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 دهیچک

شود این است که با اجرای حد بر مجرم، آیا یکی از سؤاالتی که در باب حدود مطرح می
شود یا اینکه این عقوبت دنیوی، کفاره گناه وی مجازات اخروی جرم نیز از وی برداشته می

گردد؟ در این زمینه میان فقهای تواند باعث خالصی وی از عذاب آخرت نبوده و لزوماً نمی
نظران معتقدند که مذاهب اسالمی اختالفات و نظرات متعددی وجود دارد. برخی از صاحب

کننده مجازات اخروی است و مجرمی که حد بر وی جاری صِرف اجرای حدود، جبران
ن بیا« الحدود کفارات»شده، عقوبت اخروی ندارد. این گروه نظر خود را در قالب قاعده 

کنند. در مقابل، برخی بر این باورند که مجازاتهای حدی، تنها مجازات دنیوی جرایم می
کند. این گروه نیز نظر خود را در وجه، کفایت از مجازات اخروی نمیهیچحدی است و به

ه ای نیز قائل بکنند. در برابر این دو نظر، عدهبیان می« الحدود زواجر الجوابر»قالب قاعده 
اند. این نوشتار با بررسی نظرات مختلف فقهای مذاهب اسالمی و نقد و بررسی شدهتفصیل 

ادله و مستندات مربوطه، ضمن رد اقوال مختلف، با دقت در روایات و شأن صدور آنها، 
 قائل به تفصیل به اعتبار نوع و کیفیت اثبات جرم است.

 اخروی.عقوبت  ،حدود، کفاره، زواجر، جوابر، مجازات ها:کلیدواژه
  
                                           

 /دانشگاه اردکان ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی . استادیار1
m.sahraei@ardakan.ac.ir 
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 طرح مسئله
فقه بیانگر دستورات الهی برای تنظیم زندگی دنیا و آخرت انسانهاست. بنابراین، بررسی جنبه 
اخروی اجرای احکام از ملزومات فقه است. اینکه آیا اجرای حدود باعث تطهیر مجرم و 

موجب گردد یا مجازات جرایم، تنها عقوبت دنیوی بوده و رهایی وی از عقوبت اخروی می
ای مورد مناقشه در میان فقهاست و پاسخ مثبت شود، مسئلهخالصی از عذاب آخرت نمی

 یا منفی به این سؤال، به شناخت ماهیت و فلسفه مجازاتهای حدی بستگی دارد. 
در صورتی که هدف اجرای مجازات حدی، تطهیر مجرم از عذاب آخرت بوده و نقش 

رایانه گت به مجرم و مجازات وی، رویکرد اصالحکنندگی آن برجسته باشد، قاضی نسبپاک
 جویی و بازدارندگی اجتماعیبیشتری خواهد داشت و بیش و پیش از آنکه رویکرد انتقام

 که اگرمجرم و عاقبت به خیری وی خواهد بود. درحالی را مدنظر قرار دهد، به دنبال اصالح
بازداشتن وی از تکرار جرم و هدف اجرای حدود، نه تطهیر مجرم از عذاب اخروی، بلکه 

ی بررسی زوایای جرم و صدور حکم متفاوت منع جامعه از ارتکاب این جرایم باشد، نحوه
خواهد بود. به عنوان مثال، زمانی که یک جرم حدی با اقرار متهم اثبات شده باشد، قاضی 

از شدن و خالصی  مخیر به اجرای حد است. بدیهی است اگر فلسفه اجرای حدود پاک
عقوبت اخروی باشد، سیاست قاضی، اجرای مجازات و عدم عفو خواهد بود تا مجرم را 

که، اگر فلسفه را تنها در بازدارندگی اجرای حد از مجازات اخروی برهاند. درحالی وسیلهبه
بدانیم و اجرای مجازات را در عقوبت اخروی مؤثر ندانیم، قاضی بیشتر به عفو تمایل خواهد 

 داشت.
کننده عذاب اخروی باشد، اقبال مجرمان به اقرار بیشتر کننده و دفعاجرای حدود، پاکاگر 

 بسا شهود نیز با رغبتخواهد بود و حتی نقش بازدارندگی بیشتری نیز خواهد داشت. چه
بیشتری به دادرسی کمک خواهند کرد، چون نقش خود را در دفع عذاب اخروی و طهارت 

رف دیگر، اگر صرف اجرای حدود، کفاره و مطهِّر مجرم از عذاب بینند. از طمجرم پررنگ می
آخرت تلقی گردد، فرد مجرم با تحمل مجازات، خود را مستغنی از توبه واقعی و جبران 

البدل توبه تلقی گردد، کننده و علیانحرافات خواهد پنداشت. اگر صرف اجرای حدود، پاک
ا چنین فردی همانند فرد تائب باشد، اگر بایست نحوه مواجهه بپس از مجازات مجرم، می

 چه وی واقعاً توبه نکرده باشد. 
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بر اساس توضیحات فوق، در این پژوهش، پس از تعریف واژگان مرتبط با بحث، به 
نظران اسالمی در این زمینه پرداخته و سپس با نقد آنها به واکاوی دیدگاهها و ادله صاحب

 پردازیم.بیان نظر ارجح می
 

 واژگانتعریف 

 ود:شقبل از تبیین نظرات مختلف، ابتدائاً به تعریف واژگان مرتبط با بحث پرداخته می

 
 . حدود1

( و در 3/140ق، 1414منظور، حدود جمع حد، در لغت به معنای منع و مرز است )ابن
اصطالح مذاهب اسالمی عقوبت و مجازات شرعی است که کیفیت و کمیت آن توسط شارع 

 الناسشود. بنابراین، قصاص و دیات که از حقوقاهلل محسوب میحقوق مشخص شده و از
است و نیز مجازاتهای تعزیری که مقدر نیستند، از زمره مجازاتهای حدی خارج هستند 

؛ نووی، 1/113تا، عسکر، بی؛ ابن7/33تا، ؛ کاسانی، بی14/325ق، 1413)شهید ثانی، 
در مورد تعداد مجازاتهای حدی میان مذاهب  (. البته3/10ق، 1432؛ الحم، 20/3تا، بی

 (.5/17ق، 1419نظر وجود ندارد )ر.ک: جزیری، مختلف اتفاق
بودن حدود معتقد هستند و نیز آنهایی که به صرف بازدارندگی آن هم کسانی که به کفاره

همان معنای مجازات معین شرعی است، نه مطلق « حدود»اعتقاد دارند، منظورشان از واژه 
و در مجازاتهای حدی « باب الحدود»مجازاتها. به بیان دیگر، عمدتاً فقها این قاعده را در 

برند و در مورد سایر عقوبات )مانند قصاص و کار می)از جمله جلد، رجم، صلب و...( به
 کنند.دیات و ...( به این قاعده کمتر استناد می

 
 . کفارات2
ی ستر و پوشش، گرفته شده و چون کافر ایمان خود از کُفر )با ضم کاف( به معن« کفارات»

(. اغلب فقها تعریفی 2/535تا، شود )فیومی، بیرا پوشانده است، بر او این عنوان اطالق می
نظرانی که به معنای اصطالحی این واژه اند. صاحبارائه نداده« کفاره»از معنای اصطالحی 

 اند. برخی از آنان کفاره را عبادتاکتفا نمودهاند نیز به معنایی مشابه معنای لغوی پرداخته
اند که برای سقوط یا تخفیف در عقوبت وضع شده است )شهید ثانی، مخصوصی دانسته

(. بعضی نیز کفاره 5/2ق، 1405؛ خوانساری، 33/167ق، 1404؛ نجفی، 10/5ق، 1413



 16فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

104 

؛ 6/331م، 1990شود )رشید رضا، دانند که باعث پوشاندن و محو گناهان میرا عملی می
دانند (. برخی هم آن را عملی می3/148تا، ؛ عبدالرحمن، بی4/108تا، نجیم مصری، بیابن

شود؛ هرچند توجهی است، استعمال میکه در هر جایی که در آن، صورتی از مخالفت و بی
 (.6/333تا، گناه نباشد، مانند قتل خطا )نووی، بی

 
 . جوابر3
سر( به معنای اصالح و جبران است و در هر جایی که مقصود جمع جبر )متضاد کَ« جوابر»

ق، 1404فارس، )ابنرود کار میاصالح باشد، مانند عالج استخوان و غنابخشیدن به فقیر به
بنابراین در بحث ما نیز جوابربودن حدود یعنی ( و 4/114ق، 1414منظور، ؛ ابن1/501

کننده گناه و اشتباه وی بوده کننده و اصالحاینکه اجرای مجازات حدی بر مرتکب آن، جبران
دارد. در واقع جوابربودن حدود یعنی و او را از عذاب اخروی عملش مصون و محفوظ می

 د.پردازکه فرد گناهکار با اجرای حدود، کفاره گناه خویش را میایگونهبودن آن؛ بهکفاره
 

 . زواجر4
. کار رفته استگوناگون، اما شبیه به هم بهجمع زجر است. زجر در لغت به معانی « زواجر»

داند و اضافه کرده که گاهى در صدا و گاهى در راغب در مفردات، زجر را راندن با صدا می
فارس و قرشی نیز معنایی (. ابن378ق، 1412رود )راغب اصفهانی، کار میمطلق راندن به

(. 3/157ق، 1412؛ قرشی، 3/47ق، 1404فارس، اند )ابننزدیک به منع و نهى را گفته
معنای اصطالحی زواجر که در این قاعده نیز جریان دارد، همانند معنای لغوی آن است. بر 

 شود.این اساس حدود مانع و بازدارنده محسوب می
 

 تبیین دیدگاهها
کرات، مبانی و ادله مربوطه، تشریح و سنت بهدر باب موضوع مورد بحث، در کتب اهل

مورد تنقیح قرار گرفته و در ابواب مختلف فقهی، این قاعده مورد استناد نظرات مختلف، 
که در آثار فقهای امامیه، چنین طول و تفصیلی وجود ندارد و پرداختن بوده است. درحالی

ان نظرتوان مشاهده نمود. با مطالعه متون فقهی صاحببه این بحث را به صورت محدود می
پنج دیدگاه مختلف وجود دارد  تیجه گرفت که در این زمینهتوان چنین نمذاهب اسالمی، می

 که تفصیل آنها به شرح زیر است:
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 بودن حدود مطلقاً. دیدگاه اول: کفاره1

مطابق این نظر، صرف اجرای حدود، کفاره گناهان مجرم است و موجب تکفیر ذنوب وی 
شد. بر این اساس،  تعالی بر وی اجرا نخواهدگردد و مجازات اخروی از جانب باریمی

شدن مجرم از عذاب اخروی است و اهداف دیگری مانند فلسفه اصلی تشریع حدود، پاک
چنین بازداشتن جامعه از ارتکاب، در ذیل هدف اصلی بازداشتن مجرم از تکرار جرم و هم

 الحدود»، «الحدود کفارات»هستند. قائلین این نظر، معموالً نظر خویش را در قالب قاعده 
 کنند.بیان می« الحدود جوابر»و « یر للمعاصیتکف

 «أکثر العلماء ذهبوا إلى أن الحدود کفارة»قاضی عیاض در این مورد اشاره داشته است که 
و اکثر علما معتقدند صِرف اقامه حدود، کفاره گناهان است، حتی اگر مجرم توبه نکرده باشد 

کننده( بوده و صرفاً د جوابر )جبران(. بر اساس این نظر، حدو5/286تا، قاضی عیاض، بی)
حنبل، ؛ ابن6/149ق، 1410شافعی،  به عنوان نمونه ر.ک:)زواجر )بازدارنده( نیستند 

به همین دلیل است که معموالً در کتب  ( و3/271ق، 1408رشد، ابن؛ 36/191ق، 1421
به است )اختصاص یافته « باب الحدود کفارات»سنت، بابی به عنوان روایی و فقهی اهل

در میان فقهای شیعه (. 3/1333 تا،بی مسلم، ؛2/119 ق،1344 عنوان نمونه ر.ک: بیهقی،
مجلسی،  ؛8/40ق، 1387نیز برخی به پذیرش این نظر تصریح دارند )ر.ک: طوسی، 

 (.10/16ق، 1406محمدتقی، 

 
 . ادله1-1

 گردد:میعمده استناد این دسته از فقها به ادله روایی است که ذیالً بررسی 
عت از اصحاب بی) بن صامت هعبادبودن حدود، حدیث ترین دلیل قائلین به کفارهمهم -1
-حوله عصابة من أصحابه و –قال  أن رسول اهلل» ( است. در این حدیث آمده است:عقبه

بهتان ببایعونی على أن التشرکوا باهلل شیئاً، والتسرقوا، والتزنوا، والتقتلوا أوالدکم، والتأتوا  :
ن م أرجلکم، والتعصوا فی معروف، فمن وفى منکم، فأجره على اهلل، و تفترونه بین أیدیکم و

ره من أصاب من ذلک شیئاً، ثم ست أصاب من ذلک شیئاً فعوقب به فی الدنیا، فهو کفارة له، و
 رسول خدا. «إن شاء عاقبه، فبایعناه على ذلک اهلل، فهو إلى اهلل، إن شاء عفا عنه، و

که جمعیتی از اصحابش بر گرد او بودند، فرمود: با من بیعت کنید که چیزی را شریک رحالید
خدا قرار ندهید و سرقت نکنید و زنا انجام ندهید و فرزندان خود را نکشید و به یکدیگر 
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شناسید معصیت نکنید، پس هرکس از شما وفاداری کند تهمت و بهتان نزنید و در آنچه می
خداوند است و هر کس چیزی از آن سر بزند و در دنیا مجازات شود، پس اجر او برعهده 

این کفاره او خواهد بود و هر کس چیزی از آن سر بزند سپس خداوند آن را بپوشاند پس 
شود که اگر خواست درگذرد و اگر خواست مجازات کند. پس ما با او در به خدا واگذار می

 (.3/1333تا، بی ،مسلم؛ 1/12 ق،1422، بخاریاین موارد بیعت کردیم )
صورت مطلق، اقامه حدود را سبب شود، این حدیث صراحتاً و بهطور که مشاهده میهمان

 چون نیز توبه نشده است.داند و این تکفیر ذنوب، مقید به قیدی همتکفیر ذنوب می
، تدر مورد این مسئله که حد کفاره اهل آن اس: در مورد این روایت گفته است شافعی

-ابنچنین (. هم6/149ق، 1410شافعی، )ام چیزی بهتر از حدیث عباده بن صامت نشنیده

، رجبابناین روایت صریح در این است که اقامه حدود، کفاره اهل آن است ): گویدمیرجب 
 (.1/72ق، 1422
دانند و به لحاظ داللت نیز ه را دارای سند صحیح میحدیث عبادسنت علمای اهل همه

ون، چبودن حدود تأکید دارد و بسیاری از کتب روایی همصراحتاً بر این موضوع یعنی کفاره
ا، تر.ک: شحود، بی) اندانتخاب کرده« الحدود کفارات»بخاری به همین دلیل عنوان باب را 

2.) 
 سنت قرار گرفته، روایتی استحدیث دیگری که در این زمینه مورد استناد فقهای اهل -2

نقل کرده که ایشان  اکرم نبیکه در آن از ، طالببن ابی علیه امیرالمؤمنین منتسب ب
من أصاب حداً فعجل عقوبته فی الدنیا، فاهلل أعدل من أن یثنی على عبده العقوبة »: فرمودند

عفا عنه، فاهلل أکرم من أن یعود إلى شیءقد  من أصاب حداً فستره اهلل علیه، و فی اآلخرة، و
ر تکسی حدی را مرتکب شد و مجازات وی در دنیا انجام گرفت، خداوند عادل اگر :عفا عنه

اش را در آخرت تجدید کند و هر کس حدی را مرتکب شود و از آن است که عقوبت بنده
تر از آن است که به چیزی خداوند آن را بپوشاند و وی را عفو نماید، پس خداوند کریم

(. این روایت نیز صریح در 9/213تا، بی ،ترمذی) «رجوع کند که از آن عفو کرده است
بودن اجرای حدود هست و بدون هیچ قیدی، مطلق اجرای حدود را سبب برداشتن کفاره

 داند.عقوبت اخروی می
 اصاب من»ثابت نقل کرده است:  بن حنبل از خزیمةابن روایت بعد، روایتی است که -3

: اگر کسی گناهی مرتکب شود و حد آن گناه بر کفارته فهو الذنب ذلک حد علیه ذنباً فاقیم
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(. این روایت نیز اجرای 36/191ق، 1421حنبل، )ابن« وی اقامه گردد، پس آن کفاره اوست
 حد را مطلقاً باعث تکفیر جرم دانسته است.

من ابتلی بشیء من هذه القاذورات »: نقل شده که فرمود  اکرمنبی روایت دیگری از  -4
هر کس به چیزی از این گناهان مبتال شد، سپس حد الهی  «اهلل فهو کفارة لهفأقمنا علیه حد 

(. این روایت نیز 8/329ق، 1344)بیهقی، « را بر وی جاری ساختیم، پس این کفاره اوست
 مطلق اجرای حدود را کفاره گناه دانسته است.

آمد و عرض  دلیل بعدی، داستان معروف ماعز است. وی نزد رسول گرامی اسالم -5
، ممسل« )ام، پس مرا پاک گردان: من گناه حدی مرتکب شدهإنی أصبت حداً فطهرنی» کرد:
چنین در قضیه دیگری، یک زن غامدی چنین درخواستی را از رسول (. هم9/68تا، بی
و در مقابل، ایشان منکر ادعای آنها نشد و این درخواست،  (9/69داشت )همان،  خدا

ای صورت شود، هر چند توبهاست که اجرای حد موجب طهارت میدال بر این مطلب 
 (.1/74ق، 1422، رجبابنر.ک: نگرفته باشد )

داستان یک زن جهنیه نقل کرده  ازعمران بن حصین  از بن حجاج مسلمروایتی که  -6
إنها تابت » پس از اقامه حد بر او، به عمر در مورد شأن این زن فرمود: که رسول خدا

ه اگر بین ای کرد کراستی که او توبهبه :قسمت بین سبعین من أهل المدینة لوسعتهمتوبة لو
 .(3/1324تا، مسلم، بی)« رسدمدینه تقسیم کنی، به همه آنها میهفتاد نفر از اهل

پس از اجرای حد بر مجرمی شنیدند که برخی از  هنگامی که پیامبر گرامی اسالم -7
ضمن نهی از این « خدا تو را خوار کند. :أخزاک اهلل»اند: مردم خطاب به شخص مجرم گفته

پس  :التقولوا هکذا، التعینوا علیه الشیطان ،فقال لهم رسول الهدى والرحمة»خطاب فرمودند: 
 «رسول هدایت و رحمت بدانها گفت: این چنین نگویید شیطان را علیه او به یاری نگیرید

 .(17/117ق، 1422بخاری، )
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ »آمده است:  ی روایتی از امام صادقدر کتاب کاف -8

عَنْ رَجُلٍ أُقِیمَ  عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قالَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ
از  الْآخِرَةِ قالَ إِنَّ اللَّهَ أَکْرَمُ مِنْ ذَلِکَ: از امام باقر عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الرَّجْمِ أَیُعَاقَبُ عَلَیْهِ فِی

مردی که حد رجم بر وی اجرا شده سؤال کردم که آیا بر او در آخرت مجازاتی هست؟ 
 (.2/443ق، 1407)کلینی، « تر از آن استفرمود: به راستی که خدا کریم
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حه چون صحیحسن و موثق و هم حدیثی»محمدباقر مجلسی ذیل این روایت نوشته است: 
شود، است. ظاهر آن این است که هرکس حدی علیه وی اجرا شود، عقاب از وی برداشته می

گردد. اینکه بگوییم گونه که از ظاهر کالم اصحاب دریافت میاگر چه توبه ننماید. همان
شود و میفشود، مشکل است، مگر اینکه گفته شود: تفضالً وی عوجوب توبه از وی ساقط می

گونه که روایت بدین امر اشاره دارد. یا گفته شود که اگر چه استحقاق عقاب را دارد، همان
اند. مشود، اگر چه عقاب ترک توبه علیه وی باقی میعقاب جرم حدی مثالً زنا برداشته می

 (.11/332ق، 1404)مجلسی، محمدباقر، « روایت بر این نکته نیز مشعر است
هرکس حد بر وی اجرا شود، قطعاً بخشیده »ذیل این روایت آمده است: در شرح کافی 

 (.10/169ق، 1382)مازندرانی، « شودمی

وله منزله توبه مقبحد به»صاحب مهذب االحکام ضمن استناد به این روایت، نوشته است: 
است. بنابراین، هرکس که حد بر وی اجرا شود، به خاطر جرمی که حد آن اجرا شده، در 

از  از امام باقر»خرت عقوبت نخواهد شد اجماعاً و نصاً. در روایتی صحیح آمده است: آ
مردی که حد رجم بر وی اجرا شده، سؤال کردم که آیا بر او در آخرت مجازاتی هست؟ 

(، البته ادعای 27/225ق، 1413)سبزواری، « تر از آن استفرمود: به راستی که خدا کریم
توان پذیرفت چرا که چنین اجماعی ثابت نشده است و به ا نمیایشان در مورد اجماع ر

 فرض وجود نیز به علت وجود روایت در این باب، اجماع مدرکی و فاقد اعتبار خواهد بود.

به حکم صریح این روایت خداوند »ذیل این روایت نوشته است:  المنضود نیزصاحب دُرّ 
دنیا حد بر وی اقامه شده است را در آخرت  متعال اجل و اکرم از آن است که کسی را که در

 (.2/295ق، 1412)گلپایگانی، « عقاب نماید
نظران فوق با استناد به این روایات، معتقدند که مطلق اجرای حدود باعث بنابراین، صاحب

گردد. البته باید توجه داشت که در این روایت، راوی از امام خالصی از عقاب آخرت می
گونه که به زودی اشاره جرای مجازات رجم سؤال نموده است و هماندر مورد ا باقر

ای است که با رضایت طرفین جرم انجام خواهد شد، این نوع کیفر، مجازات زنای محصنه
م از اطالق و سرایت حک الناسی در آن تضییع نشده است. بنابراین، استفادهگرفته و حق

 به تمامی جرایم حدی صحیح نیست. معصوم
روایت دیگری که مورد استناد فقها قرار گرفته است و در کتب متعدد روایی آمده  -9

 :است، حدیثی است منقول از امیرالمؤمنین
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بِشُرَاحَةَ  عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قال خَرَجَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ»
تِ خَفَّ الْهَمْدَانِیَّةِ فَکَادَ النَّاسُ یَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً مِنَ الزِّحَامِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِکَ أَمَرَ بِرَدِّهَا حَتَّى

نْ تِحَ قالَ فَجَعَلَ مَالزَّحْمَةُ ثُمَّ أُخْرِجَتْ وَ أُغْلِقَ الْبَابُ قالَ فَرَمَوْهَا حَتَّى مَاتَتْ ثُمَّ أَمَرَ بِالْبَابِ فَفُ
 حَد  لَایُقَامُدَخَلَ یَلْعَنُهَا قالَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِکَ نَادَى مُنَادِیهِ أَیُّهَا النَّاسُ ارْفَعُوا أَلْسِنَتَکُمْ عَنْهَا فَإِنَّهُ 

برای اقامه حد بر شراحه  نإِلَّا کَانَ کَفَّارَةَ ذَلِکَ الذَّنْبِ کَمَا یُجْزَى الدَّیْنُ بِالدَّیْنِ: امیرالمؤمنی
 همدانیه خارج شد و نزدیک بود که برخی از مردم در اثر ازدحام کشته شوند. حضرت

وقتی این صحنه را دید دستور داد تا وی را برگردانند تا از ازدحام کاسته شود. سپس خارج 
از کنند را بشد و در را بست و گفت وی را سنگ بزنند تا اینکه مُرد. سپس دستور داد تا در 

این صحنه را دید، منادی او ندا  کرد. وقتی حضرتشد او را لعن میو هرکس داخل می
شود مگر راستی که حدی اقامه نمیداد که ای مردم زبانهای خود را از وی بردارید، پس به

ش، 1365)طوسی، « شودگونه که دین با دین جزا داده میآنکه کفاره آن گناه است، همان
10/47.) 

این روایت داللت دارد بر اینکه حد کفاره آن گناه است دارد: محمدتقی مجلسی اشاره می
ق، 1406)مجلسی، محمدتقی،  خاطر آن گناه کسی از وی غیبت کندو مجاز نیست که به

ق، 1406)مجلسی، محمدباقر،  دانداما محمدباقر مجلسی این روایت را مجهول می (،10/16
16/93.) 

دیگری که در مستدرک الوسایل نقل شده و مورد استناد فقهای شیعه قرار روایت  -10
 اند، حدیثیطور که در باال ذکر شد، فقهای اهل سنت از آن استفاده کردهنگرفته، اما همان

أَنَّهُ قالَ مَنْ أَذْنَبَ  وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ»فرماید: که می است منقول از رسول گرامی اسالم
سَتَرَهُ عُوقِبَ عَلَیْهِ فِی الدُّنْیَا فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ یُثَنِّیَ عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ وَ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً فَذَنْباً فَ

است نقل شده  اهللءٍقدْ عَفَا عَنْهُ: از رسولاللَّهُ عَلَیْهِ فِی الدُّنْیَا فَاللَّهُ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَعُودَ فِی شَیْ
که فرمود هرکس گناهی مرتکب شود و به خاطر آن در دنیا مجازات شود، پس خداوند 

تر از آن است که بر بنده خود، عقاب را تجدید کند و هر کس گناهی مرتکب شود و عادل
تر از آن است که به چیزی که آن را عفو کرده خداوند آن را پوشاند، پس خداوند کریم

 (.18/36ق، 1408بازگردد )نوری، 
ن اگر به آدارد: طوسی نیز در مورد وظیفه کسی که مرتکب سرقت حدی شده بیان می

مشهور شده و )در میان مردم( شایع و منتشر شده است، پس مستحب است که نزد حاکم 
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حاضر شده و بدان اعتراف کند؛ چراکه اگر او بدین امر مشهور شده است و بدان اعتراف 
جاری کردیم، آن حد کفاره او خواهد بود؛ چون حدود کفاره اهل آن نموده و حد را بر او 

 است. من معتقدم که باید مخفیانه توبه کند و اصالً اعتراف نکند چون روایت عام است
بودن اقامه حدود به عنوان یک قاعده فقهی اشاره کفاره ایشان به (.8/40ق، 1387)طوسی، 

بودن حدود را پذیرفته است، اگرچه است که کفارهای گونهکند و سیاق جمله ایشان بهمی
 توبه را برای تکفیر ذنب ارجح دانسته است.

 
 نقد و بررسی ادله. 1-2

شود، این گروه با استناد به اطالق ادله روایی، صرف اجرای مجازات گونه که مشاهده میهمان
واه مجرم توبه کرده دانند. خشدن عقوبت اخروی میدر تمامی جرایم حدی را باعث برداشته

هلل اچنین، ظاهراً این گروه تفاوتی میان جرایمی که از حقوقباشد و خواه توبه نکرده باشد. هم
هلل اکه خیلی از حدود، حقالناسی هستند، قائل نیستند. درحالیهستند با جرایمی که حق

ر جرایمی . مثالً دمحض نیستند که تنها با اقامه مجازات بتوان قائل به تکفیر ذنوب مجرم شد
دار شده و مثل زنا و لواط به عنف، حیثیت و آبرو و سالمت جسم و روان طرف دیگر لکه

ونه گاللهی آن گردد؛ بنابراین در اینتواند باعث بخشش از جهت حقاجرای حدود حداکثر می
 توان صرف اجرای حدود را باعث تکفیر ذنوب مجرم دانست.موارد قطعاً نمی
قدر متجری باشد اللهی جرم نیز ممکن است شخص آناین، در مورد جنبه حقعالوه بر 

که حتی با اجرای حدود نیز توبه و پشیمانی از گناه، در وی حاصل نگردد؛ خصوصاً در 
توان گفت که گونه موارد میگردد. آیا در اینمواردی که جرم با شهادت شهود اثبات می

 کند؟اجرای حدود او را از گناهش پاک می
د تر هستند؛ در مورگذشته از این، برخی از جرایم حدی اساساً از جرم قتل نفس سنگین
توان گفت ؛ آیا می2قتل نفس خداوند در قرآن برای قاتل، خلود در آتش در نظر گرفته است

گردد، نه تنها عذاب دایمی ندارد که گناهان وی نیز پاک کسی که حد بر وی جاری می
 ورد قاتل گفت که وی مخلد در آتش است؟شود، اما در ممی

                                           
و  : لَهُ عَاَاًاً عَيِيماًوَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ. »2

خداوند بر او خشم و عمد بکشد، مجازات او جهنم است، که در آن جاوید خواهد بود و هرکس مؤمنی را به
 (.93)نساء، « لعن کند و عذابی بسیار شدید بر او مهیا سازد
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از طرف دیگر، با دقت نظر در جریاناتی که در صدر اسالم، مجرمین خدمت رسول گرامی 
شد و ایشان اجرای حدود را رسیدند و حد بر آنها اجرا میمی و امیرالمؤمنین اسالم

انیاً شد، ثاقرار ثابت میشود که اوالً جرم آنها به دانستند، مشخص میکفاره گناهان آنان می
حض اهلل ماین اقرار آنها به شهادت تاریخ با توبه نصوح همراه بود و ثالثاً جرایم آنها حقوق

توان احادیث مورد استناد این گروه از فقها را به تمامی موارد تعمیم بوده است؛ بنابراین نمی
وان صرف اجرای حدود را باعث ترسد نمینظر میداد و اطالق آنها قابل استفاده نیست و به

 تکفیر ذنوب دانست.
 

 نبودن حدود مطلقاً. دیدگاه دوم: کفاره2
سنت دارد، لزوماً اجرای حدود بر بر اساس این نظر، که قائلین کمتری در میان فقهای اهل

شدن وی از گناهان گردد؛ بنابراین شخص در صورت ارتکاب تواند باعث پاکمجرم نمی
به سوی درگاه الهی با توبه و انابه خواهان آمرزش گناه خویش گردد. مطابق بایست جرم، می

 اند و نه تطهیر مجرم و تکفیر ذنوباین نظر، اساساً حدود برای هدف بازدارندگی تشریع شده
و یا « الحدود زواجر الجوابر»او. قائلین این نظر، معموالً نظر خویش را در قالب قاعده 

 کنند.یبیان م« الحدود زواجر»
تا، ، بیهمامابن؛ 9/109ق، 1414توان به اغلب حنفیها )سرخسی، از قائلین به این نظر می

ق، 1430، )به نقل از قصیر، میثحجر هیابن ،مفلحابن ،عربیابن ، بغوی،بیهقی(، 5/211
 اندداده چه به او نسبتبر اساس آن حزمبنا و، صفوان بن سلیمه، تیمیبوعبداهلل ابن(. ا1/121

  اشاره نمود. (1/74ق، 1422رجب، )به نقل از: ابن
ند، نبودن حدود معتقداند که فقهای امامیه به کفارهنویسندگان، مدعی شدهاگرچه برخی از 

سختی قابل دریافت است؛ نویسنده کتاب نیز مستند اما چنین نظری از آثار فقهای شیعه به
 .(5/187 ق،1419 ،جزیری)است ه ادعای خویش را ارائه نکرد

 
 . ادله2-1

 گردد:اند که بدانها اشاره میای برای نظر خود ارائه کردهاین گروه نیز ادله
 إِنَّمَا جَزَاءُ الَّاِينَ يُحَارًُِونَ اللَّهَ وَ»ترین دلیل قائلین به این نظر، این آیات است: اصلی -1

نْ خِالَفٍ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِ
لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَاَابٌ عَيِيمٌ* إِالَّ الَّاِينَ تَاًُوا أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ 
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: کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به مِنْ قبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
ال م کنند )و با تهدید اسلحه، به جان وخیزند و اقدام به فساد در روى زمین مىجنگ برمى

اعدام شوند؛ یا به دار آویخته گردند؛ یا  برند،( فقط این است کهو ناموس مردم حمله مى
عکس یکدیگر، بریده شود؛ و یا از )چهار انگشت از( دست )راست( و پاى )چپ( آنها، به

سرزمین خود تبعید گردند. این رسوایى آنها در دنیاست؛ و در آخرت، مجازات عظیمى دارند 
یافتن شما بر آنان، توبه کنند؛ پس بدانید )خدا توبه آنها را آنها که پیش از دست( مگر 33)

 (.33-34)مائده، « پذیرد؛( خداوند آمرزنده و مهربان است.مى
این آیه که به آیه محاربه مشهور است، صریحاً به این امر اشاره دارد که مرتکبین این 

روی نیز خواهند بود؛ مگر کسانی که از جرم عالوه بر مجازات دنیوی، گرفتار عقوبت اخ
گناه خود توبه کرده باشند، که در این صورت مشمول مجازات اخروی نخواهند شد. این 
دسته از فقها معتقدند بر اساس حکم صریح آیه، اجرای حدود باعث برداشتن عقوبت اخروی 

 (.1/121ق، 1430گردد )ر.ک: قصیر، نمی
اده )و سایر ادله فوق( با این آیه در تعارض است؛ شود حدیث عبکه مشاهده میچنان

داند، اما آیه چراکه این حدیث، اجرای حدود را مطلقاً باعث خالصی از عذاب اخروی می
محاربه، برای مرتکبین این جرم هم مجازات دنیوی و هم اخروی در نظر گرفته است، مگر 

 اینکه توبه کرده باشند.
اند که میان آیه و حدیث تعارضی ارض استدالل کردهطرفداران قول دوم در حل این تع

نیست و بر این اساس، در صورتی که مجرمین از گناه خود توبه کرده باشند، عقوبت اخروی 
شود و این نکته مورد اتفاق آیه محاربه و حدیث عباده است و عقوبت اخروی آنها ساقط می

در مقابل طرفداران قول اول به این  د.انمذکور در این آیه مختص کسانی است که توبه نکرده
اند که حدیث عباده مطلق است و در مورد همه حدود عام است و اشاره نظر ایراد وارد کرده

 جا(.به شرطیت توبه در آمرزش گناه ندارد )ر.ک: همان
: هرکس شرب خمر لم یتب منها لم یشربها یوم القیامة من شرب الخمر و» حدیث: -2

بر این اساس، آمرزش « خورد.ه نکند، روز قیامت از آن )شراب بهشتی( نمیکند و از آن توب
 ذردگباشد، بنابراین در صورت توبه انسان، خدا نیز از وی در میگناهان دایر مدار توبه می

(. این روایت با این واژگان در مجامع روایی اسالمی یافت نشد؛ اما 261/26 تا،، بی)عوده
سنت وجود دارد. روایت مذکور از مضمون در کتب روایی اهلروایت مشهوری با همین 
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 فِی یَشْرَبْهَا لَمْ الدُُّنْیَا فِی الْخَمْرَ شَرِبَ مَنْ»نقل شده است که فرمود:  رسول گرامی اسالم
 (.3/1588 تا،بی مسلم،)به عنوان نمونه ر.ک:  «یَتُوبَ أَنْ إِلَُّا الْآخِرَةِ،
 «و آنها که توبه نکنند، ظالم و ستمگرند 3:اليَّالِمُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ يَتُبْ لَمْ وَمَنْ»آیه:  -3

ای مانند تمسخر مؤمنان و انتساب القاب زشت، (. در این آیه، گناهان کبیره11)حجرات، 
( 1/171 ق،1408رجب حنبلی، مصداق فسق است که بدون توبه آمرزیده نخواهد شد )ابن

الزم بخشش گناهان انسان است و عامل دیگری مانند اجرای مجازات و بنابراین، توبه شرط 
 توان جایگزین آن دانست.را نمی
أَنَّ رَسُولَ » نقل کرده است: امیه مخزومی که از رسول گرامی اسالمحدیث ابی -4
 : مَا إِخَالُکَ سَرَقْتَ؟رَسُولُأُتِیَ بِلِصٍّ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ یُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ  اللَّهِ

غْفِرُ اللَّهَ قلْ أَسْتَ قالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ جِیئُوا بِهِ. فَقَطَعُوهُ ثُمَّ جَاءُوا بِهِ، فَقَالَ لَه: قالَ: بَلَى.
 : سارقی نزد رسول خداتُبْ عَلَیْهِ قالَ: اللَّهُمَّ وَأَتُوبُ إِلَیْهِ. فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَیْهِ.

گفت:  آورده شد و در حالی که مالی همراه او پیدا نشده بود، اعتراف کرد. پس رسول خدا
فرمود: او را  کنم که سرقت کرده باشی. او گفت: بله )سرقت کردم(. حضرتگمان نمی

ردند. پس او را آو ببرید و دستش را قطع کنید و سپس بیاورید. پس دستش را قطع کردند و
بدو گفت: بگو استغفراهلل و اتوب الیه. پس گفت: استغفراهلل و اتوب الیه. حضرت  پیامبر

 (.8/15تا، ماجه قزوینی، بی)ابن« فرمود: خدایا توبه او را بپذیر
در این روایت ایشان سارق را به توبه امر کرده است که بر اشتراط توبه داللت دارد؛ 

ق، 1420، هیثمیحجر ن وی را به توبه امر نموده است )ابناجرای حد، ایشرغم اچراکه علی
2/925.) 

ا : امرَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ عَلَيْهِ يَتُوبُ اللَّهَ فَإِنَّ وَأَصْلَحَ ظُلْمِهِ ًَعْدِ مِنْ تَابَ فَمَنْ»آیه:  -5
پذیرد؛ )و از این را مىکردن، توبه و جبران نماید، خداوند توبه او کس که پس از ستمآن

 (.39)مائده، « شود، زیرا( خداوند، آمرزنده و مهربان استمجازات معاف مى
                                           

اءٍ عَسَى أَنْ يَا أَيُّهَا الَّاِينَ آمَنُوا الَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ الَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَ. »3
مِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ الَ تَنَاًَزُوا ًِالْأَلْقَابِ ًِئْسَ االِسْمُ الْفُسُوقُ ًَعْدَ الْإِيمَانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَ الَ تَلْ

 «فَأُولئِكَ هُمُ اليَّالِمُونَ.
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دانند؛ چراکه رحمت و غفران این آیه را صریح در مدعای خود می قائلین به نظر دوم،
رجب، الهی بر توبه و عمل صالح مجرم متوقف شده است، نه اجرای مجازات دنیوی )ابن

 (.1/74ق، 1422
واند تگونه استنباط نمود که معتقدند اقامه حدود نمیتوان ایناز آثار برخی از فقها می

کفاره گناهان باشد؛ چراکه اوالً در مقام بیان فلسفه تشریع حدود یا اهداف اجرای حدود به 
-ای در آثارشان در مورد کفارهگونه اشارهکنند و ثانیاً هیچزجر، منع و بازدارنگی اشاره می

 خورد.بودن حدود به چشم نمی
د: نویسمحمدباقر مجلسی در بیان فلسفه و حکمت تشریع حدود و قصاص و دیات می

براى انتظام امور عباد، و دفع  شریعت مقدسة نبوى جناب مقدّس ایزدى تعالى شأنه در»
زاجر  به وادى و بالد، احکام حدود و قصاص و دیات مقرر فرمود، که 4فتنه و فساد، از قطُّان

نفوس شریره از ارتکاب فتنه و فساد، و داعى ایشان به سلوک طریق صالح و سداد بوده 
 (.10تا، )مجلسی، محمدباقر، بی« باشد

کند و فلسفه بودن حدود اشاره میگردد، ایشان صریحاً به زاجرهطور که مالحظه میهمان
ودن حدود بداند، بدون اینکه از کفارهتشریع آن را اساساً بازداشتن از ارتکاب فتنه و فساد می

 نامی برد.
، خورد )به عنوان مثالدر میان آثار برخی فقهای معاصر نیز تعابیری مشابه به چشم می

؛ مرعشی نجفی، 8ق، 1418؛ مکارم شیرازی، 1/4ش، 1377ر.ک: موسوی اردبیلی، 
 (.1/266ق، 1423؛ هاشمی شاهرودی، 20ق، 1424

ر وجود تدر کتب تفسیری شیعه نیز مباحثی البته به صورت صریح اما در باب این موضوع
ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ »ذیل قسمت اخیر آیه محاربه یعنی  دارد. راوندی
ن است گناها ی کسانی که معتقدند اقامه حدود کفارهاین آیه، گفته»نویسد: می« عَذَابٌ عَظِیمٌ

کند که در آخرت کند، چراکه خداوند متعال با وجود اقامه حد بر آنها، بیان میاطل میرا ب
 (.1/367ق، 1405)راوندی، « نیز عذاب بزرگی برای آنان است

شهرآشوب مازندرانی، کار برده است )ابننیز عیناً چنین تعبیری را به شهرآشوبابن
اند دنین استداللی را تا حدودی به حق مینیز در ذیل این آیه چ (. طباطبایی2/86ق، 1369

                                           
 معنى مقیم است.ه قاطن ب قاطن است، و . جمع4



 اسالمی فقه در اخروی عقوبت بر حدود ثیرأت ادله واکاوی

 

  

115 

ارم خورد )مک(. در تفسیر نمونه نیز چنین استداللی به چشم می5/327ق، 1390)طباطبایی، 
 (.4/362ش، 1371شیرازی، 

 
 نقد و بررسی ادله. 2-2

دانند و با توجه به نظران مطلقاً اجرای حد را موجب تطهیر ذنوب نمیاین گروه از صاحب
دانند. محاربه، در تمامی جرایم حدی، مجرم را مستوجب عقوبت دنیوی و اخروی میآیه 

که تعمیم حکم محاربه به سایر حدود، نیازمند دلیل است و بدون این دلیل، استناد به درحالی
آیه محاربه در تمامی حدود صحیح نیست. گرچه توجه این گروه به ضرورت توبه با مبانی 

دن فرد شاما وجود روایات مورد استناد قائلین به نظر اول که به پاکقرآنی سازگارتر است، 
 اند، مانع از تمسک اطالق ضرورت توبه است.مجرم با اجرای حد تصریح کرده

 
 الناساهلل و حقوق. دیدگاه سوم: تفصیل بین حقوق3

اساس  ( و نووی بر3/33ق، 1415، شنقیطیتوان به شنقیطی )از جمله قائلین به این نظر می
( اشاره نمود. این گروه 3/290ق، 1415چه آلوسی از وی نقل کرده است )آلوسی، آن

بودن مطلق حدود است و اما این اطالق معتقدند اگرچه حدیث عباده، نص صریح در کفاره
الناس از شمول آن خارج است. مثالً در ارتکاب جرم اهلل حمل نمود و حقوقرا باید بر حقوق

الناسی یعنی پوشاند؛ اما جنبه حقاللهی گناه وی را میارق، جنبه حقسرقت، قطع ید س
-گردد؛ اما در حقوقماند. بنابراین اجرای حد باعث تکفیر گناه آن میمؤاخذه مال باقی می

ق، 1430؛ قصیر، 3/33ق، 1415)شنقیطی،  الناس توبه الزم و مشمول حکم آیه محاربه است
اطالق روایت خزیمة بن ثابت این است که اجرای  (. آلوسی معتقد است اقتضای1/124

 وَلَهُمْ»که با توجه به عبارت مطلق حدود، باعث سقوط مجازات در آخرت گردد؛ درحالی
در آیه محاربه، این اطالق قابل پذیرش نیست. بنابراین، باید میان « عَظِیمٌ عَذابٌ الْآخِرَةِ فِی

هلل خواهد اای که اجرای حد، کفاره حقوقبه گونه الناس قائل به تفکیک شد؛اهلل و حقوقحقوق
 مِنْ واتابُ الَُّذِینَ إِلَُّا»چنین استثنای آیه محاربه که الناس ندارد. همبود، اما تأثیری در حقوق

الناس، توبه نقشی در اهلل است، اما در مورد حقوقمخصوص حقوق« عَلَیْهِمْ تَقْدِرُوا أَنْ قَبْلِ
 جا(.)همان سقوط مجازات ندارد.

اهلل، قولی نیکو و سازگار با مبانی است، ی گروه نخست بر حقوقاگرچه حمل اطالق ادله
 که در روایات مورد استناد گروهاما چنین تقییدی باید مبتنی بر ادله محکم باشد؛ درحالی
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ه والناس وجود ندارد و قائلین به تفصیل، ادله گراهلل و حقوقاول، قیدی برای تفکیک حقوق
ین اند. بنابراین انخست را نقد جدی قرار نکرده و مستند محکمی برای نظر خود ذکر نکرده

 قول نیز بدون ارائه دلیل قابل پذیرش نیست.
 

 . دیدگاه چهارم: تفصیل بر اساس نحوه اثبات جرم4
تفصیل دیگری که در این مسئله مطرح شده، نحوه اثبات جرم نزد قاضی است. بر اساس این 

مانند  شود؛وسیله اقرار متهم ثابت شده باشد، حمل بر توبه میدر صورتی که جرم به نظر،
آمد و به حالت توبه بود. دلیل اصلی قائلین به این  قضیه زن غامدیه که نزد رسول خدا

قسمت على سبعین  لقد تابت توبة لو»پس از مرگ وی فرمود:  نظر این است که حضرت
دینه تقسیم مای کرد که اگر بین هفتاد نفر از اهلراستی که او توبهبه :من أهل المدینة لوسعتهم

او به مجازات رجم محکوم شد و جان سپرد و فرصتی برای توبه « رسد.کنی، به همه آنها می
از این تعبیر برای او استفاده کند؛ بنابراین اقرار، حمل بر توبه  نداشته که رسول خدا

ه شهادت شهود ثابت گردد، لزوماً چنین حدی مطهر نیست و به شود. اما اگر حد به وسیلمی
 (.1/92 ق،1427ابوزهو، ) توبه نیاز است

حمل اطالق ادله تطهیر مجرم از عقوبت اخروی با اجرای حدود بر نحوه اثبات جرم نیز 
که ند انظران اشاره کردهگونه که برخی از صاحبپذیرش نیست. همانبدون ارائه دلیل قابل

چنین آیه محاربه و هم -به عنوان حدیث صحیح و دلیل اصلی این باب  -حدیث عباده در 
نین چالناس و هماهلل و حقوقچنین تفصیلی وجود ندارد و تخصیص و تفصیل به حقوق

شود شدن جرم به اقرار یا شهادت شهود، در این آیه و سایر ادله روایی مشاهده نمیثابت
 (.1/124ق، 1430)قصیر، 

 
 دیدگاه پنجم: توقف .5

بودن حدود هستند و نه اعتقاد به عدم آن دارند و دلیل قائلین به این نظر نه معتقد به کفاره
ما أدری الحدود » است که از ایشان نقل شده: آنها روایت مشهور ابوهریره از رسول اهلل

ق، 1424ی، )بیهق« دانم که حدود کفاره اهل آن هست یا خیر: نمیکفارات ألهلها، أم ال
8/570.) 
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در مورد این حدیث، صحت و سقم آن و کیفیت جمع بین آن و حدیث عباده و تقدم و 
سنت اختالف زیادی وجود دارد. به طور کلی در مواجهه با تأخر هر کدام، میان فقهای اهل

 این حدیث دو نگاه کلی وجود دارد.
قبل از حدیث عباده وارد شده  اند که حدیث ابوهریرهگونه توجیه کردهبرخی از فقها این

از جانب خدا در این مسئله آگاه نشده بوده است. در پاسخ  و در آن زمان رسول اکرم
تواند بعد از حدیث گفته شده که حدیث عباده در اوان اسالم و قبل از هجرت بوده و نمی

 ر پاسخ چنینباشد. متقابالً، دابوهریره وارد شده باشد؛ چراکه اسالم ابوهریره متأخر می
که از صحابی دیگر با واسطه  اند که ابوهریره حدیث را نه از خود نبی اکرماستدالل کرده

شنیده است. به این پاسخ نیز ایراد وارد شده که صریح در این حدیث آن است که وی 
شنیده است. اما برخی دیگر از فقها در مسیر تصحیح این حدیث، اظهار  مستقیماً از پیامبر

اند که حدیث عباده متأخر از حدیث ابوهریره است؛ چراکه نه در اوان اسالم، که بعد تهداش
 (.3تا، ر.ک: شحود، بی)از فتح مکه و بعد از نزول آیه ممتحنه اتفاق افتاده است 

-ولاند و آن را به دلیل مجهبرخی دیگر از فقها نیز اساساً به تضعیف این حدیث پرداخته

 جا(.دانند )همانآن، قابل استناد نمی بودن برخی از راویان
 

 نظریه مختار
بودن حدود یا به صورت مطلق به کفاره نظرانگونه که اشاره شد برخی از صاحبهمان

پذیرند. بعضی دیگر نیز به انحای مختلف قائل به تفصیل معتقدند یا اینکه مطلقاً آن را نمی
 اشکاالت متعددی به هر کدام وارد بود.اند و اما ادله هر گروه ناتمام بود و شده

راهی را برگزید که  توانهای مختلف میموجود و استداللهای دیدگاه با مداقه در ادله
ه در صورتی ک اشکاالت وارده را نداشته و با مبانی و ادله نیز سازگار باشد. بر این اساس

مجرم را فراهم آورد، اهلل محض باشد و اجرای مجازات سبب پشیمانی جرم حدی از حقوق
، الناساهلل و حقوقاین عقوبت کفاره وی از کیفر اخروی خواهد بود. تفکیک میان حقوق

اگرچه در دیدگاه سوم نیز آمده بود، اما تفاوت نظر مختار و دیدگاه سوم در این است که 
روهها سایر گاوالً، قائلین نظر سوم، در تأیید نظر خویش ادله محکمی ارائه نداده و نیز دالیل 

که در نظریه مختار، ضمن نقد ادله بقیه دیدگاهها، به ادله قرآنی را نقد نکرده بودند؛ درحالی
شود. ثانیاً و مهمتر اینکه در نظریه مختار، بر وجود پشیمانی در فرد مجرم و روایی استناد می
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اشاره نشده در اثر اجرای مجازات تأکید شده است، اما این نکته در مطالب دیدگاه سوم 
 است.

در توضیح نظر مختار، ضروری است که سه مالحظه را در نظر داشت. این مالحظات با 
 آید:دست میای که ذیل دیدگاههای مختلف ارائه شد، بهکاوش در ادله

 
 الناساهلل از حقوق. ضرورت تفکیک حقوق1

اللهی مانند زنا و ملحقات توان به دو دسته تقسیم نمود. اول، جرایم حقجرایم حدی را می
الناسی مانند قذف و سرقت. البته در آن، شرب خمر، محاربه و ارتداد. دوم، جرایم حق

الناسی بودن برخی از جرایم نیز اختالف است؛ مانند سرقت که بعضی آن را اللهی یا حقحق
(. عالوه 1/5ش، 1377دانند )موسوی اردبیلی، الناسی میاللهی و برخی دیگر آن را حقحق

توان مطلقاً آنها را توان دریافت که نمیاللهی حدود، میبر این، با دقت نظر در جرایم حق
ا اهلل است، اماللهی دانست. مثالً اگر چه جرم زنای مطاوعی )با رضایت طرفین( از حقوقحق

 ایترضاللهی محض دانست، چراکه به دلیل عدمتوان جرم حقزنای به عنف و اکراه را نمی
اهلل تضییع شده است. پس در بسیاری از جرایم الناس نیز در کنار حقیکی از طرفین، حق

 آمیخته است. الناس با هم اهلل و حقحدی، حق
یستند اهلل محض نبا درنظرداشتن توضیحات فوق، باید توجه داشت که برخی از حدود، حق

اهلل و گونه موارد، حقه در اینکه اجرای حد را بدل از مجازات اخروی جرم بدانیم؛ بلک
شود، الناس هردو با هم وجود دارد. مثالً در مورد زنایی که به صورت مطاوعی انجام میحق

الناسی از کسی ضایع نشده است؛ بنابراین در این جرم، پذیرش به دلیل رضایت طرفین، حق
ف و اکراه اتفاق تر از موردی است که زنا به صورت عنبودن اجرای مجازات آسانکفاره

اللهی مبرُّی افتاده است؛ چراکه در این مورد نهایتاً اجرای مجازات، مجرم را از جنبه حق
الناسی نیز وی را بری دانست؛ زیرا حیثیت و آبروی مکرَه توان از جهت حقکند؛ اما نمیمی

طعاً گردد، بنابراین مجرم قمخدوش شده و مجازات مجرم، موجب اعاده حیثیت مکرَه نمی
 آمرزیده نخواهد بود.

این نکته، با دقت در دو روایت نخست که مورد استناد فقهای شیعه قرار گرفته است، قابل 
در مورد عقوبت اخروی مردی که  دریافت است. در روایت اول، راوی از امام صادق

مجازات »بر او جاری شده، سؤال نموده است و در روایت دوم نیز به شرح « حد رجم»
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گونه که مشاهده پرداخته شده است. همان شراحه همدانیه توسط امیرالمؤمنین« رجم
شود، هر دو روایت در مورد زنای محصنه که مجازات آن رجم است، صادر شده و می

ای است که به صورت مطاوعی دانیم رجم، مجازات محصن یا محصنهطور که میهمان
رت اهلل محض است؛ چراکه در صوت مبتنی بر حقمرتکب زنا شده باشد، بنابراین این دو روای

ی شد. همین نکته در قضایابرای مجرم در نظر گرفته می« قتل»بودن، مجازات عنف یا اکراهی
سنت چون ماعز بن مالک، زن غامدیه و زن جهنیه که مورد استناد فقهای اهلمعروفی هم

که مجازات « مجازات رجم»ورد قرار گرفته نیز وجود دارد و تمامی موارد فوق عیناً در م
اللهی محض است، صادر شده است. پس محل صدور روایات متعددی که مورد جرم حق

 گونه موارد،اهلل محض است که در ایناستناد فقهای شیعه و سنی قرار گرفته، در حقوق
در کفاره بودن  مجازات رجم، کفاره گناه مرتکب خواهد بود. بنابراین، کالم معصومین

توان از اطالق آن استفاده اللهی محض خواهد بود و نمیرای حد، منصرف به جرایم حقاج
نموده و حکم آن را به همه حدود تعمیم داد. الزم به ذکر است اگرچه روایت سوم که در 

الوسایل نقل شده مطلق است و مقید به نوع جرم و مجازات مشخصی نشده است، مستدرک
و روایت اول، اطالق این روایت نیز باید بر مقیدات فوق حمل اما با توجه به مقیدبودن د

 زنند.گردد. در واقع دو روایت نخست، روایت سوم را تقیید می
 

 . ضرورت تفکیک کیفیت اثبات جرم2
نکته دیگری که در تأیید نظر مختار قابل ارائه است، بحث نحوه اثبات جرم حدی است. 

با اقرار مجرم ثابت شده با مواردی که جرم با شهادت رسد میان مواردی که جرم نظر میبه
شهود ثابت شده باشد، تفکیک ضروری است. زیرا در جایی که مجرم خود به جرم اقرار 

 تر است تا جاییبودن حدود قابل پذیرشخرد، کفارهکند و مجازات را به جان خویش میمی
تواند قرینه توبه و پشیمانی می گردد؛ چراکه اقرار متهمکه جرم به شهادت شهود ثابت می

اجرای  رغمکه در شهادت شهود، توبه ثابت نیست و حتی ممکن است علیقرار گیرد؛ درحالی
موارد  گونهقدر متجری و گستاخ باشد که اظهار توبه ننماید. پس در اینمجازات، مرتکب آن

 نیز حکم به تکفیر ذنوب مجرم مشکل است. 
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، طریقه اثبات جرم ذکر نشده، اما بر اساس منقول از امام صادقهر چند در روایت اول 
آمد و ضمن اقرار  روایات موجود، در قضیه شراحه همدانیه، وی خود، نزد امیرالمؤمنین

 به زنا، خواهان طهارت از گناه با اجرای حد شد. 
آنها از در قضایایی مانند ماعز، زن غامدیه و زن جهنیه نیز به تصریح روایات، جرایم 

(. عالوه بر آن، توبه و پشیمانی نیز در 3/3ق، 1387طریق اقرار ثابت شده بود )طوسی، 
به تکفیر ذنوب آنها،  ی حضراتبنابراین اشاره حاالت تمامی افراد فوق واضح بوده است؛

 باید حمل بر اقرار، پشیمانی و توبه آنها شود، نه صرفاً اجرای مجازات.
 

 یاست کیفری اسالم. ضرورت توجه به س3
تفاده گونه استوان بدان اشاره نمود، این است که از اطالق آیات قرآن ایننکته دیگری که می

شود که هیچ جرم و گناهی بدون توبه و اصالح عمل قابل بخشایش نیست و سیاست می
 ؛39 ،به عنوان مثال ر.ک: مائدهکیفری اسالم این است که مجرم را به توبه و تنبه برساند )

، حجراتماند. )( و کسی که از جرایم خویش توبه نکند، ظالم باقی می60مریم، ؛54انعام، 
ای به آمرزش از طریق اجرای مجازات ندارند جا که اوالً آیات قرآن اشاره( بنابراین از آن11

بودن به کفاره رسد اعتقادنظر میو ثانیاً توبه تنها شرط اصلی تکفیر ذنوب دانسته شده است، به
 صرف اجرای مجازات، با آیات قرآن در تنافی باشد.

ر تاز طرف دیگر، برخی از جرایم حدی مانند محاربه، زنا و لواط به عنف، اساساً سنگین
که در قرآن برای قتل، به صورت توان درحالیرسد نمینظر میاز جرم قتل نفس هستند. به

( به آمرزش محارب، و زانی و 93، ءنسامطلق خلود در آتش در نظر گرفته شده است، )
 الئط به عنف به صرف اجرای مجازات قائل بود.

 
 نتیجه

ند. ابودن یا نبودن حدود، به بحثهای مبسوطی پرداختهسنت، در مورد کفاره. فقهای اهل1
بودن حدود هستند؛ اما نظرات سنت )ایشان( با ارائه دالیلی قائل به کفارهاغلب فقهای اهل

 شود. در میان ایشان دیده می دیگری نیز
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 اند؛ ولی اشاراتسنت به این بحث نپرداخته. فقهای امامیه به گستردگی فقهای اهل2
کوچکی در باب این موضوع در میان آثار آنها قابل دریافت است. ایشان نیز اختالفاتی در 

 این زمینه دارند.

معتقدند یا اینکه مطلقاً آن را بودن حدود یا به صورت مطلق به کفاره نظران. صاحب3
وه ناتمام اند اما ادله هر گرپذیرند. بعضی دیگر نیز به انحاء مختلف قائل به تفصیل شدهنمی

کدام را توان نظر هیچرسد نمینظر میبه بود و اشکاالت متعددی به هر کدام وارد بود.
 پذیرفت.

دیدگاهی ارائه داد  توانختلف میموجود و استداللهای دیدگاههای م . با مداقه در ادله4
ر د که اشکاالت وارده را نداشته باشد و با مبانی و ادله نیز سازگار باشد. بر این اساس

اهلل محض باشد و اجرای مجازات سبب پشیمانی مجرم را صورتی که جرم حدی از حقوق
 فراهم آورد، این عقوبت کفاره وی از کیفر اخروی خواهد بود.
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؛ بیروت، الدار ، دمشق، دارالقلمالمفردات في غريب القرآن راغب اصفهانی، حسین بن محمد، -
 ق.1412 الشامیة،

، نجفی اهلل مرعشیکتابخانه آیة، قم، فقه القرآن في شرح آيات األحكاماهلل، راوندی، سعید بن هبة -
 ق.1405

 .م1990، ةدارالمعرف، ، بیروتتفسير المنار ،رضا، محمد رشید -

 ق.1413، ، قم، مؤسسه المنارالشرعية األحكام جامع سبزوارى، سید عبداألعلى، -
 ق.1414ة، دارالمعرف، بیروت، المبسوط سرخسی، محمد بن احمد، -
 ق.1410، بیروت، دارالمعرفة، األمشافعی، محمد بن ادریس،  -

 تا.نا، بیجا، بی، بیالدروس الخطب و ةموسوع ،نایف بن علی شحود، -

، ردارالفک ،بیروت، أضواء البيان في إيضاح القرآن ًالقرآن، األمین بن محمدمحمد ،شنقیطی -
 ق.1415

ف ، قم، مؤسسة المعارلي تنقيح شرائع اإلسالمإمسالك األفهام  الدین بن علی،شهید ثانی، زین -
 ق.1413، ةاإلسالمی

، بیروت، مؤسسة األعلمی للمطبوعات، الميزان في تفسير القرآنطباطبایی، سید محمدحسین،  -
 ق.1390

ار إلحیاء اآلث ، تهران، المکتبة المرتضویةالمبسوط في فقه اإلمامية طوسی، محمد بن حسن، -
 ق.1387، الجعفریة

 ش.1365، ة، تهران، دارالکتب اإلسالمیتهايب األحكام ،همو -
 تا.نا، بیجا، بی، بیمعجم المصطلحات و األلفاظ الفقهيةالرحمن، محمود، عبد -
 تا.نا، بیجا، بی، بیدروس للشيخ سلمان عوده ،سلمان بن فهد ه،عود -
 ا.تقم، منشورات دارالرضی، بی، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير فیومی، احمد بن محمد، -
 تا.نا، بیجا، بی، بیإکمال المعلم شرح صحيح مسلم عیاض بن موسی، عیاض، قاضی -
 ق.1412، تهران، دارالکتب اإلسالمیة، قاموس قرآناکبر، قرشی، سید علی -
-ار ابنددمام،  ،الكريم في تفسير القرآن ةالوارد ةحاديث المشكلاأل، حمد بن عبدالعزیزا ،قصیر -

 ق.1430 ،جوزیال

 تا.ی، بدارالفکر، بیروت، الصنائع في ترتيب الشرائعًدائع  کاسانی، ابوبکر بن مسعود، -
 ق.1407، ةسالمی، تهران، دارالکتب اإلالكافي کلینی، محمد بن یعقوب، -
 ق.1412، قم، دارالقرآن الکریم، الدر المنضود في أحكام الحدودگلپایگانى، سید محمدرضا،  -
 ق.1432، دار کنوز إشبیلیا، ریاض، المستقنعالمطلع على دقائق زاد  ،عبدالکریم بن محمد، الحم -
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، تهران، المکتبة اإلسالمیة، شرح الكافي االصول و الروضةمازندرانى، محمدصالح بن احمد،  -
 ق.1382

 ا.ت، تهران، دفتر انتشارات اسالمى، بیحدود و قصاص و ديات مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، -

 ق.1404، تهران، دارالکتب اإلسالمیة، الرسولمرآة العقول في شرح أخبار آل  ،همو -
 ق.1406، اهلل مرعشی نجفیکتابخانه آیة، قم، مالذ األخيار في فهم تهايب األخبار ،همو -
فرهنگ  یادبنقم،  ،روضة المتقين في شرح من اليحضره الفقيهمجلسی، محمدتقى بن مقصودعلى،  -

 ق.1406ور، پاسالمى کوشان
رعشى اهلل م، قم، کتابخانه آیةالسرقة على ضوء القرآن و السنةالدین، شهابمرعشى نجفى، سید  -

 ق.1424نجفى، 
 تا.حیاء التراث العربی، بیإ، بیروت، دارصحيح مسلم ،نیشابوری مسلم بن حجاج -
-مدرسه امام علی بن ابی، قم، انوار الفقاهة ـ کتاب الحدود و التعزيراتمکارم شیرازى، ناصر،  -

 ق. ،1418طالب

 ش.1371، تهران، دارالکتب اإلسالمیة، تفسير نمونه همو، -
 ش.1377، قم، دانشگاه مفید، فقه الحدود و التعزيرات موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، -
بیروت، دارإحیاء التراث العربی،  ،جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم نجفی، محمدحسن، -

 ق.1404
 بیتآل ال ة، بیروت، مؤسسمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل نوری، حسین بن محمدتقی، -

 ق.1408، إلحیاء التراث
 تا.، بیروت، دارالفکر، بیالمجموع شرح المهاب نووی، یحیی بن شرف، -
، قم، مؤسسه البيت اهل لماهب طبقاً اإلسالمي الفقه موسوعة هاشمى شاهرودى، سید محمود، -

 ق. ،1423بیتبر مذهب اهلالمعارف فقه اسالمى  دائرة


