفتهبرخی فقیهان متقدم در مورد قوادي هم که در تلقی رایج، حد قلمداد می
چنانچه بپذیرد که توبه کند، . شود تا توبه کندقواد براي بار چهارم قوادي کند، از او خواسته می

شود اما اگـر پـس از توبـه    بلی اگر قواد از توبه خودداري کند اعدام می. شودیانه زده میتنها تاز
  )1403،410حلبی،.(شودبراي بار پنجم قوادي کند، درهرحال کشته می

هـاي  ها و ابهاماند، پیچیدگیتکرار برخی جرایم که در دیدگاه رایج، اغلب حد قلمداد شده
امـا  ) 1408،4/136حلـی، .(انـد ارتداد را جرمی تعزیري دانستهبرخی فقیهان، . خاص خود را دارد

بنـابر نظـر   . شـود که از حدود به شمار آید، حکم تکرار ارتـداد زن مرتـد پیچیـده مـی    درصورتی
شـود تـا اینکـه توبـه     شود و در اوقات نماز تنبیه مـی شود بلکه حبس میمشهور، مرتده کشته نمی

هی روشن نیست که آیا حکم تکرار جرم دربـاره او نیـز   در منابع فق) 41/611، 1405نجفی،.(کند
آوردن و ارتداد مجدد درهرحـال بـه اعـدام محکـوم     آید؟ آیا او بر فرض توبه و اسالمصادق می

شود یا اینکه در صورت صدق عنوان مجازات و اجراي حد براي سه بـار، در مرتبـه چهـارم    نمی
رگان اجراي حد چیست؟ آیـا صـدق عنـوان    شود؟ اگر چنین است، معیار شمارش شمااعدام می

؟ بنـابراین اگـر او تنهـا پـس از     بـار مجـازات اسـت   در هر نوبت به معنـاي یـک  » تنبیه«و » ضرب«
                                                                                                                            

.فالتوبه الندم علی ما کان والعزم علی أن ال یعود. 1
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گونه تـا سـه بـار مسـلمان و     بار تنبیه، توبه نموده، مسلمان شود و مجدداً مرتد شود و به همینیک
توجـه بـه اینکـه برابـر نظریـه رایـج        شود؟ همچنین بـا سپس براي چهارم مرتد شود، آیا کشته می

یـا توبـه او حکـم جـرایم قبلـی را      مشهور، شرط رهایی زن مرتد از کیفر درهرحال، توبه است، آ
سازد؟ به دلیل همین ابهامات، برخی فقیهـان در تکـرار ارتـداد زن و نیـز تکـرار      کلی زایل نمیبه

بنـا بـر قـول بـه قبـول      ) 1408،41/401موسوي خـوئی، .(اندارتداد ملی به عدم جواز قتل فتوا داده
به قول شیخ طوسی، یکی از راویان از . شودتوبه مرتد این پرسش درباره مرد مرتد هم مطرح می

جمیل بن دراج که از یاران دانشمند امام باقر و صادق علیهماالسـالم بـوده دربـاره تکـرار ارتـداد      
ام ولـی بـه   چیزي نشـنیده ) ع(ممن در خصوص این مطلب از اما: جمیل گفته است. پرسیده است

  ) 1386،10/157طوسی،.(شودنظر من حکم آن همانند زانی است که در بار سوم کشته می
در نظریـه رایـج کـه    . شـود نوعی درباره محاربی که تبعید شده نیز مطرح مـی همین پرسش به

بعیـد بـه شـهري    شود، برابر رأیی پرطرفدار، کلمه نفی در آیه شریفه، بـه ت محاربه، حد قلمداد می
که در فتواي بسیاري فقیهـان آمـده، تـا زمـان     گونهمدت تبعید آن. دیگر تفسیر و تعبیر شده است

بر این مبنا چنانچه محارب توبـه نمایـد   ) 1429،3/633موسوي اردبیلی،.(توبه محارب خواهد بود
ار و سـپس  و مجدداً تبعید شود، آیا ارتکاب محاربه براي بارهاي بعـدي و سـپس توبـه در هـر بـ     

ارتکاب جرم براي بار چهارم، موجب لزوم حکم به اعدام او در مرتبه چهـارم خواهـد بـود؟ بـه     
تعبیري دیگر، آیا ارتکاب سه بار محاربه لزوماً مانع از حکم به تبعید براي بار چهارم خواهد بود 

رضـی  یا آنکه توبه با شرایط آن در این فرض هم کارساز است؟ پیداست کـه ایـن پرسـش بـه ف    
ها با توجه به اصل تناسـب جـرم و مجـازات،    مربوط است که کیفر محارب را در برخی صورت

. طور معین، تبعید بدانیم به
حتـی  . به همین ترتیب، حکم تکرار قـوادي بـراي بـار چهـارم در متـون فقهـی ذکـر نشـده اسـت         

هـا حکـم تکـرار زنـاي     سیدمرتضی در مقام بیان آراي مختص به فقیهان امامیه دربـاره تکـرار جـرم، تن   
) 257- 1405،256موسـوي، .(غیرمحصن و تکرار شرب خمر را در دو مسئله جداگانه ذکر کرده است

اگر اعدام مرتکب جرم براي بار چهارم در همه جرایم مستوجب حد جاري است، روشن نیست چـرا  
رار زنا با ایـراد  ادریس در بحث تکاو تنها به بیان حکم زنا و شرب خمر بسنده کرده است؟ هرچند ابن

کند که اصحاب، اجمـاع دارنـد کـه مرتکـب کبیـره در بـار       بر قول به قتل زانی در بار چهارم ادعا می
او درباره تکرار جرم لواط، مساحقه، قـذف، شـرب خمـر و    ) 1410،3/422حلی،.(رسدسوم به قتل می

مـردار، گوشـت    حتی موارد تعزیر مانند آمیزش بـا حیوانـات، تـرك نمـاز و روزه، خـوردن گوشـت      
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خـواهیم دیـد کـه    ). 532،519،476،470،462همـان، .(خوك و خون هم همین گونـه فتـوا داده اسـت   
  .چنین اجماعی در میان فقیهان وجود ندارد

وجود . به هر روي، ابهامات موضوعی درباره چندوچون حکم تکرار جرایم حدي کم نیست
  .ط را از دست ندهیمشود تا به لحاظ عملی جانب احتیاها سبب میاین ابهام

  اقوال و آراي فقیهان. 2
. شود حکم به قتل مرتکب حد به سبب تکرار عمل از مختصات فقیهان امامیه اسـت گفته می

نظر دارنـد کـه شـارب    فقیهان امامی اتفاق: شیخ مفید در بیان حکم تکرار شرب خمر گفته است
ق در این باره مخالفند و چنین حکمی را اتفاسنت بهشود ولی فقهاي اهلخمر در بار سوم کشته می

طوسی پس از آنکه نظریه اعدام شارب خمر بـراي مرتبـه    شیخ) 48، 1413مفید، .(کنندمیانکار 
سـنت، تکـرار   به نظر علماي اهـل : چهارم را از آراي اختصاصی علماي امامیه دانسته، گفته است

سیدمرتضی هم این حکم ) 8/59، 1351طوسی، .(شرب خمر پیوسته تنها موجب تکرار حد است
بااین ) 1405،256موسوي،.(در مورد زنا و شرب خمر را از آراي خاص فقیهان امامی دانسته است

کـم  دسـت . ره بر یـک رأي نیسـتند  سنت هم دراین بادهد که فقیهان اهلها نشان میحال بررسی
بوده در این بـاره   فقیه ظاهري مذهب که به نوعی معاصر سیدمرتضی)456-384(حزم اندلسیابن
حزم، قتل براي شرب خمر در بار چهارم را یک حـد شـرعی   ابن. اي دیگر فتوا داده استگونهبه

شاید سیدمرتضی در آن زمان از فتواي ) 1415،308بکربن عبداهللا،: ك.ن.(غیرمنسوخ دانسته است
درگذشـته  (زهـره بـن ا. حزم مطلع نبوده یا مخالفت او را در این مسئله به حساب نیاورده اسـت ابن

تواند سنت بر اصل این حکم که تکرار جرم میهم در مقام استدالل در برابر فقیهان اهل) ق585
بر آن، سارق براي سنت اشاره نموده که برادر منابع اهل) ص(مجوز قتل باشد، به روایتی از پیامبر

سـنت  ع روایـی اهـل  این روایت در شـماري از منـاب  )1417،423حلبی،.(خواهدشدبار پنجم اعدام 
اي قتل سنت از گونههمچنین برخی فقیهان اهل) همان: ك.ن.(ازجمله سنن بیهقی ذکر شده است

مالکیان و : شودگفته می. اندتوان آن را قتل براي تأدیب یا قتل بازدارنده نامید، سخن گفتهکه می
وعیت ایـن نـوع قتـل دلیـل     قیم جوزي هم براي مشرابن. کنندبلیان این نوع اعدام را تجویز میحن

اعدام، «:شودگاه از این نوع قتل این گونه تعبیر می)487-1415،485بکربن عبداهللا،.(آورده است
  )همان(».داردسیاستی تنبیهی براي کسی است که از انجام رفتارهاي زشت دست برنمی
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ه یـا  عنـوان حـد را بـراي کسـی کـه دو یـا سـ       نظریه معروف در میان فقیهـان امـامی، قتـل بـه    
دانـد امـا در   مرتکـب عمـل مسـتوجب حـد شـود، روا مـی      ) نظر موجودبسته به اختالف(چهاربار

طیفـی از آرا در ایـن بـاره    : تـوان گفـت  نظر فراوان است چنـدان کـه مـی   جزئیات مسئله اختالف
هاي مختلف یا حتی کتابی واحد، دو نظریه متفاوت در حتی گاه یک فقیه در کتاب. وجود دارد

براي نمونه، شهید ثانی در شرح فتواي شهید اول که قتل زانـی در بـار   . ابراز کرده استاین باره 
ــا احتیــاط دانســته، آن را بــه دالیلــی چنــد تقویــت کــرده و بهتــر دانســته    چهــارم را ســازگارتر ب

اما هنگام بحث از تکـرار شـرب خمـر، اعـدام در مرتبـه      ) 1428،4/361الدین،عاملی، زین(است؛
  )334همان، .(پذیریمقول به اعدام زانی در بار چهارم را نمی: ده و گفته استسوم را ترجیح دا

گیرد که اعدام براي تکرار جرم در نوبت سوم یـا  اي قرار میدر یک سوي این طیف، نظریه
اي از تعزیـرات هـم تعمـیم    پـاره  کنـد بلکـه آن را بـه   چهارم را به حدود اصطالحی محدود نمـی 

بـراي نمونـه،   . م از مختصات حد به معنـاي مصـطلح آن نخواهـد بـود    سان این حکبدین. دهدمی
هاخوردن مردار، خون و گوشت خوك، آناگر کسی با اعتقاد به حرمت «: شیخ مفید گفته است

تر انجـام داده،  اگر پس از مجازات توبه کند، بابت عملی که پیش. شودرا تناول نماید، تعزیر می
شـود تـا از ایـن کـار     مجدداً به این عمل اقدام کند، مجازات میچیزي بر عهده او نیست اما اگر 

شـود تـا مایـه    اگر همچنان خوردن مردار یا گوشت خوك را ادامه دهد، کشته می. دست بردارد
روشـن  ) 1430،801مفیـد، (».عبرت اهل گمراهی شود و گمراهان را از اهمـال و سسـتی بـازدارد   

راي بـار چنـدم اسـت؟ شـاید او     تکـاب عمـل بـ   نیست که مقصـود شـیخ مفیـد از ادامـه عمـل، ار     
) ق 690-601(یحیی بـن سـعید حلـی    . داندگیري در این باره را تابع صالحدید حاکم میتصمیم

اند که اگر دو بار حد یا تعزیر بر آنان اجرا شود، در مرتبه سوم کشته شش گروه«: هم گفته است
بـاخوار، کسـی کـه در مـاه مبـارك      بنوشـد، ر ) نبیذ(میگسار، کسی که شراب خرما: خواهند شد

گرایی کند، کسی که با حیوان یا مرده انسانی آمیزش رمضان عمداً افطار کند، زنی که همجنس
ابوالصالح حلبی هم ارتکاب عمل مستوجب تعزیر بـراي بـار پـنجم را    ) 1434،306حلی،(».نماید

م براي بار چهارم، مـانع  به نظر او توبه بزهکار پس از ارتکاب عمل حرا. موجب قتل دانسته است
برخی دامنه این حکم را به ترك واجبـات عبـادي هـم    1)1403،420حلبی،.(از قتل او خواهد بود

اگر مسلمانی در ماه رمضان از «: گفته است) ق481درگذشته (براجمثالً قاضی ابن. اندتوسعه داده
اگـر سـه   . شـود ك مـی آنکه عذري داشته باشد افطار کند، تعزیر و مجازات دردنـا روي عمد بی

                                                                                                                            
.و إذا عاود المعزر الى ما یوجبه، عزر ثانیه وثالثه و رابعه واستتیب، فان أصر و عاود بعد التوبه قتل صبرًا. 1
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اگر بگوید نـه، کشـته   . آیا معتقد به وجوب روزه هست یانه: شودروز افطار کند از او پرسیده می
شود که وي را از چنـین  اي محکوم میآري، به چنان مجازات بازدارنده: اما اگر بگوید. شودمی

) 552-1406،2/551طرابلسـی،  .(شـود اگر از این کار دسـت برنـدارد، کشـته مـی    . عملی بازدارد
ادریـس ایـن حکـم    به نظر ابـن . خواري در عموم استبرّاج ناظر به فرض روزهاحتماالً فتواي ابن

شــیخ  )1410،3/532(حلــی.شــودکســی را کــه نمــاز را عمــداً تــرك کنــد نیــز شــامل مــی        
در مــورد ) 156و9/201، 1381(و عالمـه حلـی  ) 1408،4/175(،محقـق حلــی )1390،709(طوسـی 

  .اندگونه فتوا دادهشود نیز همینیوان که عموماً تعزیر قلمداد میتکرار آمیزش با ح
در سر دیگرِ طیف نظریات موجود درباره تکرار جرم، برخی با توجـه بـه اضـطراب و احیانـاً     

ها بـراي حکـم بـه اعـدام، بـه ایـن رأي       نبودن آنوضعیت سند و تعارض روایات موجود و کافی
علت تکرار جـرم را حتـی در برخـی جـرایم حـدي، تعـرض بـه         اند که اعدام بهتمایل پیدا کرده

محقق خوانساري در خصوص تکـرار سـرقت بـراي    . حیات آدمی بدون دلیل کافی قلمداد کنند
بار چهارم، استناد به روایت سماعه براي حکم به اعدام را مصداق تعرض به جان آدمیان با استناد 

پیداست که بر این مبنا تعمیم حکم اعدام به )1405،7/157خوانساري،.(به خبر واحد دانسته است
البته بعید است این نظریـه،  )179همان،.(اولی وجهی نخواهد داشتطریقتکرار جرایم تعزیري به

  .افزودن قدري کیفر تعزیري به حد در مرتبه پس از نوبت اول را با مبانی شرع ناسازگار ببیند
برخـی در تکـرار جـرم حـدي تـرجیح      . ود دارددر میانه دو سوي این طیف، نظریات مختلفی وجـ 

اند تا از سر احتیاط، جانب حکم به جواز قتـل در بـار چهـارم را بگیرنـد و ایـن حکـم را غالبـاً بـه         داده
انـد از آن  برخی در درستی اینکه مقتضـاي احتیـاط چنـین باشـد تردیـد کـرده      . حدود اختصاص دهند

در مرتبه سوم، روایتی اعدام و روایتـی دیگـر، تازیانـه را    روي که براي نمونه در مورد زنا معناي اینکه 
. تجویز کند، آن است که در مرتبه سوم میان دو امر متباین یعنـی تازیانـه و اعـدام، تردیـد وجـود دارد     

دوران . صد تازیانه و اعدام از نوع اقل و اکثر نیستند تا با ترجیح جانب اقل، احتیاط مراعات شده باشـد 
دانـد نیـز بـه    طلقاً صد تازیانه میاي که کیفر زنا را مص متباین، حتی عموم عام و ادلهامر میان دو مخص

ردي کـه ایـن دوران و تردیـد وجـود     محقـق خوانسـاري در مـوا   )35همان،.(سازدنوعی دچار ابهام می
  )130همان،.(داشته باشد، بر این نکته و اشکال اصرار ورزیده است

اینـان در شـرب خمـر بـه دلیـل      . انـد را متفـاوت دانسـته  برخی، حکم تکرار جرایم گوناگون 
انـد امـا در   روایات متعدد و معتبر موجود، ارتکاب جرم براي بـار سـوم را موجـب اعـدام دانسـته     

  )1386،10/43طوسی،.(انددیگر جرایم، ارتکاب جرم براي بار چهارم را موجب اعدام دانسته
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طوسـی  شـیخ  . انـد را موجب اعدام دانسـته گروهی حتی ارتکاب برخی جرایم حدي در بار پنجم
در برخــی فتــاوي خــود ارتکــاب جــرم زنــا و قــذف در مرتبــه پــنجم را موجــب قتــل دانســته            

البتـه  ) همـان .(خبـار دانسـته اسـت   او دلیل ایـن قـول را اجمـاع فقیهـان و ا    )1407،5/408طوسی،.(است
کند با توجه به هـدفی کـه   یها استناد مهایی که شیخ طوسی در کتاب خالف بداندانیم که اجماعمی

او در مبسوط در مـورد سـرقت نیـز    . هاي اصطالحی نیستوي از تدوین این کتاب داشته مانند اجماع
بعیـد اسـت مقصـود او    ) 1351،8/35طوسـی، (1.به رأیی مبنی بر اعدام در مرتبه پنجم اشاره کرده است

. داننـد باً تکرار جرم را موجب اعدام نمـی سنت باشد زیرا آنان غالاشاره به این رأي در میان فقیهان اهل
اي مورد توجه فقیهان بوده است هرچنـد همچـون   گونهنظریه اعدام براي ارتکاب جرم در بار پنجم به

ولـی بایـد   ) 1413،14/372؛ عـاملی، 155/ 1381،9حلـی، .(قولی غریب یا اغرب توصـیف شـده اسـت   
بـار چهـارم، مسـتندي در اختیـار داشـته اسـت       احتمال قوي داد که شیخ براي عدول از فتوا به قتـل در  

ر قتـل سـارق در بـار پـنجم داللـت      سنت هـم بـ  ر خصوص سارق، روایتی نبوي از اهل ویژه اینکه د به
در خصـوص شـرب خمـر هـم روایـت نبـوي       ) 4410، روایـت 1420،620سجسـتانی، : ك.ن.(کندمی
شـت کـه ابوالصـالح هـم     گذ) 4483، روایـت 632همـان، .(کنـد گري بر قتل در بار پنجم داللت میدی

  )1403،410حلبی،.(درباره قوادي به اعدام قواد براي بار پنجم نظر داده است
به شرحی کـه خواهـد آمـد،    . بینیم که اضطراب در آراي فقیهان در این باره فراوان استمی

  .گیرد که در این باره در دسترس استاین اضطراب از ناهمگونی روایاتی سرچشمه می
  

  صل در مسئلهمقتضاي ا. 3
براي یافتن حکم شرعی تکرار جرم، نخست باید توجه کنیم که هرگاه در متون دینی، میزان 
مجازات جرایمی مطلقاً هم در فرض وحدت جرم و هم در فـرض تکـرار آن، بیـان شـده باشـد،      

در واقـع،  . برداشتن از عموم یا اطالق این ادلـه بـه حجـت و دلیلـی اسـتوار نیازمنـدیم      براي دست
اي که میزان کیفر جرم حدي را تعیین کـرده، هـم درفـرض وحـدت و هـم درفـرض       الق ادلهاط

نکته دیگر اینکه گرچه تشـدید کیفـر بـراي تکـرار جـرم،      .تکرار جرم، معتبر و قابل استناد است
، سلب حیات به دلیل تکـرار جـرم، خـالف    »احترام جان«امري عقالیی است بنا بر قاعده و اصل 

و » اصل عصـمت جـان آدمـی   «االتباع در این باره اصل الزم. ه دلیل استوار استاصل و نیازمند ب
  .موجب آن، جان انسان باید از تعرض مصون باشد است که به» احتیاط تام«

                                                                                                                            
  .یقتل فی الخامسه: یعزر؛ و قال قوم: الیقتل، قال: ومن قال. مسهإذا سرق رابعاً و قد بینا أنه یقتل فال یتقدر الخا. 1
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توان به جواز قتل شده، تنها با استناد به خبر واحد نمیبه همین ترتیب، برابر یک مبناي فقهی شناخته
تعرض به جان آدمی با استناد : اند کهقیهان بارها در مباحث جزایی تأکید کردهف. و اعدام انسان فتوا داد

) 166و 99، 87، 1405،7/35؛ خوانسـاري،  118و4/114، 1408حلـی، .(به خبر واحـد، خطرآمیـز اسـت   
حتی در مورد برخی از کیفیات اعدام که در متون روایی و فقهی آمده است نیـز ایـن احتیـاط را بایـد     

محقـق  )1405،7/75خوانساري،.(نیست ار مطلب در نوشتارهاي فقیهان کافیرف اشتهص. مراعات کرد
) 5/373همـان، .(خوانساري حتی تعرض به اموال دیگران با استناد به اخبار ضعیف را روا نشمرده است

گونـه کـه برخـی    اي متفـاوت اسـت امـا آن     رویکردها به این قاعده اصولی تا انـدازه  درست است که
بـه گمـان مـا ایـن     . اي اختالفی نیستمسئله) 1387،119آبادي، ده حاجی(اند رش نمودهیسندگان گزانو

خود یکی از قواعد مهم و استوار فقه جزایی اسالم است که کاربست آن موجب تغییرات مهمی در فقه 
انـد،  هرچند مستند حکم به قتل در برخی مواردي که فقیهان پیشین پذیرفته. کیفري کنونی خواهد شد

شاید هم برخی اخبار که در دسترس فقیهان متقدم بوده، همراه بـا قرائنـی   . جز خبر واحد نیست چیزي
محقق اردبیلی نیـز  . آور نیستاما این احتمال چندان اطمینان. تآور بوده اسبوده که براي آنان اطمینان

مر بزرگی اسـت  عادت، تأکید کرده است که قتل نفس، ادر موارد زیادي ازجمله در اعدام بزهکار به
از همین روي، . حیات، محور تکالیف و سعادت انسان است. ورزدزیرا شارع به حفظ نفس اهتمام می

) 1416،13/87اردبیلی،.(حفظ نفس واجب است و سکوت و ترك فعل در برابر اتالف آن جایز نیست
مهم بر مبنـاي خبـر    عقال در امور. افزون بر این، استوارترین دلیل بر حجیت خبر واحد، بناي عقالست

. ترین مصالح در نظر شارع مقـدس اسـت  ترین و مهمحیات آدمی از باارزش. گیرندواحد تصمیم نمی
  .توان کسی را از این نعمت خدادادي محروم کردبا استناد به خبر واحد، نمی

. خود، مستلزم اعدام نیسـت خوديهاي عقالیی،تکرار جرم بهموجب داوري از سوي دیگر به
ار جرم اصوالً مستلزم افزودن کیفري براي بازدارندگی یا تأمین دیگر مصالح مورد انتظـار از  تکر

عبور از این داوري عقالیی هم به دلیل نیازمند است؛ ضمن اینکه جـان آدمـی هدیـه    . کیفر است
  .ي آسان نیستدالهی است و تعرض به این موهبت خدادا

  
  حديدالیل نقلی حکم اعدام براي تکرار جرم . 4

گاه البته بـه دالیـل   . دلیل حکم به لزوم اعدام به استناد تکرار جرم، عمدتاً اخباري چند است
اما بعید است در این بـاره، اجمـاعی مسـتقل از نصـوص     . شوددیگر ازجمله اجماع هم استناد می

اع آید بر ادعـاي اجمـ  ابوالصالح که خود از فقیهان متقدم به شمار می. موجود وجود داشته باشد
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نظر در مسئله، چگونـه  همه اختالفبا وجود این: ادریس در این باره خرده گرفته، گفته استابن
یحیی بن سعید هـم وجـود اجمـاع در    ) 1403،156حلبی،(توان درباره آن ادعاي اجماع کرد؟می

  ) 1434،311حلی،.(این باره را اصوالً ناممکن دانسته است
ار چهارم، افزون بر اجماع، به برخی وجوه اعتبـاري و  سیدمرتضی براي تجویز قتل زانی در ب

استحسانی هم استناد جسته است ازجمله اینکه حکم قتل در بار چهارم براي بازدارنـدگی از زنـا   
عالوه، حال و روحیه کسی که پس از تحمل کیفر، براي بـار سـوم مرتکـب زنـا     به. مؤثرتر است

ه خداوند مانند بار اول و دوم نیسـت بلکـه در ایـن    مباالتی نسبت بشود، از نظر گستاخی و بیمی
پـس کیفـر او در ایـن حـال     . داردشـمردن گنـاه در او وجـود    وضعیت، حس تهـاون و کوچـک  

توانـد ماننـد کیفـر دفعـات پیشـین باشـد زیـرا گنـاه او در ایـن مرحلـه شـدیدتر و آشـکارتر             نمـی 
ید که پـس از ارتکـاب جـرم    آاین گفته البته درباره کسی صادق می) 1405،257موسوي،.(است

  .در بار دوم و سوم، حال توبه و ندامت واقعی نداشته باشد
اگر ادعاي سیدمرتضی درباره اجماع در خصوص زنا را بپذیریم، در دیگر موارد و در اصـل  

گفتـه هـم   وجوه اعتباري پیش. روي در میان متقدمان و متأخران اجماع وجود نداردهیچمسئله به
سیدمرتضـی نظریـه قتـل شـارب خمـر در      . براي لزوم حکم به اعدام کافی نیست تنهاییهرگز به

گفته درباره زنـا  او معتقد است وجوه پیش. شماردمرتبه سوم را هم از مختصات فقیهان امامی می
پیداست اگر بخواهیم وجـوه استحسـانی و اعتبـاري    ) همان.(در مورد شرب خمر نیز جاري است

کم برخی محرمات شـرعی  بپذیریم، باید اعدام براي تکرار دستذکرشده توسط سیدمرتضی را 
نظرهـاي موجـود در مسـئله میـان     هر روي با توجه بـه اخـتالف   به. جز حدود را هم تجویز نماییم

  .توان به اجماع استناد کردفقیهان نمی
  :توان روایات موجود در این باره را به چند دسته تقسیم کردمی

نظر از جـرم خـاص بیـان    طور کلی و با قطع کرار جرم حدي را بهروایتی که حکم ت:نخست
  :موجب آن را در اختیار داریم که به) ع(در این باره، روایت یونس از امام کاظم. کندمی

  1.»شوندمرتکبان همه کبائر اگر دو بار حد بر آنان جاري شود، در بار سوم کشته می«
                                                                                                                            

؛ 1404،4/72؛ صدوق،1387،7/219کلینی، .(أصحاب الکبائر کلها إذا أقیم علیهم الحدود مرتین قتلوا فی الثالثه. 1
مقام جمع میان دو طوسی در منبع اخیر پیش از نقل روایت یونس در حال شیخ بااین) 1386،10/72؛ طوسی،1387،4/264طوسی،

). همان.(رسنداصحاب کبائر در مرتبه سوم یا چهارم به قتل می: تر بیان کردیم کهما پیش: گویداي دیگر میروایت متعارض در زمینه
» حد«طوسی در استبصار و تهذیب، کلمه  صدوق و شیخ در نقل شیخ. جدا از این مسئله، اختالف در نقل روایت یونس اندك است

  .صورت جمع به کار رفته استبه» حدود«اما در نقل کلینی کلمه . روایت به صورت مفرد ذکر شده است در متن
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شناسـان،  حال، شماري از فقیهان و حـدیث ینباا. این روایت اغلب، صحیح قلمداد شده است
) 1405،7/78؛ خوانساري،1416،13/89اردبیلی،:ك.ن.(توجهی در آن دارندمناقشات سندي قابل

شود که با توجه به اینکه بیشتر روایات، بیانگر حکم جدا از مناقشات سندي، این پرسش مطرح می
از بیـان حکـم کلـی تکـرار جـرم       نقل شده است چرا آن حضـرت ) ع(تکرار جرم از امام صادق

بیان شده است؟ ضمن اینکه در ) ع(سکوت نموده و این حکم توسط امام بعدي یعنی امام کاظم
که گذشت، قتل براي بار چهارم تجویز شده و حتی حکمت ) ع(روایت محمدبن سنان از امام رضا

  .آن هم بیان شده است
کند، اما ارتکاب جرم براي ی ذکر میطور کل روایت دیگري که حکم تکرار جرم را به:دوم

: شیخ صدوق هنگام بحـث از حـد شُـرب خمـر گفتـه اسـت      . داندبار چهارم را موجب اعدام می
اگـر مجـددًا   . شودنوشنده مسکر، خواه شراب انگور باشد یا شراب خرما، هشتاد تازیانه زده می«

همچنین روایت شده که او . رسدمی اگر باز هم مرتکب شد، به قتل. شودنوشید، باز تازیانه زده می
شیخ صدوق نه سند این حدیث را ذکر کرده ) 1404،4/56صدوق،(».شوددر بار چهارم کشته می

احتمال دارد که حدیث در خصوص شُرب خمر باشد یا . و نه متن آن را کامالً گزارش کرده است
اینکه او روایت را در باب همچون روایت یونس، عام و ناظر به همه حدود باشد ولی با توجه به 

آن را به روایتی عطف نموده که درباره شرب خمر سخن » واو«شرب خمر نقل کرده و با حرف 
به همین ترتیب، کلینی هم . گوید، به احتمال قوي، روایت در خصوص شرب خمر بوده استمی

محـدود نمـوده   که این روایت را مرسالً از جمیل نقل کرده، مضمون آن را کامالً به شرب خمر 
الي مباحث فقهیِ در خصوص شرب خمر، بسیاري از فقیهان در البه) 7/218، 1387کلینی،.(است

عـاملی،  : ك.ن.(انـد تکرار جرم به مضـمون ایـن روایـت مرسـل اشـاره کـرده یـا بـدان فتـوا داده         
طور کلی اسـت   بسیاري آن را همچون حدیثی که ناظر به بیان حکم تکرار جرم به)1428،4/334

از همین روي حتی شماري از فقیهان مانند . اند نه خصوص تکرار شرب خمرفسیر و تعبیر کردهت
عالمه، فخرالمحققین و شهیداول در خصوص شرب خمر هم به این رأي که میگسار در بار چهارم 

  )1405،7/129خوانساري،.(اندشود، تمایل پیدا کردهکشته می
هـا هرگـاه کسـی دو بـار     رب خمر که بـر پایـه آن  روایات پرشمار و معتبري در باب ش :سوم

شراب بنوشد و هر بـار حـد بـر او جـاري شـود، چنانچـه بـراي بـار سـوم شـراب بنوشـد، کشـته             
مضمون همه یا بسیاري از این روایات همچون صـحیح  ) 479-1386،18/476حرعاملی،.(شودمی

  :این است که)ص(از پیامبر) ع(سلیمان پسرخالداز امام صادق
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ه شراب بنوشد را تازیانه بزنید، اگر مجدداً شراب نوشید، وي را تازیانه بزنید و اگر کسی ک«
  )476همان،(».براي بار سوم شراب نوشید، وي را بکشید

  .نقل شده است) ص(شمار دیگري از روایات متضمن این حکم از پیامبر
کـه  -الرضـا  قهدر ف. حال درباره حکم تکرار شرب خمر روایات دیگري هم وجود داردبااین

مرتکبان گناه کبیره هرگاه دو بار حد بر آنان جـاري  «:آمده است که 1-زعم برخی معتبر استبه
الفقه المنسوب إلی .(»شودشوند جز میگسار که در بار چهارم کشته میشود در بار سوم کشته می

مر براي بار این نقل با توجه به روایات فراوانی که شرب خ)1406،309،)ع(علی بن موسی الرضا
سـنت هـم روایتـی    در منـابع اهـل  . انگیز اسـت داند، به نوبه خود شگفتسوم را موجب اعدام می

بکــربن .(شــودوجــود دارد کــه بــر پایــه آن، مرتکــب شــرب خمــر در مرتبــه چهــارم اعــدام مــی 
ایـن   2)به نقل از همـان .(اندنسائی و حاکم نیشابوري این حدیث را نقل کرده) 1415،306عبداهللا،

شـود کـه   گاه ادعا می. سنت قرار نگرفته استوایت البته چندان مورد توجه جمهور فقیهان اهلر
شود که ایـن حکـم مربـوط    گاه هم گفته می) همان.(این روایت با اجماع فقیهان نسخ شده است

در )همـان .(به اوایل دوران تشریع حرمت خمر بوده و بعداً با احادیـث دیگـري نسـخ شـده اسـت     
. مند یا مصلحتی قلمداد شده است و نه قانون ازلـی و ابـدي شـرع   کم از احکام زمانواقع، این ح

موجب آن، اعدام شارب در مرتبـه پـنجم    کنند که بهها همچنین به روایت صحیحی اشاره میآن
  )309همان، ص.(صورت خواهد گرفت

ربوط بـه بـار   در این باره را جدا از اینکه حکم قتل م) ص(آنچه اصل صدور روایتی از پیامبر
کند این است که سه روایت موجود در منابع روایی شیعی، متضمن سوم یا چهارم باشد تأیید می

در دو روایت نیـز، سـیره   ) 479-1386،18/476حرعاملی،.(است) ص(از پیامبر)ع(نقل قول امامان
ن، هما.(گزارش شده است)ع(و امام کاظم) ع(در این باره توسط امام صادق) ص(و روش پیامبر

سـان هـم گـزارش منـابع روایـی شـیعی و هـم منـابع سـنی از سـیره و روش           بدین) 11و4روایات 
دسـت نبـودن روایـات موجـود در منـابع شـیعی،       البته یـک . در این باره یکسان نیست) ص(پیامبر

درست اسـت کـه بیشـتر روایـات، اعـدام در بـار سـوم را        . سازدداوري در این باره را دشوار می
.، اما دیدیم که گزارشی از اعدام در بار چهارم هم وجود داردکنندگزارش می

                                                                                                                            
، )ع(علی بن موسی:(ك.براي مالحظه گزارشی از دیدگاه محدثان و فقیهان پیرامون اعتبار یا عدم اعتبار این کتاب، ن. 1

1406 :10.(  
  .م إن شربها فاجلدوه، ثم إن شربها فاقتلوهمن شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شربها فاجلدوه ث. 2
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هـا ارتکـاب زنـا بـراي بـار      موجـب آن  سه روایت در خصوص تکرار جرم زنا که بـه :چهارم
. درباره تکـرار زناسـت  ) ع(یکی از این سه، معتبره ابوبصیر از امام صادق. چهارم مجوز قتل است

کند و هر بار حد بر او جاري شـود، در بـار چهـارم کشـته     برابر این روایت، زانی اگر سه بار زنا 
  )1387،7/191کلینی،.(شودمی

این ). تردید از محمدبن مسلم راوي است.(دیگري روایت عبید بن زراره یا برید عجلی است
ــافی ــت در کــ ــی،(روایــ ــه)7/235، 1387کلینــ ــدوق،(، الفقیــ ــذیب)1404،4/144الصــ و تهــ

یـک از ایـن سـه نقـل، داراي سـند      امـا روایـت در هـیچ    .نقل شده اسـت ) 1386،10/32طوسی،(
کم اصبغ بن اصبغ از راویان حدیث اسـت کـه مجهـول و    در هر سه سند، دست. استواري نیست
هاي دانشمندان رجالی بزرگ مانند رجـال نجاشـی، رجـال شـیخ     نام او در کتاب. ناشناخته است

یی در کتاب رجال خود، بـا اشـاره بـه    اهللا خوآیه. الرجال عالمه ذکر نشده استطوسی و خالصه
] 1372،4/131موسـوي خـوئی،  .[برخی روایات او توثیق و حتی مدحی براي او ذکر نکرده است

. ضمن اینکه متن حدیث به گزارش شیخ کلینی و شیخ طوسی با نقل شیخ صدوق متفاوت است
شیخ صدوق، روایت درباره کنیز است اما در نقل ) ع(در دو نقل اخیر، پرسش راوي و پاسخ امام

درست است که حکم عبد و کنیز از این لحاظ یکسان است اما این اخـتالف،  . درباره عبد است
عالوه در مـتن حـدیث بـه گـزارش کلینـی و      به. کندتر میجهات وهن و ضعف حدیث را فزون

  :رغم اختالفی اندك آمده است کهطوسی به
پنجـاه تازیانـه زده   : فرمـود ) ع(امـام . سـیدم درباره کنیزي که زنـا کـرده پر  ) ع(از امام صادق«

چرا در بار : پرسیدم. شودهرگاه کنیز هشت بار زنا کند، رجم می: فرمود) ع(شود تا اینکه اماممی
زیرا انسان آزاد هرگاه چهار بار زنا کند و حد بـر او جـاري شـود، کشـته     : فرمود) ع(هشتم؟ امام

ــی ــراي        . شــودم ــار زنــا کنــد ب ــز اگــر هشــت ب ــم مــی   پــس کنی حــر (».شــودبــار نهــم رج
  1)1386،18/387عاملی،

بـرده در بـار هشـتم کشـته     : سـت کـه  ولی در متن حدیث بـه گـزارش شـیخ صـدوق آمـده ا     
گــزارش شــیخ کلینــی و طوســی   ســان، مــتن حــدیث دربــدین)1404،4/44صــدوق،.(شــودمــی

فی نیست حال، این احتمال منتبااین. خود مضطرب و با نقل شیخ صدوق هم مغایر استخودي به
                                                                                                                            

کنیز اگر تا چهار بار زنا کند، در بار چهارم باید : آمده است که) ص(سنت هم به نقل از پیامبردر برخی منابع روایی اهل. 1
- خودياین مضمون بر فرض صحت صدور، به)4446، حدیث656، 1422نیسابوري،: ك.ن.(توسط صاحب آن فروخته شود

  .نافاتی با حکم مذکور در منابع امامیه نداردخود م
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شـدن زانـی در بـار    که به قرینه قتل زانی در بار نهم کـه معنـاي روایـت اسـت، مقصـود از کشـته      
بـدین سـان دوگـانگی و اضـطرابی در مـتن      . چهارم، مرتبه پس از چهارم یعنی مرتبه پنجم باشـد 

طوسی در پذیرفتن قول بـه اعـدام زانـی در بـار پـنجم در کتـاب        شاید شیخ. روایت وجود ندارد
که شیخ طوسی در مقدمه چنان. به این روایت هم نظر داشته است) 1407،5/408طوسی،(فخال

را » المبسـوط «و سـپس  » الخـالف «را نگاشـته، پـس از آن   » النهایـه «مبسوط آورده است او ابتـدا  
اي نـوعی عـدول از نظریـه   سان فتواي او در خـالف بـه  بدین) 3-1351،1/2طوسی،.(نگاشته است

هرچند روایت حمید بـن زیـاد دربـاره تکـرار زنـا کـه       . نهایه برگزیده استاست که او درکتاب 
این احتمال )1387،7/235کلینی،(کند،تري بر قتل عبد در بار هشتم داللت میطور نسبتاً روشن به

حال اختالف در نقل این روایت سبب شده تا فقیهان نیـز دربـاره حکـم    بااین. کندرا تضعیف می
گروهی به لزوم قتل در بار چهارم، و گروهی در . ظر یکسانی نداشته باشندتکرار زناي بردگان، ن

تـر گذشـت نیـز بنـا بـر      روایت محمدبن سنان که پـیش )1404،4/208عاملی،.(بار پنجم فتوا دهند
  .کندوجهی بر قتل زانی در بار چهارم داللت می

حال، ا این ب. روایت خاصی در دسترس نیستدر خصوص تکرار لواط و مساحقۀ موجب حد، 
 1.دست و هماهنگ نیستنداما این روایات، یک. برابر روایاتی چند، حد لواط همچون حد زناست

بــه همــین ترتیــب، در روایتــی هــم آمــده اســت کــه حــد مســاحقه همچــون حــد زانــی             
اعتنایی برخوردار نیست، مساحقه هرچند روایتی که از سند قابل) 1386،18/425حرعاملی،.(است

اگر با توجه به این روایات، لواط و مساحقه را از ) 3همان، روایت.(دانسته است را همچون لواط
نظر حکم تکرار هم، به زنا ملحق نماییم، ارتکاب مساحقه و لواط در بار چهارم هم بنا بر برخـی  

شک چنین تنزیـل و سـپس تعمیمـی خـالی از     ولی بی. وجوه همچون زنا موجب قتل خواهد بود
تنزیالت، این احتمال وجود دارد که مقصود از تنزیل، یکسانی آن دو امر  در همه. اشکال نیست

ها هاي عقَالیی نیز چنین است؛ تنزیلدر تنزیل. تنها در یک یا چند حکم باشد نه همه احکام و آثار
اصل و قاعده مرجعی در این باره وجود . گاه در جمیع آثار است، گاه در برخی از احکام و آثار

هر مورد باید به لحن دلیل تنزیل و مناسبت حکم و موضوع توجه کرد مگر اینکه این  ندارد و در
                                                                                                                            

حرعاملی، .(شود، همچون حد زانی استحد کسی که با وي لواط می: آمده است که) ع(در روایت زراره از امام باقر. 1
روایاتی ) 7و  3، روایت417همان، ص.(حد لوطی مانند حد زانی است: در روایاتی چند هم آمده است که) 1386،18/416

قتل  -خواه لوطی محصن باشد یا غیرمحصن- ر این باره آهنگی متفاوت دارند و کیفر لواط در فرض دخول را مطلقاً دیگر د
مجازات فاعل همچون . به حکم برخی دیگر از روایات، میان فاعل و مفعول تفاوت است) 2، روایت416همان، ص.(دانندمی

  ).      4، روایت417همان، ص.(مجازات زانی است ولی کیفر مفعول در هر حال قتل است
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به . ها به اولویت استناد کنیمتر از زنا قلمداد کنیم و براي تعمیم حکم تکرار بداندو جرم را زشت
ریاض، قول به قتل براي مساحقه در بار چهارم که هم آشکارتر و هم مشهورتر گزارش صاحب 

  )1418،16/21طباطبائی،.(گزیده عموم فقیهان متأخر استاست بر
تـر نیـز گذشـت    در این روایت کـه پـیش  . است) ع(روایت محمدبن سنان از امام رضا: پنجم

  :آمده است که
علت قتل مرد و زن زناکار پس از سه بار زنا و اقامه حد بر آنان این است کـه آنـان سـزاوار    «
] بـا وجـود تکـرار جـرم    [نان به تازیانه است تا آنجاکه گویی آنـان اعتنایی آنیز به دلیل بی. اندقتل
علت دیگر آن است کـه کسـی کـه خداونـد و حـد را      . پندارند که زنا براي آنان حالل استمی

شـــود زیـــرا بـــه کفـــر وارد شـــده ســـبک بشـــمارد، کـــافر اســـت پـــس قتـــل او واجـــب مـــی
  )1386،18/388حرعاملی،(».است

حـال جـدا از اعتبـار سـند     بـااین . سنان ضعیف اسـت مدبنگذشت که این روایت به دلیل مح
تـوان آن را دسـته و نـوعی جداگانـه     روایت، به گمان ما گرچه در خصوص تکرار زناست، مـی 

قلمداد کرد زیرا روایت، معلل است و بیش از آنکه مالك جواز اعدام را امري تعبدي و توقیفی 
شـمردن حـد و کفـر عملـی بـه احکـام و       لتأثیري مجازات، استخفاف و نوعی حالقرار دهد، بی

صرفاً که بنابر این روایت، بعید است بتوان کسی را . شماردمقررات را موجب حکم به اعدام می
به دلیل ضعف نفس و سستی اراده، مکرراً مرتکب جرم شده اعدام کرد چه رسد بـه کسـی کـه    

  .رغم تکرار جرم، درهرحال از کرده خویش پشیمان استبه
توضیح اینکه بنا بر مشهور، سـرقت در بـار اول   . روایت در خصوص تکرار سرقت دو:ششم

سرقت در بار دوم موجب قطع قسمت جلوي پاي . موجب قطع چهار انگشت دست راست است
البتـه در منـابع غیرشـیعی    ) 1428،4/361عـاملی، .(چپ و در بـار سـوم موجـب حـبس ابـد اسـت      

با سارقان در مرتبه سوم و تجـویز کیفـر دیگـري    ) ع(هاي دیگري از شیوه رفتار امام علیگزارش
گذشت که شیخ مفید هم به آزادي دزد از حبس در فرضی که توبه 1.جز حبس هم وجود دارد

                                                                                                                            
مردي را به نام : اند کهقدامه در المغنی و متقی هندي در کنزالعمال آوردهحزم درالمحلّی، ابنعبدالرزاق در المصنف، ابن. 1

او باز هم دزدي کرد و عمر مجازات قطع . عمر دست او را قطع کرد. سدوم که مرتکب سرقت شده بود  نزد عمر آوردند
عمر خواست باز هم دست او را قطع . مجدداً براي بار سوم او را به جرم سرقت نزد عمر آوردند. در مورد او اجرا کرد را] پا[

؛کنایه از .گاه حضرت به آیه محاربه استدالل کردآن. او تنها یک دست و یک پا دارد. این کار را نکن: فرمود) ع(علی. کند
سزاوار نیست او را چنان کیفر کنی که پایی : گاه فرمودآن] یک پاست اینکه حداکثر کیفر محارب، قطع یک دست و

عمر هم او را . یا او را تعزیر نما یا زندانی کن. نداشته باشد تا بر آن تکیه کند و دستی نداشته باشد که با آن غذا بخورد
در محضر : اند کهري گزارش کردهگفته از ابوسعید مقبهمچنین منابع پیش). 1425،83عبداهللا بن سلیمان، .(زندانی کرد
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حتـی شـماري   ) 1430،802مفید،.(نموده باشد و امام آزادي او را به مصلحت بداند، فتوا داده بود
برخـی  )432، 1417حلبی،:ك.ن.(اندنوط دانستهکلی به رأي و تصمیم امام ماز فقیهان مسئله را به

کـردن سـارق در   دهد که هدف از زندانتعابیردر روایات موجود در منابع روایی امامیه نشان می
دربـاره شـیوه   ) ع(در روایت زراره از امام بـاقر . داشتن جامعه از شر سارق استبار سوم، دورنگه

  : م آمده است کهدر بار سو) ع(کردن سارقان توسط امام علیتنبیه
داشــــت و مــــردم را از شــــر او حفــــظ امــــام او را بــــراي همیشــــه در زنــــدان نگــــاه مــــی«

  )1386،18/492حرعاملی،.(»نمودمی
سـازي بزهکـار بـوده    دهد که هدف از حبس ابد همان دفاع اجتمـاعی و نـاتوان  این نشان می

جازات جز حبس ابـد هـم   اي دیگر از مبسا با شکل و شیوهاین هدف و فایده اجتماعی چه. است
هاي حبس ابد بعید است شارع مقـدس اسـالم،   ها و پیچیدگیبا توجه به دشواري. به دست بیاید

زمان نشـان   فتواي شیخ مفید، هم. راه را براي کیفرهاي دیگر در فرض وجود مصلحت بسته باشد
داشـتند و  نمی دهد که فقیهان توجه به عنصر مصلحت براي کارآمدکردن کیفر را از نظر دورمی

. نگریستندها و نیازهاي متعارف میبدین گونه احکام به دید انعطاف و لزوم تطبیق آن با واقعیت
  . اي فاصله گرفته استرفته از این نوع نگاه تا اندازهفقه جزائی در تحوالت تاریخی خود، رفته

تـوجهی از  ر قابـل تر سه بار دزدي کـرده باشـد، شـما   هرروي درباره اعدام سارقی که پیشبه
چهـارم سـاکت   بـار  کنـد، از بیـان حکـم اعـدام بـراي      روایات که حکم تکرار سرقت را بیان می

حـال در دو  بـااین ) 496-18/492، 1386؛حـر عـاملی،  120-1386،10/118طوسـی، : ك.ن.(است
روایت به قتل سارق در بار چهارم اشاره شده است؛ نخست، موثقه سماعه بـن مهـران اسـت کـه     

شـیخ  ) 1386،10/118طوسـی، .(آن، ارتکاب سرقت در بار چهارم موجب اعدام اسـت  موجب به
اگـر  : روایت شده است که«:طور ارسال نقل کرده است با این تعبیر که صدوق هم روایتی را به

  )1404،4/63صدوق،(.شودسارق در زندان دزدي کند، کشته می
  .ماعهدور نیست که این گزارش اشاره باشد به همان روایت س

                                                                                                                            
رأي شما : به یارانش گفت) ع(امام. مردي را که دست و پایش قطع شده بود و مجدداً دزدي کرده بود آوردند. بودم) ع(علی

ام؛ در این صورت او را کشته: فرمود) ع(امام. دهیماو نظر می] دست[ما به قطع ! اي امیر مؤمنان: در این باره چیست؟ گفتند
کند؟ و چگونه سان غسل میگیرد؟ چهخورد؟ چطور وضو میدر این صورت چگونه غذا می. ل آنکه کیفر او قتل نیستحا

گاه وي را از زندان بیرون آورد و مجددًا با آن. مدتی او را زندانی کرد) ع(سازد؟ امامنیازهاي عادي خود را برآورده می
-آن. هم، سخنان نخستین خود را به آنان یادآور شد) ع(علی. رار کردندآنان سخن پیشین خود را تک. یارانش مشورت کرد

  )84همان،.(گاه او را شدیداً تازیانه زد و از زندان آزاد نمود
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دربـاره دزدي کـه پـنج بـار     ) ص(موجـب آن، پیـامبر   سنت که بهروایتی در منابع روایی اهل :هفتم
عی در مقام احتجاج با فقیهـان اهـل   شماري از فقیهان شی. سرقت کرده بود، به اعدام حکم نموده است

ن روایـت اشـاره   تواند مجوز حکم به اعدام باشد، بـه ایـ  سنت براي اثبات اینکه تکرار جرم اجماالً می
شیخ طوسی هم در خالف ازجمله ) 1417،432؛حلبی،1405،263موسوي،: ك.براي نمونه ن.(اندکرده

) 1407،5/408طوسـی، .(مستندات قول به اعدام زانی و قاذف در مرتبه پنجم را روایـات دانسـته اسـت   
د هم مستند ایـن  شای. شاید نصوصی در اختیار شیخ و دیگر فقیهان بوده که اکنون دردسترس ما نیست

رده زانـی را در بـار نهـم تجـویز     فتوا روایت برید عجلی باشد که به گزارش خود شیخ طوسی، قتـل بـ  
القاعده شخص آزاد در بار پنجمی که مرتکب عمل مستوجب با قیاس حکم برده به آزاد، علی. کندمی

هایه، محقق در شرایع و عالمه بسیاري از فقیهان ازجمله شیخ طوسی در ن. شود، به قتل خواهد رسیدحد 
عمـل   گـاه کـه بـراي بـار نهـم مرتکـب      قتـل وي را آن  در مختلف در مورد تکرار جرم توسـط بـرده،  

گذشت که روایت برَید این تفسیر و )1413،14/372عاملی،: ك.ن.(اندمستوجب حد شود، جایز دانسته
  . کندفی نمیکلی نتعبیر را که زانی حر باید در بار پنجم به قتل برسد به

موجب آن، اگر کسی  شود که بهبه همین ترتیب، در خصوص قوادي هم گاه به روایتی اشاره می
اه توبـه کنـد تنهـا تازیانـه زده     هرگـ . شـود تـا توبـه کنـد    براي بار چهارم قوادي کند، از او خواسته مـی 

ایـن  . شـود کند، اعدام مـی  و خواسته شود توبهآنکه از ااما اگر براي بار پنجم قوادي کند، بی. شودمی
روایت اکنون در منابع روایی موجود وجود ندارد اما شماري از فقیهان متقدم ازجمله علـی سـبزواري   

  1)1421،584سبزواري،.(اندبه مضمون آن اشاره کرده) ق700الیدرگذشته حو(قمی
زنـا،  کـم در مـورد   ها چندان مشـهور نیسـت، دسـت   اي از روایات که نقل آنسان دستهبدین

قذف، سرقت و قوادي، اعدام را براي کسی که بـراي بـار پـنجم مرتکـب عمـل مسـتوجب حـد        
  .نمایدشده، تجویز می

ز جرایمـی کـه اکنـون حـد شـناخته      روایاتی که حکم اعدام را بـراي تکـرار برخـی ا    :هشتم
  . دست و سازوار نیستندحتی این دست اخبار نیز یک. کندشوند تجویز مینمی

شویم که روشن نیست که در روایت یونس که ارتکاب گناه کبیره را بـراي بـار    باید یادآور
دور نیست . داند، مقصود از حد، معناي اصطالحی آن در برابر تعزیر استسوم موجب اعدام می

  .که مقصود در این دو روایت، معنایی اعم از حد و تعزیر باشد
                                                                                                                            

) 264-247، صص1389نوبهار، : ك.ن.(حال در خصوص قوادي این احتمال مطرح است که قوادي اصوالً حد نباشدبااین. 1
  )1328،7/64کاسانی، .(میزان تعزیر را هفتادوپنج تازیانه تعیین کرده است) ع(آید که علیسنت هم برمیاز برخی منابع اهل
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دربـاره دو زنـی کـه زیـر یـک      ) ع(صادقافزون بر این دو روایت، در خبر ابوخدیجه از امام 
  :آنکه حاجز و مانعی میان آن دو باشد، آمده است کهپوشش بخوابند، بی

- /1386،18حرعـاملی، .(»شـوند هرگاه سه بار حد بر آنان اجرا شده باشد، در بار چهارم اعدام می«
368 -369(  

هرگـاه  :دهد، روایت شـده اسـت کـه   گزارش می)ق610زنده در(گونه که صهرشتیحتی آن
هرگاه . شود تا توبه کندکسی براي بار چهارم مرتکب عمل مستوجب تعزیر شود از او خواسته می

او در ) 1416،526صهرشتی،(1.شودو آن عمل را انجام دهد، اعدام میبر کار خویش اصرار ورزد 
آنکـه فتـواي خـود را بـه روایـت مسـتند       ه هم همین گونـه فتـوا داده اسـت بـی    الصالمورد تارك

  ) 100همان،.(نماید
درباره تکرار رباخواري ) ع(از سوي دیگر در روایت اسحاق بن عمار و سماعه از امام صادق

ــه   ــت ک ــده اس ــب   «: آم ــار تأدی ــس از دو ب ــاخوار پ ــر رب ــدام   اگ ــد، اع ــاخواري کن ــدداً رب ، مج
درباره مردي ) ع(از امام«: در مرفوعه زراره هم آمده است که)1386،18/58حرعاملی،.(»شودمی

خواري کرده و سه بار نـزد حـاکم احضـار    تر سه بار روزهکه در ماه رمضان دستگیر شده و پیش
کـه در  درحـالی ) 6/179همـان، .(»شـود در نوبـت سـوم اعـدام مـی    : فرمـود ) ع(شده پرسیدم؛ امام

درباره مردي پرسیدم کـه گواهـان   ) ع(از امام«: آمده است که) ع(صحیح برید عجلی از امام باقر
از او : فرمـود ) ع(امـام . اند که او سه روز از ماه رمضان را افطار کـرده اسـت  شهادت داده علیه او

اي؟ اگـر بگویـد نـه، امـام وظیفـه دارد او را      آیا با افطارکردن مرتکب گناه شده: شودپرسیده می
رسـد ایـن دو   بـه نظـر مـی   )179همـان، ص .(»کنـد آري، امام او را تنبیه می: اما اگر بگوید. بکشد

یت ناظر به بیان حکم فرض واحدي نیستند؛ هرچند عالمه در منتهی با نقـل مضـمون روایـت    روا
اي دیگر، آن را با روایت پیشین ناظر به یک فرض دانسته و روایـت اخیـر را از سـر    گونهاخیر به

  )1412،9/174حلی،.(احتیاط در رعایت جان آدمی ترجیح داده است
ها بتوان ضمن تحلیل و توجیه روایات به م که بر پایه آنپردازیدر ادامه به بررسی دالیلی می

.ظاهر متعارض، حکم به عدم لزوم اعدام مرتکب جرم حدي را موجه و مشروع دانست
                                                                                                                            

هاي در برخی نسخه. أنه متى عزر المرء رابعه استتیب فإن أصر وعاد إلى ما یوجب التعزیر ضرب عنقه واهللا أعلم: و روي. 1
هرگاه کسی براي بار چهارم به : رت این است کهبر این پایه، معناي عبا. ، واژه عرّض آمده است»عزر«اصباح به جاي 
چنانچه بر کار خویش اصرار . شود که توبه نمایدنماید که موجب تعزیر است، از او خواسته می] جز قذف[دیگري تعریضی

  )1410،23/127مروارید،.(شودبورزد و عملی را که موجب تعزیر است، انجام دهد، اعدام می
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  دالیل نظریه امکان عدم اجراي اعدام براي تکرار جرم. 5
  تعارض و ناسازواري شدید روایات موجود. 1. 5

مـثالً روایـاتی کـه سـرقت و زنـاي بـار       . ر سـازگارند برخی از روایات گذشته البته با یکـدیگ 
داند با مرسله صدوق که ارتکاب مطلق جرایم حدي یا شرب خمر را چهارم را موجب اعدام می

هـایی از ایـن روایـات بـا یکـدیگر سـر       اما دسـته . داند، سازگارندبراي بار چهارم موجب حد می
یـت یـونس بـا مرسـله جمیـل، بـا لحـاظ        جدا از تعارض روا. تعارض و ناسازواري شدیدي دارند

رسـد، اگـر همـه ایـن روایـات را در      اینکه شمارگان حدود بنا بر تفسیر مشهور از حد، به ده نمی
اي براي مجموعـه ) ع(توان پذیرفت معصومانموقعیت قانونگذاري ابدي فرض کنیم، چگونه می

این همـه احکـام متفـاوت و     ها تقریباً به عدد انگشتان دو دست است،از جرایم که شمارگان آن
  ناهماهنگ را وضع یا اعالم فرموده باشند؟

گونه که در صحیحه یـونس انعکـاس   نابردار آنسو با لحنی تأکیدآمیز و به ظاهر تخصیصاز یک
بنـابراین،  . کم چهار حد، حکم دیگـري دارد که دستیافته، حکم همه حدود بیان شده است درحالی

گونـه کـه در   دانستن روایات تکـرار زنـا و دیگـر جـرایم، آن    و خاص عام قلمدادکردن روایت یونس
، 1428عـاملی، :بـراي نمونـه نـوك   (و بسیاري از فقیهان آمده اسـت، )1386،10/43(گفتار شیخ طوسی

نـوعی   چنـین حمـل و تفسـیر و تعبیـري بـه     . براي رفع تعارض روایات موجود کارسـاز نیسـت  )4/305
  . که لحن آن تخصیص نابردار است، دشوار است تخصیص عامی. انجامدتخصیص اکثر می

با وجود روایات خاص درباره سرقت و زنا دشوار است بتوان در ایـن دو مـورد بـه مضـمون     
روایت یونس عمل کرد و با تقویت مضمون آن با استناد به روایاتی که در شرب خمر، اعدام را 

ه تکـرار هـر جـرم حـدي بـراي سـه بـار        کند، لزوم قتل به بار سوم را ببراي مرتبه سوم تجویز می
که محقق اردبیلی یادآور شده، جمع زیـادي از فقیهـان، مخـالف بـا     ویژه اینکه چنان تعمیم داد به

مفیـد، سیدمرتضـی،   طوسی در نهایـه و مبسـوط، شـیخ   شیخ . اندمضمون صحیحه یونس فتوا داده
حمزه، کیدري، محقق زهره، ابنبنالدین ابوالصالح حلبی، صهرشتی، ابرّاج، تقیسلّار، قاضی ابن

ــامع  ــاد و ابــــن 1الجوامــــع،حلــــی، صــــاحب جــ ــه در ارشــ ــدادي از ایــــن  عالمــ جنیــــد بغــ
ویـژه از سـوي    این همه فتواي مخالف با روایت یونس بـه ) 1416،13/87اردبیلی،:ك.ن.(اندجمله

  . کاهدگمان از اعتبار این روایت میفقیهان متقدم، بی
                                                                                                                            

.است» مجمع البیان فی تفسیر القرآن«الم طبرسی صاحب کتاب االسظاهراً مقصود، امین. 1
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جـز مرتکـب گنـاه    » أصـحاب الکبـائر  «وایت، بعیـد اسـت تعبیـر    نظر تحلیل محتواي راز نقطه
ایـن واژه در بـاب مـرتکبین    : شـود گاه گفته می. سنگین و بزرگ، بار معنایی خاصی داشته باشد

ــناخته    ــاص، واژه شـ ــتوجب قصـ ــال مسـ ــرات و اعمـ ــدود و تعزیـ ــم از حـ ــرائم اعـ ــدهجـ اي شـ
هـم  ) ص(ن تعبیـر در زمـان پیـامبر   هـا ایـ  ولی برابر برخی نقل) 1387،119آبادي،ده حاجی.(نیست

از ) ع(بــه گــزارش خطیــب بغــدادي ایــن تعبیــر در حــدیثی کــه امــام حســین . رایــج بــوده اســت
در زبـان محـاوره گـاه    ) 6/154ق، 1417بغدادي،.(نقل کرده نیز عیناً به کار رفته است) ص(پیامبر

) ص(بنا بر نقل، پیامبر).106همان،.(شده استهم استفاده می» الکبائراهل«براي بیان این مفهوم از 
گاه شفاعت از اصحاب کبائر ) 1414،380طوسی،.(الکبائر را هم داده استوعده شفاعت از اهل

بـا گسـترش   ) 1403،2/355صـدوق، .(بـه شـمار آمـده اسـت    ) ص(هاي پیـامبر رحمـت  از ویژگی
ر رفتـه  یافتن نقش گناه بر ایمان، این واژه در مباحث کالمی هـم بـه کـا   مباحث کالمی و اهمیت

  )1979،1/61شهرستانی،.(است
داراي بـار معنـایی خاصـی باشـد و     » اصحاب الکبـائر «حال، این احتمال منتفی نیست که بااین

شاید مقصود از آن به قرینه کلمه اصحاب کـه در اینجـا بـه    . مجرمان عادي صرف را در برنگیرد
هکـاري خـوي   بـا گنهکـاري و بز   معناي مصاحب و همنشـین اسـت، کسـانی اسـت کـه چنـدان      

روي از ارتکـاب  هیچاند و بهاند که پیوسته مصاحب و همنشین همه انواع معاصی و گناهانگرفته
  . دارندجرم دست برنمی

پذیرفتن اینکه ارتکاب هر عمل مستوجب حدي در بار چهارم موجب اعدام است نیز دشوار 
همه جـرایم حـدي تجـویز     است هرچند این رأي نسبت به رأیی که اعدام در مرتبه سوم را براي

امـا الزمـه آن کنارگذاشـتن صـحیحه یـونس، انبـوه       . تر اسـت کند، به رعایت احتیاط نزدیکمی
روایات معتبر مربوط به جواز قتل شارب خمر در مرتبه سوم و نیـز روایـاتی اسـت کـه اعـدام را      

ایـاتی کـه   همچنین ایـن رأي بـا رو  . کندبراي ارتکاب عمل مستوجب حد در بار پنجم تجویز می
کند ناسـازگار  کیفر اعدام براي تکرار برخی جرایم تعزیري مانند ربا را در نوبت سوم تجویز می

  .در واقع این رأي مستلزم کنارگذاشتن شمار زیادي از روایات موجود در این باره است. است
 کندعموم صحیحه یونس که قتل در بار سوم را تجویز می: همچنین دشوار است بتوان گفت

تخصیص خورده است ولـی در بقیـه مـوارد    ) مساحقه و لواط(با ادله مربوط به زنا و ملحقات آن
نـابردار اسـت؛ ضـمن اینکـه خـود      صکنیم زیرا لحن این صحیحه تخصـی به همان عموم عمل می

ویژه اگر روایت جمیل در واقع ناظر به تکرار همـه   نوعی دچار تعارض با مرسله جمیل است بهبه
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تعمیم حکم زنا به قذف و قوادي هم، برخالف موازین و . خصوص شرب خمر باشد جرایم و نه
انـد کـه   ویژه اینکه برخی در خصوص قـوادي بـه روایتـی اشـاره کـرده      نوعی قیاس ناروا است به

  )1421،584سبزواري،.(کنداعدام را براي ارتکاب این عمل در بار پنجم تجویز می
باره، هرگـاه دلیلـی بـراي اثبـات حکـم خاصـی بـراي        گذشت که بر پایه اصل مرجِع در این 

اي عمـل کنـیم کـه کیفـر جـرایم را      تکرار جرم معینی در اختیار نداشته باشیم، باید به اطالق ادله
بنابراین اگر کسی روایـات قتـل شـارب خمـر در بـار سـوم را       . اندمطلقاً و درهرحال تعیین کرده

امـا حتـی   . ها عمل خواهد کرد، در این باره به آنروایاتی از جنس بیان حکم الهی و ابدي بداند
الحاق مساحقه و لواط به زنا صرفاً با استناد به روایتی که مسـاحقه را زنـا دانسـته اسـت، خـالی از      
اشکال نخواهد بود زیرا روشن نیست که مقصود از این روایـت، تنزیـل در همـه احکـام و آثـار      

  .باشد
شد که با تکیه بر یک یا دو روایت موجود درباره در خصوص سرقت نیز اگر کسی بر آن با

توان به قتل وي فتوا داد، دلیلی ندارد که آن را مشمول روایـت یـونس   اعدام سارق در زندان می
که دلیلی ندارد که حکـم آن بـه جـرم شـرب     کند چناننماید که قتل را در مرتبه سوم تجویز می

  .خمر، قیاس و بدان ملحق شود
اند و روایات مربوط به تکرار یات شرب خمر با روایت یونس هماهنگدرست است که روا

ها با یکدیگر زنا و سرقت با مرسله صدوق؛ اما لحاظ این هشت دسته روایت و سنجش نسبت آن
اگر روایات مربوط به تکرار زنا و سرقت . هاستدر آنِ واحد، نشانگر تعارض آشکاري میان آن

و بگوییم مرتکبان جرایم حدي جز در مورد ارتکاب سرقت  را مخصص روایت یونس قرار دهیم
شوند سر جمـع ایـن سـه دسـته     در بار سوم کشته می) و ملحقات آن یعنی لواط و مساحقه(و زنا 

روایات، با مرسله صدوق و روایت جمیل متعارض خواهد بود؛ البته بنابر اینکه مضمون روایت را 
اگر هم مضمون روایت بـه  . بدانیم از حد و تعزیر ناظربه تکرار مطلق جرایم حدي یا جرایم اعم 

خواهـد بـود بـر عمـوم بـه ظـاهر       خصوص شرب خمر نـاظر باشـد، روایـت، تخصـیص دیگـري      
  .سازدتر مینابردار یونس و وضعیت روایت یونس را به لحاظ کثرت تخصیص پیچیدهتخصیص

آن با روایت یونس، قبل و اگر مضمون مرسله جمیل، عام و ناظر به تمام جرایم باشد، نسبت 
که مضمون روایت را به خصوص شرب خمر درصورتی. سنجی همچنان تباین استبعد از نسبت

ناظر بدانیم، تعارض انکارناپذیري میان این روایت و روایات معتبر و متعددي که شرب خمـر در  
م شارب خمر در دانند رخ خواهد داد مگر اینکه روایات مجوز اعدابار سوم را موجب اعدام می
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حتی بر این پایـه  . ها بر تنها روایت موجود در این باره ترجیح دهیمبار سوم را به دلیل کثرت آن
سـو روایـت یـونس را محـور و مرجـع تفسـیر و تعبیـر        همچنان با این مشکل مواجهیم که از یک

ه و که خود این روایت دچار نوعی تخصـیص مسـتهجن شـد   ایم درحالیدیگر نصوص قرار داده
ــده اســت    ــه شــرب خمــر محــدود ش ــورد آن عمــالً ب ــع. م ــیاق آن،   در واق ــا آنکــه لحــن و س ب

  .نابردار است در عمل دچار انبوهی تخصیص شده استتخصیص
وفصل تعـارض موجـود بـدین روش کـه نسـبت برخـی از دالیـل را جـدا از         ضمن اینکه حل

اسـت، حـل   » انقـالب نسـبت  «بـه   تعارضشان با دالیل دیگر مورد توجه قرار دهیم، بر پایه اعتقـاد 
فاضـل  . اي کامالً اختالفی اسـت اي که مستلزم انقالب نسبت باشد مسئلهتعارض روایات به شیوه

پذیرنـد ولـی   محقق نائینی و شماري از پیروان او انقالب نسبت را می) 1417،121النراقی،(نراقی،
؛ 1431،2/543الصــدر،: ك.ن.(کننــدخراســانی آن را انکــار مــیبســیاري دیگــر ازجملــه محقــق 

در مقام جمع میان ادله متعارض، مـانعی  » انقالب نسبت«بر مبناي پذیرش ) 1420،515الخراسانی،
اي با یکدیگر جمع شوند که نسبت یک دلیل پس از مالحظه گونهندارد که روایات متعارض به

اکـرام همـه   «: ماید کهمثالً اگر دلیلی مقرر ن1.آن با دلیلی دیگر، نسبتی متفاوت با حالت اول باشد
موجـب   و بـه » اکرام همه دانشمندان واجـب نباشـد  «: و برابر دلیلی دیگر» دانشمندان واجب است

در وضـع اولیـه، نسـبت میـان دلیـل اول و دوم      » اکرام دانشمندان عادل واجب باشد«دلیل سومی 
امـا  . ن دو حکـم کـرد  اند و بنا به قاعده باید بـه تسـاقط آ  این دو دلیل کامالً متعارض. تباین است

: اگر دلیل سوم را مخصص دلیل اول قرار دهیم، سرجمع دلیل اول و سـوم ایـن خواهـد بـود کـه     
در این صورت، نسبت میان برآیند دلیـل اول و سـوم بـا دلیـل     . اکرام دانشمند عادل واجب است

» تانقـالب نسـب  «بنـا بـر پـذیرش    . کنـد دوم از حالت تباین به عموم و خصوص مطلـق تغییـر مـی   
نمودن دلیـل خـاص بـر عـام حکـم نمـود کـه        توان میان آن دو نیز جمع عرفی نمود و با مقدممی

                                                                                                                            
ها یکی باشد؛ مانند اینکـه نسـبت میـان همـه ادلـه      هرگاه در مقام جمع میان بیش از دو دلیل متعارض، نسبت میان همه آن. 1

جـا کـه   آن. متعارض، عموم و خصوص من وجه یا عموم و خصوص مطلق باشد، مانعی براي جمـع عرفـی میـان آنهـا نیسـت     
در مواردي که عام داراي . شودنسبت، عموم و خصوص من وجه باشد، با استناد به مرجحات داللی، تعارض حل و فصل می

تـوان عـام را بـا همـه     که پاي محذور خاصی مانند تخصـیص اکثـر در میـان نباشـد، مـی     دو یا چند مخصص باشد درصورتی
گاه دلیلی دیگر مقرر نماید عاریه موجب ضمان نیست، آن: گفته شودمثالً اگر در قالب دلیلی عام . ها تخصیص زدمخصص

، »عاریه دینار و درهم موجب ضمان است«: و مضمون دلیل دیگري این باشد که» عاریه طال و نقره موجب ضمان است«: که
جدا از تعارضشان با نسبت دلیل دوم و سوم نیز . نسبت میان هریک از دو دلیل اخیر با دلیل اول، عموم و خصوص مطلق است

در این حالت اگر عام را با هر دو خـاص تخصـیص بـزنیم، مشـکلی پـیش نخواهـد       . دلیل عام، عموم و خصوص مطلق است
  )1424،4/102االنصاري،.(آمد
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عالمی که اکرام او واجب نیست همان عالم فاسق است یعنـی تنهـا احتـرام دانشـمند عـادل الزم      
که اگر وضـع اولیـه ادلـه را مالحظـه کنـیم در مثـال مـا دلیـل اول و دوم متبـاین و          است درحالی

: ك.ن. (خواهند بود و درنتیجـه بایـد بـه سـقوط هـر دو از درجـه حجیـت حکـم کـرد         متعارض 
  )1424،4/103االنصاري،

نمودن نص بـر ظـاهر و اظهـر بـر     در واقع، با توجه به اینکه جوهر و جان ترجیح داللی، مقدم
گاه سنجی میان ادله متعارض آنآیا نسبت: ظاهر است پرسش اصلی در علم اصول این است که

هـا بـا   گاه کـه موجـب انقـالب نسـبت میـان برخـی از آن      مارگان ادله بیش از دو باشد، آنکه ش
دیگري شود، مصداق جمع عرفی هست یانه؟ به نظر برخی، چنـان جمعـی کـه مسـتلزم انقـالب      

بـه  . داننـد نسبت باشد، نمونه جمع عرفی قابل قبول نیست امـا برخـی چنـین جمعـی را معتبـر مـی      
انداز داللت ظاهري نگاه کنیم یا بـه  ینکه به دو عام متعارض صرفاً از چشمعبارتی دیگر بسته به ا

نگـاه دوم بـه   . بودن عام و نه داللت لفظی صـرف، داوري مـا متفـاوت خواهـد بـود     اعتبار حجت
  )1431،2/543صدر،.(نظریه انقالب نسبت و نگاه اول به نفی آن خواهد انجامید

اي بـه ایـن انـدازه بااهمیـت کـه      رود که در مسئلهمان نمیجدا از داوري درباره این نزاع اصولی گ
ضـمن اینکـه ترتیـب    . پاي جان آدمی در میان است، بتوان بر ایـن مبنـاي شـدیداً اختالفـی تکیـه کـرد      

زنــا و ســرقت نیــز در ایــن بــاره صــدور روایــات عــام مثــل روایــت یــونس و روایــات خــاص دربــاره 
انـد یـا   یل خاص نسبت به عام از نوع مخصص متصلدر واقع روشن نیست که دال. آفرین استمشکل

منفصل؛ امري که به نوبه خود در داوري درباره نسبت این ادله متعـارض بـا یکـدیگر اثرگـذار اسـت؛      
صـادر شـده و   ) ع(ضمن اینکه روایت یونس که یکی از روایات قابل توجه عام اسـت، از امـام کـاظم   

درباره نسبت عام متأخر از خـاص و اینکـه آیـا    . شودیاي روایات خاص، متأخر قلمداد منسبت به پاره
  . اي هرچند اندك وجود داردتوان ادله متقدم را خاص دانست نیز مناقشهناسخ است یا می

رغم ظاهر ناسازوارشان، بـدون نیـاز بـه    به نظر نگارنده، روایات موجود درباره تکرار جرم به
یـک جمـع   . نقالب نسـبت، داراي جمـع عرفـی هسـتند    انگیز ابرها بر مسئله مناقشهکردن آنمبتنی

کند و هم روایاتی کـه اعـدام   عرفی این است که هم روایاتی که اعدام را در بار سوم تجویز می
اندازد و حتی روایاتی که بر اعدام در بار پنجم داللت دارند، همگی را به بار چهارم به تأخیر می

گونـه حمـل و   ایـن . صلحت و در واقع، ضرورت اسـت گیري در این باره تابع ممعتبرند و تصمیم
سـابقه  تفسیر و تعبیر روایات موجود، در خصوص مسئله مورد بحث و مـوارد مشـابه، بـدیع و بـی    

طوسی، حمل روایات اعدام در بار سوم و چهارم بر مصلحت و تخییر را  ظاهر گفتار شیخ. نیست
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مرسله صـدوق دربـاره اعـدام شـارب     محدث عاملی پس از نقل )1386،10/72طوسی،.(تابدبرمی
شاید بتوان این روایت را بر جواز تـأخیر اعـدام بـه بـار چهـارم      : خمر در مرتبه چهارم گفته است

محقق خوانساري هـم دربـاره   ) 1386،18/477حرعاملی،.(درصورت وجود مصلحت، حمل نمود
وسه باشند سیسه دسته روایت متعارض که یکی کیفر دو مردي را که زیر یک پوشش خوابیده 

ــه، دیگــري  ــ   99تازیان ــراي ح ــته دیگــر موجــب اج ــه و دس ــیتازیان ــا م ــد، آند زن ــر دان ــا را ب ه
عبـارت  ) 1405،7/79خوانساري،.(هاي مختلف حمل نموده استدیدهاي امام در وضعیتصالح

  )1386،10/72طوسی،.(طوسی در خصوص این مسئله نیز با چنین حملی سازگار است شیخ
در واقـع، اضـطراب و تعـارض    . ی تعارضی میان روایات موجـود نیسـت  در این صورت گوی

چندجانبه میان روایات موجود درصورتی است که این روایات را بـه بیـان احکـام عـام، کلّـی و      
توانند در موضوعی واحد و معین تـا ایـن انـدازه    قوانین عام و کلی نمی. ابدي تفسیر و تعبیر کنیم

تواننـد بسـته بـه    هاي موردي و مقطعی و وابسته به مصـلحت مـی  برعکس، دستور. ناسازوار باشند
  .مورد و شرایط، متفاوت و متعدد باشند

نماید که بخواهیم هریک از این روایات را اوالً گاه رخ میویژه آن تعارض میان این روایات به
یم حدي ها حکمی کلی براي تکرار همه جرااز مورد خودشان به موارد دیگر تعمیم دهیم و از آن

که چنان. حال آنکه دلیلی ندارد که حکم تکرار همه جرایم یکسان باشد. و تعزیري استنتاج کنیم
  .تواند متفاوت باشدها نیز میمجازات اولیه جرایم گوناگون متفاوت است، حکم تکرار آن

کند این اسـت کـه اگـر    نکته دیگري که به حل تعارض ظاهري میان این روایات کمک می
محفوظ الهی از احکام تغییرنابردار الهی یکی این بود که مرتکبان حد یـا تعزیـر هرگـاه    در لوح 

سه یا چهار بار مجازات شوند در بار چهارم باید به قتل برسند، این انـدازه روایـات متعـارض در    
داننـد بـا   اي که توبه را مطلقاً اثرگـذار مـی  مجموع این روایات با لحاظ ادله. مسئله وجود نداشت

شود بیانگر این اسـت کـه در شـرایط اسـتثنایی و     أییدي که از روایت محمد بن سنان گرفته میت
دارد و از گنــاه دســت برنمــیروي هــیچتــوان کســی را کــه بــهبــراي جــرایم کــامالً شــدید، مــی

البتـه پیداسـت کـه بـه گـواهی لحـن و       . هاي مقرر، هیچ تأثیري بر او نـدارد اعـدام کـرد   مجازات
نـوعی جنبـه   جود، این حکم محدود است به گناهـان عظـیم و بزرگـی کـه بـه     آهنگ روایات مو

عمومی داشته باشد نه گناهانی که صرفاً به نقض حریم مقدس الهی در رابطه میان فرد و خداوند 
خـود از  خـودي شود چه در این دست گناهان و جرایم در بسیاري موارد توبه بهمتعال مربوط می

  . ات استزاسباب سقوط مجا
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اي و تأثیرناپـذیر از مجـازات، امـري اجتمـاعی و تـابع      عادت و حرفـه برخورد با بزهکاران به
هـاي نمـاز یـا    ها بـا امـور عبـادي ماننـد شـمارگان رکعـت      احکام حوزه مجازات. مصلحت است

دهـد کـه در   مالحظه روایاتی مانند کیفر نبـاش نشـان مـی   . دورهاي طواف در حج یکسان نیستند
عمل زشت و نابهنجار، چندین گونه برخورد متفاوت گزارش و پیشـنهاد شـده   رویارویی با یک 

گـاه  ضرورتی ندارد این روایات را متعارض قلمـداد کنـیم، آن  ) 18/510، 1386حرعاملی،.(است
هایی بپـردازیم کـه پـذیرفتنی    جوییهاي رایج به چارهها در چارچوببراي حل تعارض میان آن

  .براي تکرار جرم حتی براي مواردي از تعزیرات نیز تجویز شده بودویژه اینکه اعدام  نیستند به
اگر بخواهیم حکم مسئله را هماهنگ با روح کلّی شریعت مبنی بر احتیاط تام در مورد جان 
و حیات آدمیان درك کنیم و مجازات اعدام را تا جاي ممکن کاهش دهیم، این امکـان وجـود   

کلی امیدي به اصـالح بزهکـار   ه فرضی محدود کنیم که بهعادت را بدارد که اعدام بزهکاران به
نباشد و هیچ راه دیگري هم براي دفع شرّ او از جامعه وجود نداشته باشد؛ فرضی که در عمل در 

هاي دیگري دهد زیرا حتی بر فرض اصرار بزهکار به ادامه تبهکاري، راهدوران ما سخت رخ می
  .و و نشستن به انتظار بهبود و اصالح او وجود داردازجمله انواع حبس براي مهار و کنترل ا

سان، قدر مشترك روایات موجود در این باره بیش از این نیست که تکـرار جـرم، گـاه    بدین
بخـش ایـن   ایـن روایـات البتـه الهـام    . شـود اي موجب اعدام مـی موجب تشدید کیفر و در مرحله

اید بازدارنـده باشـد تـا افـراد گسـتاخ و      صحیح هستند که فرآیند تشدید کیفر درهرحال ب اندیشه
  .آسانی جرم را تکرار کنندشرور نتوانند به

  .کندپردازیم که این دیدگاه را تأیید میدر ادامه به ذکر شواهد دیگري می
  

  مند روایات کیفر تکرار جرمامکان تفسیر تاریخی و زمان. 5-2
اي کنـد از زاویـه  را تجـویز مـی  توجه به نصوص ناهمگونی که اعدام براي فرض تکرار جرم 

هایی نو به روي ما بگشاید و سبب شود تا همه این روایـات را در بسـتر و زمینـه    بسا افقدیگر چه
  .گرایانه قلمداد کنیمتنها نامتعارض که سازوار و واقعصدور خود نه

اده و توان به نصوص تکرار جرم نگریست که واقعه یا وقـایعی رخ د انداز هم میاز این چشم
هاي موجود زمانه خود در صدد بیان نوعی با توجه به واقعیت) ع(مدار ماپیشوایان پاك و اخالق

بسا به این داوري این نگرش به نصوص چه. اندها بودهواکنش معقول و کارآمد به این ناهنجاري
آمـد  گرایانـه و کار انجامد که این روایات همگی در ظرف و موقعیت خود، هماهنـگ، واقـع  می
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ازجمله در دوران گذشته یک تلقی عقالیی این بود که کسی که از کیفر درهرحال بیم . اندبوده
. توان کـرد، بایـد او را کشـت   پذیرد و شر و بدي او را مهار نمیدهد و عبرت نمیبه دل راه نمی

هـا  یدگاهالبته د. نوعی وجود دارد این تلقی امروزه تا اندازه زیادي تضعیف شده ولی هنوز هم به
ویـژه، و درجـه غلظـت و     طـور کلـی و کیفـر اعـدام بـه      در این باره بسته به نحوه تلقی از کیفر بـه 

عطوفت روحی و فرهنگی مردم و حتی چندوچون امکانات جامعه براي مهار و کنترل بزهکاري 
  ؟توان در همین حال و هوا فهم کردآیا روایات مربوط به قتل مجرم متکرر را می. متفاوت است

نخسـت اینکـه در تلقـی عقالیـی، همـه      . کنـد شواهدي چند، این تفسیر و تعبیـر را تأییـد مـی   
از نظر عقالیی، آستانه تحمل جامعه نسبت به بزهکاران به تکرار و . جرایم، حکم یکسانی ندارند

اي در روایـات متفـاوت   گونه این اندیشه به. عادت، بسته به شدت و ضعف جرایم، متفاوت است
سان دلیلی ندارد که تالش کنیم حکم واحدي بـراي  بدین. ه تکرار جرم تأیید شده استمربوط ب

تکرار همه جرایم حدي تصور کنیم و سپس تعارض میان روایات را بـا ارجـاع احکـام متفـاوت     
ضـرورتی نـدارد کـه روایـات     . وفصـل کنـیم  ها به یک حکم واحد درباره همـه حـدود، حـل   آن

داند، صرفاً بـا تکیـه بـر اینکـه حکـم بـه       وم را موجب اعدام میمتعددي که شرب خمر در بار س
این در واقع به معناي طرح و . تر است، نادیده بینگاریماعدام در مرتبه چهارم، به احتیاط نزدیک

عالوه در تلقی عقالیی، براي تعیین حکم تکرار جـرم، تنهـا بـه     به. کنارافکندن آن روایات است
گیـرد نیـز لحـاظ    لکه شـرایط زمـانی کـه جـرم در آن صـورت مـی      شود بماهیت جرم توجه نمی

  .شودمی
شاید بتوان روایاتی را که به تکرار جرم شرب خمر بیش از تکـرار زنـاي بـه تراضـی سـخت      

به گزارش انبوهی از شواهد، شرب خمر در صـدر  . گیرد داراي توجیه تاریخی خاص دانستمی
ا بر نظریه غالب، اسـالم در مواجهـه بـا آن، سـیري     حتی بن. اسالم کامالً عادي و رایج بوده است

انگاري و کیفرگذاري کـامالً جنبـه تأسیسـی    در این باره، جرم. کامالً تدریجی به کار بسته است
 -اگرچـه نـه همیشـه   –عالوه شـرب خمـر معمـوًال   به) 1371،5/172طباطبائی،: ك.ن.(داشته است

ست کـه کسـی در پنهـانی بـاده نوشـیده و      فرض بر این نی. ظهور و بروزي بیرونی و عمومی دارد
در حالت عادي و با توجه بـه  . اندکسانی با تجسس و تفتیش و نقض حریم خصوصی، او را یافته

دهند، رفتارش غالباً جنبـه  اصل حرمت تجسس، کسی که دو شاهد عادل بر مستی او گواهی می
ابت شـده، ممکـن اسـت جنبـه     کم آنجا که با اقرار ثحال آنکه زنا دست. عمومی و بیرونی دارد

  .عمومی نداشته باشد
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حتی اگر این تفسیر و تعبیر را نپذیریم، کثرت و فراوانی روایات شرب خمر حتماً به توجیه و 
هـا روایـات   تنها محـدث عـاملی، سـیزده روایـت کـه در میـان آن      . تحلیلی تاریخی نیازمند است

دربـاره اعـدام شـارب خمـر در     ) ع(عصومیا امامان م) ص(صحیح و معتبر هم کم نیست از پیامبر
این روایات همگـی بـا داللتـی روشـن و آشـکار و حتـی سـاختار امـري         . کندمرتبه سوم نقل می

این ) 479-1386،18/476حرعاملی،.(یکسان بر لزوم قتل شارب خمر در مرتبه سوم داللت دارند
حقه حتـی یـک روایـت    در حالی است که در مورد تکرار جرم قوادي یا محاربه یا لـواط و مسـا  

در مقام استنباط از این روایات، نحوه توجه به جرایم مختلـف و تفـاوت   . مستقل هم وجود ندارد
  .توان نادیده انگاشتها را نمیمیزان تأکید بر هر یک از آن

دهـد کـه   ها نسبت به جرایم گوناگون نشان مینحوه توزیع روایات تکرار جرم و پوشش آن
برابر شواهد تاریخی، شرب خمر در جامعـه  . داراي ویژگی خاصی است شرب خمر در این باره

شــراب ) ص(یاري از یــاران پیــامبرحتــی بســ. پــیش از اســالم، عــادتی بســیار رایــج بــوده اســت 
دادن به ابوعبیده، ابوطلحه و  من در حال شراب: از انس بن مالک نقل شده است که. نوشیدندمی

: ابوطلحـه بـه مـن گفـت    . شراب حرام شده است: فتابی بن کعب بودم که کسی وارد شد و گ
از اَنس که بگذریم، این سه شخصـیت از یـاران   )1423،1023بخاري،.(ها را دور بریز برخیز و آن
. دان بوده اسـت و قرآن) ص(نویس پیامبرابی بن کعب از کاتبان قرآن. اندبوده) ص(نامدار پیامبر

نموده است که به تکـرار  بسا ایجاب می آن چهبودن حرمت  بودن شرب خمر و تأسیسی ساختاري
این به معناي آن است که حکم به اعدام شارب خمر در . این جرم واکنش شدید نشان داده شود

در نتیجـه، حکـم آن را بـه    . بار سوم، از جنس احکام سلطانی و ناظر به شرایط خاص بوده است
که در نظریه رایج، حد و مجازات  جرم قذف که مجازات آن برابر با شرب خمر است، یا قوادي

توان داد چه رسد به اینکه بخـواهیم آن را بـه زنـا    آن هفتاد و پنج ضربه تازیانه است، تعمیم نمی
  .تعمیم دهیم که کیفر آن از شرب خمر شدیدتر است

مثالً شیخ . توان یافتهایی از چنین رویکردي به متون را حتی در آراي فقیهان متقدم میرگه
وایت یونس را به تکرار جرایمی جز زنا که کیفر اعدام براي تکـرار آن در بـار چهـارم    طوسی ر

امـا در مـوارد مشـابه، بـه تفسـیر و تعبیـر       ) 1386،10/43طوسی،.(بینی شده، ناظر دانسته استپیش
بـراي نمونـه او   . روایات متضاد به اقتضائات مصلحت در شرایط گوناگون تمایل پیدا کرده است

ف در زمینه اعمال دو گونه کیفر براي آمیزش حیوان را به اختیار و صالحدید امـام  روایات مختل
  )72همان،ص.(در تعیین نوع کیفر تفسیر و تعبیر کرده است
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تنها دراین مورد  هاي چندجانبه روایات را نهگونه جمع و توجیه، مشکل تعارض به نظر ما این
اي صـورت  انگاري شرب خمر در بستر و زمینـه جرم. کندکه در موارد مشابه نیز بهتر برطرف می

صـدور ایـن روایـات در    . بسا به تشدید کیفر در فرض تکرار نیاز بـوده اسـت   گرفته است که چه
تنهـا تعمـیم    سـان نـه  بدین. اي حالی و مقامی خواهد بودچنین زمینه و بستر تاریخی همچون قرینه

ن حکم مذکور در مورد خود شـرب  بود حکم آن به دیگر جرایم حدي ناممکن است، که ابدي
تعمیم حکم شرب خمر بـه دیگـر جـرایم هـم، نمونـه روشـن       . شودرو می خمر هم با تردید روبه

توان با تکیه بر ایـن اسـتدالل کـه چـون مجـازات زنـا صـد        اولی نمی طریق به. قیاس نامقبول است
کند، ن سرایت میاولی بدا طریق تازیانه است، پس جرمی شدیدتر از شرب خمر است و حکم به

اوالً روشن نیست که بتوان از میزان مجازات . حکم تکرار زنا را به تکرار شرب خمر سرایت داد
ثانیـاً، گـاه رعایـت    . طور کمی و عینی استنتاج نمـود  جرم، مراتب آسیب و شدت آن را کامالً به

عمـل بیشـتري بـه     تر، شدتطلبد تا با تکرار جرم ضعیفمصلحتی مانند آنچه بدان اشاره شد می
  .که در مورد شرب خمر این احتمال قوي استخرج داده شود چنان

بـا آنکـه   . کنـد بسا این دیدگاه را تأیید مـی  تأمل در روایت مربوط به تکرار رباخواري نیز چه
اي حکم تکرار برخی جرایم مهم در متون روایی ذکـر نشـده، حکـم تکـرار ربـاخواري در پـاره      

به گواهی شـواهد، ربـا نیـز در محـیط     ) 581و 1386،18/580حرعاملی،.(روایات ذکر شده است
طلبیـده  دار بوده و احتماالً مبارزه بـا آن، وضـع کیفـر شـدیدي را مـی     پیدایش اسالم سخت ریشه

شـاید  ) 576همان،.(بینی شده استبه همین ترتیب در روایات براي سحر، کیفر اعدام پیش. است
آمیختگـی معجـزه و سـحر، تشـریع چنـین حکمـی        هـم  هگیـري اسـالم و امکـان بـ    در عصر شکل

اما در شرایطی دیگر مبارزه با سحر در قالب مجازات شدید اعدام ضرورت . ضروري بوده است
تـر هـم بتـوان بـا ایـن پدیـده       نداشته باشد و با اقدامات دیگر یا در صورت نیـاز، کیفـري خفیـف   

هـایی از  جـویی ر شدید آمده است، چارههایی که به نظگاه فقیهان براي مجازات. رویارویی کرد
مثالً محقق اردبیلی، اعدام کسی را که سه بـار ربـاخواري کـرده بـه     . انداین دست پیشنهاد نموده

طــــور مکــــرر ســــبب فتنــــه  مــــوردي محــــدود نمــــوده کــــه ارتکــــاب ایــــن عمــــل بــــه 
ــود ــی،.(ش ــز ا   )1416،13/175اردبیل ــر نی ــان معاص ــی فقیه ــندیده و تقویــت   برخ ــن رأي را پس ی

  )315، 1434صانعی،.(انددهنمو
شناسی، کاربست این گونه رویکردها در تفسیر و تحلیل همه متون به گمان ما به لحاظ روش

تحلیل تاریخی ایـن روایـات و توجـه بـه بسـتر و زمینـه       . ازجمله متون جزایی، بسیار کارگشاست
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بـه ظـاهر    صدورشان، امکان درك بهتري از مضمون و فلسـفه ایـن گونـه تشـریعات را کـه گـاه      
این یـک واقعیـت اسـت کـه گـاه بـراي مبـارزه بـا         . سازدرسد روشن میگیرانه به نظر میسخت

هاي شدید نیاز است اما شـاید ایـن نیـاز    اند، به مجازاتهایی که شدیداً ساختاري شدهنابهنجاري
  .همیشگی نباشد

  
  بینی کیفر اعدام براي تکرار جرم تعزیري پیش. 3. 5

اي از تعزیرات به لحاظ مجازات تکـرار جـرم بـه حـدود     روایات، پاره گذشت که در برخی
و ) 1386،18/368حرعـاملی، (خوابیدن دو زن در زیر یک لحاف براي بار چهـارم . اندملحق شده
بسیاري از متون فقهی هم به پیروي از این روایات . انداز این دست جرایم) 589همان،(رباخواري

اي پـاره . انداي تعزیرات را به لحاظ حکم تکرار به حد ملحق نمودهو حتی گاه فراتر از آن، پاره
ها البته در برخی متون فقهی قدمایی صورت گرفتـه کـه بـراي گـردآوري محتـوا و      از این تعمیم

کسـی را  . اند مانند نهایه شیخ طوسی و مقنعـه شـیخ مفیـد   مضمون روایات قابل قبول تدوین شده
فتاوي، روایـاتی در اختیـار فقیهـان پیشـین بـوده کـه اینـک در         رسد که ادعا کند بر مضمون این

به احتمال قوي، آنان از همین نصـوص  . اثبات این ادعا اما چندان آسان نیست. دسترس ما نیست
نوعی بیانگر یک قاعده کلی اسـت کـه ارتکـاب سـه یـا       اند که روایات بهموجود برداشت نموده

نوعی نشان  ر هر بار و سپس ارتکاب مجدد عمل بهچهار بار عمل مستوجب حد و تحمل کیفر د
  .کندنوعی در تعزیر هم راه پیدا می این برداشت به. از نومیدي از تأثیر کیفر بر بزهکار است

ســازد، ایـن دیــدگاه از آن روي کــه دامنــه حکـم اعــدام بــراي تکــرار جـرم را گســترده مــی   
کنـد کـه جـنس ایـن     دگاه را تقویت مـی اما به نوبه خود این دی. روي رأي استواري نیست هیچ به

توان آن را تعزیري شمرد و درنتیجه، اجراي آن را تـابع  حکم، خود از احکام حدي نیست و می
نظر تحلیلی، همه جرایم حدي موجود عالوه از نقطه به. مصلحت و در واقع، ضرورت تام دانست

شـکنجه و  . بـارتر نیسـتند   زیـان  تـر و شـمریم، مهـم  هـا را تعزیـر مـی   از همه جرایمی که اکنون آن
کیفـري کـه   . آیند، از برخی جرایم حدي شـدیدترند ربایی که از جرایم تعزیري به شمار میآدم

در دورانی کـه  . در نصوص دینی براي شکنجه تعیین شده نیز از برخی جرایم حدي افزون است
برده خود را شکنجه کـرده   ی را کهیموال) ع(داري رایج بود برابر روایتی، امیرالمؤمنین علیبرده

، 1387کلینـی، .(بود به صد تازیانه، یـک سـال حـبس و آزادي قهـري بـرده محکـوم نمـوده بـود        
  .این کیفر بیش از حد زناست) 7/303
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عـادت، راه را بـراي برخـورد     بـودن و حتـی شـائبه تعزیرداشـتن اعـدام مجـرمِ بـه        البته تعزیري
بـر ایـن پایـه،    . کنـد نه تکرار جرم حدي بـاز مـی  منعطف با آن و عدم لزوم اعمال آن براي هرگو

شود، نه از مختصات حدود اسـت و نـه حکـم آن    طور مکرر مرتکب جرم می اعدام کسی که به
این امر به اغلـب احتمـال، خـود نـوعی تعزیـر و آخـرین اقـدام بـراي         . در همه حدود یکی است

اثر بوده یـا جامعـه بـراي دفـاع از     نوعی بی رویارویی با کسانی بوده است که کیفر درباره آنان به
شود که حکم به اعدام پس این احتمال تقویت می. خود در برابر آنان چاره دیگري نداشته است

بنابراین، حکم به عدم اعدام در فرض تکـرار  . مجرم در فرض تکرار، خود یکی از حدود نیست
بعید است که حکـم اعـدام   . کردن به تعزیري بازدارنده، خالف موازین شرع نیست جرم و بسنده

براي ارتکاب جرم تعزیري، خود یکی از حدود باشد بدین معنا که مرتکـب تعزیـري تـا سـه یـا      
نیز بعید اسـت کـه اعـدام    . شودشود اما پس از آن، محکوم به اعدام حدي میچهار بار تعزیر می

  .براي تکرار جرم حدي، حد، و اعدام براي تکرار جرم تعزیري، تعزیر باشد
طـور کلـی، بـه     حال، اغلب فقیهان شیعی نظر به فقدان ادله استوار براي اثبـات حکـم بـه    اینبا

حتی آنـان کـه   .انداعدام براي تکرار جرم تعزیري پس از سه یا چهار بار ارتکاب جرم فتوا نداده
ي کننـد، اعـدام بـرا   تفسـیر و تعبیـر مـی   » غیر«را به » التعزیر بما دون الحد«: در عبارت» دون«واژه 

قدر مسلّم از آنچه از فتوا به جریان حکـم در  ) 1389،218داماد،  محقق.(کنندتعزیر را تجویز نمی
توان استنباط نمود این است که دور نیست که این حکم در مورد حدود هـم  برخی تعزیرات می

  .از احکام تغییرنابردار نباشد
  
  نتیجه

م مرتکب عمل مستوجب حد شـده،  با بررسی مستندات حکم اعدام کسی که براي بار چهار
دستی وجود دارد و نه نصوصی سازوار، هماهنگ و  شود که در این باره نه آراي یکروشن می

بودن  احتمال تعزیري بودن و تأدیبی. قابل اعتماد که بتوانند پشتوانه حکم خطیر اعدام قرار گیرند
تر سه  م اعدام کسی که پیشبنابراین، حکم به عد. این حکم نیز به شرحی که گذشت دور نیست

بار براي ارتکاب عمل مستوجب حد مجازات شده و اکنون براي بار چهارم مرتکب جرم شـده،  
  .با موازین شرع مغایر نیست

عادت در بار سوم، چهارم یا پنجم که در شماري از  این احتمال که حکم به اعدام بزهکار به
واقعیت را از نظـر نبایـد دور داشـت کـه در     این . نصوص آمده، از جنس تعزیر باشد، قوي است
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زمان ما امکانات جامعه براي دستیابی به هدف کیفر، خواه هدف از کیفر، تالش براي بازپروري 
تـر از جوامـع   سازي بزهکار یا حتی ارعاب عمومی، بسی گسـترده و اصالح مجرم باشد، یا ناتوان

عـه از خـود و ارعـاب عمـومی در دوران     سازي، دفاع جامویژه هدف ناتوان به. ساده پیشین است
اما امروزه امکانات جامعه براي ارعاب، اصالح . کردگذشته، بیشتر در قالب اعدام تجلی پیدا می

سو اعدام کسی کـه   بنابراین از یک. سازي بزهکاران با دوران گذشته قابل مقایسه نیستیا ناتوان
حد بـه کیفـر رسـیده، بـرخالف احتیـاط      تر،کمتر از چهار بار براي ارتکاب عمل مستوجب  پیش

هرحال قولی از اسطوانه فقه شیعی، شیخ طوسی مبنی بر اعدام در بار پنجم در جرایم  است زیرا به
حدي وجود دارد اما از سوي دیگر، اعدام کسی که براي بار پنجم مرتکب عمل مستوجب حـد  

ي ایـن حکـم در صـورت    عـدم اجـرا  . االجرا نیستشده، یک حکم قطعی الهی و از حدود الزم
ویژه در فرض ظهور آثار توبـه و نـدامت و امکـان مهـار شـرّ بزهکـار،        صالحدید امام و حاکم به

برعکس، حکم به اعدام به استناد تکرار درهرحال، خالف . نقض قانون مسلّم شرع مقدس نیست
ه رویکـرد کلـی شـارع مقـدس اسـالم، کـاهش دامنـ       . احتیاط تام در جان و حیات آدمیان اسـت 

هماهنـگ بـا پیگیـري ایـن     . هـا بـوده اسـت   مجازات اعدام تا جاي امکان و تلطیف نوع مجازات
بینی کیفرهاي بازدارنده، مانع گستاخی توان با طرّاحی سازوکارها و پیشرویکرد کلی شارع می

بینی مجازاتی تعزیـري جـز اعـدام هـم شـدنی      این کار با پیش. عادت شد اي و بهبزهکاران حرفه
ا توجه به حرمت أکید جان آدمیان در نظر شارع مقدس، هم به لحاظ ادله اولیه و هـم بـا   ب. است

  .بازي به خرج دادلحاظ عناوین ثانویه، نباید در حکم به جواز اعدام، دست و دل
همچنین آشکار شد که شماري از فقیهان، جواز اعدام در مرتبـه سـوم یـا چهـارم را بـه همـه       

درست است که این فتوا فاقد ادلـه کـافی و   . اندی از تعزیر تعمیم دادهموارد تعزیر یا موارد خاص
زمان یادآور آن است که اعدام به دلیل تکرار جرم از وجوه  کامالً برخالف احتیاط است، اما هم

تـر نیسـتند،   با توجه به اینکه همه موارد تعزیر از همه حدود خفیف. فارق میان حد و تعزیر نیست
در واقع تعمـیم حکـم   . توان از عوامل تمایز حد و تعزیر دانستحکم را نمی طبیعی است که این

کند که اعدام براي تکرار، از جـنس  به برخی موارد تعزیري به نوبه خود این نظریه را تقویت می
هم در . سان حد و تعزیر از این جهت داراي تفاوتی بنیادین نیستندبدین. االجرا نیستحدود الزم

  .پوشی کردتوان از اجراي این حکم چشمدر حدود می تعزیرات و هم
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  ). ع(مؤسسه امام صادق: قم .غنیه النزوع إلی علمی االصول و الفروع). 1417.(الحلبی، ابن زهره - 
کتابخانـه عمـومی   : رضا استادي، اصفهان: تصحیح. الفقهالکافی فی). 1403.( الحلبی، ابوالصالح - 

  ).ع(امام امیرالمؤمنین
مؤسسـه  : ، چـاپ دوم، قـم  3جلـد . السرائر الحاوي لتحریر الفتاويق، )1410. (ادریس، ابنالحلی - 

  .النشر االسالمی
: ، تحقیـق 9جلـد . مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه). 1381. (الحلی، الحسن بن یوسف بن مطهر - 

  .مؤسسه بوستان کتاب: االسالمیه، چاپ دوم، قم - مرکز األبحاث و الدراسات 
محمـدعلی بقـال، چـاپ دوم،    : ، تحقیـق 4جلد. شرایع االسالم). 1408.( جعفربن الحسنالحلی،  - 

  .اسماعیلیان: قم
، 9جلـد . منتهـی المطلـب فـی تحقیـق المـذهب     ). 1412.( الحلی، حسن بن یوسـف بـن المطهـر    - 
  .مجمع البحوث االسالمیه: جامعه پژوهش هاي اسالمی، مشهد: تحقیق
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قـم، مؤسسـه فقـه    . الجمـع بـین االشـباه والنظـائر    نزهه الناظر فـی ).1434.(الحلی، یحیی بن سعید - 
  .الثقلین الثقافیه

  .، مؤسسه النشر االسالمی:طبع پنجم، قم. کفایه االصول.)1420.(الخراسانی، محمدکاظم - 
علـی اکبـر غفـاري، چـاپ     : ، تحقیـق 7و5جلد. جامع المدارك). 1405.(الخوانساري، سیداحمد - 

  .اسماعیلیان: دوم، قم
. جامع الخالف والوفاق بین االمامیه وبین أئمـه الحجـاز والعـراق   ). 1421.(السبزواري، علی مؤمن - 

  ).عج(سازان ظهور امام عصرزمینه:قم
  .دارالسالم: الریاض. داودسنن أبی). 1420.(السجستانی، ابوداود سلیمان بن االشعث - 
علی فـاعور و امیرعلـی   : ، تحقیق1جلد.الملل والنحل). 1979.(الشهرستانی، محمدبن عبدالکریم - 

  .دارالمعرفه: مهنا، بیروت
مؤسسـه  : قـم  .التعالیق علی نزهه الناظر فی الجمع بـین االشـباه والنظـائر   ). 1434.(الصانعی، یوسف - 

  .فقه الثقلین الثقافیه
  .انتشارات دارالصدر: چاپ ششم، قم. دروس فی علم االصول). 1431.(الصدر، السیدمحمدباقر - 
  .مؤسسه النشر االسالمی: ، قم2جلد ،الخصال).1403.(لصدوق، محمدبن علی بن الحسینا - 
ابـراهیم بهـاري   : ، تصـحیح إصباح الشیعه بمصباح الشریعه). 1416.(الصهرشتی، سلمان بن الحسن - 

  ).ع(مؤسسه امام صادق: مراغی، قم
، 16جلـد  .م بالـدالئل ریاض المسائل فـی تحقیـق األحکـا   ). 1418.(الطباطبایی الحائرى، سیدعلى - 

  .، قم مند و دیگران محمد بهره: تحقیق
  .اسماعیلیان: ، قم5جلد. المیزان فی تفسیرالقرآن). 1371.(الطباطبائی، سیدمحمدحسین - 
: با اشراف جعفـر سـبحانی، قـم   : ، صحیح2جلد. المهذب). 1406.(الطرابلسی، عبدالعزیربن براج - 

  . مؤسسه النشر االسالمی
اکبـر غفـاري، چـاپ سـوم،     علـی : ، تحقیق4جلد .االستبصار). 1387.(دبن الحسنالطوسی، محم - 

  .دارالحدیث: قم
: ، تحقیـق 4، جلـد الروضه البهیـه فـی شـرح اللمعـه الدمشـقیه     ). 1428.(الدین بن علیالعاملی، زین - 

  .مجمع الفکر االسالمی، چاپ چهارم، قم
رضـا  : ، تصـحیح 4جلـد . کـت االرشـاد  غایه المراد فـی شـرح ن  ). 1404.( العاملی، محمدبن مکی - 

  .دفتر تبلیغات اسالمی: محتاري، قم
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مطبعـه  : ، مصـر 7، جلـد بـدایع الصـنایع فـی ترتیـب الشـرایع     ). 1328.(الکاسانی، ابوبکربن مسعود - 
  .الجمالیه

اکبـر غفـاري، چـاپ    علـی : ، تحقیق7جلد. الفروع من الکافی). 1387.(الکلینی، محمدبن یعقوب - 
  .کتب االسالمیهدارال: ششم، تهران

: قـم . اإلعـالم بمـا اتفقـت علیـه االمامیـه مـن االحکـام       ). 1413.(المفید، محمدبن محمدبن نعمان- 
  .کنگره جهانی هزاره مفید

  . داراألضواء: بیروت. االنتصار. )1405.( ، علی بن الحسین)علم الهدي(الموسوي  - 
، چـاپ دوم، قـم،   3جلـد . والتعزیراتفقه الحدود ). 1429.( الموسوي االردبیلی، سید عبدالکریم - 

  .جامعه المفید
  . اسماعیلیان: ، قم7، جلد، القواعد الفقهیهق1410الموسوي البجنوردي، سیدمیرزاحسن،  - 
: ، چـاپ سـوم، قـم   41جلـد . مبـانی تکملـه المنهـاج   ). 1408.( الموسوي الخوئی، سـید ابوالقاسـم   - 

  .مؤسسه إحیاء اآلثار االمام الخوئی
  .دارالکتب االسالمیه: ، تهران41جلد . جواهرالکالم). 1405.( حسنالنجفی، محمد - 
عوائد االیـام فـی بیـان قواعـد االحکـام و مهمـات مسـائل الحـالل         ). 1417.(النراقی، مولی احمد - 

  .دفتر تبلیغات اسالمی: قم .والحرام
  . المکتبه العصریه: بیروت .صحیح مسلم). 1422.( النیسابوري، مسلم بن الحجاج - 
چـاپ دوم، مکـه   . دراسـه و موازنـه  : الحدود والتعزیرات عند ابن القیمق، )1415.(بکر بن عبداهللا- 

  .دارالعاصمه: المکرمه
فقه أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب فی الحـدود والجنایـات واثـره    ق، )1425.(بن سلیمان، عبداهللا - 

ربیـه للعلـوم االمنیـه، کلیـه الدراسـات      رساله الماجستیر، جامعـه نـایف الع  . فی التشریع الجنائی االسالمی
  .محمدالمدنی بوساق: العلیا، اشراف

مؤسسـه  : ، مشـهد )]ع(الفقه المنسوب الی علی بن موسی.[فقه الرضا). 1406).(ع(علی بن موسی - 
  ).ع(البیتآل

  .یه، مؤسسه فقه الشیعه والدار االسالم23جلد. سلسله الینابیع الفقهیه). 1410.(مروارید، علی اصغر - 
  .دارالکتب االسالمیه: اکبر غفاري، تهرانعلی: تحقیق ،10جلد. تهذیب االحکام،)1386.(____
  .دارالثقافه: قم ،األمالی، )1414.(____

: اکبـر غفـاري، چـاپ دوم، قـم    علـی : ، تصـحیح 4جلـد . من الیحضـره الفقیـه  ). 1404.( ______
  .مؤسسه النشر االسالمی
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  .المکتبه المرتضویه: محمدباقر البهبودي، تهران: ، تحقیق8و1جلد. المبسوط. )1351.(______
  .دارالکتاب العربی: بیروت. النهایه). 1390.(______
ــد .الخــالف، )1407.(______ ــم : ، تحقیــق5جل ــی خراســانی و دیگــران، ق مؤسســه النشــر : عل

  .االسالمی
  .چاپ پنجم، مؤسسه النشر االسالمی. المقنعه). 1430.(______

مؤسسـه المعـارف   : ، قـم 14جلـد . مسالک االفهام إلی تنقیح شرایع االسـالم ). 1413.( _______
  .االسالمیه

  .المکتبه الحیدریه: چاپ دوم، النجف. علل الشرایع). 1385.(_______
مرکـز النشـر   : ، قـم 4، جلـد معجم رجال الحدیث و تفضیل طبقات الرجال). 1372.( ________

  .للثقافه االسالمیه




