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 چکیده

هرگاه، کسی سه بار مرتکب یک «:  قانون مجازات اسالمی، مقرّر نموده است١٣٦ماده 
 بر او جاری گردد، حدّ وی در مرتبه نوع جرم موجب حدّ شود و هر بار حدّ آن جرم

معروف به ) ع(؛ اما در مجامع روایی شیعه، روایتی از امام هفتم »چهارم اعدام است
. »أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ یُقتَلون فِي الثَّالِثَهِ«: فرموده استآمده است که امام » خبر یونس«

است، در تنافی با مدلول » یکبرایی کلّ«و » ای عامقاعده« مضمون این خبر که مُبَیِّن
در این نوشتار، ابتدا بر اساس مالکات معتبر در دانش رجال، سند . باشدماده فوق می

روایت بررسی و حجیّت آن اثبات شده، سپس مستندات احتمالی مربوط به عناوین 
توان در نهایت می.  موضوع ماده فوق، با ضوابط اجتهادی ارزیابی شده استمجرمانه
و » زنا«اطالق ماده مذکور، فاقد وجاهت فقهی است و تنها دو عنوان :  گرفتنتیجه

بواسطه وجود دلیل خاصّ، از تحت عموم روایت یونس خارج و مصداق موضوع » سرقت«
 .باشند قانون مجازات اسالمی می١٣٦ماده 
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 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و یکمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ٤٤٤

 ـ طرح مسأله١
باشند در فرایند » ی استنباطاصول کلّ«ای که با لسانی فراگیر درصدد بیان وجود ادله

 .اجتهاد از جایگاه ممتازی برخوردارند
ها که واجد شاخصه کلیّت و امکان تطبیق نسبت به جزئیات  است، روایت یکی از آن

] ١٣٠ص ،١٤ج ،٤٦[»  الْحُدُودُ مَرَّتَیْنِ، قُتِلُوا فِي الثَّالِثَهِ  کُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُأَصْحَابُ الْکَبَائِرِ«
کند که مرتکب گناه کبیره که دو بار حدّ بر او جاری این روایت به صراحت بیان می. است

دیده موضوع این روایت پ. شودشده است، اگر بار سوم مرتکب همان گناه شود، کشته می
مسأله تکرار جرم در فصل ششمِ بخش سوم از کتاب اول قانون مجازات . است» تکرار جرم«

 قانون مجازات اسالمی مجازات مرتکب حدّ را نه ١٣٦قانونگذار در ماده . اسالمی آمده است
 .بینی نموده است، اعدام پیش»چهارم«در دفعه سوم بلکه در مرتبه 

پژوهی ل این تنافی و تعارض به ذهن هر فقههای مختلفی حودر بادی امر پرسش
 اما ابتدا الزم است اعتبار روایت، مورد ارزیابی قرار گیرد و در فرض ؛کندخطور می

د و در پایان و با فرض اعتبار شوت سند این روایت، مستندات ماده مذکور بررسی تمامیّ
 .دو دلیل، امکان جمع دو دلیل و یا طرح یکی از اطراف سنجش شود

 
 ـ مستندات٢
 متن روایت. ١ـ٢

 : گونه وارد شده استروایت به دو صورت و البته با تفاوتی اندک در الفاظ آن این
 ،١٤ج ،٤٦[»  الْحُدُودُ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَهِ أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ«ـ ١
 ]. ١٣٠ص

 ،٤ج ،٣٠[» رِ کُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَهِأَصْحَابُ الْکَبَائِ«ـ ٢
 ].٧٢ص

 
 سند روایت. ٢ـ٢

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ «: سند روایت فوق از این قرار است
تمام رُوات در هر دو نقل از ثِقات . » سَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِيمَُحمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یُونُ

 به قرار ، در مورد روات این خبر، رجالیبرخی از تعابیر صاحبان کتب. باشنداصحاب می
و جلیل القدر ] ٣٧٨ص ،٥٤ ؛١٤٥ص ،١٦[به امامی ثقه » محمّد بن یعقوب«: ذیل است
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ص  ،٥٤؛ ١٥٧ص ،١٦[به امامی ثقه و عین » محمّد بن یحیی العطار«، ]٤٣٩ص ،٣٩[
صفوان بن «، ]٣٥١ص ،٣٩[به امامی ثقه » احمد بن محمّد بن عیسی االشعری«، ]٣٥٣

یونس بن «و ] ٥٥٦ص ،٤٥[و از اصحاب اجماع ] ٣٣٨ص همان،[به ثقه » یحیی البجلی
د از مرجّحات قابل ذکر در سن. اندمتّصف شده] همان[به اصحاب اجماع » عبدالرحمن

محمّدون «در آن است؛ چرا که این روایت از طریق » شهرت روایی«این روایت وجود 
ضمناً بنابر مبنای تصحیح خبر به استناد وجود اصحاب . نقل شده است» 1ثالث اولی

و » صفوان بن یحیی«چون وات، این خبر منقول از کبار اصحابی هماجماع در سلسله رُ
 .د و صحیح است روایت از جهت سند مُسنَذا ل.باشدمی» یونس بن عبدالرحمان«
 
 داللت روایت. ٣ـ٢

تنها در نقل اول کلمه حدود به . الفاظ حدیث در هر دو نقل، بسیار به هم نزدیک است
. استفاده شده است» الحدّ«آمده؛ ولی در مورد دوم از واژه » الف و الم«صورت جمع مُحلّی به 

هم بالوضع یا به ) الحدّ(» الف و الم« مُحلّی به اما در جای خود اثبات شده است که مفرد
، ج ٢٣[کمک مقدمات حکمت، داللت بر عموم معنای خود و یا حداقلّ اطالق آن دارد 

 . است» حدود«و » کبائر«آنچه در بررسی داللی این روایت اهمّیت دارد، تبیین دو واژه ]. ٢٤٤
 
 کبائر. ١ـ٣ـ٢

شود و که باعث عذاب برای اهل آن گناه میشود کبیره در لغت به گناهی اطالق می
در اصطالح نیز به معنای گناهی است که ]. ٣٦٢ص ،٥ج ،٤٣[ جمع آن کبائر است

 ].٦٨٤ص ،٣ج ،٤٦[واجب نموده است ) عذاب(آن، آتش ) انجام(خداوند نسبت به 
 
 حدود. ٢ـ٣ـ٢

فاصله و ] ٤٦٢ص ،٢ج ،٩ ؛١٤٠ص ،٣ج ،٤[ حدّ به معنای منع .است» حدّ«حدود جمع 
حدّ . روداین واژه در دو معنای اصطالحی بکار می. است] ٣٥٢ص ،١ج ،٢[میان دو چیز 

به معنای » تعزیر«شود که در مقابل آن واژه در معنای اول به هر عقوبت مقدّری گفته می
. معنای دوم این کلمه مطلق کیفر است]. ١٣٦ص ،٤ج ،٢١[عقوبت غیر مقدّر قرار دارد 

 ]. ٢٥٦ص ،٤١ج ،٥٥: نکـ [شود را هم شامل می» اتتعزیر«این معنا، 

                                                                                                                                                                             
 ].٢٠٦ ، ص٥٢[مقصود شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی است . ١
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 ـ تطبیق موارد با روایت٣
 زنا. ١ـ٣

ای معتقد به قتل زانی در عدّه: در مورد تکرار جرم زنا پس از تخلّل حدّ، سه قول وجود دارد
 .اندمرتبه سوم، گروهی قائل به آن در مرتبه چهارم و برخی قتل در مرتبه پنجم را برگزیده

 
  قتل در مرتبه سوم.١ـ١ـ٣

 ؛٢١٥ص ،١ج ،٢٠[، محقّق ]٤٤٢ص ،٣ج ،٢٢[ ادریس ، ابن]٤٣٩ص ،٢٨[شیخ صدوق 
 ،٢ج ،٤٤؛ ٣٧١ص ،١٤ج ،٤٢؛ ٥٣٣ص ،٣ج ،١٧: نکـ [و برخی دیگر ] ١٤٢ص ،٤ج ،٢١
 .معتقد به کشتن زناکار در مرتبه سوم هستند] ٦٩ص
 
 قتل در مرتبه چهارم. ٢ـ١ـ٣

، سلّار ]٤٠٧ص ،١٤[، ابوصالح ]٥١٩ص ،٢٧[تضی مر، سید]٧٧٦ ص،٤٨[شیخ مفید 
 ،٢ج ،٣ :نکـ[و برخی دیگر از قدما ] ١١ص ،٨ج ،٣٦[، شیخ طوسی ]٢٥١ص ،٢٥[

 ،٤١ج ،٥٠[، محقّق خویی ]٤١١ص ،٣٤؛ ١٥٥ ص ،٩ ج ،١٨؛ ٤٢١ ص ،١٥؛ ٥٢٠ص
معتقد به ] ٤٢٥ص ،٢٥ج ،١٣[و روحانی ] ٤٦٤ص ،٢ج ،٤٩[، امام خمینی ]٢٥٩ص

 . هارم هستندقتل در مرتبه چ
 :دالیل ایشان به قرار ذیل است

فقهای امامیه اتفاق : گویدباره می جناب سید مرتضی در این. ـ اجماع فقهای امامیه١
 در ردّ]. ٥١٩، ص٢٧[شود دارند بر اینکه زانی پس از اجرای حدّ در بار چهارم کشته می

. نظر در اصل ثبوت قتل باشدامکان دارد مقصود از اجماع، اتفاق : توان گفتاین دلیل می
 زیرا آنچه که بعد از ؛د این نظر آن است که در مقابل، فقهای عامه منکر قتل هستندمؤیّ

عالوه بر این ]. ٤٩٥ص ،١ج، ٦: نکـ [باشد کنند، تعلیل برای اصل قتل میاجماع ذکر می
ضمن آنکه . اجماع فوق از جهت صغری مخالف دارد و از جهت کبری مدرکی است

 .باشدت اجماع منقول نزد اصولیان ثابت نمییّحج
واجب دانستن قتل در مرتبه چهارم، مانعیت بیشتری : اندـ برخی استدالل نموده٢

تواند بازدارنده باشد؛ برای همین هر آنچه که مانعیت دارد و ادعا شده است که این می
 ].همان[ها دارد، اولویت اجرا دارد بیشتری از زشتی

شود و مطلوب شارع نیز همین ار چهارم باعث صیانت نفس از اتالف میـ قتل در ب٣
 ].١٥٥ص ،٩ج ،١٨؛ ٨٧ص ،١٣ج ،٥[است 
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.  اعتباری بودن آن و تبعیت از استحسانات ظنّی است،اشکال مشترک دو دلیل اخیر
چنین دالیلی فاقد اعتبار بوده و حجیّت ندارند؛ چرا که در دالیل ظنّی شکّ در حجیّت، 

 ].٢٠٧ص ،٣ج ،٥٣ :نکـ [ عدم حجیّت خواهد بود مساوی با
الزَّانِي إِذَا جُلِدَ ثَلَاثاً یُقْتَلُ فِي الرَّابِعَهِ یَعْنِي إِذَا «): ع(ـ روایت ابو بصیر از امام صادق ٤

وات آن سند این روایت صحیح بوده و همه رُ].  ٣٧، ص١٠، ج٣٨ [1جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
داللت روایت نیز نصّ در جواز قتل در مرتبه . ایشان شده استامامی و تصریح به وثاقت 

لذا در مقام جمع میان این روایت با خبر یونس باید روایت یونس را حمل . چهارم است
 .بر سایر کبائر غیر از زنا نمود

 
 قتل در مرتبه پنجم. ٣ـ١ـ٣

بنای باشد، وی مشیخ طوسی در کتاب خالف تنها کسی است به این نظر متمایل می
عالمه ]. ٤٠٨ص ،٥ج ،٣٥[داند ها مینظر خویش را اجماع امامیه و روایات آن

آن را ] ٤٩٣ص ،١٥ج ،٣٢[این نظر را غریب دانسته و صاحب ریاض ] ١٥٥،ص٩،ج١٨[
 .شاذّ، بدون استناد و مخالف اجماع یافته است

ی  حت؛ مستندش معلوم نیسترسد این فتوا مستندی داشته یا حداقلّبه نظر نمی
در هر صورت به دلیل وجود . ده استکرشیخ در کتب دیگر خود با این نظر موافقت ن

دانند، فتوا به قتل روایات معتبری که مجازات مرتکب زنا را در بار سوم یا چهارم قتل می
 . زانی در مرتبه پنجم فاقد وجاهت فقهی است

 
 لواط. ٢ـ٣

ای قائل به عدّه: ظر وجود دارددر مورد کـشتن فردی که مرتکب لواط شده است، دو ن
تذکر این نکته . قتل وی در مرتبه سوم و گروهی معتقد به قتل در مرتبه چهارم هستند

 مانند ،شایسته است که مقصود از لواط در اینجا تحقّق آن به صورت فعلی غیر از دخول
 .تفخیذ است

 
 قتل در مرتبه سوم. ١ـ٢ـ٣

مجازات الیط را ] ٢٩١ص ،٤١ج ،٥٠[یی و محقّق خو] ٤٦١ص ،٣ج ،٢٢[ابن ادریس 
                                                                                                                                                                             

 .بَصِیر أَبِي عَنْ عَمَّارٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُبَیْدٍ نِبْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِيُّ. ١
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ظاهر سخن محقّق خوانساری نیز . دانند، در مرتبه سوم قتل میپس از تحمل دو بار حدّ
 ]. ٧٧ص ،٧ج ،٢٤[همین است 

 
 قتل در مرتبه چهارم. ٢ـ٢ـ٣

، ابن زهره ]٥٣١ص ،٢ج ،٣[، قاضی ]٧٠٦ص ،٣٧[، شیخ طوسی ]٤٠٩ص ،١٤[ابوصالح 
 ؛٢١٨ص ،١ج ،٢٠ ؛١٩١ص ،٩ج ،١٨؛ ١٨٦ص ،١٥ :نکـ [دما و برخی از ق] ٤٢٦ص ،١٢[

 ،٤١ج ،٥٥ ؛٢٥٧ص ،٤٠ ؛١٥ص ،١٦ج ،٣٢ ؛٣٢٦ص ،٤ج ،٣١ ؛١٤٧ص ،٤ج ،٢١
معتقد به ] ٤٥٢ص ،٢٥ج ،١٣[و روحانی ] ٤٧٠ص ،٢ج ،٤٩[، امام خمینی ]٣٨٣ص

 :مستندات ایشان به این شرح است. کشتن لواط کار در مرتبه چهارم هستند
زهره حکم قتل فاعل لواط را در مرتبه چهارم مستند به اجماع  ابن: ـ اجماع١
اشکال این دلیل همانی است که در ذیل اجماع ادعایی سیّد ]. ٤٢٦ص ،١٢[داند  می

 . تر استمرتضی در بحث زنا گذشت؛ غیر از اینکه اشکال صغروی در اینجا قویّ
است که حکم لواط آن  صاحب ریاض معتقد است ظاهر: ـ تنزیل حکم لواط به زنا٢

؛ ١٥ص ،١٦ج ،٣٢؛ ٣٥٢ص ،٤ج ،٢٦: نکـ (در این زمینه با زنا مساوی و یکسان است 
 ]. ٧٠٦ص ،٣٧

های بسیار میان احکام زنا به نظر این استدالل قابل قبول نیست؛ چراکه وجود تفاوت
 لذا تمسّک به دلیل ظنّی ،با لواط موجب است مطلق تشبیه و تنزیل مقصود شارع نبوده

لذا دست کشیدن از . است اعتباری برای تسرّی حکم زنا به لواط قیاسی مع الفارق و
» کُلِّها«بواسطه واژه ] ٨٧ص ،٧ج ،٢٤: نکـ [عموم صحیحه یونس که بنابر نظر  برخی 

 .   فاقد وجاهت است،باشدآبی از تخصیص می
 

 سحق. ٣ـ٣
ل به آن در ئ برخی قاای قائل به قتل در مرتبه سوم ودر خصوص مرتکبین سحق، عدّه

 . باشندمرتبه چهارم می
 
 قتل در مرتبه سوم. ١ـ٣ـ٣

معتقد به کشتن در ] ٣٠٢ص ،٤١ ج ،٥٠[و محقّق خویی ] ٤٦٧ص ،٣ج ،٢٢[ابن ادریس 
 .ی است که دلیلی بر تقیید آن نیست»یونس«عمده دلیل، صحیحه . مرحله سوم هستند
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 قتل در مرتبه چهارم. ٢ـ٣ـ٣
 ،١٥[، عالمه ]١٤٧ص ،٤ج ،٢١ ؛٢١٩ص ،١ج ،٢٠[، محقّق ]٤٢٦ص ،١٢[ زهره ابن
 ،٧؛ ١٢٣ص ،١٣ج ،٥: نکـ[و برخی دیگر از قدما ] ٢٥٧ص ،٤٠[، شهید اوّل ]١٨٦ص
 ،١٣[و روحانی ] ٤٧٠، ص٢ج ،٤٩[خمینی  ، امام]١٥٩ ص،٩، ج٤١؛ ٥٠٣ص ،١٠ج
 یکسانی این گروه. همـگی قائل به قتل مُساحِق در مرتبه چهارم هستند] ٤٥٧ص ،٢٥ج

و تنزیل حکم مساحقه با حکم زنا را که مدلول چند خبر است، دلیل مختار خود 
پرسید که حدّ ) ع(ـ زنی از امام صادق ١: برخی از این روایات به قرار ذیل است. دانند می

پیامبر ـ ٢. ]٣٤٤ص ،٢٠ج ،١١[ 1حدّ آن حدّ زنا است: مساحقه چیست؟ امام فرمود
 ].٣٥٣ص ،١٤ج ،٥٦ [2 استمساحقه زنان، زنا: فرمود

در مقام ارزیابی باید گفت تمسّک به روایات فوق صحیح نیست؛ چرا که اوالً سند این 
و ] ٣٣٢، ص٣٩[باشد؛ در خبر اول اسحاق بن جریر واقفی است روایات خالی از ضعف نمی

 روایت دوم مشتمل بر مجاهیلی مثل محمّد بن سوار، سعید بن زکریا مدائنی و عبدالرحمان
صد ثانیاً در روایت اول مقصود آن است که حدّ مساحقه، همانند حدّ زنا یک. عالء است

تازیانه است؛ یعنی تشابه و تنزیل فقط در مقدار حدّ است نه در مطلق احکام زنا؛ و روایت 
ضمن آنکه . الجمله مساحقه با زناستدوم هم در مقام بیان نبوده و تنها قائل به همسانی فی

 تنزیل سحق به زنا مستلزم لوازمی است که موافقان این تنزیل نیز بدان ملتزم قبول مطلق
 .لذا، دست کشیدن از ظاهر خیر یونس در خصوص سحق، بال وجه است نخواهند شد؛

 
 قیادت. ٤ـ٣

ای متوقّف بوده و گروهی معتقد به عدّه: در مورد کشته شدن قوّاد دو نظر وجود دارد
 .قتل در مرتبه چهارم هستند

 
 قول به توقّف. ١ـ٤ـ٣

 ].٢٠٢ص ،٩ج ،١٨[له توقّف نموده است أعالمه حلّی پس از ذکر کلمات فقها در مس

                                                                                                                                                                             
 . اللَّه عَبْدِ أَبِي عَنْ جَرِیرٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الْحَکَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ. ١
أَشْعَثِ قَالَ کَتَبَ إِلَيَّ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْ. ٢

عِ سَعِیدُ بْنُ زَکَرِیَّا الْمَدَائِنِيُّ أَخْبَرَنِي عَنْبَسَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مَکْحُولٍ عَنْ وَاثِلَهَ بْنِ الْأَسْقَ
 .عَنِ النَّبِيّ
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 قتل در مرتبه چهارم.  ٢ـ٤ـ٣
اگر پس از اجرای سه حدّ، برای بار چهارم فردی مرتکب : نویسدابوصالح حلبی می

 ؛خورده شده و تازیانه میاش پذیرفتد، توبهکردهند، اگر توبه د، او را توبه میشوقوّادی 
اگر بعد از توبه و برای بار پنجم مرتکب این . شودولی اگر از توبه سر باز زد، کشته می
ابن زهره و عالمه مجلسی نیز ]. ٤١٠ص ،١٤[شود فعل شود، در هر صورت کشته می

 ].٢٤ص ،٤٧؛ ٤٢٧ص ،١٢[اند همین نظر را پذیرفته
. اند فقها متعرض حکم تکرار قیادت نشده کثیری از،حسب بررسی به عمل آمدهبر

قائلین .  وجود نـدارد،ن حکم تکرار قیادت باشدروایت یا هر دلیل خاص دیگری که مبیّ
ظاهراً این قول مستند به . انددهکربه قتل در مرتبه چهارم دلیلی بر فتوای خود ذکر ن

،  فقدان دلیل خاصّرسد به علتلذا به نظر می. احتیاط در دماء و نیز قاعده درأ است
داند؛ چرا که ،  مجازات تکرار قیادت را کشتن در مرتبه سوم می»یونس«عموم صحیحه 

 ،٢٠ج ،١١ :نکـ[ای است که وعید دوزخ نسبت به آن شده است قیادت از گناهان کبیره
 . رسدو با وجود روایت، نوبت به احتیاط یا اعمال قاعده درأ نمی] ٢٨٦ص ،٢٩؛ ٣٥١ص

 
  قذف.٥ـ٣

ای در مرتبه چهارم و برخی نیز درباره قاذف گروهی قائل به کشتن در مرتبه سوم، عدّه
 .اندکشتن در مرتبه پنجم را پذیرفته

 
 قتل در مرتبه سوم . ١ـ٥ـ٣

مجازات قاذف ] ٣١٧ص ،٤١ج ،٥٠[و محقّق خویی ] ٥١٩ص ،٣ج ،٢٢[تنها ابن ادریس 
 . دانندرا در مرتبه سوم قتل می

 
 ر مرتبه چهارمقتل د. ٢ـ٥ـ٣

 ،٤ج ،٢١؛ ٢٢١ص ،١ج ،٢٠[، محقّق ]٤٢٨ص ،١٢[زهره ، ابن ]٥٤٨ص ،٢ج ،٣[قاضی 
 ،٤٠؛ ٥٠ص ،١٦ج ،٣٢؛ ١٨٧ص ،١٥؛ ٤٧٤ص ،٢٥ج ،١٣: نکـ [و برخی دیگر ] ١٥٣ص
همگی قائل به کشتن قاذف در مرتبه ] ٤٢٧، ص٤١ج ،٥٥؛ ٤٦٧ص ،٢ج ،٤٩؛ ٢٥٩ص

 :دالیل ایشان عبارتند از. چهارم هستند
درباره این ] ٥٠ص ،١٦ج ،٣٢[، صاحب ریاض ]٤٢٨ص ،١٢[زهره ابن : ـ اجماع١

 .اندحکم ادّعای اجماع نموده



  ٤٥١   قانون مجازات اسالمی١٣٦ مستندات فقهی ماده در  درنگی

صاحب جواهر معتقد است هر چند : ـ احتیاط در مسأله دماء و اولویت قذف به زنا٢
برخی فقها قائل به کشتن در مرتبه سوم هستند؛ ولی احوط آن است که این کار در 

نبود، احتمال اینکه این شبهه باشد » یونس«ورت گیرد؛ زیرا اگر صحیحه مرتبه چهارم ص
که این مسأله هم الحاق به مسأله زنا شود، وجود داشت و زنا نیز نسبت به قذف اولی 

تقریب اولویت این است که وقتی مرتکب زنا در مرتبه سوم ]. ٤٢٧ص ،٤١ج ،٥٥[است 
به کسی نسبت داده، در بار سوم کشته شود، چگونه کسی که تنها نسبت زنا کشته نمی

 ].٢١٨ص ،٢ج ،٥١[شود؟ 
توان گفت اوالً با وجود اقوال دیگر، ادعای اجماع فاقد صغری بوده، ضمن در مقام نقد می

آنکه تصریح برخی مجمعین به دالیلی چون قاعده احتیاط در دماء، این اجماع را مدرکی یا 
ا فرض وجود صحیحه یونس و حجیّت آن، تمسّک ثانیاً ب. نمایدحداقل محتمل المدرکی می

باشد، قابل قبول به قواعدی مثل احتیاط در دماء که مجرای آن عروض شبهه در مسأله می
ضمن آنکه ادعای اولویت قطعی نیز مورد پذیرش نیست؛ چرا که امهال شارع در زنا . نیست

منع شارع نبود غریزه طبیعی ای که اگر  به علت موافقت آن با طبع اولیه انسان است به گونه
که در انتساب غیر واقع دیگری به زنا یا دهد در حالیافراد را به سوی چنین فعلی سوق می

گونه نیست و انجام آن بیش از آنکه ناشی از غریزه فرد باشد، منبعث از بی عمل شنیع این
 . باشدمباالتی در رعایت آبروی دیگران می

 
 قتل در مرتبه پنجم. ٣ـ٥ـ٣

 ،٥ج ،٣٥[داند حکم قاذف را در مرتبه پنجم کشتن می» خالف«شیخ طوسی در 
تردید چنین اجماعی  بی. کند اجماع فرقه عنوان می،وی دلیل این نظر را]. ٤٠٨ص

ده است؛ لذا کرنبوده و حتی هیچ فقیه دیگری در این حکم با ایشان موافقت ن محقَّق
 . باید ادعای اجماع بر موارد دیگری حمل شود

 
 شرب خمر. ٦ـ٣

ای کشتن در این مورد را نفی عدّه: فقها در مورد مجازات شارب خـمر سه دسته هستند
 در مرتبه سوم دگروه دیگر معتقدند که شارب خمر بای. کرده و قائل به تکرار حدّ هستند

 .اندکشته شود و دسته سوم هم معتقد به قتل در مرتبه چهارم
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 قول به تکرار حدّ. ١ـ٦ـ٣
بن حمزه معتقد است که اگر شارب خمر تکرار شرب نماید، هر چند نسبت به هر ا

 ].٤١٦ص ،٣٤[د شو مرحله حدّ خورده باشد، حدّ تکرار می
 
  سومقتل در مرتبه .٢ـ٦ـ٣

، ]٥٢٠، ص٢٧[، سیّد مرتضی ]٨٠١ص ،٤٨[، شیخ مفید ]٤٥٥ص ،٢٨[شیخ صدوق 
و برخی ] ٧١٢، ص٣٧ [1، شیخ طوسی]٢٥١ص ،٢٥[، سلّار ]٤١٣ص ،١٤[ابوصالح 

 ،٣ج ،٢٢؛ ١٥٧ص ،٤ج ،٢١؛ ٤٢٩ص ،١٢؛ ٥٣٦ص ،٢ج ،٣: نکـ [دیگر از قدما 
و ] ٣٣٣ص ،٤١ج ،٥٠[، محقّق خویی ]٤٨٠ص ،٢ج ،٤٩[، امام خمینی ]٤٧٣ص

اند که شارب خمر را باید در مرتبه سوم بر این عقیده] ٤٨٤ص ،٢٥ج ،١٣[روحانی 
 :ست ازدالیل این دسته از فقها عبارت ا. کشت
 ].٤٦١ص ،٤١ج ،٥٥[و شهرت عظیمه ] ٤٢٩ص ،١٢[ـ اجماع ١

  نبارسد ادعای اجماع از جهت صغروی و کبروی قابل خدشه بوده و تامّبه نظر می
 کما اینکه شهرت اگرچه که به نحو استفاضه در مسأله ثابت است؛ ولی تردید در ،شد

 .ترین ایراد آن خواهد بودت شهرت مهمحجیّ
؛ این ادعای  ابن ادریس است و مراد از ]٤٧٣ص ،٣ج ،٢٢[ای اصول مذهب ـ مقتض٢

لو  ت اخبار آحاد وآن صحیحه یونس است؛ زیرا به استناد این صحیحه و بر مبنای حجیّ
 .شوداخبار محفوف به قرائن، شارب الخمر در مرتبه سوم کشته می

لِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْ«: ای از روایات ماننددستهـ ٣
  ].٩٥ص ،١٠ج ،٣٨؛ ٢٣٣ص ،٢٨ج ،١١ [2»فَاقْتُلُوهُ

مرحوم کلینی در کافی در مجموع پنج روایت با مضمون قتل شارب خمر در مرتبه 
، اسحاق یت اخیر به خاطر وجود حسن بن علیچهار خبر صحیح و روا. کندسوم نقل می

 .باشداسدی موثقه میبن عمار و ابوبصیر 
 

 قتل در مرتبه چهارم. ٣ـ٦ـ٣
، شهید اول ]١٨٨ص ،١٥[، عالمه ]٥٩ص ،٨ج ،٣٦؛ ٤٧٣ص ،٥ج ،٣٥[شیخ طوسی 

                                                                                                                                                                             
 . ایشان در آثار دیگر خود قائل به قتل در مرتبه چهارم است.١
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِیرٍ عَنْ . ٢

 ).ع(أَحَدِهِمَا 
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. اندفتوای به قتل در مرتبه چهارم داده] ٥١٥،ص٤،ج١٩[و فخر المحقّقین ] ٢٦٠،ص٤٠[
 : ادله این گروه به شرح ذیل است

 ].  ٤٧٣ص ،٥ج ،٣٣[ـ اجماع ١
 . جنبه احتیاط در مسأله دماءـ رعایت ٢
شَارِبُ الْمُسْکِرِ خَمْراً کَانَ أَوْ نَبِیذاً یُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَهً فَإِنْ عَادَ جُلِدَ فَإِنْ «ـ روایت ٣

 ].٥٦ص ،٤ج ،٣٠ [1»عَادَ قُتِلَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ یُقْتَلُ فِي الرَّابِعَهِ
 بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ  وَ رَوى: قَالَ جَمِیلٌ«: ـ گفتار شیخ کلینی ذیل صحیحه جمیل٤

 ].١٢٩ص ،١٤ج ،٤٦[» یُقْتَلُ فِي الرَّابِعَهِ
با این بیان که زنا از نظر گناه اعظم از شرب خمر است و در زنا قتل در : ـ اولویت٥

شود شود، در اینجا نیز به طریق اولی در مرتبه چهارم کشته میمرتبه چهارم انجام می
 ].٥١٥ص ،٤ج ،١٩[

با وجود اینکه اکثر فقها جزو قائلین به قتل در : شود گفتدر مقام نقد این قول می
روایت اول به علت وجود عمر بن . غیر مرتبه چهارم هستند، این اجماع محقّق نیست

 ضمن آنکه صدوق این خبر ؛باشدشمر و جابر بن یزید جعفی در طریق روایت ضعیف می
روایت اخیر نیز از کلینی تا . به امیر المؤمنین نسبت داده استرا به صورت مرفوع 

 ضمن آنکه مقصود صاحب کافی از بعض اصحاب نیز نامعلوم ؛ل بودهرسَجمیل بن دراج مُ
لذا در جای خود ثابت است چنین اخباری شایستگی استناد ندارند؛ ضمن آنکه با . است

دیگر نوبت به اصل یا اعمال قاعده ) مذیل قول به قتل در مرتبه سو(وجود روایات معتبر 
و اصوالً تخلّف از مضمون اخباری که در عموم اصحاب کبائر یا در خصوص  رسددرء نمی

اند، فتوا به قتل در بار چهارم خالف احتیاط شارب خمر، حکم به قتل در بار سوم داده
 مقدّس  شارع،درباره اولویت نیز باید گفت مقدار حدود را]. ٦٣٩ص ،٢ج ،٦ [است

 لذا در خیانت ؛ میان شرب خمر و زنا جاری نیست،ده است، بنابراین قیاسیکرمشخص 
 ولی سارق بواسطه ؛تر است، حدّ و قطع ید وجود ندارددر مال یتیم که از سرقت عظیم

 . شودسرقت دستش قطع می
 

 سرقت. ٧ـ٣
 و در مرتبه حدّ سرقت برای بار اول قطع دست راست و برای مرتبه دوم بریدن پای چپ

                                                                                                                                                                             
 ).ع(نْ جَابِرٍ یَرْفَعُهُ ألی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَ. ١
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؛ ٤٨٩ص ،٣ج ،٢٢؛ ٤٣٢ص ،١٢[سوم حبس ابد و در صورت تکرار در مرتبه چهارم، قتل است 
حکم مسأله در فقرات نخست ]. ٥٣٤ص ،٤١ج ،٥٥؛ ٤٣٦ص ،٥ج ،٣٥ ؛١٣١ص ،١٦ج ،٣٢

ص  ،٣ ج ،٦[باشد مورد اتفاق همه فقهای امامیه است و در فقره اخیر مشهور میان ایشان می
  :باشندکنند به قرار ذیل میکه داللت بر قتل سارق در مرتبه چهارم مـیروایـاتی ]. ٣٣٥
إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ قُطِعَتْ یَدُُه مِنْ وَسَطِ الْکَفِّ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ : قالَ«: ـ موثّقة سماعه١

 ].٢٥٦، ص٢٨ج ،١١[فِي السِّجْنِ قُتِلَ  فَإِنْ سَرَقَ   السِّجْنَ وَسَطِ الْقَدَمِ فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ
 ].٢٥٨،ص٢٨همان، ج[» أَنَّهُ إِنْ سَرَقَ فِي السِّجْنِ قُتِلَ«: ـ مرسلة صدوق٢
 فِي الثَّالِثَةِ بَعْدَ أَنْ قَطَعَ  إِذَا أُتِيَ بِهِ) ع(کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ «: ـ خبر دعائم اإلسالم٣

ءِ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ سَرَقَ فِي   وَ أَنْفَقَ عَلَیْهِ مِنْ فَيْ  السِّجْنِ  فِي تَیْنِ خَلَّدَهُیَدَهُ وَ رِجْلَهُ فِي الْمَرَّ
 ].١٢٦ص  ،١٨، ج٥٦[»  السِّجْنِ قَتَلَه

تنها . اندمشهور فقها به استناد روایات فوق، فتوا به قتل سارق در مرتبه چهارم داده
فتوا به قتل سارق را به استناد موثقه سماعه و ق خوانساری با اشکال به این حکم، محقّ

این ]. ١٥٧ص ،٧ج ،٢٤[داند روایاتی که اعتبارشان معلوم نیست خالف احتیاط می
 ،١٣ج ،٥[ر آن شده است ق اردبیلی نیز متذکّای است که پیشتر محقّهمان نکته

نس برخی معتقدند حکم به قتل سارق در مرتبه چهارم به مقتضای صحیحه یو]. ٢٥٨ص
 مبنی بر تخلید و تحبیس سارق در ، لکن به دلیل نصوص وارده و اجماع فقهاء؛است

 ].٣٣٥ص  ،٣ ج ،٦[شود  به این صحیحه در مرتبه چهارم عمل می،مرتبه سوم
اشکال این نظریه، آن است که مقتضای صحیحه یونس این است که در مرتبه سوم قتل، 

 به حبس سارق در مرتبه سوم، مخصوص جایی که حکمبرای مطلق سارق ثابت است؛ در حالی
است که به میزان نصاب سرقت نماید؛ در نتیجه سرقت به کمتر از آن به استناد صحیحه 

 .ای است که فقیهی بدان ملتزم نخواهد شدیونس موجب قتل خواهد بود و این الزمه
تبه سوم  مجازات سارق در مر،کند این است که به اتفاق فقهاءآنچه امر را سهل می

 لذا تخصیص صحیحه یونس به .مستند این رأی، نصوص متعددی است. قتل نیست
 . باشدداند، مسلّم میای که مجازات سارق را در مرتبه سوم حبس میادله

 
 محاربه. ٨ـ٣

صاحبان مجامع فقهی مثل جواهر الکالم، مسالک االفهام، ریاض المسائل و مبانی تکمله 
 . اندار جرم محاربه نشدهمسأله تکر المنهاج متعرض



  ٤٥٥   قانون مجازات اسالمی١٣٦ مستندات فقهی ماده در  درنگی

د این است که از یک طرف عموم صحیحه شآنچه با تعمق درباره موضوع حاصل 
بار ارتـکاب، در مرتبه سوم  یونس مجازات مرتکبین کبائر از جمله محاربه را پس از دو

کی از عناوین  ی،اما از طرف دیگر عموم ادله محاربه، مجازات محارب را. داندقتل می
، ١[ ن، قطع دست و پای مخالف و یا تبعید ذکر کرده استصلیب کشیدقتل، به 

 .شوداین ادله مطلق بوده و شامل فرض تکرار فعل نیز می]. ٣٣:مائده
 میان دلیل حکم محاربه و صحیحه یونس نسبت عموم و خصوص من ،سانبدین

افتراق وجه . گونه که دو وجه افتراق و یک وجه اجتماع دارد بدین؛وجه برقرار است
که دلیل  در حالی؛ شمولیت آن نسبت به سایر کبائر است،صحیحه یونس از دلیل محاربه

افتراق دلیل محاربه از صحیحه یونس نیز اشتمال . باشدمحاربه مختص به این عنوان می
 مخصوص مرتکبین کبائر در ،که صحیحه یونس در حالی؛آن بر غیر مرتبه سوم است

در این .  اجتماع دو دلیل ارتکاب محاربه در مرتبه سوم استنقطه. باشدمرتبه سوم می
که طبق ادله محاربه است؛ در حالی» متعیّن در قتل«حالت وفق صحیحه، مجازات وی 

از این مسأله در دانش . است» مخیّر میان قتل و غیر قتل«در مجازات محارب حاکم 
 ]. ٣١٣ص ،٢ج ،٨[شود می» دَوَران امر بین تعیین و تخییر«اصول تعبیر به 

وجه . مشهور اصولیان در مسأله فوق، قائل به تقدیم دلیل تعیین بر دلیل تخییر هستند
این تقدیم این است که تعلّق تکلیف در موضوع مفروض معلوم بوده و شکّ در سقوط آن به 

مقتضای اشتغال یقینی، انجام عمل به نحوی است که فراغت یقینی . اتیان شیء دوم است
شود گفت، ذمّه محارب به در تطبیق این قاعده در موضوع می]. ٤٨١ص ،١٠[ود حاصل ش

ها که اجرای سایر مجازاتشود؛ در حالیحدّ ثابت بوده و با تعیین قتل فراغت ذمّه حاصل می
در طرف حاکم نیز عهده وی به صدور حکم واقعی، . یقین به سقوط تکلیف را به دنبال ندارد

کند؛ در  حدّ قتل در هر صورت فراغت ذمّه را برای او حاصل میاختیار. باشدمشغول می
رسد حکم به مجازات لذا به نظر می. ها چنین فراغتی مسلم نیستکه در سایر مجازاتحالی

 .قتل محارب در مرتبه سوم مطابقت بیشتری به واقع دارد
 
 نتیجه

قالب یک قاعده به دلیل کلیّت و امکان تطبیق بر جزئیات و در » یونس«ـ صحیحه ١
از آنجا که جرایم . داندفقهی مجازات مرتکبین گناهان کبیره را در مرتبه سوم قتـل می

باشند، علی االصول مرتکبین آن حسب ظاهر مستوجب حدّ از جمله گناهان کبیره می
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دست کشیدن از ظاهر این صحیحه جز در فرض .  در بار سوم کشته شوندبایدصحیحه 
رفته نیست و قول به قتل در مراتب چهارم یا پنجم تا وقتی که ورود حجّت اقوی پذی

 است که هیچ» تعطیلی حدّ«و » تأخیر در حدّ« مصداق ،دلیل معتبری بر آن اقامه نشود
 . یک مجوّز شرعی ندارند

» ابا بصیر«در زنا روایت . اند از شمول جریان این قاعده خارج،ـ دو مورد زنا و سرقت٢
در . است» یونس«ه چهارم تصریح دارد، مخصّص عموم صحیحه که به قتل در مرتب

سرقت نیز به استناد نصوص متعدّد و اجماع فقها مجازات سـارق در مـرتبه سوم حبس 
 .کند لذا خبر یونس مجال جریان پیدا نمی؛ابد بوده
 قانون مجازات اسالمی که مجازات عموم مرتکبین جرایم حدّی را در ١٣٦ـ ماده ٣

ی خاص  جز در دو عنوان زنا و سرقت که مستظهر به ادله،داندرم اعدام میمرتبه چها
 بلکه ظاهر صحیحه یونس در مقابل آن ؛باشند در سایر جرایم بدون دلیل بودهمی
 . لذا مفاد ماده فوق فاقد وجاهت فقهی است؛باشد می

 
 منابع

 قرآن کریم، ترجمه استاد حسن انصاریان .]١[
محمـود محمّـد    : ، تـصحیح  النهایه فی غریـب الحـدیث و االثـر        ). ش١٣٦٧(محمّد  بناثیر، مبارک ابن. ]٢[

 .طناحی و طاهر احمد زاوی، چاپ چهارم، قم، اسماعیلیان
 .، قم، ذفتر انتشارات اسالمیالمهذّب). ق١٤٠٦(براج، عبدالعزیز ابن. ]٣[
 .دار صادر، چاپ سوم، بیروت، لسان العرب). ق١٤١٤(مکرم منظور، محمّدبنابن. ]٤[
: ، تـصحیح  مجمع الفائـده و البرهـان فـی شـرح ارشـاد االذهـان             ). ق١٤٠٣(محمّد  بناردبیلی، احمد . ]٥[

 .مجتبی عراقی و همکاران، قم، دفتر انتشارات اسالمی
 .، چاپ دوم، قم، مؤسسه النشر لجامعه المفیدفقه الحدود و التعزیرات). ق١٤٢٧(اردبیلی، سیّد عبدالکریم  .]٦[
 .، قم، دفتر انتشارات اسالمیکشف اللّثام و االبهام عن قواعد االحکام). ق١٤١٦(حسن صفهانی، محمّدبنا. ]٧[
 .، قم، دفتر تبلیغات اسالمیاالصول فی علم االصول). ق١٤٢٢(ایروانی، علی . ]٨[
 .الیین للنشراحمد عبدالغفور عطار، بیروت، دار الم: ، تحقیقالصحاح). ق١٣٧٦(حماد بنجوهری، اسماعیل. ]٩[
 .، چاپ ششم، قم، مؤسسه النشر االسالمیدرر الفوائد). ق١٤١٨(حائری یزدی، عبدالکریم . ]١٠[
 ).ع(، قم، مؤسسه آل البیت وسائل الشیعه). ق١٤٠٩(حسن بنحر عاملی، محمّد. ]١١[
 .ؤسسه امام صادق، قم، مغنیه النّزوع فی علمی االصول و الفروع). ق١٤١٧(علی بنحسینی حلبی، حمزه. ]١٢[
 .، قم، دار الکتاب ـ مدرسه امام صادق)ع(فقه الصادق ). ق١٤١٢(حسینی روحانی، سیّد صادق . ]١٣[
دی، اصـفهان، کتابخانـه عمـومی       رضا اسـتا  : ، تصحیح الکافی فی الفقه  ). ق١٤٠٣(الدین  حلبی، تقی . ]١٤[

 .المؤمنینامیر



  ٤٥٧   قانون مجازات اسالمی١٣٦ مستندات فقهی ماده در  درنگی

محمّـد  : ، تـصحیح  المتعلمـین فـی احکـام الـدّین       تبصره  ). ق١٤١١(یوسف  بن، حسن )عالمه(حلّی  . ]١٥[
 . هادی یوسفی غروی، تهران، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 .، چاپ دوم، نجف، مطبعه الحیدریهخالصه االقوال فی معرفه احوال الرّجال). ق١٣٨١(ــــــــــ . ]١٦[
 .، قم، دفتر انتشارات اسالمیمعرفه الحالل و الحرامقواعد االحکام فی ). ق١٤١٣(ــــــــــ . ]١٧[
 .چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسالمیمختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ). ق١٤١٣(ــــــــــ . ]١٨[
، ایـضاح الفوائـد فـی شـرح مـشکالت القواعـد           ). ق١٣٨٧(حـسن   ، محمّدبن )فخر المحقّقین (حلّی  . ]١٩[

 .کاران، قم، مؤسسه اسماعیلیانپناه اشتهاردی و همعلی: تصحیح
، چاپ ششم، قم، مؤسسه    المختصر النافع فی فقه االمامیه    ). ق١٤١٨(حسن  ، جعفربن )محقّق(حلّی  . ]٢٠[

 .المطبوعات الدینیه
عبدالحسین محمّد علی   : ، تصحیح شرایع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام      ). ق١٤٠٨(ــــــــــ  . ]٢١[

 . اسماعیلیانبقال، چاپ دوم، قم، مؤسسه
 .، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسالمیالسرائر الحاوی لتحریر الفتاوی). ق١٤١٠(ادریس حلّی، ابن. ]٢٢[
 .البیت، قم، مؤسسه آلکفایه االصول). ق١٤٠٩(خراسانی، محمّد کاظم . ]٢٣[
اکبـر  لـی ع: ، تـصحیح  جامع المدارک فی شـرح مختـصر النـافع        ). ق١٤٠٥(خوانساری، سیّد احمد    . ]٢٤[

 .غفاری، چاپ دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان
: ، تصحیح المراسم العلویه و االحکام الدینیه فی الفقه االمامیه       ). ق١٤٠٤(عبدالعزیز  بندیلمی، حمزه . ]٢٥[

 .محمود بستانی، قم، منشورات الحرمین
سـیّد عبداللــطیف   : ، تـصحیح التنقیح الرائع لمختصر الـشرایع    ). ق١٤١٤(عبدهللا  بنسیوری، مقداد . ]٢٦[

 .هللا مرعشی نجفیکمری، قم، کتابخانه آیتحـسینی کوه
 .، قم، دفتر انتشارات اسالمیاالنتصار فی انفرادات االمامیه). ق١٤١٥(حسین بنشریف مرتضی، علی. ]٢٧[
 .، قم، مؤسسه امام هادیالمقنع). ق١٤١٥( علیبنصدوق، محمّد .]٢٨[
 .، چاپ دوم، قم، دار الشریف الرضی للنشرواب العمال و عقاب االعمالث). ق١٤٠٦(ـــــــــــ . ]٢٩[
اکبـر غفـاری، چـاپ دوم، قـم، دفتـر           علـی : ، تصـحیح من ال یحضره الفقیه   ). ق١٤١٣(ـــــــــــ  . ]٣٠[

 .انتشارات اسالمی
ی جعفـر کـوثران  : ، تـصحیح غایه المرام فی شرح شرایع االسـالم    ). ق١٤٢٠(حسن  بنصیمری، مفلح . ]٣١[

 .عاملی، بیروت، دار الهادی
: ، تـصحیح  ریاض المسائل فـی تحقیـق االحکـام بالـدالئل         ). ق١٤١٨(طباطبایی حائری، سیّد علی     . ]٣٢[

 .البیتمند و همکاران، قم، مؤسسه آلمحمّد بهره
هللا یـزدی   فـضل : ، تـصحیح  مجمع البیان فـی تفـسیر القـرآن       ). ش١٣٧٣(حسن  بنطبرسی، فضل . ]٣٣[

 .اشم رسولی، چاپ سوم، تهران، ناصر خسروطباطبایی و ه
محمّد حسون، قم،   : ، تصحیح الوسیله الی نیل الفضیله   ). ق١٤٠٨(علی  بن، محمّد )حمزهابن(طوسی  . ]٣٤[

 . هللا مرعشی نجفیکتابخانه آیت
 .میعلی خراسانی و همکاران، قم، دفتر انتشارات اسال: ، تحقیقالخالف). ق١٤٠٧(حسن بنطوسی، محمّد. ]٣٥[
تقی کـشفی، چـاپ سـوم،    سـیّدمحمّد : ، تـصحیح  المبسوط فی فقه االمامیـه    ). ق١٣٨٧(ــــــــــ  . ]٣٦[

 .تهران، المکتبه المرتضویه الحیاء اآلثار الجعفریه



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و یکمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     ٤٥٨

 .، چاپ دوم، بیروت، دار الکتاب العربیالنهایه فی مجرّد الفقه و الفتوی). ق١٤٠٠(ـــــــــــ . ]٣٧[
حسن موسوی خرسان، چاپ چهارم، تهـران، دار        : ، تصحیح تهذیب االحکام ). ق١٤٠٧(ـــــــــــ  . ]٣٨[

 .الکتب االسالمیه
جواد قیومی اصفهانی، چاپ سوم، قم، دفتـر        : ، تصحیح رجال الشیخ الطوسی  ). ق١٤٢٧(ــــــــــ  . ]٣٩[

 .انتشارات اسالمی
محمّد تقی مرواریـد و     : ، تصحیح هاللمعه الدمشقیه فی فقه االمامی    ). ق١٤١٠(مکّی  بنعاملی، محمّد . ]٤٠[

 .علی اصغر مروارید، بیروت، دار التراث ـ الدّار االسالمیه
، محـشای کالنتـر، قـم،       الروضه البهیـه فـی شـرح اللمعـه الدمـشقیه          ). ق١٤١٠(الدین  عاملی، زین . ]٤١[

 .کتابفروشی داوری
 .قم، مؤسسه المعارف االسالمیه، مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم). ق١٤١٣(ــــــــــ . ]٤٢[
 .، چاپ دوم، قم، هجرتکتاب العین). ق١٤٠٩(احمد بنفراهیدی، خلیل. ]٤٣[
 .هللا مرعشی نجفی، قم، کتابخانه آیتمفاتیح الشرایع). تابی(  محسنفیض کاشانی، محمّد .]٤٤[
ن مـصطفوی، مـشهد،     دکتـر حـس   : ، تـصحیح  اختیار معرفه الرّجال  ). ق١٤٠٩(عمر  بنکشّی، محمّد . ]٤٥[

 .دانشگاه مشهد
 .، قم، دار الحدیثکافی). ق١٤٢٩(یعقوب بنکلینی، محمّد. ]٤٦[
 .علی فاضل، تهران، مؤسسه نشر آثار اسالمی: ، تصحیححدود و قصاص و دیات). تابی(مجلسی، محمّد باقر . ]٤٧[
 .شیخ مفید، قم، کنگره جهانی هزاره المقنعه). ق١٤١٣(محمّد بنمفید، محمّد. ]٤٨[
 .، قم، دار العلمتحریر الوسیله). تابی(هللا موسوی خمینی، سیّد روح. ]٤٩[
 .، قم، مؤسسه احیاء آثار االمام الخوییمبانی تکمله المنهاج). ق١٤٢٢(موسوی خویی، سیّد ابوالقاسم . ]٥٠[
 .القرآن الکریم قم، دار،دالدُرّ المنضود فی احکام الحدو). ق١٤١٢(موسوی گلپایگانی، سیّد محمّدرضا . ]٥١[
 .، چاپ دوم، قم، جامعه المصطفی العالمیهنامه درایه الحدیثدرس). ش١٣٨٨(مؤدّب، سیّد رضا . ]٥٢[
 .، قم، احیاء الکتب االسالمیهالقوانین المحکمه في األصول). ق١٤٣٠(، ابوالقاسم ی قمیمیرزا. ]٥٣[
موسـی شـبیری    سیّد: ، تـصحیح  فی الـشیعه  فهرست اسـماء مـصن    ). ق١٤٠٧(علی  نجاشی، احمدبن . ]٥٤[

 .زنجانی، قم، دفتر انتشارات اسالمی
عبـاس قوچـانی و     : ، تـصحیح  جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم     ). ق١٤٠٤(نجفی، محمّدحسن   . ]٥٥[

 .علی آخوندی، چاپ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث العربی
 .البیت، قم، مؤسسه آل و مستنبط المسائلمستدرک الوسائل). ق١٤٠٨(محمّد بننوری، حسین. ]٥٦[
 


