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  واکاوي مستندات فقهی اعدام تعزیري
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  چکیده

هاي مطرح در حقوق کیفري مبتنی بر آراي فقهی، روایی یـا نـاروایی اعـدام     یکی از بحث
 19هـاي تعزیـري در مـاده     بنـدي مجـازات  گذار ضمن دسته قانونکه  آن با وجودتعزیري است. 

هـایی در   دهـد، در عمـل مجـازات   بندي قرار نمیقانون مجازات، اعدام تعزیري را در این دسته
کـه بـا تعزیـر    اسـت  در قوانین مرتبط با مواد مخـدر در نظـر گرفتـه شـده      ویژهقوانین کیفري به

این در حالی است که مبـانی و آراي فقهـی از شـرعی     و ها سازگاري دارد شمردن این مجازات
کند. این مقاله با در نظر گـرفتن مبـانی و دالیـل ممکـن بـراي      بودن اعدام تعزیري حمایت نمی

له را از زاویه فقه به بحث گذاشته و به این نتیجه دست می یابد أدام تعزیري این مسمشروعیت اع
حـق  «توان براي حمایت از مصالح جامعه و نمیندارد که اعدام تعزیري مستند قابل قبول فقهی 

  را نادیده گرفت.» حیات
  

  حق حیات اعدام، تعزیر، فساد در زمین، مجازات،: کلمات کلیدي

                                                   
 (نویسنده مسؤول) دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم  

 Email: adelsari@yahool.com  
 اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه  جرمشناسی و جزا حقوق علمی هیات استادیارعضو  
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  مقدمه  
موارد حدود و قصـاص کـه مبـانی شـرعی خـاص خـود را دارنـد، سـلب حیـات           غیر از

گـذار   قـانون  تعزیر  جاي بحث دارد و از آن جا که مبناي شرعی آن نامعلوم اسـت   عنوان به
االرض قرار دهد  هاي اعدامی را در قالب افساد فی سعی کرده است در حد امکان، مجازات

  تا بدین صورت به آن عنوان حد داده و داراي مبناي شرعی معرفی کند. 
محاربه و افساد از هـم تفکیـک نشـده     1370در قانون مجازات اسالمی مصوب که  آن با

ک از محاربه و افساد را جرم مستقل دانسـته  هر ی 1392بود، قانون مجازات اسالمی مصوب 
طـور گسـترده، مرتکـب     هرکس بـه «کند:  می مقرر 286و در تعریف افساد در زمین در ماده 

کشـور، نشـر    یخـارج  ایـ  یداخلـ  تیـ امن هیعلهاي  مافراد، جر یجسمان تیتمام هیعل تیجنا
و  یکروبـ یو م یپخش مواد سم ب،یکشور، احراق و تخر ياخالل در نظام اقتصاد ب،یاکاذ

کـه موجـب   اي  گونـه  د بهشومعاونت در آنها  ایکردن مراکز فساد و فحشا  ریدا ایخطرناك 
افراد  یجسمان تیورود خسارت عمده به تمام ای یکشور، ناامن یدر نظم عموم دیاخالل شد

د مفسـد  شـو  عیفحشـا در حـد وسـ    ایـ سـبب اشـاعه فسـاد     ایـ  ،یو خصوصـ  یاموال عمـوم  ای
   .»دشو می محسوب و به اعدام محکوم االرض یف

و بـوده   در این رویکرد، تفکیک محاربه از افساد از یک سو مخالف برخی آراي فقهـی 
 از ســوي دیگــر، معیــار تشــخیص افســاد موجــب اعــدام نامشــخص اســت. بــا وجــود ایــن،   

ه معیـار بـراي تشـخیص    یـ ضمن تفکیک محاربه از افساد، در مقـام ارا  1392سال گذار  قانون
اسـتفاده  » در حـد وسـیع  «و » اخـالل شـدید  «، »طـور گسـترده   به«جرم افساد، از تعابیري چون 

قـانون اصـالح   د. بـا ایـن حـال در    کنـ جرم را به موارد خاص محـدود   ي کرده است تا دامنه
مجمـع تشـخیص    1376/ 8/ 17(مصـوب    قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق مـوادى بـه آن  

 ابله با نظام براي قاچاق، تولید، کشـت، توزیـع، صـادر و وارد   بدون شرط مق  مصلحت نظام)
مجازات اعدام در نظـر گرفتـه     9و  8، 6، 5، 4، 2، 11کردن و فروختن مواد مخدر در مواد 

 286سـو بـا مـاده     تواند هم نمی کم در برخی مصادیق دست  ها مشده است که این دست جر
د و بـه ناچـار مشـروعیت اعـدام از بـاب      شو قانون مجازات اسالمی و از مصادیق افساد تلقی
توان براي حفظ مصلحت  کند که آیا می می تعزیر مطرح شده و این سوال را به ذهن تداعی

  جامعه در موارد خاص اعدام تعزیري را پذیرفت؟



11 
 واکاوي مستندات فقهی اعدام تعزیري

هـاي  از آنجا که در اصل بحث اعدام و مخالفت و موافقت با آن و نیـز بـر مبنـاي بحـث    
عددي به نگارش در آمده است، در این مقاله در صددیم، تنهـا  متهاي  پژوهشحقوق بشري 

طبـع در تـدوین قـوانین     بـه مبانی جواز یا عدم جواز اعدام تعزیري را  براساس فقه امامیه کـه  
رسد براي امکـان اعـدام تعزیـري     نظر می تواند نقش اساسی ایفا کند، به بحث گذاریم. به می

واگـذاري   ي استناد به افساد در زمین، تمسـک بـه  قاعـده   توان در نظر گرفت:  چهار مبنا می
تعزیرات به حاکم، پذیرش اعدام بـا عنـوان امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، و         ي محدوده

  استناد به تجویز قتل در تکرار جرم تعزیري.
در ادامه پس از طرح مبانی، به نقد و بررسی و میزان داللت هر یـک بـر پـذیرش اعـدام     

  دازیم.پر تعزیري می

  استناد به افساد -1
اسـت کـه    هـایی   م یکی از مواردي که مجازات اعدام براي آن در نظر گرفته شـده، جـر  

عرفی و به تفسیر قاضـی   که مفهوم افساد مفهومی  مصداق افساد در زمین باشد و بر فرض آن
  د. شووابسته باشد، مجازات اعدام تعزیري قابل توجیه فقهی می

رِ     «فرمایـد:   می کریم در امکان قتل به استناد فساد که قرآن توضیح این نْ قَتَـلَ نَفْسـاً بِغَیـ مـ
 ي را بـه آیـه   ) کـه مفسـران آن  32(مائـده:   »نَفْسٍ أَو فَساد فی الْأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمیعاً

به منظور اجراي آید ناظر دانسته و برخی در تفسیر آیه از عبارت قتل  می محاربه که در ادامه
رو مسـتند   ). از ایـن 357/ 22: 1389(جـوادي آملـی،   انـد  اسـتفاده کـرده  » حد محارب مفسد«

ولَه  « است: زیر ي قرآنی قتل به موجب فساد در زمین آیه سـرو ونَ اللّهارِبحینَ یزَاء الَّذا جإِنَّم
ی قَتَّلُواْ أَوا أَن یادضِ فَسی األَرنَ فوعسیاْ  ونفَـوی أَو الفنْ خم ملُهجأَرو یهِمدأَی تُقَطَّع واْ أَولَّبص

     یم ظـع ذَاب رَةِ عـ ی اآلخـ فـ م لَهـا ونْیی الدف زْيخ ملَه کضِ ذَلنَ األَرسـزاي   )؛33(مائـده:   م
کوشند جـز ایـن    جنگند و در زمین به فساد می کسانی که با [دوستداران] خدا و پیامبر او می

یکـدیگر    ند یا دست و پایشان در خـالف جهـت  شونیست که کشته شوند یا بر دار آویخته 
ند این رسوایی آنان در دنیاسـت و در آخـرت عـذابی    شوبریده شود یا از آن سرزمین تبعید 

  . »بزرگ خواهند داشت
بـودي  بـه دسـتور پیـامبر اکـرم(ص) بـراي به     اي  چنین اسـت کـه: عـده    ن نزول آیه همأش

زکـات  از شـیر تـازه شـتران    تـا   رفتندخوش آب و هوایى  ي به خارج مدینه در نقطه جسمی



1393، پاییز هشتمم، شماره سوفصلنامه پژوهش حقوق کیفري، سال    12

) (صهــا چنــین کردنــد و بهبــودى یافتنــد، امــا بــه جــاى تشــکر از پیــامبر  اســتفاده کننــد. آن
کشـتند و  را هـا   بردند و آن ها را از بین هاى مسلمان را دست و پا بریده و چشمان آن چوپان

هـا را دسـتگیر    ) دسـتور داد آن صرا غارت کرده و از اسالم برگشتند. پیامبر ( تشتران زکا
آنها انجـام   ي مجازات درباره عنوان بهداده بودند  انجامها  کردند و همان کارى که با چوپان

  ).311و  310/ 28: 1409(حر عاملی،  شد
مفسـد  «و عنـوان   »محاربـه بـا خـدا و پیـامبر    «آمـده، عنـوان    ها چه در آیه و در روایت آن

کـه کـدام یـک از ایـن دو عنـوان موضـوع حـد اسـت، عنـوان           اسـت و در ایـن  » االرض فـی 
، لمسـتق  طـور  بـه  ها یا مجموع هر دو، یا هر یک از آن» االرض مفسد فی«یا عنوان » محارب«

). برخی تصـریح دارنـد کـه محـارب     209: 1419اختالف هست (ر.ك: هاشمی شاهرودي، 
تواند عنوان دیگـري بـراي جـواز     می است و در نتیجه خود افساد هم یکی از مصادیق افساد

). در حـالی کـه   638ق: 1422شمار آیـد (ر.ك: فاضـل لنکرانـی،     چهارگانه بههاي  مجازات
اند: محاربه معناي وسیعی دارد و هرگونـه مخالفـت بـا احکـام شـرعی و       برخی دیگر آورده

اسالم در برخورد با کافرانی  د رسول گرامیعملکر اماگیرد  اقسام ظلم و اسراف را دربر می
ما را به این معنا » و یسعونَ فی الْأَرضِ فسادا«آوردند و عبارت  که به جنگ با پیامبر روي می

د که مقصود از ایجاد فسـاد، اخـالل در امنیـت و راهزنـی اسـت نـه هرگونـه        کن رهنمون می
 کـه  آورد: مراد از محاربه و افساد چنـان  فساد میمحاربه با مسلمانان. بعد در تطبیق محاربه با ا

اخالل در امنیت عمومی است و امنیت عمومی با ایجاد ترس همگانی  آید می آیه برظاهر  از
اي کـه بـا    کارگیري اسـلحه  شود جز با به عادت محقق نمیاز روي طبع و  بهد و شو محقق می

فسـاد در زمـین بـه تشـهیر سـالح و       هـا  آن بتوان به قتل تهدید کرد. به همین دلیل در روایت
  ).  5/533: 1364امثال آن تفسیر شده است (طباطبائی، 

این در حـالی   .طبق این بیان محاربه و افساد در زمین تفاوت ماهوي چندانی با هم ندارند
  اند:  است که برخی ضمن نقد سخن فوق، نوشته

ن نـزول آیـه هـم    أگیـرد و شـ   را دربـر مـی   اسـالمی  ي آیه هرگونه ایجاد اخالل در جامعه
هـاي فسـاد را هـم مصـداق      تواند مخصص آن باشد. سپس با همین استدالل ایجاد شبکه نمی

کند. بـا ایـن حـال از آنجـا      عنوان مصطلح محاربه بر آن صدق نمیکه  آن حال ،دانند آیه می
هاي سـنگین بـه دسـت     فساد به هر معصیتی، موجب تجویز مجازات ي که توسعه دادن دامنه

  رسند که:  بندي می د بعد از بحث مفصل به این جمعشو قاضی می
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مشـمول آیـه   طـور قطـع    بـه شود،  افساد به معناي عام که شامل هر خالف و معصیتی می«
ظهور در آن دارد کـه بـه افسـاد در جوامـع انسـانی      » االرض فی«که عبارت  آنویژه  بهنیست 

مطلبـی غیـر از ایـن     ها کار رفته در روایت به از برخی تعابیردر صورتی که براین انجامد. بنابی
: 1427(موسـوي اردبیلـی،    »شود، باید به این تفسـیر و معنـا برگشـت داده شـود     برداشت می

3/498.(  
برخی دیگر پس از طرح این سوال که آیـا افسـاد هرگونـه ارتکـاب مفسـده و معصـیت       

سـادي اختصـاص دارد کـه    انـد: افسـاد در زمـین بـه ف     آورده ،گیرد یا خیر شرعی را دربر می
معاصـی را در بـر    ي صورت ظلم و تجاوز به جان و مال و آسـایش دیگـران باشـد و همـه     به

، ( هاشـمی شـاهرودي   نـدارد » سالح کشیدن و جنگیـدن «گیرد با این حال اختصاص به  نمی
کـه عنـوان   اسـت   انـد ایـن   ) و از جمله دالیلی که بـراي سـخن خـود آورده   244 ، ص1419

به خودي خود اطالقی ندارد تا غیر از موارد عدوان و تجـاوز بـه جـان و    » رضاال مفسد فی«
  ).251مال و ناموس را در بر بگیرد (همان: 

و محاربـه یکـی از   » افسـاد « ي برخی دیگر پس از طـرح ایـن احتمـال کـه موضـوع آیـه      
نیـز   اند: این نظر قابل خدشه است، و قدر متیقّن که مطـابق احتیـاط   آورده ،مصادیق آن باشد

تـا:   (منتظـري، بـی   باشد، صورتی است که هر دو عنوان یعنی افساد و محاربه صادق باشد می
2/522.(  

عالمـه   انندبا هم آمدن افساد و محاربه در آیه، سعی مفسرانی م ي رسد به قرینه نظر می به
تـوان   که هر فسـادي را نمـی   مفهوم آن دو و اطمینان از این کردننزدیک هم  بهطباطبائی در 

مشمول آیه و مستحق مجازات مرگ دانست، نیز با انتقاد از نظري که برخالف ظاهر برخـی  
ــت ــا روای ــی،  ه ــک از  256/ 4: 1390(طوس ــر ی ــاب ه ــی را در انتخ ــازات  ) قاض ــاي  مج ه

توان گفت فساد و محاربـه بـا هـم سـنخیتت      می 1داند، ر میدر آیه، مخی یادشده ي چهارگانه
مرتکـب آن دو را بـه مجـازات مـرگ محکـوم کـرد کـه خـون          تـوان  دارند و در جایی می

آنها گرفته نشـود بـه مـرگ     يگناهی را ریخته یا تا مراحلی پیش رفته باشند که اگر جلو بی
  گناه دیگر خواهد انجامید.   هاي بی انسان

                                                   
انتخاب هر یک از ایـن امـور چهارگانـه بـه     «دارد:  میمقرر  191گذار با ترجیح این نظر در ماده  که  قانون . چنان1

یک از این کارهـا   اختیارقاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ
  »را انجام نداده باشد.
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در این صورت، اعدام به استناد فساد منحصر در جایی خواهد بـود کـه عملکـرد مجـرم     
ید جدي به ریختن خون باشد که این هم به نوعی حمایت از حق حیات ریختن خون یا تهد

که با ریخـتن خـون از   » و لکم فی القصاص حیاه یا اولی االلباب« ي شریفه ي است. نظیر آیه
مطـرح  تر که تهدید حیات جامعـه   در مراحل پایین اماحق حیات سخن به میان آورده است 

ط در دماء و نفوس مانع از آن اسـت کـه بتـوان    نیست، داشتن حق حیات مجرم و لزوم احتیا
به استناد فساد بـه ریخـتن خـون مجـرم روي آورد و اعـدام تعزیـري را در قالـب اختیـارات         

  کرد. حاکم و استناد به فساد موجه 
ید سخن آن است که در آیات بسیاري از افسـاد در زمـین سـخن بـه میـان آمـده بـی        ؤم

). .و .. 30، 27سوره  ،بقرهآیه  مانند( ظر گرفته شودکه مجازات مرگ براي مرتکبان در ن آن
نیز در کلمات امام خمینی بر این نکته تاکید شده است کـه نفـس مفسـد معیـار نیسـت اگـر       

 (هاشـمی،  مفسدي حمل اسلحه و شرارت کند، آن موقـع مسـتحق مجـازات محـارب اسـت     
  به نقل از موسوي بجنوردي).   ،94ص  ،1390

شویم که براي  میرو  روبهین برداشت با آراي فقهی با مشکالتی با وجود این در تطبیق ا
  کنیم. رعایت اختصار به یک عبارت فقهی و تفصیل آن در کالم فقها اکتفا می

ربایـد، در بیـان    ابن براج ضمن تعریف مختلس به کسی که آشکارا در راه چیزي را مـی 
ما فعله، و ذلک یکون بحسب وجب ان یعاقب عقوبۀ یرتدعه عن مثل «نویسد: تعزیر وي می

(ابن بـراج،   ما یراه اإلمام أصلح و أردع، و ال یجب علیه قطع فی ذلک علی وجه من الوجوه
دارد و مقـدار آن بـه    )؛ الزم است مجـازاتی شـود کـه وي را از ایـن کـار بـاز      2/554: 1406

حتـال  نیـز در تعزیـر م  ». شـود  تشخیص امام بستگی دارد و به هیچ وجه، دست وي قطع نمـی 
فاذا فعل شیئا من ذلک، کـان علیـه التأدیـب، و ینبغـی لإلمـام ان      «عبارت ایشان چنین است: 

(همان)؛ در  یعاقبه عقوبۀ تردعه عن فعل مثل ذلک فی المستقبل، و یغرم ما أخذه علی کماله
شود و امام باید مجازاتی در نظر گیرد که در آینده مجدداً بـه ایـن    صورت انجام، تأدیب می

  ». چه برده باید به صاحبان اموال برگرداند برنگردد و هر آنکار 
عقوبۀ تردعه عن فعل مثل «و » عقوبۀ یرتدعه عن مثل ما فعله«در این عبارت تعابیري نظیر

نجامد و مجـازات در حـد   اظهور در مجازاتی دارند که به اصالح فرد بی» ذلک فی المستقبل
  اعدام، با این هدف سازگار نیست. 
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بر عدم جواز قطـع دسـت تأکیـد دارد و بـه هـیچ وجـه        یادشدهی صاحب عبارت نیز وقت
اي بـاالتر از قطـع عضـو اسـت بـه طریـق اولـی جـایز         داند، اعدام که مرحلـه  را جایز نمی آن

علـی وجـه مـن    «یابـد. عبـارت    اختیارات حاکم تا این حد توسعه نمی ي نخواهد بود و دایره
  عدم جواز است نه عدم وجوب. » ال یجب«ز قرینه است بر این که مراد ا» الوجوه

شمار نیامدن آن از نظر فقهـا، در روایتـی    سارق به با وجودمختلس  ي بارهبا این حال، در
به قطع دست حکم شده است. طبق این نقل مردي نزد کسی آمد و گفت: فالنی مرا نزد تـو  

ق و کاال را به او داد و فرستاده تا فالن جنس را براي وي ارسال کنی. آن مرد، وي را تصدی
تو نـزد مـن آمـد و بـا وي فـالن       ي هزمانی که دوستش را مالقات کرد به وي گفت: فرستاد

اند. فرسـتاده  ام و چیزي هم به من ندادهکاال را فرستادم. وي پاسخ داد: من کسی را نفرستاده
اسـت. امـام    بر این باور است که آن شخص وي را فرستاده و مال را نیـز بـه وي برگردانـده   

إِنْ وجد علَیه بینَۀً أَنَّه لَم یرْسلْه قَطَع یده ... اگر شـاهد اقامـه   «صادق(ع)  در این مورد فرمود: 
  ).  154و153/ 14، ص1429(کلینی، » شود ...  شد که وي را نفرستاده است، دستش قطع می

اد،   علی بنُ إِبرَاهیم، «سند روایت چنین است:  مـنْ ح رٍ، عـیمنِ أَبِی عنِ ابع ،نْ أَبِیهع
لَبِینِ الْحو  23/353 ، ص1404شـود (ر.ك: مجلسـی ،    یاد می» حسن«که از آن به » ع

) و از نظر داللت، مفاد روایت آن اسـت کـه بایـد شـاهدي      16/215 ، ص1406همو، 
امـر عـدمی نـاممکن اسـت،     جـا کـه اقامـه شـاهد بـر       بر عدم ارسال اقامه شـود و از آن 

که اگر شخص ادعـاي ارسـال در وقـت خـاص را      اند از جمله اینتوجیهاتی را آورده
اند نـه   کرده باشد آوردن شاهد بر امر عدمی ممکن است یا اقرار را از باب مثال دانسته

  ).  23/353 ، ص1404طبق قاعده (ر.ك: مجلسی، 
نظـر کنـیم، طبـق مفـاد      صـرف  هـاي فـوق   اگر از اشکال یادشده به یکـی از توجیـه  

ن کـرد شمار آمده و براي توجیه و سازگار  سرقت غیر حدي مستوجب قطع به ،روایت
دانند، سـه  اي غیر سرقت را موجب قطع نمیاي که بردن مال به شیوهاین روایت با ادله

  شود:  وجه در کالم فقها یافت می
تـوان گفـت هرجـا    صورت میحکم به قطع از باب افساد است نه سرقت که در این  -1

هم در این تعریف قـرار  ها  مو از قضا غالب جر -فسادي در ارتکاب جرم وجود داشته باشد
تـر، افسـاد بـا    حکم به قطع دست و به قیاس اعدام هم ممکن است. به بیان روشن -گیرندمی
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 تعریفی که در فقه و حقوق از آن ارائه شده، همانند محارب بـه چهـار مجـازات بـه حسـب     
  د که یکی از آنها اعدام و به دست قاضی است. شوتشخیص قاضی منجر می

حـدي و خـارج از بحـث ماسـت     هاي  ماالرض از جر گفته شود محاربه و افساد فی شاید
  رسد: نظر می که در پاسخ به

در ، بسیاري از فقها بحث افساد را در ملحقات کتـاب حـدود آورده و آن را   که این اول
  اند.  کردهخارج  عمل از بحث حدود

محاربه و افساد  ي باره، معین شرعی بودن در حدود رکن اساسی است که درکه دوم این
کـه   د و همـین کنـ تر میرا به تعزیر نزدیک االرض واگذاري تعیین مجازات به قاضی، آن فی

تواند به تشخیص خـود در مقـام مصـلحت سـنجی و بـه اعتقـاد رعایـت مصـلحت         قاضی می
  یابد.  بحث تطابق میاین نظر کند، با  یات مرتکب جرم صرفجامعه از حق ح

ه یـ حل دیگري که صاحب جواهر در مقام جمع روایت یادشده بـا دیگـر ادلـه ارا    راه -2
له را موردي و مختص معصوم (ع) بدانیم. در این صـورت روایـت   أدهد این است که مسمی

از شیخ طوسی نقل است که قطع «تعبیر صاحب جواهر چنین است: . قابل استناد نخواهد بود
که در روایت علت قطع، سـرقت   دست در روایت را به افساد نسبت داده نه به سرقت؛ با آن

دانسته شده است. سزاوار آن است که روایت را بر مورد خاصی حمل کنـیم کـه مصـلحت    
کـه   چنین اقتضایی داشته است (و از آن حکم فقهی براي موارد دیگر استفاده نکنـیم) چنـان  

در کتاب مقنعه، نهایه، سرائر، وسیله و تحریر راجع به تشهیر محتال بـراي شـناخت و پرهیـز    
 ، ص1404 (نجفـی، » را بـه مصـلحت بدانـد    مردم از وي، بر فرضی حمل شده که حاکم آن

41/598-599  .(  
سرقت، برداشت  ي لهأنبود تصریح بر فساد در روایت و سازگار بودن تعلیل روایت با مس

  کند. واهر را تقویت میصاحب ج
از آنجا که  قطع ید در این مورد که سرقت از حـرز نیسـت، خـالف رأي مشـهور و      -3

توان سرقت دانست، برخی این احتمـال   و خیانت در مال را نمی 1ستها مخالف مفاد روایت
  اند که قطع دست به دلیل تکرار عمل و چند بار تعزیر شدن است. را مطرح کرده

                                                   
اکْتَرَي حماراً و أَقْبلَ إِلَی أَصحابِ الثِّیابِ سأَلْتُه عنْ رجلٍ «. مانند نقل زراره از امام باقر (ع) که در آن آمده است: 1

هب بِالثَّوبِ و لَیس علَیه قَطْع إِنَّما هی فَابتَاع منْهم ثَوباً و تَرَك الْحمار عنْدهم. قَالَ یرَد الْحمار علَی أَصحابِه و یتْبع الَّذي ذَ
 ). 4/63: 1413، صدوق »(خیانَۀٌ
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نیز چندان قابل قبول نیست زیرا: از یک سو خالف ظـاهر روایـت اسـت و از    این توجیه 
  اند نه اجراي حد. سوي دیگر در تکرار تعزیر، مشهور قائل به قتل

هـایی کـه بـراي توجیـه یـا حـذف        حـل  هاي یادشده و راه رسد عالوه بر اشکال نظر می به
هـم مـانع اسـتناد اسـت و در     ه شده، خبر واحد بودن آن یروایت از عداد مستندات فقهی ارا

و اقوال فقها دلیلی بـر جـواز    یادشدهتوان استناد به فساد را بر اساس روایت  این صورت نمی
امکـان تصـرف در مـال     بـاوجود کـه   استناد به فساد براي تجویز اعدام تعزیري دانست. چنان

ــت   ــم در  روای ــر از یــک دره ــت شــده کمت ــا   یاف ــی 389/ 6 ، ص1407(طوســی، ه )، برخ
 ؛)2/411 ، ص1417ز (فاضل آبی، یأنّ التهجم علی األموال بخبر الواحد، غیر جا«اند:  وردهآ

  ».تعدي به اموال با خبر واحد، مجاز نیست
شـود،   اندك بدون رضایت صاحب آن پذیرفتـه نمـی   روشن است وقتی تصرف در مال 

  له دماء و نفوس به طریق اولی باید به چنین امري ملتزم شد. أدر مس
فقها  ،اند ی به تعیین مدت پرداختههای که روایت در تقسیم اموال مفقود بین ورثه، با آن یا

اند گذشت مدتی که به مرگ صاحب مال اطمینان حاصل شـود الزم   آن را نپذیرفته و گفته
و هو أولی فی االحتیـاط و أبعـد مـن الـتهجم علـی األمـوال       «اند:  است و در تعلیل آن آورده

)؛ چنـین کـاري بـراي احتیـاط     2/274 ، ص1418(محقق حلی،  بار الموهومۀالمعصومۀ باألخ
  ». تر است از تعدي به اموال محترم به استناد اخبار موهوم تر است و دورکننده مناسب

را از شیخ طوسی  یادشدهسخن  ،لهأالرموز هم پس از بررسی تفصیلی مس صاحب کشف
  نویسد:  و در تعلیل آن میداند  را نظر مطلوب می و دیگران نقل کرده و آن

ألنّ فی الروایات مع التعارض ضعفا، و الفتاوي مختلفۀ، و التهجم علی األموال منهی، إلّا «
انـد و   عالوه بـر تعـارض، ضـعیف    ها )؛ زیرا روایت2/473 ، ص1417(فاضل آبی،  مع الیقین

ن بـر جـواز   فتاوي متفاوت است و تعدي بر مال مردم نهی شده است مگر در جایی کـه یقـی  
  ». باشد

 ، ص1408و الــتهجم علــی الــدماء بخبــر الواحــد خطــر (محقــق حلــی،  « ماننــدعبــاراتی 
الشـک فـی   «یـا  » )؛ بی پروایی بر ریختن خون به استناد خبر واحد، محل خطـر اسـت  4/114

هایی از عـدم امکـان    )، نمونه7/179 ، ص1405(خوانساري،  »حجیۀ خبر الثقۀ فی باب الدماء
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رسد همین مقدار براي نشان دادن مجـاز   نظر می به خبر واحد در امور مهم است که بهاستناد 
  1نبودن عمل به خبر واحد در امور کیفري مهم کافی است.

را بـه   بایـد آن » االرض فی«دلیل قرین شدن محاربه با افساد در آیه و قید  به که: نتیجه این
جایی است  سان با محاربه باشد و آن هممواردي محدود کرد که در ایجاد خطر براي جامعه 

که فرد مرتکب قتل شده یا با عملکرد خـود جـان دیگـران را در معـرض خطـر قـرار دهـد.        
هـاي متنـی و    فساد داللـت دارد عـالوه بـر اشـکال     ي روایتی هم که به ظاهر بر امکان توسعه

 عنـوان  بـه فسـاد  دایره  ي تواند براي توسعه خالف قاعده بودن، خود خبر واحد است که نمی
  مستند قرار گیرد بنابراین تجویز اعدام تعزیري به استناد فساد محدویت دارد.

  قاعده اختیارات حاکم -2
 ي کـرد، اسـتناد بـه قاعـده     بیـان توان براي مشروعیت اعدام تعزیري دومین مبنایی که می

  است. » التعزیر بما یراه الحاکم«
که مراد از حـاکم، قاضـی    مفاد قاعده و این هاي مفصل راجع به مستند وگذشته از بحث

، سـؤال مـرتبط بـا    بـاره انجـام شـده    هاي فراوانی که در ایـن است یا حکومت و نقض و ابرام
 ي قاعـده بـه  حـداکثر بـا توجـه     ي هموضوع تحقیق این است که آیا اختیارات حاکم در ناحی

  یادشده، محدودیت دارد یا خیر؟
، عـدم محـدودیت اسـت کـه در نتیجـه اعـدام       یادشـده ي  هظاهر عبـارات فقهـی و قاعـد   

و التعزیـر الثابـت علـی الفاعـل     «نویسـد:   که شهید ثانی مـی  گیرد چنان می تعزیري را هم دربر
)أو من قام مقامه کما فی کل تعزیر ال تقدیر له شرعا (شهید ثـانی،   موکول إلی نظر اإلمام (ع

شود به نظر امـام معصـوم(ع) یـا کسـی      )؛ تعزیري که بر مرتکب ثابت می2/389 ، ص1412
کــه جانشــین اوســت بســتگی دارد و در هــر تعزیــري کــه در شــرع تعیــین نشــده (تعزیــرات  

و أما التعزیر فاألصـل فیـه عـدم التقـدیر (نجفـی،      «اند:  یا آورده» یابد غیرمنصوص) جریان می

                                                   
، 1389اي از آراي مبتنی بر خبر واحد و نقـد آن رك: عـادل سـاریخانی و اسـماعیل آقابابـایی،      . براي اطالع از نمونه1

. و 1389، پـاییز 26حقوق اسالمی، سال هفـتم، شـماره   » تاثیر جنون پس از ارتکاب جرم بر مجازات) «114-89 صص
 ،1412اند رك: عالمـه حلـی،    هاي کتب فقهی که به نقد استناد به خبر واحد پرداخته براي اطالع از چند نمونه از بحث

ــدي، 175/ 9 ص  ــین،  749و  669/ 3 ، 2/469 ، 1/627  ، ص1416؛ عمی ــر المحقق ــهید اول،556/ 4 ، ص1387؛ فخ  ؛ ش
  ... .   و 321/ 4  ، ص1414
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رسد به مینظر  به اما» )؛ اصل در تعزیر آن است که مقدار مشخص ندارد41/254 ، ص1404
  توان اعدام را هم مشمول اختیارات حاکم قرار داد: نمی زیردالیل 
انـد و معـین نبـودن و     در مقام بیان معین نبودن میزان تعزیـر در شـرع   یادشدهعبارات  -1

واگـذاري آن بـه    شاید باوجودنظر حاکم مالزمه با عدم محدودیت ندارد و  واگذاري آن به
  حداکثر قائل به محدویت باشیم. ي ناحیهآید در  شرحی که در ادامه می

کند که با تردید در شمول تعزیر بر اعدام، به  اصل احتیاط در دماء و نفوس اقتضا می -2
عدم شمول نظر دهیم. بنابراین تا جواز تعزیر با اعدام به دلیل قطعی ثابت نشـود ایـن  قاعـده    

ختیـارات حـاکم بـه مـوارد     چنین مفادي ندارد. اصـل عـدم والیـت هـم مـانع از توسـعه در ا      
  مشکوك است.

متعدد به کمتر از حـد بـودن مـانع از ایـن شـمول       هاي تعزیر در روایت ي تعیین دایره -3
قلت له: کم التعزیر؟ فقال: دون الحـد،  «براي مثال در نقل حماد بن عثمان آمده است:  ،است

ك، قلـت: و کـم ذاك؟   قلت له: دون ثمانین، قال: ال، و لکن دون أربعین، فإنها حد المملـو 
)؛ 28/375 ، ص1409(حـر عـاملی،    فقال: علی قدر ما یراه الوالی من ذنب الرجل و قوة بدنه

به حضرت عرض کردم میزان تعزیر چه مقدار است فرمودند: کمتـر از حـد. عـرض کـردم     
کمتر از هشتاد فرمودند خیر کمتر از چهل کـه حـد مملـوك اسـت و بعـد در مـورد تعـداد        

دند: به میزانی که حاکم با توجه به گنـاه مرتکـب و توانـایی جسـمانی در نظـر      پرسیدم فرمو
  . »گیرد

دیگري در بحث تعزیر در کالم فقها شکل گیرد که از آن  ي این امر موجب شده قاعده
کـار رفتـه در    شود. در اصل این قاعده و واژگان به یاد می» التعزیر بما دون الحد« ي به قاعده

را به معناي » دون«تی اگر تعزیر را به غیر شالق توسعه داده و عبارت آن اختالف است و ح
تـوان گفـت ایـن قاعـده از قیـود       )، مـی 218/ 4 ، ص1406غیر بدانیم (ر.ك: محقـق دامـاد،   

د که در این شواختیارات حاکم است و در نتیجه حداکثر تعزیر باید به کمتر از حد محدود 
کـه برخـی بـر همـین      کند. چنـان  قتل توسعه پیدا نمی ي گاه این اختیار تا مرحله صورت هیچ

تـوان از طریـق تعزیـر     کـس را نمـى   هـیچ «انـد:   یادشده آورده ي ن مفاد قاعدهیاساس و در تبی
  (همان).» دکرتوان از باب تعزیر حبس ابد  اعدام کرد و یا کسى را نمى

)، تعظـیم و بزرگداشـت   1/351 ، ص1410(فراهیدي،  تعزیر در لغت به یاري ي واژه -4
(احمـد بـن    انـد  را نوعی زدن دانسته کار رفته و درنهایت آن ) به2/744ص  ،1410(جوهري، 
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) 9، آیـه  فـتح سـوره  »(و تُعزِّروه و تُوقِّرُوه«) و قرآن کریم نیز تعبیر 4/311 ، ص1404فارس، 
توان قتل را از مصادیق ضرب  را دارد. این معنا با از بین رفتن شخص سازگاري ندارد و نمی

گفتـه شـود گـاه کشـتن مجـرم خـود        شـاید آیـد.   شمار نمـی  شمار آورد و تکریم مجرم به به
انجامد که برخی از عدم  می خدمت بزرگ به جامعه است یا تعزیر هم گاهی به مرگ مجرم

 ). در پاسخ696/ 2 ، صق1427(براي مطالعه ر.ك: موسوي اردبیلی ، اند  ضمان سخن گفته
حد و در مـوارد خـاص محـل بحـث نیسـت بلکـه        عنوان بهتوان گفت اصل کشتن مجرم  می

تعزیر قاب کشتن اسـت یـا خیـر کـه      عنوان بهسوال این است که اگر از مصادیق حدي نبود 
اگر اتفاقا تعزیر منجر به قتـل شـود از محـل بحـث      همچنین ،رسد پاسخ منفی است می نظر به

تعزیـر بـراي تکـریم و درنهایـت      ي جـا کـه واژه   گفـت از آن  توان می رو خارج است. از این
منصرف کردن فرد از جرم و به تعبیر حقوقی براي اصالح مجرم لحـاظ شـده اسـت، هرگـز     

  گیرد و اصالح و تکریم منوط به زنده ماندن شخص است.  نمی اعدام را دربر ي مرحله
عـدام تصـریح کـرده و    بر همین اساس برخی به عدم شمول قاعده بر اختیـار حـاکم در ا  

تعزیر معنا ندارد؛ تعزیر تادیب است و قتل براي معـزر تادیـب نیسـت     عنوان بهاند: قتل  نوشته
طـور   بـه انـد   )  و کسـانی کـه بـه چنـین اختیـاري نظـر داده      121-120 ص ، ص1380(یزدي، 
) مثـل حمـل   2/389 ، ص1412هایی همراه شده اسـت (ر.ك: شـهید ثـانی،     با توجیهمعمول 

  جواز به تکرار جرم تعزیري که در ادامه همین نوشته از آن سخن خواهیم گفت. موارد
 ي عالوه بر موارد یادشده این نکته را هم بایـد در نظـر گرفـت کـه اسـتناد بـه قاعـده        -5

براي اثبات جواز تعزیر از قبیـل اسـتناد بـه عـام در شـبهه مصـداقیه       » التعزیر بما یراه الحاکم«
 ي قابل قبول نیست تا جایی که برخی از آن به قاعـده ها  ري از اصولیاست که به اعتقاد بسیا

یاد کرده و به تفصیل بـه بیـان نـاروایی آن    » عدم جواز التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه«
اصل حکم  ي ). به بیان دیگر این قاعده239-1/235 ، ص1431اند (ر.ك: تسخیري، پرداخته

راجع به موضوع تعزیر که اعدام را  امادست حاکم است  کند که واگذاري آن به را بیان می
تـوان از خـود ایـن     ساکت است و براي پی بردن بـه ایـن حکـم نمـی     ،گیرد یا نه نیز دربر می

قاعده بهره گرفت بلکه باید جواز یا عدم جواز اعـدام تعزیـري را فـارغ از ایـن قاعـده و در      
  جاي خود به اثبات رساند.
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اطالق، بر شمول اختیارات حـاکم تـا   با وجود » التعزیر بما یراه الحاکم« ي بنابراین قاعده
توان آن را مبنایی بـراي جـواز اعـدام تعزیـري      حد اجراي اعدام تعزیري داللتی ندارد و نمی

  حساب آورد. به

  امر به معروف و نهی از منکر -3
ف وقـوع  نهی از منکر به دو صورت قابل طرح اسـت: بازداشـتن از منکـري کـه در شـر     

مینی و تربیتـی شـباهت   أتـ  هـاي  است و بازداشتن فرد از ادامه دادن منکر. فرض اول به اقـدام 
توان از اصل امر به معروف و نهی از منکـر   می دارد و فرض دوم به تعزیر مرتکب. در نتیجه

آن بهره گرفت و این سوال را مطـرح کـرد    ي مبنایی براي مجازات تعزیري و دامنه عنوان به
  توان براي بازداشتن از منکر در جامعه به قتل یا جرح نیز متوسل شد؟ یا میکه آ

با این تفـاوت کـه برخـی اذن امـام را      ،مثبت است یادشدهپاسخ بسیاري از فقها به سوال 
اند که چنـد نمونـه را در ادامـه نقـل      شرط دانسته و تعدادي به کشتن بدون اذن امام نظر داده

  کنیم:   می
  دانند براي نمونه:  اذن امام: غالب فقها چنین شرطی را الزم می شرط بودن -الف

صاحب مختصر النافع بعد از بیان شرایط امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر راجـع بـه         -1
  نویسد:   مراتب آن می

بـاالتر   ي و بـه مرتبـه   شـود  انجـام مـی  (اعمال قـدرت)   انکار با قلب، زبان و سپس دست«
تر اثر نکند. اگـر اظهـار ناخوشـایندي موجـب زوال      پایین ي مرتبه که یابد مگر آن انتقال نمی

ثمر بود، نوبت به ابراز  نجامد و اگر بیامنکر شود، کافی است هر چند به نوعی از اعراض بی
رسد و اگر ممکن نشد جز با اقدام عملی ماننـد زدن، جـایز اسـت و اگـر بـه ایـراد        زبانی می

 1/432 ، ص1417(فاضـل آبـی،    »نیست مگر با اذن امامجراحت بدنی یا قتل نیاز بود، جایز 
  ).  5/407 ، ص1405و ر.ك: خوانساري، 

اگر بازداشتن از منکر به جرح یا قتل منجر شود بنا بـر  «در تحریر الوسیله آمده است:  -2
تر جایز نیست مگر با اذن امام و امروزه فقیه جامع شرایط با وجـود شـرایط امـر بـه      نظر قوي

  ). 1/481 ، صتا (موسوي خمینی، بی »ی از منکر، جانشین وي خواهد بودمعروف و نه
از قوي بودن نظر مقابل حکایت دارد که در ادامه آن را بررسـی خـواهیم   » اقوا«تعبیر به 

  کرد.  
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امر به معروف و نهی از منکر هرگاه به جرح یـا قتـل نیـاز پیـدا     «اند:  نیز برخی آورده - 3
چه از شیخ طوسی، فخر االسالم، شهید، مقداد و کرکی  ارد. بنابر آنکنند، به اذن امام نیاز د

نجفـی  »(نقل شده، امر به معروف و نهی از منکر با جرح و قتل جایز نیست مگر بـا اذن امـام  
  ).  624-1/623 ص، ص1381کاشف الغطاء، 

نظر دیگر جواز قتل است حتی بدون اذن امام؛ براي نمونه شـیخ طوسـی در کتـاب     -ب
هدف از بازداشتن از منکر آن است که رخ ندهد پـس اگـر سـخن    «نویسد:  اقتصاد خود می
نبـود [ جـایز اسـت در     اثرگـذار شـود و اگـر    بود، به همان اکتفا می اثرگذارگفتن و موعظه 

نبـود]   اثرگـذار بـود، کـافی اسـت و اگـر      اثرگـذار اگر سخن گفتن درشتی به خرج داد که 
د هر چند موجب رنـج مرتکـب و اضـرار بـه وي و     شوو دفع  هواجب است از منکر منع شد

که قصد از بین رفتن منکر و انجام ندادن از طـرف مرتکـب    اتالف نفس او شود به شرط آن
ود نیکوسـت هرچنـد   باشد و ضرر زدن به وي مقصود نباشد. نظیر جایی که دفع ضـرر از خـ  

با وجـود ایـن   «افزاید:  می و در ادامه). 150 ، ص1375(طوسی،  »دشوموجب اضرار دیگري 
آید که نهی از منکر بدین صورت فقط از ائمـه (ع) یـا    می از کلمات بزرگان امامیه چنین بر

سـید مرتضـی بـا آن مخـالف بـود و انجـام ایـن         اماکسی که امام (ع) اذن دهد ساخته است 
  ).همان( »دانست ه از نهی از منکر را بدون اذن امام جایز میمرحل

  نویسد:  صاحب سرائر پس از نقل سخن فوق از شیخ طوسی می
تـر اسـت و خـود بـه آن      (عدم لزوم اذن امام)، قوي چه سید رضی (ره) مطرح کرده آن«

را تقویـت   فتوا داده و استاد ما شیخ طوسی در کتاب تبیان به نظر سید مرتضی برگشته و آن
 ص ، ص1410(ابـن ادریـس حلـی،     »و یاري کرده و اقوال دیگـر را تضـعیف نمـوده اسـت    

2/23-24.(  
 1انـد نیز در جایی که منکر خود از قبیل قتل نفس باشد، دفع منکر با قتل را جـایز دانسـته  

  له داخل در دفاع مشروع و خارج از بحث ماست. أرسد مس نظر می که به

                                                   
لو کان المنکر مما ال یرضی المولی بوجوده مطلقا کقتل النفس المحترمۀ جـاز بـل   «نویسند:  که امام خمینی می . چنان1

فاعل أو قتله لو لم یمکن بغیر و لو انجر الی جرح الفاعل أو قتله، فیجب الدفاع عن النفس المحترمۀ بجرح ال  وجب الدفع
ذلک من غیر احتیاج إلی إذن االمام علیه السالم أو الفقیه مع حصول الشرائط، فلو هجم شخص علی آخر لیقتله وجـب  

  ).1/481موسوي خمینی، بی تا: »( دفعه و لو بقتله مع األمن من الفساد
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تـوان   هاي دیگري را هم در فقـه مـی   که نمونه یادشدهرات فقهی به هر حال براساس عبا
رو  تواند تا مرحله قتل را هم دربر گیـرد از ایـن   یافت، دایره امر به معروف و نهی از منکر می

اعدام تعزیري هم براساس امر به معروف و نهی از منکر قابل پذیرش است و اگـر اذن امـام   
شود که جداگانه نیاز بـه بحـث    هاي فراقضایی مطرح می مجازات ي لهأرا هم الزم ندانیم مس

  دارد.
  رسد تجویز قتل به استناد نهی از منکر به دالیل زیر پذیرفتنی نیست: نظر می به
کـار   له امر به معروف و نهی از منکر که در کـالم فقهـا و تعـابیر روایـی بـه     أاصل مس -1
که برخـی   امر به معروف و نهی از منکر بودن، داللتی بر جواز قتل ندارد چنان عنوان بهرفته، 

 اند: زیرا جرح و قتل از مصادیق امر و نهـی نیسـت و   صراحت آورده با اشاره به همین نکته به
امر به معروف و نهی از منکر بر بیش از اصل امر و نهی داللت کرده و شامل جرح و که  این

). به بیان دیگر،  مراد از نهی از منکر، 543-7/542، 1403(اردبیلی،  ستقتل شوند، معلوم نی
د؛ از شوهدایت و اصالح مرتکب جرم است و با کشتن وي، موضوع نهی از منکر منتفی می

توان گفت ماهیت امر به معروف و نهی از منکر اقتضا دارد کـه بـه کمتـر از قتـل     رو، می این
  اکتفا شود. 
جواز از عنوان امر به معروف و نهی از منکر بـه دلیـل منجـر     ي تفادهتوان گفت اس نیز می

 عنـوان  بـه چه  شدن به تمسک به عام در شبهه مصداقیه که قبل اشاره شد، ممکن نیست و آن
توان بـه امـر و    با قتل و جرح هم میکه  این اماتکلیف از مردم خواسته شده امر و نهی است 

آیـد، بلکـه بـه شـرحی کـه       و نهی چنـین چیـزي بـر نمـی     نهی متوسل شد یا نه، از عنوان امر
  گذشت این عنوان بر عدم جواز داللت دارد.

در صورت تردید در جواز قتل و جرح در مقام نهی از منکـر، اصـل بـر عـدم جـواز       -2
اند: اصل بر عدم وجوب نهی از منکـر بـا ارتکـاب جـرح و قتـل       که برخی نوشته است چنان

دیگران از نظر عقل و شرع قبیح است و تا دلیـل شـرعی در میـان    است زیرا آزار رساندن به 
توان به آن اقدام کرد. بر همین اساس اگر کتک زدن هم مورد اجماع فقها نبـود،   نباشد نمی

  ).7/543 ، ص(اردبیلی، همان نظر دادن به جواز ضرب به استناد امر و نهی کردن مشکل بود
متعـددي کـه    هاي استفاده است، مانند روایت عدم جواز قتل قابل ها از برخی روایت -3

یکُم نـارا     «در مورد تفسیر و نحوه عمل به آیه شریفه  لـأَه و کُم نُـوا قُـوا أَنْفُسـینَ آما الَّذهیا أَی« 
)  وارد شده است و درخواسـت اطاعـت از فـرامین الهـی و دوري از مـوارد      6،  آیه (تحریم
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پرسد من خـود   ه شخصی با گریه از پیامبر اکرم (ص) میداند. در یک نمون نهی را کافی می
ام و در انجـام ایـن خواسـته نـاتوانم کـه حضـرت        انداخته و تـالش بسـیار کـرده    را به سختی

ک      «فرمایند:  می نَفْسـ نْـهى ع ا تَنْهـ مـع ماه تَنْهـ و  ک نَفْسـ رُ بِها تَأْمبِم مرَهأَنْ تَأْم کبسحـر   ح)
)؛ همین  کـه آنـان را بـه چیـزي امـر کنـی کـه خـودت را امـر          148/ 16 ، ص1409عاملی، 

(براي اطـالع از   »داري، کافی است کنی یا از کاري باز داري که خودت را از آن باز می می
  ).  149 -147 ص ، صدر این زمینه ر.ك: همان ها باقی روایت

 ي مسـأله کومـت،  یکی از شرایط امر به معـروف و نهـی از منکـر حتـی نسـبت بـه ح       -4
ها حتی در قالب قـانونی موجـب   تأثیرگذاري است و اگر توسعه و ترویج این قبیل مجازات

ها، به حکم اولی از مصادیق مجاز امر به معـروف و   د و نه اصالح آنشوفرار افراد از جامعه 
کـه هـدف از    دهد نشان میبه بیان دیگر، شرط تاثیرگذاري نهی از منکر خارج خواهد بود. 

شود،  نمی مر به معروف و نهی از منکر اصالح است و مادامی که بدانیم این هدف برآوردها
  دلیلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر نخواهد بود.

 جـا چنـد اشـکال قابـل طـرح اسـت کـه در ادامـه مطـرح و پاسـخ           با وجود این، در ایـن 
  دهیم: می

شود مجرمان با اطمینـان   گفته شود ممنوع بودن جرح و قتل موجب می شاید :1اشکال 
  ند. شوروي آورده و موجب ترویج محرمات در جامعه  ها خاطر به ارتکاب جرم

نجامد چنـان  ادید جان دیگران بیهبه ناامنی و ت ها ، اگر ارتکاب جرمکه این : اولجواب
تـوان گفـت بـراي دفـع فسـاد       می تدر این صور که در مبنا بودن فساد براي اعدام گذشت،

تسـري اعـدام تعزیـري بـه غیـر مـوارد فسـاد بـه شـرحی کـه            اماتوسل به اعدام مجاز است، 
  گذشت، خود موجب فساد بیشتر است و آن عبارت است از  تعرض به نفس دیگران. 

اند در این موارد ضـرب و امثـال آن خـود     گونه که برخی اشاره کرده ، همانکه دوم این
را بـه حـد اعـدام هـم توسـعه دهـیم.        ترویج فساد را بگیرد و الزم نیسـت آن  يند جلوتوا می

د و از عـدم  شـو  تعرض به نفس و مال، اجراي حدود ممنوع می باوجودکه در مواردي  چنان
  ).543ص ،آید (ر.ك: اردبیلی، همان اجرا محذور یادشده پیش نمی

چه مطلوب است، جلوگیري  آنآید که  دست می چنین به ها : از برخی روایت2اشکال 
توان حتی به اعدام هم متوسل شد و  این مقصود می یابی به دستاز انجام منکر است و براي 
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وبِ   «کند:  عنوان باب را چنین انتخاب می ها صاحب وسائل به استناد همین روایت جـو اب بـ
  ).16/144 ، ص1409(حر عاملی، »  وجه ممکنٍ هجرِ فَاعلِ الْمنْکَرِ و التَّوصلِ إِلَى إِزالَته بِکُلِّ

شد، برداشـت صـاحب وسـائل اسـت و بـراي داللـت        بیانباب  عنوان بهچه  : آنجواب
رسد چنـین مطلبـی    نظر می مراجعه کرد و به ها بر این مطلب باید به متن این روایت ها روایت

وسائل در ذیل عنوان یادشده پنج صاحب که  این آید. توضیح این باب بر نمی هاي از روایت
نهـایی   ي گیري، در مرحلـه  روایت آورده است که در روایت اول پس از بیان مراتب سخت

ایـن  کار رفتـه و   به(سخن وي را زیر پا بگذارید)  »وإِلَّا فَادفنُوا کَلَامه تَحت أَقْدامکُم«عبارت 
وي از جامعه و حبس وي نیز به  کردندور تواند با  الزاما به معناي کشتن نیست و میعبارت 

  انجام رسد.
گیري و اهتمام به بازداشتن از منکر داللت دارند. در  روایت دوم و چهارم تنها بر سخت

هم   «نهـایی نهـی از منکـر از عبـارت      ي روایت سوم در مرحلـه  سـالجوا م بـتَناج و مرُوه جـاه «
کـه   لت بیشتري دارد تا از بین بردن مجـرم. چنـان  استفاده شده که به دوري کردن از وي دال

  کند. چنین معنایی را به ذهن تداعی می» فَاجتَنبوه« ي در روایت پنجم واژه

  تجویز قتل در تکرار جرم تعزیري -4
بنابر اختالف مبانی، حکایـت از  » اصحاب الکبائر یقتل فی الثالث او الرابع«فقهی ي قاعده

شود و به حسب همین قاعـده  عزیري در صورت تکرار کشته میآن دارد که مرتکب جرم ت
  اند که از آن جمله است: در موارد متعدد فقها به قتل تعزیري فتوا داده

خوردن روزه علنی در ماه مبارك رمضان کـه تکـرار آن بـراي بـار سـوم از اسـباب        -1
) 1/175، ص1408و محقق حلی،  1/299 ، ص1410شمار آمده (عالمه حلی،  موجب قتل به

 ).7/480 ، ص1429(کلینی،  ید این نظر استؤی هم مهای و روایت
در عبارات فقهی از کشتن کسی که نماز خود را بدون عذر ترك کند سخن به میان  -2

اول و دوم  ي کسی که بدون عذر نماز را تـرك کنـد و درمرتبـه   «اند:  آمده و از جمله نوشته
به دلیل سخن ائمه (ع) کـه فرمودنـد: مرتکبـان گنـاه      شود سوم کشته می ي تعزیر و در مرتبه

  ).3/532 ، ص1410(ابن ادریس حلی،  »شوند سوم کشته می ي کبیره در مرتبه
همین سخن در مورد کسی که با آگاهی از حکم ربا بـه ربـا خـواري اقـدام کنـد در       -3

ت دارد: ) و روایتی نیز بر ایـن حکـم داللـ   713 ، ص1400(طوسی،  کلمات فقها تکرار شده
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لِ      روي إِسحاقُ بنُ عمارٍ و سماعۀُ عنْ أَبِی بصیرٍ عنْ أَبِی عبد اللَّه ع قَالَ« آکـ د ا حـ مـ لَه قُلْت
لَ      قُتـ اد فَـإِنْ عـ بأُد اد فَـإِنْ عـ بؤَدنَۀِ قَالَ ییالْب دعا ب؛ 71-4/70ص ص ،1413(صـدوق،    الرِّب(

گوید به امام صادق (ع) عرض کردم بعد از اقامه بینه بر خـوردن ربـا، حکـم آن     یابوبصیر م
شود و اگر بـار دیگـر    شود و اگر تکرار کرد، باز هم تأدیب می چیست؟ فرمودند تأدیب می

  ». رسد مرتکب شد به قتل می
که ابن ادریـس و دیگـر    به واقع این قبیل احکام فقهی عالوه بر مستندهاي موردي، چنان

  است. » اصحاب الکبائر یقتل فی الثالثه« فقهی ي اند مستند به قاعدهشده یادآورقها ف
کم در مـوارد تکـرار جـرم     دست شود به جواز تعزیر اعدامی پذیرش این نظر موجب می

که برخی به صراحت به اعدام تعزیـري در صـورت تکـرار جـرم تعزیـري       ملتزم شویم. چنان
روي أنّه متی عزّر المرء رابعۀ استتیب فان «اند:  روایتی آورده ملتزم شده وبا اشاره به مضمون

)؛ روایـت شـده   597 ، ص1421(سـبزواري،   أصرّ و عاد إلی ما یوجب التعزیر ضـربت عنقـه  
شود که توبه کند و اگـر بـر گنـاه اصـرار      هرگاه کسی چهار بار تعزیر شد، از او خواسته می

  ». شود جام داد، گردنش زده میکرد و مجدد عملی را که موجب تعزیر است ان
  هاي زیر مواجه است: رسد این استدالل با اشکالنظر می به
) و 1/275 ، ص1417(شـهید اول،   مورد استناد به تعبیـر برخـی مقطوعـه    هاي روایت -1

) و اگـر هـم در میـان اخبـار، مسـتند علـی بـن        5/150 ، ص1403(اردبیلـی،   انـد غیر صحیحه
) بـدانیم،  23/401و  16/275 ، ص1404(ر.ك: مجلسـی،   رخـی موثـق  را بـه تعبیـر ب   1ابراهیم

توان به احکـام  درنهایت خبر واحد است و به شرحی که گذشت، به استناد اخبار واحد نمی
  کیفري در حد اعدام ملتزم شد. 

سوم یا چهـارم بـه حسـب     ي کاران در مرتبه هایادشده مبنی بر کشته شدن گن ي قاعده -2
  دالیل زیر قابل خدشه است: اختالف اقوال، به

سـادگی نتـوان    که به دارداحتیاط در دماء و نفوس به حدي اهمیت  ي ، قاعدهکه این اول
یادشـده   هـاي  کم در خـروج از ایـن قاعـده بـه اسـتناد روایـت       نظر کرد و دست از آن صرف

  تردید داریم که در این صورت هم اصل عملی بر عدم جواز قتل خواهد بود. 
  ناظر به حدود است به دلیل:»  اصحاب الکبائر«، تعبیر که دوم این

                                                   
(کلینـی،   »فی شَهرِ رمضَانَ و قَد أَفْطَرَ، فَرُفع إِلَی الْإِمـامِ، یقْتَـلُ فـی الثَّالثَـۀِ     منْ أُخذَ«عنْ أَبِی عبد اهللا علیه السالم، قَالَ: . «1

  ). 235/ 14 ، ص1429
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صـراحت آمـده اسـت کـه وقتـی حـد دو بـار اجـرا شـد در           به ها در برخی روایت -الف
د     «شود؛ مانند:  سوم مرتکب آن کشته می ي مرتبه الْحـ هِملَـیع یم ا إِذَا أُقـ رِ کُلِّهـائالْکَب ابحأَص

ی الثَّ   لُـوا فـنِ قُترَّتَیثَـۀِ متصـریح بـه حـد، مـانع تسـري آن بـه       14/55 ، ص1429(کلینـی،   »ال .(
  .کردغیر حدي است و حتی موارد مطلق را هم باید به کبائر مستوجب حد مقید  هاي جرم

سوم داللت  ي روزه و رباخوار در مرتبه ي ی هم که به قتل خورندههای با این بیان، روایت
توانند موجب توسعه  دارند به شرحی که گذشت به دلیل ضعیف و غیر قابل استناد بودن نمی

  در مفهوم مرتکبان کبیره شوند. 
نْ  «انـد؛ ماننـد:    تکرار تعزیر، از کشتن مرتکب منع کرده باوجود ها برخی روایت -ب  عـ

اد أُدب قُلْـت      أَبِی عبد اللَّه (ع) أَنَّه قَالَ آکلُ الْمیتَۀِ فَـإِنْ عـ بأَد هِملَـینْزِیرِ عمِ الْخلَح مِ والد و
      د حـ ه لَیـع سلَـی و بؤَد قَـالَ یـ بؤَد یـ ادایـن قبیـل   16/192 ، ص1406(مجلسـی،   » ٌفَإِنْ ع .(

  ود.ش اي در صورت تکرار کشته می مانع از آن است که بگوییم مرتکب هر کبیره ها روایت
 هـا  صراحت در روایت ست و خود بهها رسد این قاعده اصطیادي از روایت نظر می به -ج

ی الثَّالثَـۀِ    « که کلینی عنوان نیامده چنان قْتَـلُ فـالْکَبِیـرَةِ ی باحی أَنَّ صف اب1429(کلینـی،  » ب ،
بودن فعل  صراحت بر حدي ها به کند که در آن انتخاب می هایی را براي روایت  )14/55 ص

ارتکابی تصریح شده است و هیچ یک بر قابـل تعزیـر بـودن مطلـق مرتکـب کبیـره داللتـی        
سـوم   ي خـوار و ربـاخوار در مرتبـه    کشـتن روزه  هـاي  نیز با استناد بـه روایـت  اي  ندارند. عده

 ، ص1406اند قاعده را شامل غیر حـدود هـم بداننـد (بـراي نمونـه ر.ك: مجلسـی،        خواسته
یادشده به تصـریح خـود    هاي ) که ضعف روایت23/376 ، ص1404همو، و 192و  16/191

  استنادکنندگان، مانع این برداشت است.
شـود کـه    موجـب مـی   1گناهـان  ي توسعه در مفهوم کبیره و سرایت دادن آن به همـه  -د
)، چون اگر هر 12/319 ، ص1403د (ر.ك: اردبیلی، شوشاهد بر دعاوي غیر ممکن  ي اقامه

  رود. وجب تعزیر بدانیم، عدالت شاهدان که مستحق تعزیرند زیر سوال میگناهی را مست
غیرحدي دلیـل کـافی نداشـته     هاي به جرم» اصحاب الکبائر«بنابراین توسعه دادن مفهوم 

   بلکه محذوراتی دارد.

                                                   
  .3/194 ، ص1403. براي دیدن معیارهاي تفکیک گناهان کبیره از غیر آن و اقوال مطرح ر.ك: بحر العلوم،  1
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  که:   نتیجه این
خاص کـه   ي شده براي اعدام تعزیري، افساد در زمین تنها در محدوده بیان از میان مبانی

منجر به قتل و تهدید حیات باشد به تناسب آوردن آن در کنار محاربه مجوز قتل اسـت کـه   
انـد و   در آن صورت هم برخی آن را نوعی حد و خارج از موضـوع اعـدام تعزیـري دانسـته    

  که برخی فقها تصریح دارند فساد به تنهایی مجوز قتل نیست. چنان
تواند مستند اعدام تعزیري بـر مبنـاي    به نوعی میو آراي فقهی که  ها شواهدي از روایت

فساد قرار گیرد از جهات مختلف قابل نقد است کـه ابتنـاي ایـن آرا بـر اخبـار واحـد از آن       
  جمله است.

 ي است که هـر چنـد بـه ظـاهر بـر توسـعه       »التعزیر بید الحاکم«از دیگر مستندات، قاعده 
التعزیـر دون  « ي هبا قاعدان گفت این دلیل تو می اختیارات حاکم داللت دارد، با دقت بیشتر

دیگـر از جملـه تشـریع تعزیـر بـراي اصـالح        ي و برخـی ادلـه   اسـت  تخصیص خورده» الحد
امـر بـه    ي مجرم، از محدودیت در اختیارات حاکم نسبت بـه تعزیـرات حکایـت دارد. ادلـه    

توانـد اعـدام    دلیل لزوم بقاي فرد مورد امر بـه معـروف و نهـی از منکـر، نمـی      معروف هم به
که تکرار کبائر هـم در صـورت پـذیرش، در نهایـت بـه تکـرار        تعزیري را توجیه کند چنان

  توان به تشریع اعدام تعزیري پی برد.    ها نمی حدي ناظر است و از آنهاي  مجر
حیـات، سـلب حـق حیـات      ي مسألهتوان گفت در تزاحم مصالح اجتماعی با  بنابراین می

انی فقهی سازگاري ندارد و اعدام تعزیري فاقد مستند شرعی است؛ و مجازات با مب عنوان به
انـد در تعزیـر مفهـوم تادیـب نهفتـه اسـت و اعـدام تعزیـري بـا آن           که برخی فقها نوشـته  این

  ) سخن به جا و قابل قبولی است. 121-120 ص، ص1380سازگاري ندارد (ر.ك: یزدي،
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  منابع
السـرائر الحـاوي لتحریـر    ق).  1410(ابن ادریس حلّی،  محمد بن منصـور بـن احمـد،     -

جلد، چاپ دوم: قم، دفتر انتشـارات اسـالمی وابسـته بـه جامعـه مدرسـین حـوزه         3، الفتاوي
  .علمیه قم

جلــد، چــاپ اول: قــم، دفتــر  2، المهــذبق).  1406(ابــن بــراج، قاضــی عبــد العزیــز،  -
  ه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.انتشارات اسالمی وابسته ب

جلـد، چـاپ اول: قـم، انتشـارات      6، معجم مقـائیس اللغـۀ  ق).  1404(احمدبن فارس،  -
  . دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهانق).  1403(اردبیلی، احمدبن محمد،  -
  می وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.جلد، چاپ اول: قم، دفتر انتشارات اسال 14

جلد، چاپ چهـارم: تهـران،    4، بلغۀ الفقیهق).  1403(بحرالعلوم، محمدبن محمدتقى،  -
 . منشورات مکتبۀ الصادق

القواعد االصـولیه و الفقهیـه علـی مـذهب     م).  2010ق /  1431(لی، عتسخیري، محمد -
 . معاونت فرهنگی –ریب بین مذاهب اسالمی ، چاپ دوم: تهران ، مجمع جهانی تقاالمامیه

 ، قم، مرکز تحقیقاتی اسراء. تسنیم در تفسیر قرآن). 1389(جوادي آملی، عبداهللا،  -
 6، تـاج اللغـۀ و صـحاح العربیـۀ     -الصـحاح  ق).  1410(جوهري، اسماعیل بن حمـاد،   -

  نان،  دار العلم للمالیین. جلد، چاپ اول: لب
جلـد، چــاپ اول: قــم،   30، وســائل الشــیعۀق).  1409(، حـرّ عــاملی، محمــدبن حسـن   -

  . مؤسسه آل البیت علیهم السالم
جلد، چاپ اول: قم، مؤسسه  30، وسائل الشیعۀق).  1409(حرعاملی، محمدبن حسن،  -

 . آل البیت علیهم السالم
، جامع المدارك فی شرح مختصر النـافع ق).  1405(خوانساري، سیداحمدبن یوسف،  -

  . چاپ دوم: قم، مؤسسه اسماعیلیانجلد،  7
تاثیر جنون پس از ارتکـاب جـرم بـر    «). 1389(ساریخانی، عادل و اسماعیل آقابابایی،  -

 . 26، سال هفتم، شماره حقوق اسالمی، »مجازات
، در یک جلـد، چـاپ اول:   جامع الخالف و الوفاقق).  1421(سبزواري، علی مؤمن،  -

  علیه السالم.قم، زمینه سازان ظهور امام عصر 
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جلـد،   3، الـدروس الشـرعیۀ فـی فقـه اإلمامیـۀ     ق).  1417(شهید اول، محمدبن مکـی،   -
  . چاپ دوم: قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

جلـد،   4، غایۀ المراد فی شـرح نکـت اإلرشـاد   ق).  1414(شهید اول، محمدبن مکی،  -
  . فتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قمچاپ اول: قم،  انتشارات د

(بـا   الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشـقیۀ ق).  1412(الدین بن علی،  شهیدثانی، زین -
جلد، چاپ اول: قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حـوزه علمیـه    2حاشیه سلطان العلماء)، 

  . قم
جلد، چاپ دوم:  4، الفقیهمن ال یحضره ق).  1413(صدوق، محمدبن علی بن بابویه،  -

 ایران، دوم. -قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم 
، ترجمه سید محمد بـاقر موسـوي   تفسیر المیزان). 1364(طباطبائی، سیدمحمد حسین،  -

  . همدانی، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
جلـد،   4، االستبصـار فیمـا اختلـف مـن األخبـار     ق).  1390(ی، محمد بن حسـن،  طوس -

  . چاپ اول: تهران، دارالکتب اإلسالمیۀ
، یـک جلـد،    االقتصاد الهادي إلی طریـق الرشـاد  ق).  1375(طوسی، محمدبن حسن،  -

  . ستون چاپ اول: تهران، انتشارات کتابخانه جامع چهل
جلد، چاپ چهارم ، تهران،  10، تهذیب األحکامق).  1407(طوسی، محمد بن حسن،  -

  . دارالکتب اإلسالمیۀ
منتهـی المطلــب فـی تحقیــق   ق).  1412(عالمـه حلّـی، حســن بـن یوســف بـن مطهــر،      -

 . جلد، چاپ اول : مشهد، مجمع البحوث اإلسالمیۀ 15، المذهب
إرشـاد األذهـان إلـى أحکـام     ق).  1410(عالمه حلّـى، حسـن بـن یوسـف بـن مطهـر،        -

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه چاپ اول: قم، جلد،  2، إلیمانا
  . قم

کنـز الفوائـد فـی حـل     ق).  1416(عمیدي، سید عمیدالدین بن محمد اعـرج حسـینی،    -
جلد، چاپ اول : قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعـه مدرسـین    3، مشکالت القواعد

  . حوزه علمیه قم
 2، کشف الرموز فی شرح مختصر النـافع ق).  1417(فاضل آبی،  حسن بن ابی طالب،  -

  جلد، چاپ سوم: قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
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، الحـدود  :تفصیل الشریعۀ فی شرح تحریر الوسـیلۀ ق).  1422(فاضل لنکرانی، محمد،  -
 (ع).طهار مرکز فقهى ائمه اقم،  چاپ اول:

إیضـاح الفوائـد فـی شـرح     ق).  1387(فخر المحققین، محمد بـن حسـن بـن یوسـف،      -
  . جلد، چاپ اول: قم، مؤسسه اسماعیلیان 4، مشکالت القواعد

جلـد، چـاپ دوم: قـم، نشـر      8، کتـاب العـین  ق).  1410(فراهیدي، خلیـل بـن احمـد،     -
  . هجرت

جلـد، چـاپ اول: قـم، دار الحـدیث      15، الکافیق).  1429(کلینی، محمدبن یعقوب،  -
  .  للطباعۀ و النشر

جلـد،   26، مرآة العقول فـی شـرح أخبـار آل الرسـول    ق).  1404(مجلسی، محمدباقر،  -
  چاپ دوم: تهران، دار الکتب اإلسالمیۀ.

جلد، چـاپ   16، مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبارق).  1406(مجلسی، محمدباقر،  -
  .  انه آیۀ اهللا مرعشی نجفیاول: قم، انتشارات کتابخ

جلد، چاپ  2، المختصر النافع فی فقه اإلمامیۀق).  1418(محقق حلّی، جعفربن حسن،  -
  .  ششم: قم، مؤسسۀ المطبوعات الدینیۀ

 4، شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرامق).  1408(محقق حلّی، جعفر بن حسن،  -
  . جلد، چاپ دوم: قم، مؤسسه اسماعیلیان

مرکز نشر چاپ دوازدهم، تهران، ، قواعد فقهق).  1406(محقق داماد، سید مصطفی،  - 
 . علوم اسالمى

  تا. نا، بی جلد، چاپ اول: قم ، بی 3، رساله استفتاءات منتظري، حسینعلی، -
جلد، چـاپ   4، فقه الحدود و التعزیراتق).  1427(موسوي اردبیلی، سید عبدالکریم،  -

  .  لجامعۀ المفید دوم: قم، مؤسسۀ النشر
ــید روح اهللا،  - ــی، س ــوي خمین ــیلۀ  موس ــر الوس ــه   2، تحری ــم ،مؤسس ــد،چاپ اول: ق جل

  مطبوعات دار العلم، بی تا.
النور الساطع فی الفقـه  ق).  1381(نجفی کاشف الغطاء، علی بن محمدرضا بن هادي،  -
  جلد، چاپ اول: نجف اشرف، مطبعۀ اآلداب. 2، النافع
جلـد،   43، جـواهر الکـالم فـی شـرح شـرائع اإلسـالم      ق).  1404(نجفی، محمدحسن،  -

 . لبنان، دار إحیاء التراث العربی -چاپ هفتم: بیروت 
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، چـاپ اول: تهـران،   هـاي فقـه جـزا    بایستهق).  1419(هاشمی شاهرودي، سیدمحمود،  -
 .  نشر دادگستر

، قـم  المللـی تروریسم از منظر حقوق اسالم و اسـناد بـین  ). 1390(هاشمی، سیدحسین،  -
 . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 . ، چاپ اول: قم، نصایحمسائل فقهی جدید). 1380(یزدي، محمد،  -
  
  


