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The precautionary Principle on the Lives: a Principle
Taken from Sharia and Intellect

Roohollah Akrami1

The Issue of life and physical health is so important that the intellect
independently dictates the necessity of caution in actions that may harm it,
and the "continuous act of the wise" has confirmed it. Along with intellect,
‘the spirit of Islamic Sharia”, also pays special attention to caution in the
issue of life-taking punishments of criminals. This has led Islamic jurists to
take a minimalist approach in issuing fatwas against physical integrity by
applying the precautionary basis in the chapters of criminal jurisprudence.
The present article has tried to examine the position of the precautionary
principle on lives in Imami jurisprudence with a descriptive-analytical
method. The findings of the research show that the principle in question is
not a jurisprudential rule based merely on narrative evidence, nor is it a
"practical principle" based on the mere reason. Nevertheless, its root should
be found in the "Spirit of Shari'a" that is agreed by both reason and narrative
evidence. This principle applies to sentence to death as other corporal
punishments, and has its functions in restricting or generalizing the
jurisprudence sources in the criminal realm.
Keywords: Precautionary principle about lives, criminal jurisprudence,
spirit of Sharia, principle of rational precaution.
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چكيده

حساسيّت باﻻي مسأله حيات و سﻼمت جسماني به گونهاي است كه عقل مستقﻼً بر ضرورت احتياط
در اقداماتي كه ميتواند به آن آسيب بزند حكم مينمايد و سيره مستمر عقﻼء بر اين حكم صحه نهاده
است .روح حاكم بر شريعت اسﻼمي نيز همسو با عقل بر رعايت احتياط در دماء در واكنش كيفري در برابر
بزهكاران اهتمام ويژه دارد .همين مبنا موجب شده تا فقها در ابواب فقه جزايي با اعمال مبناي احتياط
رويكردي حداقلي در تجويز احكام عليه تماميت جسماني اتخاذ نمايند .در نوشتار حاضر تﻼش شده با
روشي توصيفي تحليلي جايگاه مبناي »احتياط در دماء« در فقه اماميه مورد بررسي قرار گيرد .يافتههاي
پژوهش نشان از آن دارد كه اين مبنا ،نه قاعدهاي فقهي مبتني بر مجرد نص ،و نه اصلي عمليه مستظهر
ي
بر صرف حكم عقل است؛ بلكه ريشهي آن را بايد در مذاق شريعت جست كه عقل و نص هر دو بر درست ِ
آن دﻻلت دارند .اين مبنا هم نسبت به مجازاتهاي عليه نفس و هم مادون نفس جريان دارد ،و داراي دو
كاركرد ايجابي و سلبي در قلمروي كيفري ميباشد.
كليدواژهها :احتياط در دماء ،فقه جزايي ،مذاق شريعت ،اصل احتياط عقلي
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 -١مقدمه

حرمت »دماء« از مهمترين مسائلي است كه شرع و عقل بر آن دﻻلت دارند .هر چند در معدودي از
جرايم برخي مجازاتهاي ناظر بر تماميت جسماني در شريعت اسﻼم به رسميت شناخته شده كه بياعتنايي
به آنها ميتواند زيست اجتماعي و فردي را با مخاطره روبرو سازد؛ چرا كه حيات انساني در گرو رعايت
آنها است .١با وجود اين آموزههاي شرعي ،هماهنگ با اقتضاي عقل ،بر ضرورت احتياط در اجراي آنها
تأكيد فراوان دارند .حضرت اميرالمؤمنين )عليهالسﻼم( در فرازي از عهدنامهي خويش خطاب به فرماندار
منصوبشان در مصر ،مالك اشتر ،بر اهميت فراوان توجه حاكميت بر حيات شهروندان تأكيد و با بر حذر
داشتنِ كارگزاران حكومتي از ريختن خون جز در موارد جواز ،اين عمل را موجب غضب و مجازات شديد
الهي ،زوال نعمت و حاكميت معرفي نموده و تصريح ميفرمايند كه نخستين موضوع مورد رسيدگي در روز
قيامت ريختن خون به ناحق است)موسوي :١٤٢٦ ،ج.(٤٣٨-٤٣٩ ،٧
همين حساسيت شرع و عقل نسبت به اين دسته از كيفرها موجب شده فقها در عرصه استنباط احكام
كيفري ،مبنايي با عنوان »احتياط در دماء« را نصبالعين خود قرار داده تا در افتاي بر مجازاتهاي جسماني
جانب حزم تام را نگه دارند.
گفتني است اهميت مبناي احتياط در دماء در دو الگوي فقهي مبتني بر صناعت و قناعت وجداني
متفاوت است چرا كه بهجهت عدم ابتناي مبناي مزبور بر دليلي مشخص ،در الگوي نخست جز بهعنوان
مؤيدي براي ادلهي در دسترس مطمحنظر قرار نميگيرد؛ اما در الگوي قائلين به ضرورت اطمينان در مقام
افتاء ،مبناي مزبور از اهميت فراواني برخوردار است كه حسب آن مشاهده ميشود با توجه به پيامدهاي
احكام ناظر بر دماء در موارد متعدد از عمل به خبر واحد خودداري شده ،اطﻼقات احاديث ناديده انگاشته
شده و بدون در دست داشتنِ دليل مشخص به شرايط تحديدي براي احكام جزايي بدني فتوا دادهاند .به
طور نمونه در قتل ترحمآميز به درخواست بيماري كه ميخواهد با تزريق آمپول مهلك وي را از درد رها
كنند ،برخي معاصرين ضمن تأكيد بر اينكه اطﻼقات ادله قصاص چنين حالتي را هم شامل ميشود ،اما
با لحاظ مبناي احتياط در الگوي مبتني بر قناعت بيان ميدارند »با اينكه از نظر صناعت جاي قصاص
است؛ اما در بسياري از صور مسأله بلكه در مجموع صور مسأله نميتوانيم به قصاص حكم كنيم؛ لذا احتياط
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واجب آن است در اينجا به ديه تصالح كنند« )حسينيخامنهاي :١٣٧٩،تقريرات جلسه .(١٠١
تا جايي كه تتبﻊ نشان ميدهد در مورد احتياط در دماء تنها دو مقاله مستقل منتشر شده است .در يكي
از آنها با عنوان »احتياط در دماء و كاربرد آن در حقوق كيفري« كه در شماره  ٥١فصلنامه حقوق اسﻼمي
در سال  ١٣٩٥منتشر شده ،با قطﻊنظر از اينكه تمركز اصلي آن بر نقد فقهي مجازاتهاي سالب حيات در
قوانين موضوعه ميباشد ،به احتياط در دماء به عنوان قاعدهاي كه مبتني بر نص است نگريسته شده و به
نصوصي در اين زمينه استناد گرديده كه در نوشتار حاضر افزون بر قاعده دانستن ،استنادپذيري اين نصوص
نيز نقد شده است .مقاله دوم با عنوان نظريه »اعتبار خبر واحد در دماء در ترازوي نقد« ميباشد كه در
شماره  ٨٣از فصلنامه فقه در سال  ١٣٩٤منتشر شده است كه در آن بدون آنكه جايگاه شرعي احتياط در
دماء و قلمرو آن مورد تحليل واقﻊ شود ،صرفاً به يكي از آثار مترتب بر آن در ارتباط با مشروعيت حكم
كيفري در عرصه دماء به استناد خبر واحد پرداخته شده است.
همين مطالعات اندك در اين زمينه انگيزهاي شد تا در اين نوشتار مكانشناسيِ مبناي احتياط در دماء
در فقه اسﻼمي ،قلمرو و چگونگيِ كاربستِ آن بر اساس تتبعي جامﻊتر در مصادر فقهي و اصولي مطمحنظر
قرار گيرد .در اين راستا به روشي توصيفي تحليلي در ابتدا ماهيت مبناي احتياط واكاوي شده ،و در ادامه
قلمروي اجراي آن بررسي و نهايتاً آثار آن تبيين ميگردد.
 -٢ماهيت »احتياط در دماء« :قاعدهاي فقهي ،اصلي عملي يا مذاق شرع

مهمترين بحث پايهاي در مبناي احتياط به ماهيت آن عائد است كه در چگونگيِ كاربستِ آن در فروع
فقهي تأثير شاياني دارد .تتبﻊ در آثار نشان ميدهد برخي »احتياط در دماء« را قاعدهاي فقهي ميدانند كه
بايد در جامهي دليل اجتهاديِ لفظي ديده شود؛ عدهاي آن را خارج از اصل عمليه احتياط نميدانند و از
اينرو بهعنوان دليلي فقاهتي به مسأله نگريستهاند .در اين قسمت ضمن بررسي اين اقوال ،مشخص
ميشود مبناي مزبور مبنايي عقﻼني است كه بنابر قاعده مﻼزمه حكم عقل و شرع ،جايگاه آنرا نه به
عنوان قاعدهاي فقهي ،كه در مذاق شريعت به مثابه دليلي لبّي بايد جستجو نمود؛ هر چند كليات نصوص
نيز بر آن دﻻلت دارند.
» -٢-١احتياط در دماء« به مثابه قاعدهاي فقهي

در بعضي آثار »احتياط در دماء« قاعدهاي فقهي دانسته شده كه مبتني بر نصوص شرعي است)كﻼنتري
 عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و سوم )بائيز و زمستان (٩٩

روح اﷲ اكرمي

▪

١١

خليلآباد و ديگران ١٣٣ :١٣٩٥ ،به بعد؛ علي اكبريان و نادري .(٧٣ :١٣٩٢،نظر مزبور پذيرفتني نيست؛ زيرا
قاعده فقهي ناظر بر حكم عامي است كه نص شرعي معتبري پيرامون آن وجود دارد .اين درحالي است
كه برخﻼف قاعده »احتياط در فروج« كه متكي بر نصوص است)عاملي :١٤٠٩ ،ج  ،(٢٥٨-٢٥٩ ،٢٠در
»احتياط در دماء« نه تنها نص معتبري كه صريحاً و بهطور مستقيم بر آن دﻻلت كند وجود ندارد تا بتوان
آن را قاعدهاي تنصيصي بهشمار آورد ،بلكه حتي با فرض پذيرش حجيت قاعده اصطيادي ،٢نصوص قابل
استنادي كه بر موارد جزيي دﻻلت داشته باشند تا بتوان از آن مبناي احتياط در دماء را استنباط نمود نيز در
دسترس نيستند و همين فقدان دليل نقلي مشخص است كه برخي احتياط در باب دماء را به اعتبار تمسك
به عام در شبهات مصداقي كه مستلزم عدم جواز ريختن خون در موارد مشكوك است در نظر گرفتهاند و
بيان داشتهاند جريان اصل احتياط در ابوابي مانند »دماء« تمام نيست )شبيريزنجاني :١٣٨٠،ج١٠٣ ،٣و
ج.(٥٦٦٧ ،١٧
قائلين به قاعده فقهي بودنِ »احتياط در دماء« به برخي نصوص استناد كردهاند كه همانند ادله ناظر بر
احتياط در نكاح ،بر لزوم احتياط دﻻلتي ندارند بلكه بيانگر ممنوعيت ارتكاب قتل بدون مجوز و شدت آن
هستند .از جملهي نصوص ،آيات شريفهاي نظير »و ﻻ تقتلوا النفس التي حرم اﷲ اﻻ بالحق« ٣و »و ما كان
لمؤمن أن يقتل مؤمناً إﻻ خطا« ٤و يا احاديث ناظر بر حرمت قتل يا مجازات قاتل است)كﻼنتري خليلآباد
و ديگران .(١٣٥-١٣٧ :١٣٩٥ ،در پاسخ بايد گفت مقتضاي مبناي احتياط در دماء ممنوعيت صدور احكام
كيفري عليه جسم ،بهويژه سالب حيات ،يا تحديد شرايط ماهوي و شكلي آنها در موارد شبهاتي است كه
قاعدتاً قابل اعتنا نيستند ،كه در صورت فقدان اين مبنا ،افتاء و حكم با محذوري روبرو نميبود .اين درحالي
است در نصوص پيشگفته صرفاً بر شدت قبح قتل عدواني تأكيد شده كه مﻼزمهاي با آثار مترتب بر مبناي
احتياط ندارد ٥،چه ادله نقلي در موارد ديگري نيز مانند »آبرو« بر حرمتي همسان با خون تأكيد و قبح تعرض
به آن را مورد تصريح قرار دادهاند)عاملي :١٤٠٩ ،ج  ٢٧٢ ،١٢،٢٧٠و (٢٨٥؛ لكن در چنين مواردي نه تنها
تسالمي بر رعايت مبناي احتياط بهگونهاي كه در دماء مطمحنظر است وجود ندارد ،بلكه اتفاقاً تتبﻊ در
فتاواي فقهي نشان از مواردي دارد كه بدون دليل معتبر بر اساس قياس حكم به مجازاتهايي شده كه
موجب تخديش آبروي افراد ميشود .بهطور نمونه در خصوص كيفر تشهير نسبت به قاذف در حاليكه
هيچ دليل معتبري بر آن وجود ندارد )مقدساردبيلي :١٤٠٣،ج (١٥٢ ،١٣؛ اما بسياري با نوعي استحسان از
طريق تنقيح مﻼك و تعميم علت رسوا نمودنِ گواهي دروغگو كه در روايت آمده ،اين حكم را به مرتكب
قذف نيز تسري دادهاند)نجفي ،١٤٠٤ ،ج ٤١،٤٣٠؛ موسويگلپايگاني :١٤١٢ ،ج .(٢٣٢ ،٢
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از ديگر نصوص مورد استناد در قاعده احتياط در دماء)علي اكبريان و نادري ٩٠ :١٣٩٢ ،و  ،(٧٣اخبار
ناظر بر احتياط در هدر نرفتن خون افراد است ،نظير روايتي كه در اين دسته دعاوي بينه را متوجه متهم و
سوگند را بر عهده مدعي گذاشته و در تعليل آن آمده »ﻷنه حوط يحتاط به المسلمون لئﻼ يبطل دم امرئ
مسلم و ليكون ذلك زاجرا و ناهيا للقاتل لشده اقامة البينة علي الجحود عليه ،ﻷن من يشهد علي أنه لم
يفعل قليل ،و اما علة القسامه ان جعلت خمسين رجﻼ فلما في ذلك من التغليظ و التشديد و اﻻحتياط لئﻼ
يهدر دم امرئ مسلم« )عاملي :١٤٠٩ ،ج  .(٢٣٥ ،٢٧در پاسخ به اين دليل نيز بايد گفت مبناي احتياط در
دماء مقتضي سختگيري بيشتر در صدور حكم كيفري عليه تماميت جسماني متهمان است ٦،اين درحالي
ن
است كه احتياط موضوع صدر روايت اتفاقاً نه در جهت هدف اخير ،بلكه در راستاي تسهيل محكوم نمود ِ
متهمان است تا از اين طريق از وقوع چنين جرايمي پيشگيري شود ،از همينرو برخي فقها چنين شدت
عملي كه مطابق آن ميتوان افراد را با سوگند محكوم نمود بر خﻼف متعارف دانستهاند )مكارمشيرازي،
 :١٤١١ج (٣٤٥ ،٢؛ فراز اخير روايت نيز هرچند لزوم سوگند پنجاه مرد را براي احتياط در حفظ جان متهم
دانسته كه قطﻊنظر از آنكه ناظر بر موردي خاص است كه نميتوان آن را متضمن قاعده كلي دانست ،اما
همين فراز خود نيز در راستاي همان قسامهاي است كه برخﻼف قاعده مرسوم متهم را در مظان محكوميت
از طريق سوگند قرار داده؛ لذا خاستگاه آن بر رجحان »د ِم« مجنيعليه و نه جاني پايهريزي شده است.
بعضي چه بسا به تصور وحدت مستندات نقلي مبناي احتياط در دماء با قاعده درأ آنها را با يكديگر خلط
نموده و چون قاعده درأ را نپذيرفتهاند ،از اجراي مبناي موصوف نيز خودداري كردهاند )موسويخويي،
 :١٤٢٢ج  .(٩٥ ،٤٢اين برداشت كه متضمن ابتناي مبناي احتياط بر نصوص قاعده درأ است قابل قبول
نيست؛ زيرا قاعده درأ ناظر بر حدود است و بهزعم بسياري از فقها به مجازاتهاي ديگري مانند قصاص و
حتي حدودي كه جنبه حقالناس دارند تعميم نمييابد ،اين درحالي است كه چه در نظر مخالفين شمول
قاعده درأ در اين موارد و چه موافقين آن ،مبناي احتياط در دماء در اينگونه كيفرها نيز جاري مي-
باشد)فخرالمحققين حلي :١٣٨٧ ،ج ٦٥٨ ،٤؛ سيوريحلي :١٤٠٤ ،ج ٤٣٦ ،٤؛ نجفي :١٤٠٤ ،ج .(١٧٨ ،٤٢
بهعﻼوه قاعده درأ در كيفرهايي مانند نفي بلد ،جلد و نظائر آن نيز جاري است ،در حاليكه مبناي احتياط
در دماء از اين مجازاتها انصراف دارد ،لذا اين دو را نميتوان بر نصوص واحد مدلل نمود.
» -٢-٢احتياط در دماء« به مثابه اصلي عمليه

بعضي »احتياط در دماء« را در عداد اصول عمليه دانستهاند .بهطور نمونه در خصوص تعميم قابليت
 عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و سوم )بائيز و زمستان (٩٩
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اثباتيِ قسامه به جنايات مادون نفس ،برخي با اين استدﻻل كه چون احتياط در دماء در عداد اصول عمليه
است ،بيان داشتهاند با وجود روايات امكان تمسك به اصل عمليه باقي نميماند)مرعشينجفي :١٤١٥ ،ج،٢
 .(٢٤٢-٢٤٠با همين تلقي از اصل عمليه بودنِ احتياط برخي از معاصرين بيان داشتهاند همان اصل عمليه
احتياطي كه در ساير ابواب جاري است در »دماء« نيز جريان دارد )فاضللنكراني٣١ :١٣٨٩ ،؛ موسويخويي،
 :١٤١٨ج .(١٧٠ ،٦
چنانچه مبناي احتياط در دماء بهعنوان اصل عمليه تلقي شود ،با توجه به آنچه در عدم ابتناي آن بر
نصوص شرعي بيان شد ،نتايج متعددي بر اين ديدگاه مترتب خواهد شد كه برخﻼف ارتكاز فقها از اين
مبنا است .چند نمونه از اين نتايج بهشرح ذيل ميباشند.
نخست .بنابر اين نگاه در تعارض اصول عمليه احتياط و برائت بايد به تقدم اصل برائت نظر داد ،چه
اينكه بر آن تصريح هم شده است)طباطباييحكيم :١٤٣١،ج٢٠٨ ،٣؛ فاضللنكراني ،(٢٢-٥٣ :١٣٨٩ ،و
علت آن در اين است كه دليلي بر وجوب شرعي اصل احتياط وجود ندارد ،حتي در مواردي مانند باب نكاح
كه احتياط مبتني بر نصوص است ،بيان شده كه آنها بر وجوب ارشادي و نه مولوي نظر دارند لذا اصل
احتياط نميتواند مقدم بر برائت شناخته شود .اين در شرايطي است كه مبناي احتياط در دماء بر اصل برائت
مقدم بوده و آن را تخصيص ميزند)مؤمنقمي :١٤١٩ ،ج .(٤٢٦ ،٢
دوم .در صورت اصل عمليه دانستنِ احتياط در دماء ،در تعارض با استصحاب كه براي آن اماريت قائل
شدهاند نيز همسو با عدهاي بايد به تقدم استصحاب نظر داد)حب اﷲ .(٨٣ :١٤٢٢ ،در شرايطي كه اين مبنا
مقدم بر استصحاب است )حسينيخامنهاي٢٨-٢٩ :١٤١٧،؛ مؤمنقمي :١٤١٩ ،ج  (٤٢٦ ،٢و مطابق آن
فتوا دادهاند .بهطور نمونه در جاييكه فردي عامدانه دندان كسي را در بياورد ،لكن به هر دليل در استيفاي
قصاص دندان تأخير شود و در اين اثناء دندان دوباره برويد ،درحاليكه اقتضاي استصحاب بقاي حكم
قصاص در صورت رويش مجدد دندان است لكن مشهور همسو با مبناي احتياط حكم به سقوط قصاص
عضو نمودهاند)فاضللنكراني.(٤٠٨ :١٤٢١ ،
سوم .اگر ماهيت »احتياط در دماء« اصلي عمليه باشد ،در تعارض با اصول لفظيه نبايد بر آنها مقدم
باشد ،در حاليكه فقها به اين نتيجه ملتزم نشدهاند)سند بحراني :١٤٢٩ ،ج  .(٢٨٩ ،٢همچنين در چنين
صورتي با تعارض اصل عقلي با قواعد شرعي بايد به تقدم قواعد نظر داد ،اين در شرايطي است كه در
تعارض ميان مبناي احتياط و قواعد فقهي منﻊ تعطيلي يا تأخير در حدود تقدم را به احتياط در دماء داده و
ضرر عدم رعايت آن را بيش از تعطيلي حد دانستهاند )طباطبايي :١٤١٨،ج ٤٩٦ ،١٥؛ موسويگلپايگاني،
عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و سوم )پائيز و زمستان  (٩٩
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 :١٤١٢ج  .(٣٥٨ ،١همچنين اگر احتياط به مثابه اصلي عمليه ديده ميشد در تعارض با ظاهر بايد تقدم به
اصل داده نميشد؛ در حاليكه فقها بهطور نمونه در بحث ارتداد بيان داشتهاند اگر متهم كه گواهان بر
ارتكاب جرم وي شهادت دادهاند ادعاي اكراه كند ،صرف احتمال درستيِ ادعا موجب آن است كه بهجهت
احتياط ادعاي خﻼف ظاهر پذيرفته شود )موسوياردبيلي :١٤٢٧،ج  .(١١٣ ،٤تدقيق در سخنان انديشمندان
فقهي نشان از آن دارد كه قول به الحاق احتياط در دماء بهعنوان يكي از مصاديق اصل عمليه احتياط
چندان مورد اقبال قرار نگرفته است.
» -٢-٣احتياط در دماء« به مثابه مذاق شرع

تعابير عمده فقها نشان ميدهد احتياط در دماء را بدون اينكه به نص خاصي مبتني نمايند به مذاق
شرع نسبت دادهاند و آن را به تعابيري مانند نظر شارع)جبعيعاملي :١٤١٢ ،ج ٣٦١ ،٢؛ حسينيعاملي ،بيتا:
ج  ،(١٣٨ ،١١اهتمام شارع)بجنوردي :١٤١٩ ،ج ٣٣٥ ،٤؛ خوانساري :١٤٠٥ ،ج  ،(٣٥ ،٧رغبت شارع)حسيني-
عاملي ،بيتا :ج  ،(١٣٨ ،١١طريقت شرع)مراغي :١٤١٧ ،ج  (٧٠٥ ،٢يا مذاق شارع يا شرع )ﻻري:١٤١٨ ،
ج ٣٦٠ ،٢؛ حسينيخامنهاي٢٨ :١٤١٧ ،؛ يزدي (٧٩ :١٤٢٦ :نسبت دادهاند.
برخي بر دﻻلت مذاق شرع بر مبناي احتياط در دماء اشكال كردهاند كه اوﻻً مشخص نيست مذاق
شريعت بر وجوب احتياط باشد يا رجحان آن ،و همين اجمال براي رد آن كفايت ميكند؛ ثاني ًا بيشتر تعابير
فقها ظهور در رجحان و نه لزوم آن دارد؛ ثالثاً ادعاي ابتناي مذاق شرع بر وجوب احتياط در دماء بهجهت
آنكه مبتني بر برخي نصوص است بهتنهايي نميتواند دليل مستقلي محسوب شود )فاضللنكراني:١٣٨٩ ،
.(٣٣-٢٣
ادله مزبور همگي مخدوش ميباشند؛ زيرا مذاق شرع در مسئله دماء بر وجوب احتياط است و بيان فقها
بر آن دﻻلت دارد .تعابير ايشان در مبناي احتياط يا سياق آنها بهگونهاي است كه افاده وجوب نموده ،بهويژه
كه مطابق آن فتوا دادهاند )طوسي :١٣٨٧ ،ج ٢٥٢ ،٧؛ فاضل آبي :١٤١٧ ،ج ٥٤٩ ،٢؛ حلي :١٤١٤ ،ج ،٩
٣١٨؛ جبعيعاملي :١٤١٣ ،ج  (٥٠١ ،١٣و حتي بعض ًا از عباراتي چون احتياط تام )فخرالمحققين حلي،
 :١٣٨٧ج ٥٥٦ ،٤؛ سيوريحلي :١٤٠٤ ،ج  (٤٧٦ ،٤يا احتياط اتم )ابنفهد حلي (٤٣٤ :١٤١٠ ،استفاده شده،
يا صريحاً از لزوم )طباطبايي :١٤١٨ ،ج ٢٦٣ ،١٦؛ نجفي كاشفالغطاء٥١ :١٤٢٣ ،؛ خراساني١٣٢ :١٤١٠ ،؛
خوانساري :١٤٠٥ ،ج  (١٢٩ ،٧يا وجوب احتياط )حسينيعاملي ،بيتا :ج ١١٨ ،٦؛ نجفي :١٤٠٤ ،ج ،٣٨
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١٩٣؛حائرييزدي :١٤٢٦ ،ج ٤٩٩ ،٢؛ بروجردي٥٤٧ :١٤١٥ ،؛ بجنوردي :١٤١٩ ،ج ٣٦ ،٣؛ مدني-
كاشاني (٨٧ :١٤١٠:سخن به ميان آمده است.
افزون بر آن استحباب در احتياط جايي است كه دوران امر ميان وجوب يا حرمت از يكسو و اباحه )در
معنايي اعم كه استحباب و كراهت را نيز شامل شود( از سويديگر باشد ،و اﻻ در بحث افتاء و دادرسي در
دماء كه با دو محذور روبرو هستيم ،سخن گفتن از رجحان احتياط لغو است؛ زيرا در اين موارد صدور حكم
به كيفر يا ﻻزم است يا ممنوع ،از اينرو حتي اندك تعابير برخي معاصرين كه از مطلوبيت احتياط ياد
كردهاند )مرعشينجفي :١٤١٥ ،ج٢٤٢ ،٢؛ موسوياردبيلي :١٤٢٧ ،ج ،(١٥٢ ،٤يا از شايستگي عدم ترك
احتياط گفتهاند )مكارمشيرازي :١٤١١،ج ،(٧٥ ،٢دﻻلتي بر استحباب يا مجرد اولويت داشتنِ احتياط در اين
قلمرو ندارد؛ چرا كه خود ايشان موافق چنين احتياطاتي فتوا داده و صريحاً بر وجوب احتياط نظر دادهاند
)مكارمشيرازي ١٥١ :١٤١٨ ،و  ١٧٦و ٣٧٢؛ موسوياردبيلي :١٤٢٣ ،ج (٤٨٨ ،٢؛ زيرا همانگونه كه گفته
شده شارع مقدس به هيچ عنوان به ريختن خون در صورت عدم يقين به جواز آن راضي نيست )موسوي-
خويي :١٤١٨ ،ج .(١٢٥ ،٤
اينكه بيان شده چون ادعاي ابتناي مذاق شرع بر وجوب احتياط مستند به برخي نصوص ميباشد ،لذا
ﻻ صغراي قضيه همانگونه كه گذشت ،صحيح
نميتواند دليل مستقلي محسوب شود نيز مردود است؛ او ً
نيست؛ زيرا مبناي مزبور بر نص معتبري اتكا ندارد كه در اين صورت نظريه قاعده فقهي بودنِ آن موجه
مينمود ،و همين امر برخي محققين را ناگزير نموده استنباط احتياط در دماء را نه از نصوص صريح كه بر
ادله ناظر بر شدت مجازات قتل و حرمت مؤمن سامان دهند )گنجي ،١٣٩٢ ،تقريرات جلسه  ،(١٤٠و اين
جز به معناي فقدان نص مشخص در اين زمينه نميباشد كه به اين احتجاجات رو آورده شده است؛ ثانياً
كبراي آن نيز كه مذاق شرع نبايد مستظهر بر نص باشد نيز نادرست است؛ زيرا مذاق شرع دليلي در عرض
ساير ادله نيست؛ بلكه مستظهر بر دﻻيلي نظير عقل و نص است كه بهجهت عدم وضوح نص مشخص
يا دليل عقلي كه بتواند مستقﻼً و وراي هر اِشكالي حكم را ثابت نمايد ،فقيه با قطﻊنظر از سند و دﻻلت
اين مدارك ،با تمركز بر خروجيِ آنها كه برايش اطمينانآور است به افتا متقاعد ميشود .به اين جهت
عﻼمه كاشفالغطاء اين مذاق را به عنوان فهمي عقﻼني دانسته كه بهواسطه تتبﻊ در ادله از ذوق سليم و
ادراكي صحيح حاصل ميشود كه خود در عداد نصوص است )نجفي كاشفالغطاء :١٤٢٢ ،ج .(١٨٨ ،١
از اينرو در خصوص مبناي احتياط در دماء ،همانگونه كه تصديق شده عقل مستقﻼً به وجوب آن
حكم ميكند )خراساني٣٢٢ :١٤٠٩ ،؛ مكارمشيرازي :١٤٢٨ ،ج ٤٣٩ ،٢؛ ﻻري :١٤١٨ ،ج  (٥٦ ،٢و اين مبنا
عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و سوم )پائيز و زمستان  (٩٩
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در زمرهي مهمترين اصول عقﻼيي مربوط به نظم عمومي است كه حسب آن هر جاييكه شك وجود
دارد بايد از حكم كيفري عليه جان افراد خودداري نمود )سبزواري :١٤١٣ ،ج (٢٣٩ ،٢٧؛ اما نه فقط از باب
قاعده مﻼزمه ميان شرع و عقل ،كه حتي مقتضاي فهم از شرع )آملي :١٣٨٠ ،ج ٤٢٧ ،٧؛ منتظري:١٤٠٩ ،
ج  (١٧٥ ،٢تأييد رعايت مبناي مزبور است بهگونهاي كه بيان شده تأكيدي كه شارع مقدس در بحث دماء
دارد مافوق تصور عقل است )كﻼنتر :١٤١٠ ،ج (٩ ،٧؛ لذا مذاق شريعت از جهت چنين احتياطي هم مبتني
بر دﻻلت عقل و هم شرع است ٧بدون آنكه نه عقل به تنهايي مدرك چنين مبنايي بوده و نه حتي نصوص
مشخصي كليت آن را در بر داشته باشند؛ بلكه اين ذوق از استقرايي تام از سوي فقهآشناياني كه با لسان
اخبار انس گرفتهاند قابل ادراك است و در اين ادراك ،عقل هم در اصل اعتبار مبناي احتياط در دماء و هم
در نحوه بهكارگيري آن در فروع فقهي كارآيي دارد .توضيح آنكه عقل هم مانند گفتمان جاري در اخبار
ضرورت اتخاذ احتياط حداكثري در برخورد با دماء را مدلل ميسازد و با مﻼحظه خطر و حساسيت باﻻي
امر دماء و شدت آسيبهاي موضوع آن از يكسو و عدم امكانِ جبران مجازاتهاي اينچنيني از سوي-
ديگر ٨بر ضرورت اين امر تأكيد ميورزد.
بهعﻼوه عقل در اينكه مجراي چنين احتياطاتي كجا است راهگشا است ،كه در بحث از كاركردها
ميتوان اين مسأله را پيگيري نمود ،كه حسب آن مشاهده ميشود عقل اعتماد به خبر واحد هر چند راوي
ثقه باشد را در اين قلمرو برنميتابد )خوانساري :١٤٠٥ ،ج ٣٥ ،٧؛ مقدساردبيلي :١٤٠٣ ،ج (٨٩ ،١٣؛ اعراض
اصحاب از اخبار صحيحالسند در اين عرصه را موجب رفﻊ يد از آنها ميداند؛ در تعارض ميان اخبار حكم
به تقدم احاديث سازگار با احتياط ميدهد و احتياط در دماء را در مقايسه يا تزاحم با ساير امور مهم نظير
فروج )مدنيكاشاني٨١ :١٤١٠ ،؛ حسينيشيرازي :١٤٢١ ،ج  (٣٨٠-٣٨١ ،٧و اموال )حسينيعاملي ،بيتا :ج
١١٩ ،٦؛ بجنوردي :١٤١٩ ،ج  ٩(١٦١ ،٦اولويت ميدهد و اطﻼقات مقامي و لفظي را در صورت اندك
ترديدي بﻼاعتبار ميداند .اين موارد در ادامه بررسي خواهند شد.
 -٣قلمروي مبناي »احتياط در دماء«

جهت تشخيص قلمروي مبناي »احتياط در دماء« بايد دو مسئله تبيين شود ،نخست اينكه مقصود از
»دم« چيست؟ ،دوم آيا مبنا به مسلمانها انصراف دارد يا خير؟
 -٣-١مفهوم »دماء«

آيا مقصود از »دم« معناي مضيق آن است كه بر اين اساس مبنا فقط نسبت به قتل كارايي دارد ،يا در
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معنايي اعم كه جنايات مادون نفس مانند جرح و قطﻊعضو را نيز شامل گردد استعمال شده است .تدقيق
در تعابير انديشمندان نشان از آن دارد كه هر دو برداشت داراي قائل است.
مطابق نظرگاه نخست »دم« ظهور عرفي در قتل دارد و ايراد جرح هر چند با ريختن خون همراه باشد
شامل آن نميشود )صدر :١٤٢٠ ،ج ٣٣ ،٩؛ مراغي :١٤١٧ ،ج  ،(٧٠٤ ،٢بر همين اساس برخي بهجاي
مبناي احتياط در دماء از تعبير حفظ نفوس از اتﻼف ياد كردهاند )عﻼمه حلي ،١٤١٤،ج  .(٣١٨ ،٩شيوه
استظهار بعضي نشاندهندهي تبعيت از اين نگرش است .بهطور نمونه پيرامون شهادت اطفال ده سال به
باﻻ در جنايات رواياتي وجود دارند كه بر پذيرش چنين شهادتي در قتل تصريح دارند و از باب اولويت،
جراحات نيز مشمول حكم مزبور دانسته شده است؛ اما نكته مهم اينكه برخي مانند محقق حلي بهرغم
اينكه بر اساس اين اولويت بر مسموع بودنِ شهادت كودكان بر جراحات ،بهرغم عدم شمول نص ،فتوا
دادهاند؛ ولي به اعتبار مبناي احتياط خود قتل را كه اتفاقاً منصوص است ،با چنين شهادتي قابل اثبات
نميدانند )محقق حلي :١٤٠٨ ،ج  .(١١٤ ،٤از اين شيوه استدﻻل معلوم ميشود مبنا را فقط در قتل و نه
ساير جنايات جاري دانستهاند.
در مقابل بعضي معتقدند »دماء« انحصاري به قتل ندارد و قطﻊعضو و ايراد جرح را نيز شامل ميشود
)نراقي٥١٥ :١٤٢٥ ،؛ حسينيعاملي ،بيتا :ج ٨٤ ،١١؛ موسويگلپايگاني :١٤١٢ ،ج  .(١٣٣ ،٣بررسي آراي
قائلين به اين موضﻊ نشان از جريان مبناي احتياط در هر دو دسته از جنايات عليه نفس و مادون نفس دارد.
بهطور مثال در فرضيكه متهم به سرقت در اثر شكنجه اقرار نمايد و مال دزديده شده را برگرداند ،برخي با
استدﻻل به عدم تﻼزم استرداد مال با ربودن آن ،مجرد همين احتمال را كافي دانسته تا حسب مبناي
احتياط حد قطﻊ دست جاري نشود )سيوريحلي :١٤٠٤ ،ج ٣٨٤ ،٤؛ ابنفهد حلي :١٤٠٧ ،ج .(١٠٩ ،٥
مشابه همين استدﻻل در اجراي حد قطﻊ دست توسط مالكان در سرقت بردگان مطرح شده است .استناد
به مبناي احتياط در بحث از ثبوت پنجاه سوگند در قسامهي جنايات كمتر از نفس نيز ديده ميشود
)مرعشينجفي :١٤١٥ ،ج  .(٢٤٢-٢٤٣ ،٢فتاواي مزبور از جهت استناد به مبناي احتياط در دماء در مجازات-
هاي جسماني غير سالب حيات نشان از عموميت »دماء« از نظر اين دسته از فقها دارد.
در ارزيابي اين مواضﻊ بايد گفت حق با موافقين ديدگاه اخير است .اگر گفته شود مذاق شرع بهجهت
لبي بودن اطﻼق ندارد ،بايد پاسخ داد كه در صورت دست يافتن به مﻼك در دليل لبّي ،با احراز آن در
موارد مشكوك شمول دليل مانعي ندارد ،در بحث كنوني با قطﻊنظر از اعم بودنِ »دم« نسبت به جان در
لغت و اصطﻼح ،مﻼك حرمت جان در كليت جسم آدمي جريان دارد و در اين زمينه خو ِد حيات موضوعيتي
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ندارد .عقل و ادله نقلي بهعنوان مدرك اين مذاق ضرورت احتياط را به جان افراد محدود ننموده و آن را
دائر مدار اهميت موضوع ميدانند كه مواردي چون جراحات و قطﻊعضو را نيز شامل ميشود ،از همينرو
مبناي احتياط عﻼوه بر »دماء« ،در »اموال« نيز جاري ميشود؛ لذا بهطريق اولي مبناي احتياط در كمتر از
قتل نيز بايد قابل اجرا باشد .همانطور كه تتبﻊ نشان ميدهد بسياري از فقها بر همين اساس عمل كردهاند.
 -٣-٢تعميم يا عدم تعميم به مسلمانﻫا

در برخي آثار مواردي از استناد به مبناي احتياط در دماء به مسلمانها متصف شده است .فخرالمحققين
در ايضاح مينويسند» :أن دم المسلم المعصوم مبني علي اﻻحتياط التام فﻼ يقﻊ فيه بالظن بل اليقين و ﻻ
يقين مﻊ قيام الشبهه« )فخرالمحققين حلي :١٣٨٧ ،ج (١٤٤ ،٢؛ صاحب مفتاحالكرامه نيز در فرعي چنين
نوشتهاند »آفة الدماء علي اﻻحتياط و عصمه دم المسلم«)حسينيعاملي ،بيتا ،ج  .(٢٧ ،١١با وجود اين بايد
گفت با توجه به حرمت جان مطلق انسانها ،مادامكه سبب اهدار دم بهطور يقيني ثابت نشود ،ميان مسلمان
و غيرمسلمان از جهت مصونيت تفاوتي وجود ندارد و اقتضاي حكم عقل و اطﻼق ادله نقلي مبني بر احتراز
از ريختن خون و رعايت حرمت جان افراد )عاملي :١٤٠٩ ،ج ١٤ ،٢٩؛ ابن بابويه :١٤١٣ ،ج  (١٢٤ ،٤نيز
مؤيد همين نگاه است .از همينرو بسياري مبناي مزبور را منصرف به مسلمانها ندانستهاند )نجفي:١٤٠٤ ،
ج  (١٠٢ ،٢١و در تبيين آن بيان داشتهاند »اين توهم كه احتياط در موضوع دماء اختصاص به جان
مسلمانها دارد پذيرفتني نيست؛ زيرا مﻼك در اين احتياط مجرد اين احتمال است كه حيات فرد حرمت
داشته باشد و مشخص است منشأ اين حرمت منحصر در اسﻼم نميباشد؛ لذا شامل مواردي نظير اهل
كتاب معاهد و ديگران نيز ميشود؛ بنابراين هر جا چنين احتمالي به هر طريق و با هر منشأيي مطرح باشد
مجراي مبناي احتياط است« )حسينيخامنهاي .(٢٩ :١٤١٧ ،افزون بر آنچه گفته شد ميتوان از اخبار ناظر
بر قسامه )عاملي :١٤٠٩ ،ج  (١٥٦ ،٢٩نيز بهعنوان مؤيد استفاده نمود كه فلسفه آن احتياط در دماء مردم و
نه خصوص مسلمانها توصيف شده است.
 -٤كاركرد مبناي »احتياط در دماء«

مبناي »احتياط در دماء« اقتضاي تحديد اقدامات آسيب زننده به تماميت جسماني را به مواردي دارد
كه دليل قطعي و يقيني بر مشروعيت آنها وجود دارد)آملي ،١٣٨٠،ج ٤٢٧ ،٧؛ موسويگلپايگاني:١٤١٢ ،
ج  .(٤٥ ،١به اين ترتيب مبنا داراي دو گونه كاركرد ايجابي و سلبي است.
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 -٤-١كاركرد ايجابي مبنا

فقها در بسياري از موارد با طرح برخي احتماﻻت بر اساس مبناي احتياط به وضﻊ برخي مقررات و
شرايط ايجابي جهت تقليل مجازاتهاي عليه تماميت جسماني نظر دادهاند كه به ذكر چند نمونه بسنده
ميشود.
در بحث قسامه كه شاكي ميتواند با اتيان سوگند زمينهي محكوميت متهم را فراهم كند ،اقتضاي
اخبار شمول ضابطه نسبت به مطلق دعاوي دماء است و دليل نقلي بر تقييد به لوث وجود ندارد .از همينرو
محقق اردبيلي بيان داشتهاند» :أن هذه اﻻخبار خالية من اعتبار اللوث لفظاَ ،يعني لم يوجد للقسامة شرط
اللوث«)مقدساردبيلي :١٤٠٣ ،ج  .(١٨٢ ،١٤با وجود اين مشهور به محدود كردن قسامه به حالت لوث فتوا
داده و برخي صريح ًا در تأييد آن به مبناي احتياط در دماء تمسك نمودهاند )موسويخويي :١٤٢٢ ،ج ،٤٢
١٢٧؛ فاضللنكراني.(٢٢٣-٢٢٤ :١٤٢١ ،
مورد ديگر ناظر بر اشتراط احصان در حد زنا به بلوغ و عقل زوجين است .حسب ادله ،احصان در جايي
محقق ميشود كه فرد داراي همسري بوده كه با وي نزديكي نموده است .بهرغم اطﻼقات ادله نقلي و
فقدان دليل معتبري كه موجب تقييد اين اطﻼقات به بلوغ و عقل زوجين باشد ،فقها با وجود چنين اطﻼقات
مقامي كه در فقه حجيت دارند ،و بدون وجود دليلي مشخص صرفاً بهجهت رعايت مبناي احتياط به چنين
قيدي فتوا دادهاند )مؤمنقمي٤٩ :١٤٢٢ ،؛ مكارمشيرازي.(٨٠ :١٤١٨ ،
در بحث جنسيت گواهان نيز در حاليكه ادله نقلي لزوم مرد بودن چهار شاهد را تنها در زنا مطمحنظر
قرار دادهاند ،فقها به استناد مبناي احتياط همين شرط را به حدود لواط و مساحقه نيز تعميم دادهاند )مكارم-
شيرازي ٦٢٢ :١٤٢٥،و .(٦٢٤
ضرورت اجراي كيفرهايي مانند قصاص از طريق حاكم شرع از ديگر احكام ايجابي است كه مطابق
مبناي احتياط فتوا داده شده است )جبعيعاملي :١٤١٣،ج  (٢٢٩ ،١٥تا از اين طريق از تعرض ناروا به حيات
و سﻼمت محكومين پيشگيري شود .در همين راستا به اعتبار احتياط ،به حضور گواهان از سوي حاكم در
زمان اجراي حكم نيز توصيه شده است )فاضللنكراني.(٣٠٥ :١٤٢١ ،
نهايتاً در شرايطيكه بسياري بر ضرورت تفويض اختيار دادرسي در دعاوي به قاضي واحد تصريح و
قضاي شورايي را ممنوع دانستهاند ،برخي بنا بر مبناي احتياط در دماء در چنين دعاوياي به اين امر گرايش
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يافتهاند )اسماعيلپور قمشهاي :١٣٨٠ ،ج .(١١٠ ،١
 -٤-٢كاركرد سلبي مبنا

در كنار مواردي از كاركرد ايجابي مبناي احتياط ،بايد تصديق نمود تمسك به مبناي مورد بحث غالب ًا
براي ممنوع و محدود نمودنِ مجازات ميباشد .فقها اقتضاي مبناي احتياط را احتراز از حكم سالب حيات
و رعايت احتياط تا جاييكه امكان دارد دانستهاند )مقدساردبيلي :١٤٠٣ ،ج ٣٢٢ ،١٣؛ موسويگلپايگاني،
 :١٤١٢ج  (٣٦٩ ،١و در اين راستا مجرد شك را براي برداشتن حكم كيفري در دماء كافي دانستهاند
)حسينيعاملي ،بيتا :ج ٢٥ ،١١و٢٧؛ مرعشينجفي ،١٤١٥ ،ج  .(٣٨٣ ،١اين كاركرد سلبي از طريق
سازوكارهاي مختلفي صورت ميگيرد كه در ادامه به برخي از آنها اشاره ميشود.
 -٤-٢-١مبناي احتياط به عنوان مبرّر رفع يد از اخبار به اعتبار واحد يا مرسل بودن آنها

هر چند خبر واحد و ثقه بر اصل برائت وارد است ،در عرصه دماء همين اخبار تاب معارضه با مبناي
احتياط را ندارند» :التهجم علي الدماء بخبر الواحد خطر ،فاﻷولي اﻻقتصار ) «...محقق حلي :١٤٠٨ ،ج ،٤
١١٤؛ جبعيعاملي :١٤١٢ ،ج  .(٢٥٢ ،١بر همين اساس بهطور نمونه در جواز كشتن مرتد از سوي افراد
عادي ،بهرغم اينكه چنين تجويزي در خبر موثقه مطرح شده ،با اين استدﻻل كه با لحاظ اهميت موضوع
دماء نزد شارع مقدس ،عدم ذكر چنين حكمي در ساير روايات باب ارتداد موجب تشويش و اضطراب ذهني
در حكم به مجرد چنين روايتي ميشود نسبت به آن مناقشه شده است )موسوياردبيلي :١٤٢٧ ،ج ،٤
.(٣٦٢
فقها خبر ثقه را بهجهت اعتباري كه نزد عقﻼ دارد در ساير موضوعات قابل اعتماد ميدانند؛ اما در مورد
دماء با عنايت به عدم اكتفاي عقﻼ بر آن و تأييد عقل مبني بر احتياط كامل چنين اخباري را قابل استناد
نميدانند )مقدساردبيلي :١٤٠٣ ،ج ٨٨ ،١٣؛ خوانساري :١٤٠٥ ،ج  ،(٣٥ ،٧و تتبﻊ در استدﻻلهاي فقهي
بهويژه از سوي كساني كه قناعت را بر صناعت ترجيح ميدهند ،نشان از كنار نهادنِ چنين ادلهاي در
رويارويي با موضوع دماء دارد.
 -٤-٢-٢مبناي احتياط به عنوان مبرّر رفع يد از اخبار به اعتبار اختﻼف در فتاوي

همانگونه كه تصريح شده حكم در دماء جز در محل وفاق مشكل است )جبعيعاملي :١٤١٢ ،ج ،١
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٢٥٢؛ خوانساري ،بيتا٣٥٦ :؛ طباطبايي :١٤١٨ ،ج ٢٣٤ ،١٥؛ نراقي .(٥١٥ :١٤٢٥ ،از اينرو فقها اختﻼف
فتاوا در امر دماء را موجب جريان مبناي احتياط ميدانند .بهطور نمونه درباره اعدام شارب خمر در تكرار
سوم يا چهارم ،دستكم چهار روايت صحيحالسند بر ثبوت حد سالب حيات در مرتبه سوم وجود دارد؛ اما
بسياري از متأخرين و معاصرين بهجهت مخالفت دو تن از قدما ،شيخ طوسي و شيخ صدوق ،كه مطابق
روايت مرسل به ثبوت مجازات در بار چهارم نظر دادهاند ،حسب مقتضاي احتياط در دماء به موضﻊ اخير
فتوا دادهاند )فخرالمحققين حلي :١٣٨٧ ،ج ٥١٥ ،٤؛ خوانساري :١٤٠٥ ،ج  .(١٢٩ ،٧مشابه همين رويكرد
در تكرار در حد ارتداد هم ديده ميشود )جبعيعاملي :١٤١٢ ،ج ٣٩٣ ،٢؛ موسوياردبيلي :١٤٢٧ ،ج ،٤
 .(٢٦٤-٢٦٣جالب اينكه حتي در بعضي موارد مشاهده ميشود تمسك به مبناي احتياط از سوي برخي
موجب عدول از موضﻊ مشهور نيز شده است )خوانساري :١٤٠٥ ،ج .(١٢٩ ،٧
 -٤-٢-٣مبناي احتياط به عنوان مبرّر رفع يد از اطﻼقات ادله در موارد مشكوك

از ديگر كاركردهاي مبناي احتياط كنارنهادن اصل لفظيه اطﻼق در اخباري است كه اگر در باب دماء
نميبود ،حسب آن فتوا ميدادند .بهطور نمونه اگر چه مطابق اطﻼقات ادله حكم ارتداد اعدام است و در اين
ميان تنها زنان از اين حكم مستثني شدهاند ،با وجود اين خنثاي مشكل به استناد مبناي احتياط در دماء از
اطﻼقات ادله خارج و به زنان ملحق شده است )نجفي :١٤٠٤ ،ج  .(١٣١ ،١٣همچنين درباره اينكه آيا حد
اعدام در زناي با محارم ،عﻼوه بر محارم داراي نسب شرعي به سايرين مانند مادر طبيعي نيز تعميم مييابد
ي اطﻼق عنوان مادر بر ايشان و اينكه رابطه محرميت با چنين مادري نيز برقرار
يا خير؛ به رغم درست ِ
است ،لكن فقها به استناد مبناي احتياط از چنين اطﻼقاتي دست برداشته و بر حد اعدام نسبت به مادر
طبيعي فتوا ندادهاند .فقها در بحث از حد زنا نيز بنابر همين مبنا صرف اقتضاي عمومات ادله را جهت الحاق
محارم رضاعي به نسبي كافي ندانسته و معتقدند چنين حكمي نياز به دليل صريح دارد )نك :مكارمشيرازي،
 .(٢٦٥-٢٦٤ :١٤١٨همچنين ،با آنكه روايات ناظر بر تجاوز جنسي به زنان حكم اعدام را دائرمدار اغتصاب
دانستهاند ،برخي در بحث از اينكه آيا اغتصاب عﻼوه بر وضعيت اكراه ،مواردي مانند نزديكي با زن در
حالت ناهوشياري را نيز شامل ميشود به استناد مبناي احتياط و بهجهت اين احتمال كه اطﻼقات ادله
انصراف از چنين مواردي داشته باشند به كيفر سالب حيات در آنها فتوا ندادهاند )مكارمشيرازي:١٤١٨ ،
 .(٢٧٧در مورد غيرمسلماني كه با زن مسلمان زنا كرده و قبل از اثبات جرم اسﻼم آورده است ،بهرغم
اطﻼق روايت مبني بر ثبوت حد اعدام ،تصريح نمودهاند كه هر چند چنين اطﻼقاتي در ساير ابواب حجيت
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دارد ولي در بحث دماء استناد به آنها مشكل است )مكارمشيرازي .(٢٧٢ :١٤١٨ ،در بحث احصان نيز
نزديكي از دبر با همسر مح ِقق احصان دانسته نشده ،با يانكه اطﻼقات ادله اين حالت را نيز در برميگيرند.
در اين زمينه استدﻻل شده است كه معيار ظهور و وضوح ادله در قلمروي دماء بايد بيش از ميزاني باشد
كه در ديگر ابواب جريان دارد )مكارمشيرازي.(٧٧ :١٤١٨ ،
 -٤-٢-٤مبناي احتياط به عنوان مبرّر تعميم اطﻼقات ادله به مصاديق مجاز

در نقطه مقابل بند قبلي ،گاه مبناي احتياط موجب تسري اطﻼق اخبارِ مساعد به حال متهم به مواردي
ميشود كه اگر مسأله دماء نميبود چنين تعميماتي به مصاديق مَجاز چه بسا پذيرفته نميشد .بهطور مثال
در اينكه آيا حكم عدم قصاص والد در روايات عﻼوه بر پدر به جد نيز تعميم مييابد يا خير ،بهرغم عمومات
قصاص و اينكه اطﻼق والد بر جد مجازي است ،لكن فقها به مجرد شك در امكان چنين اطﻼقي حسب
مبناي احتياط در دماء اين حكم را تسري دادهاند )ابنفهد حلي :١٤٠٧،ج ١٩٠ ،٥؛ حسينيعاملي ،بيتا :ج
.(٢٥ ،١١
 -٤-٢-٥مبناي احتياط به عنوان مرجّح در تعارض ادله

مبناي احتياط در مواردي كه ميان روايات اختﻼف است ،بهعنوان عاملي جهت ترجيح اخبار همسو در
نظر گرفته شده است .بهطور نمونه در اينكه حكم اعدام در تكرار روزهخواري در چه مرتبهاي ثابت است،
با وجود اطﻼق صحيحه يونس و صريح موثقه سماعه مبني بر اعدام در بار سوم ،خبري مرسل به ثبوت
مجازات سالب حيات در تكرار چهارم دﻻلت داشته كه فقها بهجهت همسويي با مبناي احتياط با استناد به
آن فتوا دادهاند )سبزواري :١٤٢٧ ،ج ٥١٢ ،٢؛ ميرزايقمي :١٤١٧ ،ج  .(١٨٩ ،٥دقت در مثالها نشان ميدهد
حتي ترجيح روايات بهواسطهي مبناي احتياط بهگونهاي است كه نه فقط در شرايط برابر ،كه حتي در
حاﻻتيكه اخبار از نظر اعتبار سندي برابر نيستند ،مبنا موجب اولويتدهي به احاديثي ميشود كه از نظر
سندي چه بسا ضعيفتر هستند.
 -٥نتيجهگيري

تتبﻊ در مصادر فقهي و اصولي نشان ميدهد احتياط در دماء از مبانيمحل تسالم فقها است و اين
برخورد را بايد ناشي از دركي دانست كه ايشان در اثر ممارست با ادله و منابﻊ از اراده و خواست شارع مقدس
بهدست آوردهاند؛ كه بهرغم فقدان دليل مشخص و واضحي در مورد آن ،مخالفت قابل اعتنايي با اين
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مبناي نهفته در مذاق شرع ديده نميشود .كوششها اندكي در راستاي تنصيصي جلوه دادنِ احتياط در دماء
ن آن در جامهي اصلي عمليه -بهنحويكه
بهعنوان قاعدهاي فقهي ،و يا در نقطه مقابل عقﻼني دانست ِ
روايات احتمالي را بر ارشاد به حكم عقل تأويل نمايند -نيز نتوانسته در اجتهادات فقهي و در عمل با اقبال
قرين گردد؛ زيرا نه آن نصوصِ ادعايي دﻻلتي روشن و دقيق بر مبناي احتياط در دماء و لوازم آن دارند و
نه عقل و بناي عقﻼء بهتنهايي اين مبنا را پايهريزي كرده است .از همين رو فقها كاركرد عقل در توجيه
مبنا را در قالب مساعدت به تقويت حكمي كه يك پايهي آن بر شرع استوار است نگريستهاند .همين
وضعيت سبب شده مبناي احتياط بتواند هم در تقابل با ادله فقاهتي مانند استصحاب و برائت ،چيرگي يابد
و هم در برخورد با ادله اجتهادي تاب معارضه و تحديد آنها را پيدا كند.
آثار چنين چالشي هم در كاركردهاي ايجابي و هم سلبيِ مبناي احتياط در دماء قابل مشاهده است .از
يكسو مبناي مزبور كمك نموده تا با وضﻊ شرايطي بر احكام كيفري ،از تعرض به دماء تا حد امكان
بكاهد؛ چه اينكه اجراي قسامه را مشروط به تحقق لوث نموده تا صرفاً در آن صورت بتوان متهم را در
معرض قصاص قرار داد ،و يا احصانِ موجب رجم را مستلزم نزديكي شخص با زوجهاش در شرايط بلوغ و
ن گواهان در حدودي چون لواط و مساحقه را ﻻزم ساخته است .از
عقل آنها نموده است ،و يا مرد بود ِ
ل
ي اخبار واحد ،ثقه و مرس ِ
سويديگر مبناي احتياط چه در حالت عدم تعارض روايات ،با حكم به ناديدهانگار ِ
بﻼمعارض امكان اصدار حكم عليه دماء بر اساس آنها را منتفي نموده ،يا اطﻼقات ادله را منصرف از چنين
احكامي ميسازد .در مقابل ،در موارد مقتضي به تسري اطﻼقات به موضوعات هر چند مَجاز ولي سازگار
با صيانت از دماء ميكشاند؛ به جز آن ،در تعارض احاديث ،مفتي را به گرايش به اخبار هر چند ضعيفتر
ولي همساز با حرمت دماء مجاب مينمايد .در مواردي نيز حتي بهرغم عدم تعارض اخبار ،مجرد اختﻼف
فتاوا نسبت به يك دليل نقلي ناظر بر مجازات در امر دماء را سببي مستقل براي چشمپوشي از آن دليل
اعتبار مينمايد.
در اين راستا عمدهي فقها اين مبنا را منصرف به مجازاتهاي سالب حيات ندانسته و از »دم« معنايي
موسﻊ كه اقداماتي چون قطﻊعضو و جراحات را نيز دربگيرد برداشت نمودهاند و نيز تفاوتي ميان مسلمان
يا غيرمسلمان قائل نشدهاند .با وجود تتبﻊ انجام شده ،تفكيك مرز احتياط روا از ناروا در موضوعات مهمي
ي آن خود موضوع بسيار مهمي است كه از مجال اين نوشتار خارج و بايد مورد
چون »دماء« و ضابطهمند ِ
بررسي مستقل قرار گرفته تا از گرفتاريِ در دام افراط و تفريط احتراز شود.
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» -١و لكم في القصاص حياة يا اولي اﻻلباب«)بقره .(١٧٩ /در اخبار وارده از اهلبيت)عليهمالسﻼم(
نيز در بحث از حدود حيات زمين به اجراي آنها وابسته دانسته شده است )عاملي :١٤٠٩ ،ج .(١٢ ،٢٨
 -٢گفتني است بنا بر مبناي مختار راقم اين سطور ،اصل اعتبار قواعد اصطيادي در فقه قابل مناقشه
است زيرا قاعده بايد مستظهر بر دليل مشخص و معتبر باشد كه بتوان آن را به اعتبار عموم و كبرويتي كه
دارد در مصاديق جزيي پياده نمود؛ اما بنا بر استقراي در چند مصداق نميتوان عمومي جعل نمود كه در
ساير موارد قابل تسري باشد .از همين رو است كه برخي از اساطين در قواعد اصطيادي معتقدند بايد به
همان مصاديق متيقن كه مبتني بر نص است اكتفا نمود ،بهطور مثال محقق خويي در پاسخ به احتجاج به
قاعده اتﻼف در اثبات بدل حيلوله ميفرمايند» :أن هذه القاعدة ليست بمدلول آيه أو روايه لكي نتمسك
باطﻼقها ،بل هي متصيدة من أدلة الضمان الوارده في موارد خاصة ،و عليه فﻼبد من اﻻقتصار علي الموارد
المتيقنة :أعني بها نفس العين التالفة« )موسويخويي :١٣٧٥ ،ج .(٢٠٧ ،٣
 -٣اسراء.٣٣/
 -٤نساء.٩٢/
 -٥نهايت استفادهاي كه از اين دﻻيل ميشود عدم جواز مجازات جسماني عليه افراد است كه در
بعضي تعابير فقهي انعكاس يافته است »أن اﻻصل حقن الدماء ،و من اباحها يحتاج إلي شرع و دليل«
)طوسي :١٤٠٧ ،ج  ٣٢٩ ،٥و (٣٥٢؛ »و الحق أن الدماء ﻻ يتهجم علي الفتوي بسفكها إﻻ لدليل« )فاضل
آبي :١٤١٧ ،ج (٥٤٥ ،٢؛ اما اين عبارات دﻻلتي بر احتياط در صورت شبهات غير قابل اعتناء در در موارد
وجود مقتضي مجازات ندارند.
 -٦از همين رو است كه اتفاق ًا در جاييكه احتياط نسبت به متهم با حق طرف مقابل تعارض مييابد،
فقها مبناي احتياط را فقط نسبت به متهم مطمحنظر قرار دادهاند ،بهطور نمونه در اينكه دعواي قتل با يك
يا دو اقرار ثابت ميشود ،استنباط فقها از اقتضاي مبناي احتياط ثبوت با يك مرتبه اقرار است)طباطبايي،
 :١٤١٨ج ٢٦٤ ،١٦؛ فاضللنكراني.(١٩٢ :١٤٢١ ،
 -٧مخالفين وجوب مبناي احتياط در دماء با اين عنوان كه مبنا صرفاً مبتني بر عقل است ،اشاره
روايات به آن را داراي صبغه ارشادي دانسته و نتيجه گرفتهاند دﻻلتي بر وجوب ندارند ،با قطﻊنظر از آنكه
بنا بر نظر مختار اين مبنا از مذاق شرع و نه مجرد عقل استفاده ميشود ،حتي اگر به ارشادي بودنِ اخبار
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نيز ملتزم شويم ،مﻼزمهاي با عدم وجوب احتياط ندارد زيرا وجوب يا عدم وجوب از ماهيت مرشداليه قابل
اصطياد است كه در بحث كنوني با توجه به خطر و حساسيت باﻻي موضوع دماء قطعاً چنين ارشادي بايد
ﻻزم تلقي شود.
ﻼ بالشبهه و احتياط ًا في الدماء التي ﻻ
 -٨اين مسأله در تعابير برخي نيز انعكاس يافته ،نظير »عم ً
يستدرك فائتها« )جبعيعاملي :١٤١٣ ،ج  ،(٥٠١ ،١٣يا »فارط الدماء ﻻ يستدرك ،فيجب فيه رعايه
اﻻحتياط« )حسينيعاملي ،بيتا :ج ١١٨ ،٦؛ نجفي :١٤٠٤ ،ج .(١٩٣ ،٣٨
 -٩از همين رو فقها در موارد احتياط بهرغم اينكه حكم به كيفر سالب حيات را منتفي دانستهاند اما
نسبت به ديه مخالفت نكردهاند )سيوريحلي :١٤٠٤ ،ج .(٤٤٠ ،٤
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منابﻊ

قرآن كريم
 -١آملي ،ميرزا هاشم١٣٨٠) ،ق( ،مصباحالهدي ،ﻗم ،انتشارات مؤلف.
 -٢ابن بابويه ﻗمي]شيخ صدوق[ ،مﺤمد١٤١٣) ،ق( ،من ﻻ يحضره الفقيه ،ﻗم ،دفتر انتشارات
اسﻼمي.
 -٣ابنفهد حلي ،احمد١٤١٠) ،ق( ،المقتصر ،مشهد ،مجمع البﺤوث اﻻسﻼمية.
 -٤ـــــــــــــــــ١٤٠٧) ،ق( ،المهذبالبارع ،ﻗم ،دفتر انتشارات اسﻼمي.
 -٥مقدساردبيلي ،أحمد١٤٠٣) ،ق( ،مﺠمﻊالفائدة و البرهان ،ﻗم ،دفتر انتشارات اسﻼمي.
 -٦اسماعيلپور ﻗمشهاي ،مﺤمدعلي ،(١٣٨٠) ،البراهين الواضحات ،ﻗم ،انتشارات مؤلف.
 -٧بجنوردي ،سيد حسن١٤١٩) ،ق( ،القواعدالفقهية ،ﻗم ،نشر الهادي.
 -٨بروجردي ،حسين١٤١٥) ،ق( ،نهاية اﻻصول ،تهران ،نشر تفكر.
 -٩ميرزاي ﻗمي)جاپلقي گيﻼني( ،ابوالقاسم١٤١٧) ،ق( ،ﻏﻨائماﻷيام ،ﻗم ،دفتر تبليغات اسﻼمي.
-١٠جبعيعاملي ]شهيد ثاني[ ،زينالدين علي١٤١٣) ،ق( ،مسالكاﻷفهام ،ﻗم ،مؤسسة
المعارف اﻻسﻼمية.
-١١ــــــ ١٤١٢) ،ق( ،الروضة البهية ،ﻗم ،دفتر تبليغات اسﻼمي.
-١٢حائرييزدي ،عبدالكريم١٤٢٦) ،ق( ،شرح العروةالوثقي ،ﻗم ،دفتر انتشارات اسﻼمي.
 عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و سوم )بائيز و زمستان (٩٩

روح اﷲ اكرمي

▪

٢٧

-١٣حب اﷲ ،حيدر١٤٢٢) ،ق(" ،الشهاده علي الزنا بين المعاينة و اليقين" ،فقه اهلالبيت عليهم-
السﻼم ،شماره  ،٢٢صﺺ ..٦٩-١٠٥
-١٤حسينيﺧامنهاي ،سيد علي١٤١٧) ،ق(" ،بﺤث حول الصابئة" ،فقه اهلالبيت عليهمالسﻼم،
شماره  ،٤صﺺ .٣٦-٧
-١٥ــــــ  ،(١٣٧٩) ،تقريرات خارج فقه قصاص ،جلسه صد و يكم.
-١٦حسينيشيرازي ،سيد مﺤمد١٤٢١) ،ق( ،الوصائل إلي الرسائل ،ﻗم ،مؤسسه عاشورا.
-١٧حسينيعاملي ،سيد جواد) ،بيتا( ،مفتاحالكرامة ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي.
-١٨عﻼمه حلي ،حسن١٤١٤) ،ق( ،مﺨتلﻒالشيعة ،ﻗم ،موسسة النشر اﻻسﻼمي.
-١٩مﺤقق حلي ،أبوالقاسم جعفر١٤٠٨) ،ق( ،شرائﻊاﻻسﻼم ،ﻗم ،مؤسسه اسماعيليان.
-٢٠ﺧراساني ]آﺧوند[ ،مﺤمدكاظم١٤١٠) ،ق( ،درر الفوائد ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسﻼمي.
-٢١ـــــــــــــــــــــــــــ١٤٠٩) ،ق( ،كفاية اﻻصول ،ﻗم ،مؤسسة آلالبيت
عليهمالسﻼم.
-٢٢ﺧوانساري ،آﻗاجمالالدين) ،بيتا( ،التعليقات علي الروضه ،ﻗم ،منشورات المدرسة
الرضوية عليهالسﻼم.
-٢٣ﺧوانساري ،سيد احمد١٤٠٥) ،ق( ،ﺟامﻊالمدارك ،ﻗم ،مؤسسه اسماعيليان.
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-٢٤سبزواري ،سيد عبداﻻعلي١٤١٣) ،ق( ،مهذباﻻحكام ،ﻗم ،موسسه المنار.
-٢٥سبزواري ]مﺤقق[ ،مﺤمدباﻗر١٤٢٧) ،ق( ،ذخيرهالمعاد ،ﻗم ،موسسه آلالبيت عليهمالسﻼم.
-٢٦سند بﺤراني ،مﺤمد١٤٢٩) ،ق( ،سﻨد العروة الوثقي ،كتاب الﻨكاح ،ﻗم ،مكتبه فدك.
-٢٧سيوريحلي ،جمالالدين مقداد١٤٠٤) ،ق( ،التﻨقيحالرائﻊ ،ﻗم ،مكتبة آية اﷲ المرعشي ره.
-٢٨شبيريزنجاني ،سيد موسي ،(١٣٨٠) ،كتاب نكاح ،ﻗم ،مؤسسه پژوهشي رأيپرداز.
-٢٩صدر ،سيدمﺤمد١٤٢٠) ،ق( ،ماوراء الفقه ،بيروت ،داراﻻضواء للﻄباعه و النشر.
-٣٠طباطبايي ،سيدعلي١٤١٨) ،ق( ،رياضالمسائل ،ﻗم ،موسسه آلالبيت عليهمالسﻼم.
-٣١طباطباييحكيم ،سيد مﺤمدسعيد١٤٣١) ،ق( ،التﻨقيح ،بيروت ،موسسة الﺤكمة الثقافة
اﻻسﻼمية.
-٣٢طوسي ،ابوجعفر مﺤمد١٤٠٧) ،ق( ،الﺨﻼف ،ﻗم ،دفتر انتشارات اسﻼمي.
-٣٣ـــــــــــــــــــــ١٣٨٧) ،ق( ،المبسوط في فقه اﻻمامية ،تهران ،المكتبة
المرتضوية ﻹحياء اﻵثار الجعفرية عليهالسﻼم.
-٣٤عاملي]شيخ حر[ ،مﺤمد١٤٠٩) ،ق( ،وسائلالشيعة ،ﻗم ،موسسة آلالبيت عليهمالسﻼم.
-٣٥علي اكبريان ،حسنعلي؛ نادري ،رسول" ،(١٣٩٢) ،بررسي عنصر احتياط در فقه ،دورههاي
پيش و پس از انديشه اﺧباري" ،كاوشي نو در فقه اسﻼمي ،دوره  ،٢٠شماره  ،٧٦صﺺ
.٧١-٩٥
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-٣٦فاضل آبي ،ابوعلي١٤١٧) ،ق( ،كشﻒالرموز ،ﻗم ،دفتر انتشارات اسﻼمي.
-٣٧فاضللنكراني ،مﺤمد١٤٢١) ،ق( ،تفصيلالشريعة :القصاص ،ﻗم ،مركز فقه اﻻئمة اﻻطهار
عليهم السﻼم.
-٣٨فاضللنكراني ،مﺤمدجواد ،(١٣٨٩) ،تلقيح مصﻨوعي ،ﻗم ،مركز فقهي ائمه اطهار
عليهمالسﻼم.
-٣٩فخرالمﺤققين حلي ،أبوطالب مﺤمد١٣٨٧) ،ق( ،ايضاحالفوائد ،ﻗم ،مؤسسه اسماعيليان.
-٤٠كﻼنتر ،سيد مﺤمد١٤١٠) ،ق( ،الحاشيه علي المكاسب ،ﻗم ،دارالكتاب.
-٤١كﻼنتري ﺧليلآباد ،عباس؛ متولي زاده ،نفيسه و گلستانرو ،صديقه" ،(١٣٩٥) ،احتياط در
دماء و كاربرد آن در حقوق كيفري" ،حقوق اسﻼمي ،دوره  ،١٣شماره  ،٥١صﺺ -١٢٩
.١٥٩
-٤٢گنجي ،مهدي ،(١٣٩٢) ،تقريرات خارج اصولفقه ،جلسه يكصد و چهل.
-٤٣ﻻري ،عبدالﺤسين١٤١٨) ،ق( ،التعليقة علي فرائد اﻻصول ،ﻗم ،اللجنة العلمية للموتمر.
-٤٤مدنيكاشاني ،آﻗارضا١٤١٠) ،ق( ،كتاب القصاص للفقهاء و الﺨواص ،ﻗم ،دفتر انتشارات
اسﻼمي.
-٤٥مراغي ،ميرعبدالفتاح١٤١٧) ،ق( ،العﻨاوين ،ﻗم ،دفتر انتشارات اسﻼمي.
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-٤٦مرعشينجفي ،سيد شهابالدين١٤١٥) ،ق( ،القصاص علي ضوء القرآن و السﻨة ،ﻗم ،مكتبة
آيهاﷲ المرعشي ره.
-٤٧مكارمشيرازي ،ناصر١٤٢٨) ،ق( ،أنوار اﻻصول ،ﻗم ،انتشارات مدرسة امام علﻰ بن أبﻰ-
طالب عليهالسﻼم.
-٤٨ــــــــــــــــــ١٤١٨) ،ق( ،انوار الفقاهة ،كتاب الحدود و التعزيرات ،ﻗم ،انتشارات
مدرسة امام علﻰ بن أبﻰطالب عليهالسﻼم.
-٤٩ــــــــــــــــــ١٤٢٥) ،ق( ،انوار الفقاهة ،كتابالﻨكاح ،ﻗم ،انتشارات مدرسة امام
علﻰ بن أبﻰطالب عليهالسﻼم.
-٥٠ــــــــــــــــــ١٤١١) ،ق( ،القواعدالفقهية ،ﻗم ،انتشارات مدرسة امام علﻰ بن أبﻰ-
طالب عليهالسﻼم.
-٥١موسوي ،سيدصادق١٤٢٦) ،ق( ،تمام نهﺞالبﻼﻏة ،الﻨسﺨة المسﻨدة ،بيروت ،مؤسسة
اﻻعلمي للمﻄبوعات.
-٥٢موسوياردبيلي ،سيدعبدالكريم١٤٢٧) ،ق( ،فقه الحدود و التعزيرات ،ﻗم ،دانشگاه مفيد.
-٥٣ــــــــــــــــــــــــــــ١٤٢٣) ،ق( ،فقهالقضاء ،ﻗم ،دانشگاه مفيد.
-٥٤موسويﺧويي ،سيد ابوالقاسم١٤١٨) ،ق( ،فقهالشيعه ،كتابالطهارة ،ﻗم ،مؤسسه آفاق.
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-٥٥ــــــــــــــــــــــــــ١٤٢٢) ،ق( ،مباني تكملهالمﻨهاج ،ﻗم ،مؤسسة إحياء آثار
اﻻمام الخويي)ره(.
-٥٦ــــــــــــــــــــــــــ١٣٧٥) ،ق( ،مصباحالفقاهة ،ﻗم ،مؤسسه انصاريان.
-٥٧موسويگلپايگاني ،سيد مﺤمدرضا١٤١٢) ،ق( ،الدر المﻨضود ،ﻗم ،دارالقرآن الكريم.
-٥٨منتظري ،حسينعلي١٤٠٩) ،ق( ،دراسات في وﻻية الفقية ،ﻗم ،نشر تفكر.
-٥٩مؤمنﻗمي ،مﺤمد١٤١٩) ،ق( ،تسديد اﻻصول ،ﻗم ،مؤسسة النشر اﻹسﻼمي.
-٦٠ـــــــــــــــــ١٤٢٢) ،ق( ،مباني تحريرالوسيله :الﺤدود ،تهران ،مؤسسه نشر آثار
امام ﺧميني.
-٦١نجفي ،مﺤمدحسن١٤٠٤) ،ق( ،ﺟواهر الكﻼم ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي.
-٦٢نجفي كاشفالغﻄاء ،جعفر١٤٢٢) ،ق( ،كشﻒالغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ،ﻗم ،دفتر
تبليغات اسﻼمي.
-٦٣نجفي كاشفالغﻄاء ،حسن١٤٢٣) ،ق( ،انوارالفقاهة ،كتابالﻨكاح ،نجف اشرف ،مؤسسه
كاشفالغﻄاء.
-٦٤نراﻗي ،مﻼ احمد١٤٢٥) ،ق( ،الحاشيه علي الروضهة البهية ،ﻗم ،دفتر انتشارات اسﻼمي.

-٦٥يزدي ،مﺤمد١٤٢٦) ،ق(" ،القسامة ،بﺤث في أدلتها و شروطها" ،فقه اهلالبيت عليهم-
السﻼم ،دوره  ،١٠شماره  ،٣٩صﺺ ٥٣-٨٢
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