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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

اي است كه عقل مستقالً بر ضرورت احتياط حساسيّت باالي مسأله حيات و سالمت جسماني به گونه
اين حكم صحه نهاده نمايد و سيره مستمر عقالء بر تواند به آن آسيب بزند حكم ميدر اقداماتي كه مي

سو با عقل بر رعايت احتياط در دماء در واكنش كيفري در برابر است. روح حاكم بر شريعت اسالمي نيز هم
بزهكاران اهتمام ويژه دارد. همين مبنا موجب شده تا فقها در ابواب فقه جزايي با اعمال مبناي احتياط 

در نوشتار حاضر تالش شده با  اتخاذ نمايند. رويكردي حداقلي در تجويز احكام عليه تماميت جسماني
هاي در فقه اماميه مورد بررسي قرار گيرد. يافته» احتياط در دماء«روشي توصيفي تحليلي جايگاه مبناي 

اي فقهي مبتني بر مجرد نص، و نه اصلي عمليه مستظهر پژوهش نشان از آن دارد كه اين مبنا، نه قاعده
ي آن را بايد در مذاق شريعت جست كه عقل و نص هر دو بر درستيِ يشهبر صرف حكم عقل است؛ بلكه ر

هاي عليه نفس و هم مادون نفس جريان دارد، و داراي دو آن داللت دارند. اين مبنا هم نسبت به مجازات
  باشد.كاركرد ايجابي و سلبي در قلمروي كيفري مي

  صل احتياط عقلياحتياط در دماء، فقه جزايي، مذاق شريعت، اها: كليدواژه

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 r.akrami@qom.ac.ir                                                         شناسي، دانشگاه قم،دانشيار حقوق جزا و جرم  - ١



  
  
  
  
  

 ٩   ▪   روح اهللا اكرمي

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

  

  مقدمه -١
ترين مسائلي است كه شرع و عقل بر آن داللت دارند. هر چند در معدودي از از مهم» دماء«حرمت 

اعتنايي هاي ناظر بر تماميت جسماني در شريعت اسالم به رسميت شناخته شده كه بيجرايم برخي مجازات
روبرو سازد؛ چرا كه حيات انساني در گرو رعايت  تواند زيست اجتماعي و فردي را با مخاطرهبه آنها مي

هاي شرعي، هماهنگ با اقتضاي عقل، بر ضرورت احتياط در اجراي آنها . با وجود اين آموزه١ها استآن
ي خويش خطاب به فرماندار السالم) در فرازي از عهدنامهتأكيد فراوان دارند. حضرت اميرالمؤمنين (عليه

شتر، بر اهميت فراوان توجه حاكميت بر حيات شهروندان تأكيد و با بر حذر منصوبشان در مصر، مالك ا
داشتنِ كارگزاران حكومتي از ريختن خون جز در موارد جواز، اين عمل را موجب غضب و مجازات شديد 

فرمايند كه نخستين موضوع مورد رسيدگي در روز الهي، زوال نعمت و حاكميت معرفي نموده و تصريح مي
  ).٤٣٨-٤٣٩، ٧ج :١٤٢٦ختن خون به ناحق است(موسوي، قيامت ري

همين حساسيت شرع و عقل نسبت به اين دسته از كيفرها موجب شده فقها در عرصه استنباط احكام 
هاي جسماني العين خود قرار داده تا در افتاي بر مجازاترا نصب» احتياط در دماء«كيفري، مبنايي با عنوان 
  د. جانب حزم تام را نگه دارن

گفتني است اهميت مبناي احتياط در دماء در دو الگوي فقهي مبتني بر صناعت و قناعت وجداني 
عنوان جهت عدم ابتناي مبناي مزبور بر دليلي مشخص، در الگوي نخست جز بهمتفاوت است چرا كه به

اطمينان در مقام  گيرد؛ اما در الگوي قائلين به ضرورتنظر قرار نميي در دسترس مطمحمؤيدي براي ادله
شود با توجه به پيامدهاي افتاء، مبناي مزبور از اهميت فراواني برخوردار است كه حسب آن مشاهده مي

احكام ناظر بر دماء در موارد متعدد از عمل به خبر واحد خودداري شده، اطالقات احاديث ناديده انگاشته 
اند. به براي احكام جزايي بدني فتوا داده شده و بدون در دست داشتنِ دليل مشخص به شرايط تحديدي

خواهد با تزريق آمپول مهلك وي را از درد رها آميز به درخواست بيماري كه ميطور نمونه در قتل ترحم
شود، اما كه اطالقات ادله قصاص چنين حالتي را هم شامل ميكنند، برخي معاصرين ضمن تأكيد بر اين

كه از نظر صناعت جاي قصاص با اين«دارند مبتني بر قناعت بيان ميبا لحاظ مبناي احتياط در الگوي 
توانيم به قصاص حكم كنيم؛ لذا احتياط است؛ اما در بسياري از صور مسأله بلكه در مجموع صور مسأله نمي
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  ).١٠١: تقريرات جلسه ١٣٧٩اي،خامنه(حسيني »جا به ديه تصالح كنندواجب آن است در اين
 يكي در است. شده منتشر مستقل مقاله دو تنها دماء در احتياط مورد در دهدمي نشان تتبع كه جايي تا

 اسالمي حقوق فصلنامه ٥١ شماره در كه »كيفري حقوق در آن كاربرد و دماء در احتياط« عنوان با آنها از
 در حيات سالب هايمجازات فقهي نقد بر آن اصلي تمركز كهاين از نظرقطع شده، با منتشر ١٣٩٥ سال در

 به و شده نگريسته است نص مبتني بر كه ايقاعده عنوان به دماء در باشد، به احتياطمي موضوعه قوانين
اين نصوص  دانستن، استنادپذيري افزون بر قاعده حاضر نوشتار در كه گرديده استناد زمينه اين در نصوصي

 در كه باشدمي »نقد ترازوي در دماء در واحد خبر اعتبار« نظريه عنوان با دوم نيز نقد شده است. مقاله
 در احتياط شرعي جايگاه كهآن بدون آن در كه است شده منتشر ١٣٩٤ سال در فقه فصلنامه از ٨٣ شماره

 حكم مشروعيت با ارتباط در آن بر مترتب آثار از يكي صرفاً به شود، واقع تحليل مورد آن قلمرو و دماء
  است.  شده پرداخته واحد خبر استناد به دماء عرصه در كيفري

شناسيِ مبناي احتياط در دماء مكان نوشتار اين شد تا در ايانگيزه زمينه اين در اندك مطالعات همين
 نظرمطمح اصولي و فقهي مصادر در ترجامع تتبعي اساس در فقه اسالمي، قلمرو و چگونگيِ كاربستِ آن بر

وصيفي تحليلي در ابتدا ماهيت مبناي احتياط واكاوي شده، و در ادامه گيرد. در اين راستا به روشي ت قرار
 گردد.قلمروي اجراي آن بررسي و نهايتاً آثار آن تبيين مي

  
  اي فقهي، اصلي عملي يا مذاق شرعقاعده»: احتياط در دماء«ماهيت  -٢

كاربستِ آن در فروع اي در مبناي احتياط به ماهيت آن عائد است كه در چگونگيِ ترين بحث پايهمهم
دانند كه اي فقهي ميرا قاعده» احتياط در دماء«دهد برخي فقهي تأثير شاياني دارد. تتبع در آثار نشان مي

دانند و از اي آن را خارج از اصل عمليه احتياط نميي دليل اجتهاديِ لفظي ديده شود؛ عدهبايد در جامه
اند. در اين قسمت ضمن بررسي اين اقوال، مشخص ريستهعنوان دليلي فقاهتي به مسأله نگرو بهاين
را نه به شود مبناي مزبور مبنايي عقالني است كه بنابر قاعده مالزمه حكم عقل و شرع، جايگاه آنمي

اي فقهي، كه در مذاق شريعت به مثابه دليلي لبّي بايد جستجو نمود؛ هر چند كليات نصوص عنوان قاعده
  .نيز بر آن داللت دارند

  
  اي فقهيبه مثابه قاعده» احتياط در دماء« -١-٢

اي فقهي دانسته شده كه مبتني بر نصوص شرعي است(كالنتري قاعده» احتياط در دماء«در بعضي آثار 
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). نظر مزبور پذيرفتني نيست؛ زيرا ٧٣: ١٣٩٢به بعد؛ علي اكبريان و نادري، ١٣٣: ١٣٩٥آباد و ديگران، خليل
كم عامي است كه نص شرعي معتبري پيرامون آن وجود دارد. اين درحالي است قاعده فقهي ناظر بر ح

)، در ٢٥٨-٢٥٩، ٢٠: ج ١٤٠٩كه متكي بر نصوص است(عاملي، » احتياط در فروج«كه برخالف قاعده 
طور مستقيم بر آن داللت كند وجود ندارد تا بتوان نه تنها نص معتبري كه صريحاً و به» احتياط در دماء«

، نصوص قابل ٢شمار آورد، بلكه حتي با فرض پذيرش حجيت قاعده اصطيادياي تنصيصي بهاعدهآن را ق
استنادي كه بر موارد جزيي داللت داشته باشند تا بتوان از آن مبناي احتياط در دماء را استنباط نمود نيز در 

را به اعتبار تمسك دسترس نيستند و همين فقدان دليل نقلي مشخص است كه برخي احتياط در باب دماء 
اند و به عام در شبهات مصداقي كه مستلزم عدم جواز ريختن خون در موارد مشكوك است در نظر گرفته

و ١٠٣، ٣: ج١٣٨٠زنجاني،(شبيري تمام نيست» دماء«اند جريان اصل احتياط در ابوابي مانند بيان داشته
  ).٥٦٦٧، ١٧ج

اند كه همانند ادله ناظر بر به برخي نصوص استناد كرده» دماءاحتياط در «قائلين به قاعده فقهي بودنِ 
احتياط در نكاح، بر لزوم احتياط داللتي ندارند بلكه بيانگر ممنوعيت ارتكاب قتل بدون مجوز و شدت آن 

و ما كان «و  ٣»و ال تقتلوا النفس التي حرم اهللا اال بالحق«اي نظير ي نصوص، آيات شريفههستند. از جمله
 آبادخليل و يا احاديث ناظر بر حرمت قتل يا مجازات قاتل است(كالنتري ٤»ن أن يقتل مؤمناً إال خطالمؤم

). در پاسخ بايد گفت مقتضاي مبناي احتياط در دماء ممنوعيت صدور احكام ١٣٥-١٣٧ :١٣٩٥ديگران،  و
ارد شبهاتي است كه ويژه سالب حيات، يا تحديد شرايط ماهوي و شكلي آنها در موكيفري عليه جسم، به

بود. اين درحالي قاعدتاً قابل اعتنا نيستند، كه در صورت فقدان اين مبنا، افتاء و حكم با محذوري روبرو نمي
اي با آثار مترتب بر مبناي گفته صرفاً بر شدت قبح قتل عدواني تأكيد شده كه مالزمهاست در نصوص پيش

بر حرمتي همسان با خون تأكيد و قبح تعرض » آبرو«ي نيز مانند چه ادله نقلي در موارد ديگر ٥احتياط ندارد،
)؛ لكن در چنين مواردي نه تنها ٢٨٥و  ٢٧٢، ١٢،٢٧٠: ج ١٤٠٩اند(عاملي، به آن را مورد تصريح قرار داده

نظر است وجود ندارد، بلكه اتفاقاً تتبع در اي كه در دماء مطمحگونهتسالمي بر رعايت مبناي احتياط به
هايي شده كه ي فقهي نشان از مواردي دارد كه بدون دليل معتبر بر اساس قياس حكم به مجازاتفتاوا

كه طور نمونه در خصوص كيفر تشهير نسبت به قاذف در حاليشود. بهموجب تخديش آبروي افراد مي
استحسان از )؛ اما بسياري با نوعي ١٥٢، ١٣: ج ١٤٠٣اردبيلي،هيچ دليل معتبري بر آن وجود ندارد (مقدس

طريق تنقيح مالك و تعميم علت رسوا نمودنِ گواهي دروغگو كه در روايت آمده، اين حكم را به مرتكب 
  ).٢٣٢، ٢: ج ١٤١٢گلپايگاني، ؛ موسوي٤١،٤٣٠، ج ١٤٠٤اند(نجفي، قذف نيز تسري داده
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)، اخبار ٧٣و  ٩٠: ١٣٩٢از ديگر نصوص مورد استناد در قاعده احتياط در دماء(علي اكبريان و نادري، 
ناظر بر احتياط در هدر نرفتن خون افراد است، نظير روايتي كه در اين دسته دعاوي بينه را متوجه متهم و 

ألنه حوط يحتاط به المسلمون لئال يبطل دم امرئ «سوگند را بر عهده مدعي گذاشته و در تعليل آن آمده 
البينة علي الجحود عليه، ألن من يشهد علي أنه لم مسلم و ليكون ذلك زاجرا و ناهيا للقاتل لشده اقامة 

يفعل قليل، و اما علة القسامه ان جعلت خمسين رجال فلما في ذلك من التغليظ و التشديد و االحتياط لئال 
). در پاسخ به اين دليل نيز بايد گفت مبناي احتياط در ٢٣٥، ٢٧: ج ١٤٠٩(عاملي، » يهدر دم امرئ مسلم
اين درحالي  ٦ي بيشتر در صدور حكم كيفري عليه تماميت جسماني متهمان است،گيردماء مقتضي سخت

است كه احتياط موضوع صدر روايت اتفاقاً نه در جهت هدف اخير، بلكه در راستاي تسهيل محكوم نمودنِ 
رو برخي فقها چنين شدت متهمان است تا از اين طريق از وقوع چنين جرايمي پيشگيري شود، از همين

شيرازي، اند (مكارمتوان افراد را با سوگند محكوم نمود بر خالف متعارف دانستهه مطابق آن ميعملي ك
)؛ فراز اخير روايت نيز هرچند لزوم سوگند پنجاه مرد را براي احتياط در حفظ جان متهم ٣٤٥، ٢: ج ١٤١١

قاعده كلي دانست، اما  توان آن را متضمنكه ناظر بر موردي خاص است كه نمينظر از آندانسته كه قطع
اي است كه برخالف قاعده مرسوم متهم را در مظان محكوميت همين فراز خود نيز در راستاي همان قسامه

  ريزي شده است.عليه و نه جاني پايهمجني» دمِ «از طريق سوگند قرار داده؛ لذا خاستگاه آن بر رجحان 
اط در دماء با قاعده درأ آنها را با يكديگر خلط بعضي چه بسا به تصور وحدت مستندات نقلي مبناي احتي

خويي، اند (موسوياند، از اجراي مبناي موصوف نيز خودداري كردهنموده و چون قاعده درأ را نپذيرفته
). اين برداشت كه متضمن ابتناي مبناي احتياط بر نصوص قاعده درأ است قابل قبول ٩٥، ٤٢: ج ١٤٢٢

هاي ديگري مانند قصاص و زعم بسياري از فقها به مجازاتر حدود است و بهنيست؛ زيرا قاعده درأ ناظر ب
يابد، اين درحالي است كه چه در نظر مخالفين شمول الناس دارند تعميم نميحتي حدودي كه جنبه حق

- گونه كيفرها نيز جاري ميقاعده درأ در اين موارد و چه موافقين آن، مبناي احتياط در دماء در اين
). ١٧٨، ٤٢: ج ١٤٠٤؛ نجفي، ٤٣٦، ٤: ج ١٤٠٤حلي، ؛ سيوري٦٥٨، ٤: ج ١٣٨٧خرالمحققين حلي، باشد(ف

كه مبناي احتياط عالوه قاعده درأ در كيفرهايي مانند نفي بلد، جلد و نظائر آن نيز جاري است، در حاليبه
  مدلل نمود.توان بر نصوص واحد ها انصراف دارد، لذا اين دو را نميدر دماء از اين مجازات

  
  به مثابه اصلي عمليه» احتياط در دماء« -٢-٢

طور نمونه در خصوص تعميم قابليت اند. بهرا در عداد اصول عمليه دانسته» احتياط در دماء«بعضي  



  
  
  
  
  

 ١٣   ▪   روح اهللا اكرمي

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

اثباتيِ قسامه به جنايات مادون نفس، برخي با اين استدالل كه چون احتياط در دماء در عداد اصول عمليه 
، ٢: ج١٤١٥نجفي، ماند(مرعشياند با وجود روايات امكان تمسك به اصل عمليه باقي نمياست، بيان داشته

اند همان اصل عمليه ). با همين تلقي از اصل عمليه بودنِ احتياط برخي از معاصرين بيان داشته٢٤٠-٢٤٢
خويي، ؛ موسوي٣١: ١٣٨٩لنكراني، نيز جريان دارد (فاضل» دماء«احتياطي كه در ساير ابواب جاري است در 

  ).١٧٠، ٦: ج ١٤١٨
چه در عدم ابتناي آن بر عنوان اصل عمليه تلقي شود، با توجه به آنچنانچه مبناي احتياط در دماء به

نصوص شرعي بيان شد، نتايج متعددي بر اين ديدگاه مترتب خواهد شد كه برخالف ارتكاز فقها از اين 
  باشند.ذيل ميشرح مبنا است. چند نمونه از اين نتايج به

نخست. بنابر اين نگاه در تعارض اصول عمليه احتياط و برائت بايد به تقدم اصل برائت نظر داد، چه 
)، و ٢٢-٥٣: ١٣٨٩لنكراني، ؛ فاضل٢٠٨، ٣: ج١٤٣١حكيم،كه بر آن تصريح هم شده است(طباطبايياين

حتي در مواردي مانند باب نكاح  علت آن در اين است كه دليلي بر وجوب شرعي اصل احتياط وجود ندارد،
ها بر وجوب ارشادي و نه مولوي نظر دارند لذا اصل كه احتياط مبتني بر نصوص است، بيان شده كه آن

تواند مقدم بر برائت شناخته شود. اين در شرايطي است كه مبناي احتياط در دماء بر اصل برائت احتياط نمي
  ).٤٢٦، ٢: ج ١٤١٩مي، قزند(مؤمنمقدم بوده و آن را تخصيص مي

دوم. در صورت اصل عمليه دانستنِ احتياط در دماء، در تعارض با استصحاب كه براي آن اماريت قائل 
). در شرايطي كه اين مبنا ٨٣: ١٤٢٢اي بايد به تقدم استصحاب نظر داد(حب اهللا، سو با عدهاند نيز همشده

) و مطابق آن ٤٢٦، ٢: ج ١٤١٩قمي، ؛ مؤمن٢٨-٢٩:  ١٤١٧اي،خامنهمقدم بر استصحاب است (حسيني
كه فردي عامدانه دندان كسي را در بياورد، لكن به هر دليل در استيفاي طور نمونه در جايياند. بهفتوا داده

كه اقتضاي استصحاب بقاي حكم قصاص دندان تأخير شود و در اين اثناء دندان دوباره برويد، درحالي
سو با مبناي احتياط حكم به سقوط قصاص دندان است لكن مشهور همقصاص در صورت رويش مجدد 

  ).٤٠٨: ١٤٢١لنكراني، اند(فاضلعضو نموده
اصلي عمليه باشد، در تعارض با اصول لفظيه نبايد بر آنها مقدم » احتياط در دماء«سوم. اگر ماهيت 

). همچنين در چنين ٢٨٩، ٢: ج ١٤٢٩اند(سند بحراني، كه فقها به اين نتيجه ملتزم نشدهباشد، در حالي
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 

گلپايگاني، ؛ موسوي٤٩٦، ١٥: ج ١٤١٨اند (طباطبايي،ستهضرر عدم رعايت آن را بيش از تعطيلي حد دان



  

  

  

  

  مبنايي برگرفته از شرع و عقل»: احتياط در دماء«   ▪   ١٤

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

شد در تعارض با ظاهر بايد تقدم به ). همچنين اگر احتياط به مثابه اصلي عمليه ديده مي٣٥٨، ١: ج ١٤١٢
اند اگر متهم كه گواهان بر طور نمونه در بحث ارتداد بيان داشتهكه فقها بهشد؛ در حالياصل داده نمي

جهت اند ادعاي اكراه كند، صرف احتمال درستيِ ادعا موجب آن است كه بهوي شهادت دادهارتكاب جرم 
). تدقيق در سخنان انديشمندان ١١٣، ٤: ج ١٤٢٧اردبيلي،احتياط ادعاي خالف ظاهر پذيرفته شود (موسوي

ه احتياط عنوان يكي از مصاديق اصل عمليفقهي نشان از آن دارد كه قول به الحاق احتياط در دماء به
  چندان مورد اقبال قرار نگرفته است.

  
  به مثابه مذاق شرع» احتياط در دماء« -٣-٢

كه به نص خاصي مبتني نمايند به مذاق دهد احتياط در دماء را بدون اينتعابير عمده فقها نشان مي
تا: عاملي، بيحسيني؛ ٣٦١ ،٢ج  :١٤١٢ عاملي،اند و آن را به تعابيري مانند نظر شارع(جبعيشرع نسبت داده

- )، رغبت شارع(حسيني٣٥، ٧: ج ١٤٠٥؛ خوانساري، ٣٣٥، ٤: ج ١٤١٩)، اهتمام شارع(بجنوردي، ١٣٨، ١١ج 
: ١٤١٨(الري،  ) يا مذاق شارع يا شرع٧٠٥، ٢: ج ١٤١٧)، طريقت شرع(مراغي، ١٣٨، ١١تا: ج عاملي، بي

  اند.سبت داده) ن٧٩: ١٤٢٦؛ يزدي: ٢٨: ١٤١٧اي، خامنه؛ حسيني٣٦٠، ٢ج 
اند كه اوالً مشخص نيست مذاق برخي بر داللت مذاق شرع بر مبناي احتياط در دماء اشكال كرده

كند؛ ثانياً بيشتر تعابير شريعت بر وجوب احتياط باشد يا رجحان آن، و همين اجمال براي رد آن كفايت مي
جهت ذاق شرع بر وجوب احتياط در دماء بهفقها ظهور در رجحان و نه لزوم آن دارد؛ ثالثاً ادعاي ابتناي م

: ١٣٨٩لنكراني، تواند دليل مستقلي محسوب شود (فاضلتنهايي نميكه مبتني بر برخي نصوص است بهآن
٢٣-٣٣.(  

باشند؛ زيرا مذاق شرع در مسئله دماء بر وجوب احتياط است و بيان فقها ادله مزبور همگي مخدوش مي
ويژه اي است كه افاده وجوب نموده، بهگونهشان در مبناي احتياط يا سياق آنها بهبر آن داللت دارد. تعابير اي

، ٩: ج ١٤١٤؛ حلي، ٥٤٩، ٢: ج ١٤١٧؛ فاضل آبي، ٢٥٢، ٧: ج ١٣٨٧اند (طوسي، كه مطابق آن فتوا داده
، ) و حتي بعضًا از عباراتي چون احتياط تام (فخرالمحققين حلي٥٠١، ١٣: ج ١٤١٣عاملي، ؛ جبعي٣١٨

) استفاده شده، ٤٣٤: ١٤١٠فهد حلي، ) يا احتياط اتم (ابن٤٧٦، ٤: ج ١٤٠٤حلي، ؛ سيوري٥٥٦، ٤: ج ١٣٨٧
؛ ١٣٢: ١٤١٠؛ خراساني، ٥١: ١٤٢٣الغطاء، ؛ نجفي كاشف٢٦٣، ١٦: ج ١٤١٨يا صريحاً از لزوم (طباطبايي، 

، ٣٨: ج ١٤٠٤؛ نجفي، ١١٨، ٦تا: ج عاملي، بي) يا وجوب احتياط (حسيني١٢٩، ٧: ج ١٤٠٥خوانساري، 



  
  
  
  
  

 ١٥   ▪   روح اهللا اكرمي

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

- ؛ مدني٣٦، ٣: ج ١٤١٩؛ بجنوردي، ٥٤٧: ١٤١٥؛ بروجردي، ٤٩٩، ٢: ج ١٤٢٦يزدي، ؛حائري١٩٣
  ) سخن به ميان آمده است.٨٧: ١٤١٠كاشاني:

سو و اباحه (در افزون بر آن استحباب در احتياط جايي است كه دوران امر ميان وجوب يا حرمت از يك
ديگر باشد، و اال در بحث افتاء و دادرسي در استحباب و كراهت را نيز شامل شود) از سويمعنايي اعم كه 

دماء كه با دو محذور روبرو هستيم، سخن گفتن از رجحان احتياط لغو است؛ زيرا در اين موارد صدور حكم 
يت احتياط ياد رو حتي اندك تعابير برخي معاصرين كه از مطلوببه كيفر يا الزم است يا ممنوع، از اين

)، يا از شايستگي عدم ترك ١٥٢، ٤: ج١٤٢٧اردبيلي، ؛ موسوي٢٤٢، ٢: ج١٤١٥نجفي، اند (مرعشيكرده
)، داللتي بر استحباب يا مجرد اولويت داشتنِ احتياط در اين ٧٥، ٢: ج١٤١١شيرازي،اند (مكارماحتياط گفته

اند وا داده و صريحاً بر وجوب احتياط نظر دادهقلمرو ندارد؛ چرا كه خود ايشان موافق چنين احتياطاتي فت
گونه كه گفته )؛ زيرا همان٤٨٨، ٢: ج ١٤٢٣اردبيلي، ؛ موسوي٣٧٢و  ١٧٦و  ١٥١: ١٤١٨شيرازي، (مكارم

- شده شارع مقدس به هيچ عنوان به ريختن خون در صورت عدم يقين به جواز آن راضي نيست (موسوي
  ).١٢٥، ٤: ج ١٤١٨خويي، 
باشد، لذا ن شده چون ادعاي ابتناي مذاق شرع بر وجوب احتياط مستند به برخي نصوص ميكه بيااين

گونه كه گذشت، صحيح تواند دليل مستقلي محسوب شود نيز مردود است؛ اوًال صغراي قضيه هماننمي
وجه نيست؛ زيرا مبناي مزبور بر نص معتبري اتكا ندارد كه در اين صورت نظريه قاعده فقهي بودنِ آن م

نمود، و همين امر برخي محققين را ناگزير نموده استنباط احتياط در دماء را نه از نصوص صريح كه بر مي
)، و اين ١٤٠، تقريرات جلسه ١٣٩٢ادله ناظر بر شدت مجازات قتل و حرمت مؤمن سامان دهند (گنجي، 

رو آورده شده است؛ ثانياً باشد كه به اين احتجاجات جز به معناي فقدان نص مشخص در اين زمينه نمي
كبراي آن نيز كه مذاق شرع نبايد مستظهر بر نص باشد نيز نادرست است؛ زيرا مذاق شرع دليلي در عرض 

جهت عدم وضوح نص مشخص ساير ادله نيست؛ بلكه مستظهر بر داليلي نظير عقل و نص است كه به
نظر از سند و داللت ثابت نمايد، فقيه با قطعيا دليل عقلي كه بتواند مستقالً و وراي هر اِشكالي حكم را 

شود. به اين جهت آور است به افتا متقاعد مياين مدارك، با تمركز بر خروجيِ آنها كه برايش اطمينان
واسطه تتبع در ادله از ذوق سليم و الغطاء اين مذاق را به عنوان فهمي عقالني دانسته كه بهعالمه كاشف

  ). ١٨٨، ١: ج ١٤٢٢الغطاء، د كه خود در عداد نصوص است (نجفي كاشفشوادراكي صحيح حاصل مي
گونه كه تصديق شده عقل مستقالً به وجوب آن رو در خصوص مبناي احتياط در دماء، هماناز اين
) و اين مبنا ٥٦، ٢: ج ١٤١٨؛ الري، ٤٣٩، ٢: ج ١٤٢٨شيرازي، ؛ مكارم٣٢٢: ١٤٠٩كند (خراساني، حكم مي



  

  

  

  

  مبنايي برگرفته از شرع و عقل»: احتياط در دماء«   ▪   ١٦

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

كه شك وجود ترين اصول عقاليي مربوط به نظم عمومي است كه حسب آن هر جاييي مهمدر زمره
)؛ اما نه فقط از باب ٢٣٩، ٢٧: ج ١٤١٣دارد بايد از حكم كيفري عليه جان افراد خودداري نمود (سبزواري، 

: ١٤٠٩؛ منتظري، ٤٢٧، ٧: ج ١٣٨٠قاعده مالزمه ميان شرع و عقل، كه حتي مقتضاي فهم از شرع (آملي، 
اي كه بيان شده تأكيدي كه شارع مقدس در بحث دماء گونه) تأييد رعايت مبناي مزبور است به١٧٥، ٢ج 

)؛ لذا مذاق شريعت از جهت چنين احتياطي هم مبتني ٩، ٧: ج ١٤١٠دارد مافوق تصور عقل است (كالنتر، 
يي بوده و نه حتي نصوص كه نه عقل به تنهايي مدرك چنين مبنابدون آن ٧بر داللت عقل و هم شرع است

آشناياني كه با لسان مشخصي كليت آن را در بر داشته باشند؛ بلكه اين ذوق از استقرايي تام از سوي فقه
اند قابل ادراك است و در اين ادراك، عقل هم در اصل اعتبار مبناي احتياط در دماء و هم اخبار انس گرفته

كه عقل هم مانند گفتمان جاري در اخبار كارآيي دارد. توضيح آنكارگيري آن در فروع فقهي در نحوه به
سازد و با مالحظه خطر و حساسيت باالي ضرورت اتخاذ احتياط حداكثري در برخورد با دماء را مدلل مي

- چنيني از سويهاي اينسو و عدم امكانِ جبران مجازاتهاي موضوع آن از يكامر دماء و شدت آسيب
  ورزد. ين امر تأكيد ميبر ضرورت ا ٨ديگر

گشا است، كه در بحث از كاركردها كه مجراي چنين احتياطاتي كجا است راهعالوه عقل در اينبه
شود عقل اعتماد به خبر واحد هر چند راوي توان اين مسأله را پيگيري نمود، كه حسب آن مشاهده ميمي

)؛ اعراض ٨٩، ١٣: ج ١٤٠٣اردبيلي، ؛ مقدس٣٥، ٧ج : ١٤٠٥تابد (خوانساري، ثقه باشد را در اين قلمرو برنمي
داند؛ در تعارض ميان اخبار حكم ها ميالسند در اين عرصه را موجب رفع يد از آناصحاب از اخبار صحيح

دهد و احتياط در دماء را در مقايسه يا تزاحم با ساير امور مهم نظير به تقدم احاديث سازگار با احتياط مي
تا: ج عاملي، بي) و اموال (حسيني٣٨٠-٣٨١، ٧: ج ١٤٢١شيرازي، ؛ حسيني٨١: ١٤١٠ني، كاشافروج (مدني

دهد و اطالقات مقامي و لفظي را در صورت اندك اولويت مي ٩)١٦١، ٦: ج ١٤١٩؛ بجنوردي، ١١٩، ٦
  داند. اين موارد در ادامه بررسي خواهند شد.ترديدي بالاعتبار مي

  
  »دماءاحتياط در «قلمروي مبناي  -٣

كه مقصود از بايد دو مسئله تبيين شود، نخست اين» احتياط در دماء«جهت تشخيص قلمروي مبناي 
  ها انصراف دارد يا خير؟چيست؟، دوم آيا مبنا به مسلمان» دم«

  »دماء«مفهوم  -١-٣
در معناي مضيق آن است كه بر اين اساس مبنا فقط نسبت به قتل كارايي دارد، يا » دم«آيا مقصود از 



  
  
  
  
  

 ١٧   ▪   روح اهللا اكرمي

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

عضو را نيز شامل گردد استعمال شده است. تدقيق معنايي اعم كه جنايات مادون نفس مانند جرح و قطع
  در تعابير انديشمندان نشان از آن دارد كه هر دو برداشت داراي قائل است.

ظهور عرفي در قتل دارد و ايراد جرح هر چند با ريختن خون همراه باشد » دم«مطابق نظرگاه نخست 
جاي )، بر همين اساس برخي به٧٠٤، ٢: ج ١٤١٧؛ مراغي، ٣٣، ٩: ج ١٤٢٠شود (صدر، آن نميشامل 

). شيوه ٣١٨، ٩، ج ١٤١٤اند (عالمه حلي،مبناي احتياط در دماء از تعبير حفظ نفوس از اتالف ياد كرده
ده سال به  طور نمونه پيرامون شهادت اطفالي تبعيت از اين نگرش است. بهدهندهاستظهار بعضي نشان

باال در جنايات رواياتي وجود دارند كه بر پذيرش چنين شهادتي در قتل تصريح دارند و از باب اولويت، 
رغم كه برخي مانند محقق حلي بهجراحات نيز مشمول حكم مزبور دانسته شده است؛ اما نكته مهم اين

رغم عدم شمول نص، فتوا ات، بهكه بر اساس اين اولويت بر مسموع بودنِ شهادت كودكان بر جراحاين
اند؛ ولي به اعتبار مبناي احتياط خود قتل را كه اتفاقاً منصوص است، با چنين شهادتي قابل اثبات داده
شود مبنا را فقط در قتل و نه ). از اين شيوه استدالل معلوم مي١١٤، ٤: ج ١٤٠٨دانند (محقق حلي، نمي

  اند.ساير جنايات جاري دانسته
شود عضو و ايراد جرح را نيز شامل ميانحصاري به قتل ندارد و قطع» دماء«ل بعضي معتقدند در مقاب

). بررسي آراي ١٣٣، ٣: ج ١٤١٢گلپايگاني، ؛ موسوي٨٤، ١١تا: ج عاملي، بي؛ حسيني٥١٥: ١٤٢٥(نراقي، 
و مادون نفس دارد.  قائلين به اين موضع نشان از جريان مبناي احتياط در هر دو دسته از جنايات عليه نفس

كه متهم به سرقت در اثر شكنجه اقرار نمايد و مال دزديده شده را برگرداند، برخي با طور مثال در فرضيبه
استدالل به عدم تالزم استرداد مال با ربودن آن، مجرد همين احتمال را كافي دانسته تا حسب مبناي 

). ١٠٩، ٥: ج ١٤٠٧فهد حلي، ؛ ابن٣٨٤، ٤ : ج١٤٠٤حلي، احتياط حد قطع دست جاري نشود (سيوري
مشابه همين استدالل در اجراي حد قطع دست توسط مالكان در سرقت بردگان مطرح شده است. استناد 

شود ي جنايات كمتر از نفس نيز ديده ميبه مبناي احتياط در بحث از ثبوت پنجاه سوگند در قسامه
- مزبور از جهت استناد به مبناي احتياط در دماء در مجازات). فتاواي ٢٤٢-٢٤٣، ٢: ج ١٤١٥نجفي، (مرعشي

  از نظر اين دسته از فقها دارد.» دماء«هاي جسماني غير سالب حيات نشان از عموميت 
جهت در ارزيابي اين مواضع بايد گفت حق با موافقين ديدگاه اخير است. اگر گفته شود مذاق شرع به

كه در صورت دست يافتن به مالك در دليل لبّي، با احراز آن در  لبي بودن اطالق ندارد، بايد پاسخ داد
نسبت به جان در » دم«نظر از اعم بودنِ موارد مشكوك شمول دليل مانعي ندارد، در بحث كنوني با قطع

لغت و اصطالح، مالك حرمت جان در كليت جسم آدمي جريان دارد و در اين زمينه خودِ حيات موضوعيتي 



  

  

  

  

  مبنايي برگرفته از شرع و عقل»: احتياط در دماء«   ▪   ١٨

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

عنوان مدرك اين مذاق ضرورت احتياط را به جان افراد محدود ننموده و آن را له نقلي بهندارد. عقل و اد
رو شود، از همينعضو را نيز شامل ميدانند كه مواردي چون جراحات و قطعدائر مدار اهميت موضوع مي

حتياط در كمتر از طريق اولي مبناي اشود؛ لذا بهنيز جاري مي» اموال«، در »دماء«مبناي احتياط عالوه بر 
  اند.دهد بسياري از فقها بر همين اساس عمل كردهطور كه تتبع نشان ميقتل نيز بايد قابل اجرا باشد. همان

  
  هاتعميم يا عدم تعميم به مسلمان -٢-٣

ها متصف شده است. فخرالمحققين در برخي آثار مواردي از استناد به مبناي احتياط در دماء به مسلمان
أن دم المسلم المعصوم مبني علي االحتياط التام فال يقع فيه بالظن بل اليقين و ال «نويسند: مي در ايضاح

الكرامه نيز در فرعي چنين )؛ صاحب مفتاح١٤٤، ٢: ج ١٣٨٧(فخرالمحققين حلي، » يقين مع قيام الشبهه
). با وجود اين بايد ٢٧، ١١ج تا، عاملي، بيحسيني»(آفة الدماء علي االحتياط و عصمه دم المسلم«اند نوشته

طور يقيني ثابت نشود، ميان مسلمان كه سبب اهدار دم بهها، مادامگفت با توجه به حرمت جان مطلق انسان
و غيرمسلمان از جهت مصونيت تفاوتي وجود ندارد و اقتضاي حكم عقل و اطالق ادله نقلي مبني بر احتراز 

) نيز ١٢٤، ٤: ج ١٤١٣؛ ابن بابويه، ١٤، ٢٩: ج ١٤٠٩عاملي، از ريختن خون و رعايت حرمت جان افراد (
: ١٤٠٤اند (نجفي، ها ندانستهرو بسياري مبناي مزبور را منصرف به مسلمانمؤيد همين نگاه است. از همين

اين توهم كه احتياط در موضوع دماء اختصاص به جان «اند ) و در تبيين آن بيان داشته١٠٢، ٢١ج 
ذيرفتني نيست؛ زيرا مالك در اين احتياط مجرد اين احتمال است كه حيات فرد حرمت ها دارد پمسلمان

باشد؛ لذا شامل مواردي نظير اهل داشته باشد و مشخص است منشأ اين حرمت منحصر در اسالم نمي
 شود؛ بنابراين هر جا چنين احتمالي به هر طريق و با هر منشأيي مطرح باشدكتاب معاهد و ديگران نيز مي

توان از اخبار ناظر چه گفته شد مي). افزون بر آن٢٩: ١٤١٧اي، خامنه(حسيني» مجراي مبناي احتياط است
عنوان مؤيد استفاده نمود كه فلسفه آن احتياط در دماء مردم و ) نيز به١٥٦، ٢٩: ج ١٤٠٩بر قسامه (عاملي، 

  ها توصيف شده است.نه خصوص مسلمان
  

  »ر دماءاحتياط د«كاركرد مبناي  -٤
اقتضاي تحديد اقدامات آسيب زننده به تماميت جسماني را به مواردي دارد » احتياط در دماء«مبناي 

: ١٤١٢گلپايگاني، ؛ موسوي٤٢٧، ٧، ج ١٣٨٠ها وجود دارد(آملي،كه دليل قطعي و يقيني بر مشروعيت آن
  .). به اين ترتيب مبنا داراي دو گونه كاركرد ايجابي و سلبي است٤٥، ١ج 



  
  
  
  
  

 ١٩   ▪   روح اهللا اكرمي

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

  

  كاركرد ايجابي مبنا -١-٤
فقها در بسياري از موارد با طرح برخي احتماالت بر اساس مبناي احتياط به وضع برخي مقررات و 

اند كه به ذكر چند نمونه بسنده هاي عليه تماميت جسماني نظر دادهشرايط ايجابي جهت تقليل مجازات
  شود.مي

 اقتضاي ي محكوميت متهم را فراهم كند،سوگند زمينهتواند با اتيان در بحث قسامه كه شاكي مي
 روهمين از ندارد. وجود لوث به تقييد بر نقلي دليل است و دماء دعاوي مطلق نسبت به ضابطه شمول اخبار

 شرط للقسامة يوجد لم يعني لفظاَ، اللوث اعتبار من خالية االخبار هذه أن« اند:داشته بيان اردبيلي محقق
با وجود اين مشهور به محدود كردن قسامه به حالت لوث فتوا  ).١٨٢، ١٤: ج ١٤٠٣ اردبيلي،مقدس(»اللوث

 ،٤٢ج  :١٤٢٢ خويي،اند (موسويداده و برخي صريحاً در تأييد آن به مبناي احتياط در دماء تمسك نموده
  ).٢٢٣-٢٢٤: ١٤٢١لنكراني، ؛ فاضل١٢٧

بلوغ و عقل زوجين است. حسب ادله، احصان در جايي مورد ديگر ناظر بر اشتراط احصان در حد زنا به 
رغم اطالقات ادله نقلي و شود كه فرد داراي همسري بوده كه با وي نزديكي نموده است. بهمحقق مي

فقدان دليل معتبري كه موجب تقييد اين اطالقات به بلوغ و عقل زوجين باشد، فقها با وجود چنين اطالقات 
به چنين  احتياط مبناي جهت رعايتبهند، و بدون وجود دليلي مشخص صرفاً مقامي كه در فقه حجيت دار

  ).٨٠: ١٤١٨ ،شيرازيمكارم ؛٤٩: ١٤٢٢ ،قميمؤمن(اند فتوا داده قيدي
نظر كه ادله نقلي لزوم مرد بودن چهار شاهد را تنها در زنا مطمحدر بحث جنسيت گواهان نيز در حالي

- اند (مكارمبناي احتياط همين شرط را به حدود لواط و مساحقه نيز تعميم دادهاند، فقها به استناد مقرار داده
  ).٦٢٤و  ٦٢٢: ١٤٢٥شيرازي،

ضرورت اجراي كيفرهايي مانند قصاص از طريق حاكم شرع از ديگر احكام ايجابي است كه مطابق 
از تعرض ناروا به حيات ) تا از اين طريق ٢٢٩، ١٥: ج ١٤١٣عاملي،مبناي احتياط فتوا داده شده است (جبعي

و سالمت محكومين پيشگيري شود. در همين راستا به اعتبار احتياط، به حضور گواهان از سوي حاكم در 
  ).٣٠٥: ١٤٢١لنكراني، زمان اجراي حكم نيز توصيه شده است (فاضل

ح و كه بسياري بر ضرورت تفويض اختيار دادرسي در دعاوي به قاضي واحد تصرينهايتاً در شرايطي
اي به اين امر گرايش اند، برخي بنا بر مبناي احتياط در دماء در چنين دعاويقضاي شورايي را ممنوع دانسته



  

  

  

  

  مبنايي برگرفته از شرع و عقل»: احتياط در دماء«   ▪   ٢٠

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

  ).١١٠، ١: ج ١٣٨٠اي، پور قمشهاند (اسماعيليافته
  

  كاركرد سلبي مبنا -٢-٤
بحث غالباً  در كنار مواردي از كاركرد ايجابي مبناي احتياط، بايد تصديق نمود تمسك به مبناي مورد

باشد. فقها اقتضاي مبناي احتياط را احتراز از حكم سالب حيات براي ممنوع و محدود نمودنِ مجازات مي
گلپايگاني، ؛ موسوي٣٢٢، ١٣: ج ١٤٠٣اردبيلي، اند (مقدسكه امكان دارد دانستهو رعايت احتياط تا جايي

اند ن حكم كيفري در دماء كافي دانسته) و در اين راستا مجرد شك را براي برداشت٣٦٩، ١: ج ١٤١٢
). اين كاركرد سلبي از طريق ٣٨٣، ١، ج ١٤١٥نجفي، ؛ مرعشي٢٧و٢٥، ١١تا: ج عاملي، بي(حسيني

  شود.ها اشاره ميگيرد كه در ادامه به برخي از آنسازوكارهاي مختلفي صورت مي
  

  اعتبار واحد يا مرسل بودن آنهامبناي احتياط به عنوان مبرّر رفع يد از اخبار به  -١-٢-٤
هر چند خبر واحد و ثقه بر اصل برائت وارد است، در عرصه دماء همين اخبار تاب معارضه با مبناي 

، ٤: ج ١٤٠٨(محقق حلي، ...» التهجم علي الدماء بخبر الواحد خطر، فاألولي االقتصار «احتياط را ندارند: 
طور نمونه در جواز كشتن مرتد از سوي افراد ين اساس به). بر هم٢٥٢، ١: ج ١٤١٢عاملي، ؛ جبعي١١٤

كه چنين تجويزي در خبر موثقه مطرح شده، با اين استدالل كه با لحاظ اهميت موضوع رغم اينعادي، به
دماء نزد شارع مقدس، عدم ذكر چنين حكمي در ساير روايات باب ارتداد موجب تشويش و اضطراب ذهني 

، ٤: ج ١٤٢٧اردبيلي، شود نسبت به آن مناقشه شده است (موسويايتي ميدر حكم به مجرد چنين رو
٣٦٢.(  

دانند؛ اما در مورد جهت اعتباري كه نزد عقال دارد در ساير موضوعات قابل اعتماد ميفقها خبر ثقه را به
ابل استناد دماء با عنايت به عدم اكتفاي عقال بر آن و تأييد عقل مبني بر احتياط كامل چنين اخباري را ق

هاي فقهي )، و تتبع در استدالل٣٥، ٧: ج ١٤٠٥؛ خوانساري، ٨٨، ١٣: ج ١٤٠٣اردبيلي، دانند (مقدسنمي
اي در دهند، نشان از كنار نهادنِ چنين ادلهويژه از سوي كساني كه قناعت را بر صناعت ترجيح ميبه

  رويارويي با موضوع دماء دارد.
  
  ان مبرّر رفع يد از اخبار به اعتبار اختالف در فتاويمبناي احتياط به عنو -٢-٢-٤ 

، ١: ج ١٤١٢ عاملي،گونه كه تصريح شده حكم در دماء جز در محل وفاق مشكل است (جبعيهمان



  
  
  
  
  

 ٢١   ▪   روح اهللا اكرمي

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

رو فقها اختالف ). از اين٥١٥: ١٤٢٥؛ نراقي، ٢٣٤، ١٥: ج ١٤١٨؛ طباطبايي، ٣٥٦تا: ؛ خوانساري، بي٢٥٢
طور نمونه درباره اعدام شارب خمر در تكرار دانند. بهجريان مبناي احتياط ميفتاوا در امر دماء را موجب 

السند بر ثبوت حد سالب حيات در مرتبه سوم وجود دارد؛ اما كم چهار روايت صحيحسوم يا چهارم، دست
جهت مخالفت دو تن از قدما، شيخ طوسي و شيخ صدوق، كه مطابق بسياري از متأخرين و معاصرين به

اند، حسب مقتضاي احتياط در دماء به موضع اخير ت مرسل به ثبوت مجازات در بار چهارم نظر دادهرواي
). مشابه همين رويكرد ١٢٩، ٧: ج ١٤٠٥؛ خوانساري، ٥١٥، ٤: ج ١٣٨٧اند (فخرالمحققين حلي، فتوا داده

، ٤: ج ١٤٢٧دبيلي، ار؛ موسوي٣٩٣  ،٢ج  :١٤١٢ عاملي،شود (جبعيدر تكرار در حد ارتداد هم ديده مي
شود تمسك به مبناي احتياط از سوي برخي كه حتي در بعضي موارد مشاهده مي). جالب اين٢٦٣-٢٦٤

  ).١٢٩،  ٧: ج ١٤٠٥موجب عدول از موضع مشهور نيز شده است (خوانساري، 
  

  مبناي احتياط به عنوان مبرّر رفع يد از اطالقات ادله در موارد مشكوك -٣-٢-٤
ردهاي مبناي احتياط كنارنهادن اصل لفظيه اطالق در اخباري است كه اگر در باب دماء از ديگر كارك

طور نمونه اگر چه مطابق اطالقات ادله حكم ارتداد اعدام است و در اين دادند. بهبود، حسب آن فتوا مينمي
اي احتياط در دماء از اند، با وجود اين خنثاي مشكل به استناد مبنميان تنها زنان از اين حكم مستثني شده

كه آيا حد ). همچنين درباره اين١٣١، ١٣: ج ١٤٠٤اطالقات ادله خارج و به زنان ملحق شده است (نجفي، 
يابد اعدام در زناي با محارم، عالوه بر محارم داراي نسب شرعي به سايرين مانند مادر طبيعي نيز تعميم مي

كه رابطه محرميت با چنين مادري نيز برقرار ايشان و اينيا خير؛ به رغم درستِي اطالق عنوان مادر بر 
است، لكن فقها به استناد مبناي احتياط از چنين اطالقاتي دست برداشته و بر حد اعدام نسبت به مادر 

اند. فقها در بحث از حد زنا نيز بنابر همين مبنا صرف اقتضاي عمومات ادله را جهت الحاق طبيعي فتوا نداده
شيرازي، ي به نسبي كافي ندانسته و معتقدند چنين حكمي نياز به دليل صريح دارد (نك: مكارممحارم رضاع

). همچنين، با آنكه روايات ناظر بر تجاوز جنسي به زنان حكم اعدام را دائرمدار اغتصاب ٢٦٤-٢٦٥: ١٤١٨
مانند نزديكي با زن در كه آيا اغتصاب عالوه بر وضعيت اكراه، مواردي اند، برخي در بحث از ايندانسته

جهت اين احتمال كه اطالقات ادله شود به استناد مبناي احتياط و بهحالت ناهوشياري را نيز شامل مي
: ١٤١٨شيرازي، اند (مكارمانصراف از چنين مواردي داشته باشند به كيفر سالب حيات در آنها فتوا نداده

رغم كرده و قبل از اثبات جرم اسالم آورده است، به). در مورد غيرمسلماني كه با زن مسلمان زنا ٢٧٧
اند كه هر چند چنين اطالقاتي در ساير ابواب حجيت اطالق روايت مبني بر ثبوت حد اعدام، تصريح نموده



  

  

  

  

  مبنايي برگرفته از شرع و عقل»: احتياط در دماء«   ▪   ٢٢

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

). در بحث احصان نيز ٢٧٢: ١٤١٨شيرازي، دارد ولي در بحث دماء استناد به آنها مشكل است (مكارم
گيرند. ق احصان دانسته نشده، با يانكه اطالقات ادله اين حالت را نيز در برمينزديكي از دبر با همسر محقِ 

در اين زمينه استدالل شده است كه معيار ظهور و وضوح ادله در قلمروي دماء بايد بيش از ميزاني باشد 
  ).٧٧: ١٤١٨شيرازي، كه در ديگر ابواب جريان دارد (مكارم

  ر تعميم اطالقات ادله به مصاديق مجازمبناي احتياط به عنوان مبرّ -٤-٢-٤
در نقطه مقابل بند قبلي، گاه مبناي احتياط موجب تسري اطالق اخبارِ مساعد به حال متهم به مواردي 

طور مثال شد. بهبود چنين تعميماتي به مصاديق مَجاز چه بسا پذيرفته نميشود كه اگر مسأله دماء نميمي
رغم عمومات يابد يا خير، بهد در روايات عالوه بر پدر به جد نيز تعميم ميكه آيا حكم عدم قصاص والدر اين

كه اطالق والد بر جد مجازي است، لكن فقها به مجرد شك در امكان چنين اطالقي حسب قصاص و اين
تا: ج عاملي، بي؛ حسيني١٩٠، ٥: ج ١٤٠٧فهد حلي،اند (ابنمبناي احتياط در دماء اين حكم را تسري داده

٢٥، ١١.(  
  

  مبناي احتياط به عنوان مرجّح در تعارض ادله -٥-٢-٤
سو در عنوان عاملي جهت ترجيح اخبار هممبناي احتياط در مواردي كه ميان روايات اختالف است، به

اي ثابت است، خواري در چه مرتبهكه حكم اعدام در تكرار روزهطور نمونه در ايننظر گرفته شده است. به
اطالق صحيحه يونس و صريح موثقه سماعه مبني بر اعدام در بار سوم، خبري مرسل به ثبوت با وجود 

سويي با مبناي احتياط با استناد به جهت هممجازات سالب حيات در تكرار چهارم داللت داشته كه فقها به
دهد ها نشان ميثال). دقت در م١٨٩، ٥: ج ١٤١٧قمي، ؛ ميرزاي٥١٢، ٢: ج ١٤٢٧اند (سبزواري، آن فتوا داده

اي است كه نه فقط در شرايط برابر، كه حتي در گونهي مبناي احتياط بهواسطهحتي ترجيح روايات به
شود كه از نظر دهي به احاديثي ميكه اخبار از نظر اعتبار سندي برابر نيستند، مبنا موجب اولويتحاالتي

  تر هستند.سندي چه بسا ضعيف
  

  گيرينتيجه -٥
محل تسالم فقها است و اين دهد احتياط در دماء از مبانيدر مصادر فقهي و اصولي نشان ميتتبع 

برخورد را بايد ناشي از دركي دانست كه ايشان در اثر ممارست با ادله و منابع از اراده و خواست شارع مقدس 
بل اعتنايي با اين رغم فقدان دليل مشخص و واضحي در مورد آن، مخالفت قااند؛ كه بهدست آوردهبه
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ها اندكي در راستاي تنصيصي جلوه دادنِ احتياط در دماء شود. كوششمبناي نهفته در مذاق شرع ديده نمي
كه نحويبه -ي اصلي عمليهاي فقهي، و يا در نقطه مقابل عقالني دانستِن آن در جامهعنوان قاعدهبه

نيز نتوانسته در اجتهادات فقهي و در عمل با اقبال  -دروايات احتمالي را بر ارشاد به حكم عقل تأويل نماين
قرين گردد؛ زيرا نه آن نصوصِ ادعايي داللتي روشن و دقيق بر مبناي احتياط در دماء و لوازم آن دارند و 

ريزي كرده است. از همين رو فقها كاركرد عقل در توجيه تنهايي اين مبنا را پايهنه عقل و بناي عقالء به
اند. همين ي آن بر شرع استوار است نگريستهقالب مساعدت به تقويت حكمي كه يك پايه مبنا را در

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.

ي هم در كاركردهاي ايجابي و هم سلبيِ مبناي احتياط در دماء قابل مشاهده است. از آثار چنين چالش
سو مبناي مزبور كمك نموده تا با وضع شرايطي بر احكام كيفري، از تعرض به دماء تا حد امكان يك

در كه اجراي قسامه را مشروط به تحقق لوث نموده تا صرفاً در آن صورت بتوان متهم را بكاهد؛ چه اين
اش در شرايط بلوغ و معرض قصاص قرار داد، و يا احصانِ موجب رجم را مستلزم نزديكي شخص با زوجه

عقل آنها نموده است، و يا مرد بودِن گواهان در حدودي چون لواط و مساحقه را الزم ساخته است. از 
يِ اخبار واحد، ثقه و مرسلِ انگارديگر مبناي احتياط چه در حالت عدم تعارض روايات، با حكم به ناديدهسوي

ها را منتفي نموده، يا اطالقات ادله را منصرف از چنين بالمعارض امكان اصدار حكم عليه دماء بر اساس آن
سازد. در مقابل، در موارد مقتضي به تسري اطالقات به موضوعات هر چند مَجاز ولي سازگار احكامي مي

تر تعارض احاديث، مفتي را به گرايش به اخبار هر چند ضعيف كشاند؛ به جز آن، دربا صيانت از دماء مي
رغم عدم تعارض اخبار، مجرد اختالف نمايد. در مواردي نيز حتي بهساز با حرمت دماء مجاب ميولي هم

پوشي از آن دليل فتاوا نسبت به يك دليل نقلي ناظر بر مجازات در امر دماء را سببي مستقل براي چشم
  د.نماياعتبار مي

معنايي » دم«هاي سالب حيات ندانسته و از ي فقها اين مبنا را منصرف به مجازاتدر اين راستا عمده
 مسلمان ميان تفاوتي اند و نيزعضو و جراحات را نيز دربگيرد برداشت نمودهموسع كه اقداماتي چون قطع

اط روا از ناروا در موضوعات مهمي اند. با وجود تتبع انجام شده، تفكيك مرز احتيقائل نشده غيرمسلمان يا
منديِ آن خود موضوع بسيار مهمي است كه از مجال اين نوشتار خارج و بايد مورد و ضابطه» دماء«چون 

  بررسي مستقل قرار گرفته تا از گرفتاريِ در دام افراط و تفريط احتراز شود.
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  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

  هانوشتپي

السالم) بيت(عليهم). در اخبار وارده از اهل١٧٩ بقره/»(و لكم في القصاص حياة يا اولي االلباب« -١
  ).١٢، ٢٨: ج  ١٤٠٩نيز در بحث از حدود حيات زمين به اجراي آنها وابسته دانسته شده است (عاملي، 

گفتني است بنا بر مبناي مختار راقم اين سطور، اصل اعتبار قواعد اصطيادي در فقه قابل مناقشه  -٢
ر دليل مشخص و معتبر باشد كه بتوان آن را به اعتبار عموم و كبرويتي كه است زيرا قاعده بايد مستظهر ب

توان عمومي جعل نمود كه در دارد در مصاديق جزيي پياده نمود؛ اما بنا بر استقراي در چند مصداق نمي
ساير موارد قابل تسري باشد. از همين رو است كه برخي از اساطين در قواعد اصطيادي معتقدند بايد به 

طور مثال محقق خويي در پاسخ به احتجاج به مان مصاديق متيقن كه مبتني بر نص است اكتفا نمود، بهه
أن هذه القاعدة ليست بمدلول آيه أو روايه لكي نتمسك «فرمايند: قاعده اتالف در اثبات بدل حيلوله مي

بد من االقتصار علي الموارد باطالقها، بل هي متصيدة من أدلة الضمان الوارده في موارد خاصة، و عليه فال
  ).٢٠٧،  ٣: ج ١٣٧٥خويي، (موسوي» المتيقنة: أعني بها نفس العين التالفة

  .٣٣اسراء/ -٣
  .٩٢نساء/ -٤
شود عدم جواز مجازات جسماني عليه افراد است كه در اي كه از اين داليل مينهايت استفاده -٥

» الدماء، و من اباحها يحتاج إلي شرع و دليل أن االصل حقن«بعضي تعابير فقهي انعكاس يافته است 
(فاضل » و الحق أن الدماء ال يتهجم علي الفتوي بسفكها إال لدليل«)؛ ٣٥٢و  ٣٢٩، ٥: ج ١٤٠٧(طوسي، 

)؛ اما اين عبارات داللتي بر احتياط در صورت شبهات غير قابل اعتناء در در موارد ٥٤٥، ٢: ج ١٤١٧آبي، 
  وجود مقتضي مجازات ندارند.

يابد، كه احتياط نسبت به متهم با حق طرف مقابل تعارض مياز همين رو است كه اتفاقاً در جايي -٦
كه دعواي قتل با يك طور نمونه در ايناند، بهنظر قرار دادهفقها مبناي احتياط را فقط نسبت به متهم مطمح

وت با يك مرتبه اقرار است(طباطبايي، شود، استنباط فقها از اقتضاي مبناي احتياط ثبيا دو اقرار ثابت مي
  ).١٩٢: ١٤٢١لنكراني، ؛ فاضل٢٦٤، ١٦: ج ١٤١٨
مخالفين وجوب مبناي احتياط در دماء با اين عنوان كه مبنا صرفاً مبتني بر عقل است، اشاره  -٧

كه ظر از آنناند داللتي بر وجوب ندارند، با قطعروايات به آن را داراي صبغه ارشادي دانسته و نتيجه گرفته
شود، حتي اگر به ارشادي بودنِ اخبار بنا بر نظر مختار اين مبنا از مذاق شرع و نه مجرد عقل استفاده مي
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اي با عدم وجوب احتياط ندارد زيرا وجوب يا عدم وجوب از ماهيت مرشداليه قابل نيز ملتزم شويم، مالزمه
باالي موضوع دماء قطعاً چنين ارشادي بايد  اصطياد است كه در بحث كنوني با توجه به خطر و حساسيت

  الزم تلقي شود.
عمًال بالشبهه و احتياطًا في الدماء التي ال «اين مسأله در تعابير برخي نيز انعكاس يافته، نظير  -٨

فارط الدماء ال يستدرك، فيجب فيه رعايه «)، يا ٥٠١، ١٣: ج ١٤١٣عاملي، (جبعي» يستدرك فائتها
  ).١٩٣،  ٣٨: ج ١٤٠٤؛ نجفي، ١١٨، ٦تا: ج عاملي، بي(حسيني» االحتياط

اند اما كه حكم به كيفر سالب حيات را منتفي دانستهرغم ايناز همين رو فقها در موارد احتياط به -٩
  ).٤٤٠، ٤: ج ١٤٠٤حلي، اند (سيورينسبت به ديه مخالفت نكرده
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  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

  
  منابع

  قرآن كريم

 انتشارات مؤلف. قم، ،الهديمصباح ق)،١٣٨٠ميرزا هاشم، ( آملي، - ١

دفتر انتشارات  قم، ،من ال يحضره الفقيه ق)،١٤١٣محمد، ( صدوق]، ابن بابويه قمي[شيخ - ٢

  اسالمي.

  مجمع البحوث االسالمية.، مشهد ،المقتصر ،)ق١٤١٠( احمد، فهد حلي،ابن - ٣

  دفتر انتشارات اسالمي. قم، ،البارعالمهذب ،)ق١٤٠٧( ـــــــــــــــــ، - ٤

 اسالمي. انتشارات دفتر قم، ،البرهان و الفائدةمجمع ق)،١٤٠٣اردبيلي، أحمد، (مقدس - ٥

 انتشارات مؤلف. ،قم ،البراهين الواضحات ،)١٣٨٠( محمدعلي، اي،پور قمشهاسماعيل - ٦

 نشر الهادي.، قم ،الفقهيةالقواعد ،)ق١٤١٩( سيد حسن، بجنوردي، - ٧

  نشر تفكر. ،تهران ،االصولنهاية  ،)ق١٤١٥( حسين، بروجردي، - ٨

  اسالمي. تبليغات دفتر قم، ،األيامغنائم ق)،١٤١٧گيالني)، ابوالقاسم، ( قمي(جاپلقي ميرزاي - ٩

 مؤسسة، قم ،األفهاممسالك ،)ق١٤١٣( الدين علي،زين [شهيد ثاني]، عامليجبعي - ١٠

  االسالمية. المعارف

 اسالمي. تبليغات دفتر، قم ،البهيةالروضة  ،)ق١٤١٢( ــــــ ، - ١١

  دفتر انتشارات اسالمي.، قم ،الوثقيشرح العروة ،)ق١٤٢٦( عبدالكريم، يزدي،حائري - ١٢
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    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

- البيت عليهمفقه اهل ،"الشهاده علي الزنا بين المعاينة و اليقين" ،)ق١٤٢٢( حيدر، حب اهللا، - ١٣

  ..٦٩-١٠٥، صص ٢٢، شماره السالم

، السالمليهمالبيت عفقه اهل ،"بحث حول الصابئة" ،)ق١٤١٧( علي، سيد اي،خامنهحسيني - ١٤

  .٣٦-٧، صص ٤شماره 

  جلسه صد و يكم. ،تقريرات خارج فقه قصاص ،)١٣٧٩( ــــــ ، - ١٥

  مؤسسه عاشورا. ،قم ،الوصائل إلي الرسائل ،)ق١٤٢١( سيد محمد، شيرازي،حسيني - ١٦

 دار إحياء التراث العربي.، بيروت ،الكرامةمفتاح ،)تابي( جواد، سيد عاملي،حسيني - ١٧

  االسالمي. النشر موسسة، قم ،الشيعةمختلف ق)،١٤١٤(عالمه حلي، حسن،  - ١٨

  اسماعيليان. مؤسسه قم، ،االسالمشرائع ق)،١٤٠٨جعفر، ( أبوالقاسم محقق حلي، - ١٩

وزارت فرهنگ و ارشاد ، تهران ،درر الفوائد ،)ق١٤١٠( محمدكاظم، [آخوند]، خراساني - ٢٠

  اسالمي.

 البيتآل مؤسسة، قم ،االصولكفاية  ،)ق١٤٠٩( ـــــــــــــــــــــــــــ، - ٢١

  السالم.عليهم

منشورات المدرسة  قم، ،التعليقات علي الروضه ،)تابي( الدين،آقاجمال خوانساري، - ٢٢

  السالم.الرضوية عليه

  مؤسسه اسماعيليان. ،قم ،المداركجامع ،)ق١٤٠٥( سيد احمد، خوانساري، - ٢٣



  

  

  

  

  مبنايي برگرفته از شرع و عقل»: احتياط در دماء«   ▪   ٢٨

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

  المنار.موسسه ، قم ،االحكاممهذب ،)ق١٤١٣( سيد عبداالعلي، سبزواري، - ٢٤

  السالم.عليهم البيتآل موسسه ،قم ،المعادذخيره ،)ق١٤٢٧( محمدباقر، سبزواري [محقق]، - ٢٥

  مكتبه فدك.، قم ،الوثقي، كتاب النكاحسند العروة  ،)ق١٤٢٩( محمد، سند بحراني، - ٢٦

  المرعشي ره. اهللاآية  مكتبة، قم ،الرائعالتنقيح ،)ق١٤٠٤( مقداد، الدينجمال حلي،سيوري - ٢٧

  پرداز.رأي پژوهشي مؤسسه، قم ،نكاح كتاب)، ١٣٨٠( موسي، سيد زنجاني،شبيري - ٢٨

  النشر. و للطباعه داراالضواء بيروت، ،الفقه ماوراء ق)،١٤٢٠سيدمحمد، ( صدر، - ٢٩

  السالم.عليهم البيتآل موسسه قم، ،المسائلرياض ،)ق١٤١٨( سيدعلي، طباطبايي، - ٣٠

موسسة الحكمة الثقافة  ، بيروت،التنقيح ق)،١٤٣١سيد محمدسعيد، ( حكيم،طباطبايي - ٣١

 االسالمية.

  دفتر انتشارات اسالمي.، قم ،الخالف ،)ق١٤٠٧( ابوجعفر محمد، طوسي، - ٣٢

المكتبة ، تهران ،المبسوط في فقه االمامية ،)ق١٣٨٧( ـــــــــــــــــــــ، - ٣٣

  السالم.المرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية عليه

  السالم.عليهم البيتآل موسسة قم، ،الشيعةوسائل ق)،١٤٠٩محمد، ( حر]، عاملي[شيخ - ٣٤

هاي بررسي عنصر احتياط در فقه، دوره" ،)١٣٩٢( حسنعلي؛ نادري، رسول، علي اكبريان، - ٣٥

، صص ٧٦، شماره ٢٠، دوره كاوشي نو در فقه اسالمي ،"پيش و پس از انديشه اخباري

٩٥-٧١.  



  
  
  
  
  

 ٢٩   ▪   روح اهللا اكرمي

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

 اسالمي. انتشارات ردفت، قم ،الرموزكشف ،)ق١٤١٧( ابوعلي، آبي، فاضل - ٣٦

 االطهار االئمة فقه مركز، قم القصاص، :الشريعةتفصيل ،)ق١٤٢١( محمد، لنكراني،فاضل - ٣٧

  السالم. عليهم

 اطهار ائمه فقهي مركز، قم ،تلقيح مصنوعي ،)١٣٨٩( محمدجواد، لنكراني،فاضل - ٣٨

  السالم.عليهم

  اسماعيليان. مؤسسه، قم ،الفوائدايضاح ،)ق١٣٨٧( محمد، أبوطالب حلي، فخرالمحققين - ٣٩

  دارالكتاب. قم، ،الحاشيه علي المكاسب ،)ق١٤١٠( سيد محمد، كالنتر، - ٤٠

احتياط در " ،)١٣٩٥( رو، صديقه،عباس؛ متولي زاده، نفيسه و گلستان آباد،كالنتري خليل - ٤١

-١٢٩، صص ٥١، شماره ١٣، دوره حقوق اسالمي ،"دماء و كاربرد آن در حقوق كيفري

١٥٩.  

  جلسه يكصد و چهل. ،فقهتقريرات خارج اصول ،)١٣٩٢( مهدي، گنجي، - ٤٢

  اللجنة العلمية للموتمر. ،قم ،التعليقة علي فرائد االصول ،)ق١٤١٨( عبدالحسين، الري، - ٤٣

دفتر انتشارات  قم، ،كتاب القصاص للفقهاء و الخواص ،)ق١٤١٠( آقارضا، كاشاني،مدني - ٤٤

  اسالمي.

 دفتر انتشارات اسالمي. ،قم ،العناوين ،)ق١٤١٧( ميرعبدالفتاح، مراغي، - ٤٥



  

  

  

  

  مبنايي برگرفته از شرع و عقل»: احتياط در دماء«   ▪   ٣٠

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

 مكتبة، قم ،القصاص علي ضوء القرآن و السنة ،)ق١٤١٥( الدين،سيد شهاب نجفي،مرعشي - ٤٦

  المرعشي ره. اهللاآيه

- أبى بن على امام مدرسة انتشارات، قم ،أنوار االصول ،)ق١٤٢٨( ناصر، شيرازي،مكارم - ٤٧

  السالم.عليه طالب

 انتشارات، قم ،الفقاهة، كتاب الحدود و التعزيراتانوار  ،)ق١٤١٨( ــــــــــــــــــ، - ٤٨

  السالم.عليه طالبأبى بن على امام مدرسة

 امام مدرسة انتشارات، قم ،النكاحانوار الفقاهة، كتاب ،)ق١٤٢٥( ــــــــــــــــــ، - ٤٩

  السالم.عليه طالبأبى بن على

- أبى بن على امام مدرسة انتشارات، قم ،القواعدالفقهية ،)ق١٤١١( ــــــــــــــــــ، - ٥٠

  السالم.عليه طالب

 مؤسسة، بيروت ،المسندةالنسخة ، البالغةنهج تمام ،)ق١٤٢٦( سيدصادق، موسوي، - ٥١

 للمطبوعات. االعلمي

  مفيد. دانشگاه، قم ،التعزيرات و الحدود فقه ،)ق١٤٢٧(سيدعبدالكريم،  اردبيلي،موسوي - ٥٢

 مفيد. دانشگاه، قم ،القضاءفقه ،)ق١٤٢٣(ــــــــــــــــــــــــــــ،  - ٥٣

  مؤسسه آفاق. قم، ،الطهارةالشيعه، كتابفقه ق)،١٤١٨سيد ابوالقاسم، ( خويي،موسوي - ٥٤



  
  
  
  
  

 ٣١   ▪   روح اهللا اكرمي

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

مؤسسة إحياء آثار  قم، ،المنهاجمباني تكمله ق)،١٤٢٢ــــــــــــــــــــــــــ، ( - ٥٥

  االمام الخويي(ره).

  مؤسسه انصاريان. قم، ،الفقاهةمصباح ق)،١٣٧٥ــــــــــــــــــــــــــ، ( - ٥٦

  الكريم. دارالقرآن قم، ،المنضود الدر ق)،١٤١٢محمدرضا، ( سيد گلپايگاني،موسوي - ٥٧

  نشر تفكر.، قم ،الفقيةدراسات في والية  ،)ق١٤٠٩( حسينعلي، منتظري، - ٥٨

  مؤسسة النشر اإلسالمي.، قم ،تسديد االصول ،)ق١٤١٩( محمد، قمي،مؤمن - ٥٩

 آثار نشر مؤسسه تهران، : الحدود،مباني تحريرالوسيله ،)ق١٤٢٢(ـــــــــــــــــ،  - ٦٠

 خميني.  امام

  العربي. التراث إحياء دار ، بيروت،الكالم جواهر ق)،١٤٠٤محمدحسن، ( نجفي، - ٦١

 دفتر، ، قمالغطاء عن مبهمات الشريعة الغراءكشف ق)،١٤٢٢جعفر، ( الغطاء،نجفي كاشف - ٦٢

  اسالمي. تبليغات

مؤسسه  ، نجف اشرف،النكاحانوارالفقاهة، كتاب ق)،١٤٢٣حسن، ( الغطاء،نجفي كاشف - ٦٣

  الغطاء.كاشف

  دفتر انتشارات اسالمي. قم، ،الحاشيه علي الروضهة البهية ،)ق١٤٢٥( مال احمد، نراقي، - ٦٤

- البيت عليهمفقه اهل ،"القسامة، بحث في أدلتها و شروطها" ،)ق١٤٢٦( محمد، يزدي، - ٦٥

 ٥٣-٨٢، صص ٣٩،  شماره ١٠، دوره السالم


