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 مشروعيت رجم و حد يا تعزير بودن آن 

 از ديدگاه مذاهب اسالمي 

  1منيوعابدين م

 )25/3/1392: ، تاريخ پذيرش20/12/1390: تاريخ دريافت(

 
  چكيده

شرعي است و روايات  كيفري رجم كه در عداد مجازاتهاي اسالمي آمده، بدون ترديد

و در جوامع حديثي معتبر امت اسالمي روايت شده  بودهمربوط به آن از روايات مشترك 

است و قابل انكار نيست و انكار آن روايات براساس استقباح ظني صورت گرفته است و 

حدي يا تعزيري دانستن رجم براساس اجتهاد فقهاي اسالمي بوده است و . اعتبار ندارد

رعي قطعي در حكم به حدي بودن آن وجود ندارد و با توجه به اجتهادي بودن مالك ش

تقسيم مجازات به حد و تعزير، هيچ منع شرعي و اجتهادي براي تعزيري دانستن رجم 

وجود ندارد و حاكم شرع براساس اختيارات خودش و مطابق مصلحتي كه تشخيص 

. يير آن به مجازات تعزيري ديگر استدهد، مجاز به اقامه مجازات تعزيري خاص يا تغ مي

يكي از آثار تعزيري دانستن رجم آن است كه عدم اجراي تعزير خاص، تعطيل شدن 

حكمي از احكام الهي يا انكار حكمي از احكام الهي نيست؛ بلكه با تشخيص نبود مصلحت 

از سوي حاكم عادل و صاحب واليت شرعيه اجرا نشده است؛ زيرا اجراي حكم تعزيري 

  .ها ضروري نيستخاص در تمام نمونه

  .د، تعزير، اسباب حد، مصلحت، اختيار حاكم، مجازاترجم، ح: هاهكليدواژ
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  مقدمه

اند، رجم از جمله مجازاتهايي كه فقيهان مذاهب اسالمي براي جرايم در جزاي اسالمي برشمرده

سرخسي، ؛ 8/2ش، 1351؛ طوسي، 5/365ق، 1416طوسي، : ك.ر(ار كردن است يعني سنگس

سنگسار ). 337و333، 330، 5/317ق، 1422؛ حلي، 2/430ق، 1406رشد، ؛ ابن9/36ق، 1409

شود كه حال اين سؤال مطرح مي. مختص زناكار محصن و محصنه، يكي از مجازاتهاي لواط است

آيا زن و مرد زناكار در صورت احصان حتماً بايد سنگسار شوند يا اينكه سنگسار آنها جايز است 

ر سنگسار انجام نگرفت، وظيفه شرعي ترك نشده و معصيت و جرمي در اجراي حدود و و اگ

در حالي كه اگر سنگسار كردن الزامي و واجب باشد، ترك . مجازات شرعي اتفاق نيفتاده است

سنگسار، ترك وظيفه شرعي و خود نوعي جرم است و مجازات دارد مگر آنكه حاكم شرعي 

مصلحت را در تعطيلي رجم بداند كه در اين صورت اجرا نكردن براساس مصالح عاليه اسالم، 

در صورتي كه سنگسار كردن محصن و محصنه، حكم . رجم، عمل به اسالم و تكليف شرعي است

جواز داشته باشد و واجب نباشد آيا سنگسار كردن اولويت دارد يا ترجيح به تازيانه زدن است؟ و 

زات جايگزين ممكن است؟ يعني ممكن است به جاي نيز آيا براساس حكم جواز سنگسار، مجا

  .سنگسار كردن مجازات ديگري تعيين و اجرا شود

 
  ماهيت رجم

گيري نسبت به ماهيت رجم  و پاسخ به اين پاسخ به سؤاالت مطرح شده، مستلزم تحقيق و موضع

شود  سؤال است كه آيا رجم از حدود است يا از تعزيرات؟ زيرا هر حكمي نسبت به رجم داده

  .براساس حد يا تعزير بودن آن است

توان مجازات ديگري را جايگزين آن كرد، اگر رجم از حدود باشد، تغيير آن جايز نيست و نمي

ترك آن معصيت و اجرا نكردن آن جرم است و بايد حتماً اجرا شود مگر آنكه مصلحتي از مصالح 

فقيه از اجراي آن ممانعت تي وليعاليه اسالم، مقتضي عدم اجراي آن باشد كه در چنين صور

گونه كه اجراي هر حدي از حدود اسالم، عمل كردن به وظيفه و تكليف خواهد كرد، يعني همان
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شرعي است، منع از اجراي هر حدي از حدود اسالم نيز در صورت اقتضا، عمل به وظيفه شرعي 

بديهي است كه مكلف در . ندكاست كه حاكم براساس مصالح اسالم و امت اسالمي به آن اقدام مي

فقيه زمان است كه فرمان به اجراي حدود خواهد داد يا اجراي حدود يا ممانعت از اجراي آن، ولي

امر مسلمانان، براي بر وفق مصلحت از اجراي حدود ممانعت خواهد كرد؛ زيرا حاكم شرع و ولي

؛ محقق حلي، 312و17/287ق، 1428حلي، : ك.ر(نصب شده است  حفظ مصالح و اعمال مصالح

بنابراين اصل اولي ). 38/233ش، 1363؛ نجفي، 13/380ش، 1324؛ عاملي، 4/804ق، 1403

تا، امام خميني، بي: ك.ر(در حدود، تكليف به اقامه آن است كه اجراي حدود، عين مصلحت است 

لي و حاكم با مصلحت معارض و مزاحم كه اعظم از مصلحت اجرا باشد، فرمان به تعطي) 2/467

  .دهد و حد قابل تغيير نيستدهد ولي حد را تغيير نميآن مي

اما اگر رجم، تعزير باشد ممكن است نسبت به فردي اجرا شود و نسبت به ديگري اجرا نشود، 

شود؛ ممكن است شخصي با تازيانه تعزير شود و شخصي ديگر بنابراين تعزير افراد متفاوت مي

كند، ضي در اجراي تعزير براي تمام افراد يك حكم صادر نميبر اين اساس، قا. حتي سنگسار شود

كند تا اينكه آن شخص را از ارتكاب  بلكه نسبت به هر شخصي حكم تعزيري خاصي صادر مي

تا، ؛ طرابلسي، بي5/349ق، 1422؛ حلي، 5/497ق، 1416طوسي، : ك.ر(گناه و جرم بازدارد 

  ).7/64ق، 1328؛ كاشاني، 4/134ق، 1429؛ مرغيناني، 96

 
  مشروعيت رجم

) ص(سنّت عملي از پيامبر. نسبت به مشروعيت رجم هم سنّت عملي وجود دارد و هم سنّت قولي

ق، 1403شافعي، : ك.ر(ر ابن خطاب و از بعضي خلفا مانند عم) ع(و از حضرت علي

خلفاي راشدين به اجماع علما حد «: است  بر اين اساس، عبدالرحمن جزيري گفته). 167و6/144

» نكر نشمرده استيك از آنها اقامه حد رجم را انكار نكرده و آن را ماند و هيچرجم را اقامه كرده

  ).5/60ق، 1406جزيري، (
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بر اقامه رجم وجود دارد، بسيار اندك ) ع(و علي) ص(البته مواردي كه از سنّت عملي پيامبر

آن  لك اسلمي از صحابهرجم ماعز ابن ما: عبارت است از) ص(سنّت عملي پيامبر اكرم. است

؛ حاكم 202-11/195تا، ؛ مسلم، بي4/178تا، ؛ بخاري، بي3/447تا، حجر، بيابن: ك.ر(حضرت 

؛ بيهقي، 11/201تا، م، بيمسل: ك.ر(و رجم بانويي از طايفه غامدي ) 4/316تا، نيشابوري، بي

ر مردي يهودي و سنگسا) 5/87تا، ؛ قرطبي، بي4443ق، ح1371؛ ابوداود، 8/212ق، 1355

و سنگسار ) 5/83تا، ؛ قرطبي، بي11/20تا، ؛ مسلم، بي182و4/177تا، بخاري، بي :ك.ر(

تا، بخاري، بي: ك.ر(توسط أنيس  و) ص(كارگري كه با همسر كارفرمايش زنا كرد، به دستور پيامبر

  ).11/206تا، ؛ مسلم، بي183و181، 4/178

بخاري، : ك.ر(ره شده است نيز اشا) ع(يله امام عليدر منابع به سنّت عملي اقامه رجم به وس

ني، ؛ كلي10/47ش، 1390؛ طوسي، 4/16تا، بابويه، بي، ابن5/87تا، ؛ قرطبي، بي4/176تا، بي

همچنين در برخي منابع، از سنّت اقامه رجم ). 28/103ق، 1412؛ حرعاملي، 7/185ق، 1388

كه براي رعايت اختصار از ) 167و6/144 ق،1403شافعي، (طاب ياد شده است توسط عمر ابن خ

  .نقل آنها خودداري شد

و خلفاست، سنّت قولي نيز بر رجم ) ص(دهنده سنّت عملي پيامبرعالوه بر موارد فوق كه نشان

  :كنيمداللت دارد كه به برخي از آنها اشاره مي

ي قد جعل اهللا خذوا عنّي خذوا عنّ«: فرمودند) ص(عبادة بن صامت روايت كرده است كه پيامبر

تا، مسلم، بي(» لد مائة و الرجملهن سبيالً البكر بالبكر جلد مائه و نفي سنة و الثّيب بالثّيب ج

  2).190و11/188

                                           

فكان مما «: بوده است قرآنادعا كرده است كه آيه رجم در ) ص(عمر ابن خطاب نقل شده كه بر باالي منبر رسول خدااز . 2

و رجمنا بعده فأخشي ان طال بالناس زمان أن يقول ) ص(آية الرجم قرأناها و وعيناها و عقلناها فرجم رسول اهللا) ص(اُنزل عليه

ضن زني اذا أحصن من الرجال و النساء اذا قامت قائل ما نجد الرجم في كتاب اهللا فَيا اهللاُ و أَنَّ الرّجم حق ملّوا بترك فريضة أَنزَلَه

آيه ) ص(؛ يعني از جمله آيات نازله بر پيامبر)11/191تا، ؛ مسلم، بي4/179تا، بخاري، بي(» بل او االعترافالبينة او كان الح

.  رجم را اقامه كرد) ص(پيامبر خدا. ايمب خودمان سپرديم و به معناي آن انديشيدهرجم بوده است كه آن را قرائت كرديم و در قل

ايم در نتيجه گمراه شوند و واجبي را كه بعد از آن حضرت ما رجم را اقامه كرديم تا نگويند كه در كتاب خدا آيه رجم را نيافته
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وجود احاديث متحدالمضمون در جوامع حديثي فريقين، صحت مضمون و معناي آنها را تقويت 

  .شود كند و موجب اشتراك ديدگاه فريقين ميمي
 

  رباره مشروعيت رجمديدگاه فقها د

ترين دليل مشروعيت  اي درباره رجم زناكار محصن و محصنه وجود ندارد، مهم با توجه به اينكه آيه

باشد، بنابراين الزم است ديدگاه ) ع(و ائمه معصومان) ص(تواند سنّت قولي و عملي پيامبررجم، مي

  .علما را درباره مشروعيت رجم و مستندات آن، بررسي كنيم

اند، چنان كه آثار فقهي اهل اسالم، مسلمانان رجم را از جمله مجازاتهاي اسالمي دانستهبنابر 

ان المسلمين أجمعوا علي أن حد المحصنين الرجم اال فرقه من اهل «: است  رشد قرطبي گفتهابن

؛ يعني مسلمانان از تمام )2/430ق، 1406رشد، ابن(» كل زان الجلداألهواء فانهم رأوا أن حد 

. ها اجماع دارند بر اينكه كيفر و حد زن و مرد زناكار محصن، سنگسار شدن استها و نحلهقهفر

فقط يك فرقه از آنها كه اهل پيروي از هواهاي شيطاني و نفساني هستند، عقيده دارند كه حد هر 

  .زناكاري در هر شرايط همان تازيانه زدن است

سنگسار كردن زناكار محصن، واجب «: است  شيخ طوسي از ائمه فقه در مذهب اماميه گفته

اند در شرع از خوارج نقل شده كه آنها گفته. تمام فقيهان اهل اسالم نيز همين عقيده را دارند. است

) ص(كيفر سنگسار نيامده است و در سنّت متواتر پيامبر قرآنما رجم وجود ندارد؛ زيرا در ظاهر 

  .»نيز رجم وجود ندارد

ي در كيفر شرعي شمردن رجم در ميان مذاهب اسالمي وجود نداشته است غير از خوارج، مخالف

ق، 1429مرغيناني، : ك.ر(ر دارند و همه مذاهب اسالمي در كيفر شرعي دانستن رجم اتفاق نظ

؛ حسيني دمشقي، 522تا، ؛ زهري غمراوي، بي522تا، ؛ نووي، بي87-5/83تا، ؛ قرطبي، بي4/74

تا، حزم، بي؛ ابن10/118ق، 1392قدامه، ؛ ابن1517م، 2004ي، مفلح مقدس؛ ابن2/110تا، بي

                                                                                                           

درستي كه اقامه سنگسار بر كسي كه مرتكب زنا شود، به) پس بدانيد. (خداوند متعال نازل كرده است به علت گمراهي ترك كنند

 .چه از مردان باشند چه از زنان، در صورتي كه بينه بر عمل او اقامه شود يا اينكه باردار شود يا اعتراف كند، حقّ است
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؛ محقق حلي، 8/2ش، 1351؛ طوسي، 342و679، 195ق، 1426؛ صالح باجو، 11/233

 ).5/303ق، 1422؛ حلي، 4/150ق، 1403

اند و تمام نتيجه بررسي اين است كه امت اسالمي اجماع بر مشروعيت رجم در اسالم داشته

از . القول هستند و بر آن تأكيد نيز دارنداهل اسالم بر شرعي بودن كيفر رجم متفقفقيهان و علماي 

آيد، كيفر رجم را همين جهت، در تمام كتب فقهي جهان اسالم بحث كيفر زناكار محصن به ميان مي

به منابع اخير در ذكر نظر مذاهب اسالمي مراجعه (كنند عنوان و بر ثابت بودن آن استدالل مي

نيز نقل شده كه بر كيفر رجم براي زن و مرد زناكار محصن اجماع ) ص(از صحابه پيامبر). شود

ق، 1429؛ مرغيناني، 422و1/132ق، 1417زهره، ؛ ابن5/366ق، 1416طوسي، : ك.ر(اند داشته

  ).2/110تا، ؛ حسيني دمشقي، بي4/74

 
  نسبت به مشروعيت رجم ها برخي شبهه

وي اعالن داشته كه . ال برده، نسبت به آن تشكيك كرده استابوزهره مشروعيت رجم را زير سؤ

دستور به رجم ) ص(نسبت به احاديث و آثار نبوي پيرامون رجم كه در آنها روايت شده كه پيامبر

حتي به سنگسار ) ص(كند كه پيامبرايشان در اين مسئله تشكيك مي. اند، صددرصد شك داردداده

از ديگر ترديدكنندگان در مشروعيت ). 391ق، 1425زرقا، : ك.ر(داده باشند  كردن يك نفر دستور

آن را زير سؤال برده عقوبة االعدام بين البقاء و االلغاء رجم، سالم الحاج ساسي است كه در كتاب 

. منشأ پيدايش ترديد و شبهه اوالً خشن بودن سنگسار است. است  و اسالمي بودن آن را انكار كرده

جزيري، (» موت شنيع«و ) 9/39ق، 1409سرخسي، (» أفحش العقوبات«ه چنان كه از آن تعبير ب

همانا كيفر «: بنابراين ابوزهره در بيان علل ترديد خود گفته است. شده است) 5/53ق، 1406

بارترين كيفر كند، قساوتسنگسار در ميان تمام كيفرهايي كه انسان در مجازات مرگ تصور مي

اند، مجازات مكرم اسالم كه داراي قلب بسيار مهربان و رئوف بوده توان تصور كرد پيامبرنمي. است

مرگ را بر اين كيفر كه نشانه باالترين مرتبه قساوت است، منطبق كرده باشند؛ مجازاتي كه دل هر 

ثانياً پيدايش افكار جزايي جديد كه از مجازات ). 391ق، 1425زرقا، (» لرزانداي را ميشنونده
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- ستند، تأثيرگذار بوده و موجب بازانديشي درباره رجم شده و ترديدهايي را بهگردان هاعدام روي

  .وجود آورده است

فقط  قرآناي كه براي توجيه ترديدها در مشروعيت سنگسار ارائه شده، عبارتند از اينكه در ادله

و ميان زناكار محصن و غير ) 2نور، (يك حد براي زنا آمده كه همان زدن صد تازيانه است 

. از مجازات سنگسار چيزي گفته نشده است قرآنمحصن تفاوتي قائل نشده است، بنابراين در 

چنان كه عبدالرحمن جزيري گفته است كه مخالفان مشروعيت سنگسار، كه از نظر ايشان خوارج و 

بعضي از معتزليها همانند نَظَّام و ياران ايشان هستند، مستندي براي غيرشرعي دانستن سنگسار 

ابوزهره نيز همين استدالل را به ). 5/69ق، 1406جزيري، (نيامده است  قرآنند، جز اينكه در ندار

دليل ديگري كه ابوزهره ). 2/63ش، 1385؛ زراعت، 391ق، 1425زرقا، : ك.ر(ار برده است ك

در مجازات زنا ميان برده و آزاد تفاوت  قرآنبراي اثبات نظريه خودش عنوان كرده، اين است كه 

البته آيه درباره ). 25نساء، (ها قرار داده است ها را نصف مجازات آزادهشده و مجازات برده قائل

ها ها را نصف مجازات آزادهزناي كنيزان است، ولي فقها حكم را مطلق گرفته و مجازات برده

ق، 1403؛ شافعي، 4/78ق، 1429؛ مرغيناني، 5/321ق، 1422حلي، : ك.ر(اند دانسته

ها در صورت احصان مرتكب زنا شوند، بر اين اساس اگر برده). 523تا، نووي، بي، 168و6/146

شود اقامه نصف سنگسار نسبت به آنها معنا ندارد، زيرا سنگسار كيفري است كه منجر به مرگ مي

  ).391ق، 1425زرقا، (پذيرد و نصف شدن نمي
 

  نقد ديدگاه غيرشرعي بودن رجم

توان خشن بودن آن را بسيار خشن است، ترديدي نيست و نمي هايدر اينكه رجم از مجازات .1

، ترديدپذير نيست؛ )107انبياء، (، براي جهانيان رحمت است )ص(همچنين، اينكه پيامبر. انكار كرد

ترين فرد براي تمام انسانها بوده و رأفت او گسترده و فراگير است تا قطعاً پيامبر اسالم مهربان

اني مشمول رأفت و رحمت آن حضرت هستند، بنابراين سركوب، تحقير، جايي كه افراد مجرم و ج

طرد و امثال آن، جزء سيره آن حضرت نبوده است، بلكه ايشان به افراد، فرصت بازسازي خويش 
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به عنوان مثال، زني از طايفه . كردند كه خودشان را بيابند و بازپروري كننددادند و توصيه ميرا مي

فجور خويش به محضر مبارك آن حضرت شرفياب شد و خطاب به ايشان غامد براي اقرار به 

واي بر تو، برگرد و از : آن حضرت فرمودند. يا رسول اهللا مرا با مجازات تطهير نما: عرض كرد

چنان كه ). 11/201تا، مسلم، بي: ك.ر(ه او بازگرد خداوند متعال طلب غفران و آمرزش كن و ب

همين ). 11/199ان، هم: ك.ر(ا به مالك ابن ماعز كرده بودند پيش از آن، عين همان توصيه ر

اند، چنان كه عمرو ابن حريث براي يافتگان در دامان آن حضرت نيز داشتهسيره را پرورش

كرده بود، مراجعه ) ع(سرپرستي فرزند زني كه اقرار به فجور و درخواست طهارت از حضرت علي

كاران را بايد به خداي خودشان واگذار كنيد تا اينكه با حضرت برآشفتند و فرمودند كه گناه. كرد

شدند، و اگر راضي به مجازات افراد مي) 28/105ق، 1412حرعاملي، : ك.ر(برگردند  توبه به خدا

نه اينكه مجازات كردن خوشايند آنها بوده است، بلكه اوالً انجام تكليف الهي بوده است، چنان كه 

چهار اقرار به خداوند متعال عرض كردند كه شهادت، كامل و پس از كامل شدن ) ع(حضرت علي

ثانياً مجازاتها براي حفظ نظم، امنيت و آرامش جامعه ). همان: ك.ر(انجام تكليف، منجز شده است 

اگر طبيعت آنها لين و نرم باشد و . طبيعي است كه مجازاتها طبيعتي خشن دارند. اندشدهاجرا مي

ي ندارد و اگر ياغيان آرامش پيدا كنند، حيات را از عموم مردم سلب آزار دهنده نباشد، خاصيت

 .از اين جهت است كه در طول تاريخ و در تمام جوامع مجازات وجود داشته است. كنندمي

از خداوند متعال كه رحمان و رحيم مطلق . سنگين بودن مجازات، منافاتي با رحمت ندارد .2

در مجازات زن و مرد زناكار و در : ست، چنان كه فرموداست، دستور به شدت عمل صادر شده ا

). 2نور، : ك.ر(انجام تكليف در دين خدا رأفت نشان ندهيد و گروهي مجازات شدن آنها را ببينند 

. كاران در قيامت منظور كرده استخداي رحيم و رئوف، مطلق عذابهاي بسيار سخت براي معصيت

و از طرفي تمام رحمتها و رأفتها جلوه رحمت و رأفت  آيات عذاب بسياري دارد قرآناز طرفي، 

كران خودش عذابهاي سخت و هميشگي را خداوند متعال است و خداوند با رحمت و رأفت بي

براي كفار، مشركان و اهل معصيت منظور كرده است كه عذاب خدا نيز براي اهل معصيت رحمت 

  .كنداست؛ چرا كه آنها را تطهير مي
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ودن مجازاتي سبب سلب و نفي آن مجازات شود، باب تمايالت و هواها گشوده اگر سنگين ب .3

رحمانه بشمارد و به دلخواه سخن از نفي آن هركسي ممكن است مجازاتي را خشن و بي. شودمي

به عبارت ديگر هركسي ممكن است به استحسان حكمي را در شريعت اثبات كند و . به ميان آورد

در اين صورت، شريعت محل جوالن افراد و اشخاص . ريعت نفي نمايدبه استقباح حكمي را از ش

. كنندپسندند، از شريعت سلب ميپذيرند و آنچه را نميپسندند، ميشود؛ آنچه را از شريعت ميمي

  .ها و تمايالت افراد خواهد شددر نتيجه شريعت دستخوش اراده

ه، الزم است براي حفظ كيان آن، سبب اهميت مسئله ازدواج و احترام كانون خانوادبه .4

از جمله اين تدبيرها، تدابير جزايي و كيفري است كه نسبت به . تدبيرهاي مختلف انديشيده شود

شود؛ زيرا زنا مخالف شرافت، كرامت و فضيلت انساني رابطه غيراخالقي و زشت زنا اعمال مي

كند، به نظام رزشي را ويران ميكند، خانواده و جامعه ااست، بنيان جامعه ارزشي را تهديد مي

بنابراين زنا از . كند زند و ارتباطات زناشويي شرعي و تربيت فرزندان را فاسد ميانساب لطمه مي

به ويژه اينكه زنا با . ترين گناهان و جرايم براي حيات انساني و جامعه ارزشي است خطرناك

ج آن، رفتارهاي تربيتي و اخالقي وجود شرايط احصان، سقوط از انسانيت است كه در صورت روا

از اين جهت اهتمام به حفظ اخالقي و ارزشي جامعه، خانواده و فرد . نيز تأثيرگذار نخواهد بود

ترين مجازات براي زنا منظور شود  مستلزم آن است كه در تدبيرهاي جزايي، شديدترين و سخت

ردناك، دلسوزي نكردن در زدن زدن تازيانه د. تا فكر ارتكاب فجور از سر انسانها خارج شود

تواند و نيز سنگسار، مي) 2نور، : ك.ر(بيان شده  قرآنتازيانه و مشاهده صحنه اجراي كيفر كه در 

بهترين تدبير در بازداشتن اهل شقاوت و بدبختي نسبت به ارتكاب زنا و انجام فجور با وجود 

  .شرايط احصان باشد

. دم امكان نصف شدن رجم در حق بردگان شده استسوره نساء و ع 25استنادي كه به آيه  .5

توضيح مطلب آن است كه اگر تازيانه . ظاهراً اين استدالل از اطالق اين آيه استنباط شده است

شود، بايد در صورت الزامي بودن رجم، رجم نيز نصف شود، پس نصف شدن رجم زدن نصف مي

درباره اين استدالل . دن آن ثابت نيستممكن نيست، در نتيجه مشروع بودن رجم و كيفر شرعي بو
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بايد گفت اينكه نصف شدن رجم ممكن نيست، مورد قبول همه فقهاي اهل اسالم است و اين مقدمه 

را همه اهل اسالم قبول دارند، اما اينكه از قابل نصف نبودن، غيرشرعي بودن رجم نتيجه گرفته 

عدم قابليت نصف شدن رجم، شرط حريت شده، باعث تعجب است؛ زيرا همه فقيهان اهل اسالم از 

رشد،  ؛ ابن5/371ق، 1416طوسي، : ك.ر(اند و آزاده بودن براي تحقق احصان را استنباط كرده

؛ 523تا، ؛ زهري غمراوي، بي523تا، ؛ نووي، بي9/40ق، 1409؛ سرخسي، 2/430ق، 1406

احصان مرتكب زنا شود، يعني اگر برده در حال ). 5/321ق، 1422؛ حلي، 5/145تا، قرطبي، بي

عليه امت قطعاً اين استنباط كه متفق. شودشود و همان پنجاه تازيانه بر او زده ميسنگسار نمي

اسالمي و فقيهان مذاهب اسالمي است ترجيح دارد؛ زيرا بردگي خودش نوعي عذاب است و 

كسي كه حر است  زنا با شرافت انساني آزاده و حر منافات دارد و. حريت، شرافت و فضيلت است

اگر بردگان از . توجهي كرده استشود در حقيقت به نعمت ارزشمند حريت بيو مرتكب زنا مي

ها كرد، بلكه كيفر سنگسار آزاد هستند، نبايد بر همان قياس حكم به انتفاي سنگسار در حق آزاده

تر گرفت و  سختبه علت برخورداري از نعمت واالي آزادي، در صورت ارتكاب زنا بايد بر آنها 

را  عذاب دشوارتري را نسبت به آنها جاري كرد تا آنها از كفران نعمت بپرهيزد و ارزش آزادي

  ).9/10ق، 1409سرخسي، : ك.ر(بدانند 

اند نيامدن حكم رجم ترين مستند و دليلي كه ذكر كردههمه مخالفان شرعي بودن رجم، قوي .6

اند رجم از احكام ب اسالمي كه با قطع و جزم گفتهاست در حالي كه تمام فقيهان مذاه قرآندر 

اند، كيفري اسالم است و به صورت قطعي و مسلّم آن را به عنوان كيفر شرعي به اسالم نسبت داده

نظر هستند ولي آمده است و از اين جهت با مخالفان رجم هم قرآنكردند كه رجم در ادعا نمي

اند و درواقع در استنتاج، با مخالفان ي نبودن آن ندانستهرا دليل بر شرع قرآننيامدن حكم رجم در 

 .شرعي بودن رجم مخالفند و عقيده دارند كه رجم از راه سنت ثابت شده است

انگيزترين استنتاجي كه از اين مقدمات حاصل شد، ترديد در صحت ترين و شگفت مهم .7

سبت به ثبوت احاديث منقول، چنان كه محمد ابوزهره اعالن كرده است كه ن. احاديث رجم است

زرقا، : ك.ر(ترديد دارد  اند، شك ودستور به اجراي حكم رجم داده) ص(مبني بر اينكه پيامبر
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روايات و احاديث مربوط به رجم به حدي «: سالم الحاج ساسي نيز گفته است) 391ق، 1425

ه استاد مصطفي در حالي ك) 2/63ش، 1385زراعت، (» آن اعتماد كرد قوي نيست كه بتوان به

مجالي براي شك كردن در صحت و ثبوت احاديث و آثار وارده در رجم وجود : گويد زرقا مي

اند و پيشوايان حديث مانند بخاري و مسلم و ندارد؛ زيرا اين احاديث در كتب صحاح وارد شده

كس از آنها و هيچاند سنّت آنها را تلقي به قبول كردهپيشوايان فقه مانند ائمه چهار مذهب فقهي اهل

). 392ق، 1425زرقا، : ك.ر(در ثبوت حديثهاي متعدد مربوط به رجم شك و ترديد نكرده است 

: اند چنان كه عبدالرحمن جزيري گفته استحتي بعضي از علما، احاديث رجم را متواتر شمرده

المان و ديگر ع) 5/69ق، 1406جزيري، (» ة المجمع عليهاإن الرجم قد ثبت بالسنة المتواتر«

شافعي، : ك.ر(بت شده است اند كه رجم از راه سنّت ثافقيهان با قبول احاديث رجم اظهار داشته

ق، 1426؛ صالح باجو، 9/36ق، 1409؛ سرخسي، 2/430ق، 1406رشد، ؛ ابن6/167ق، 1403

 و بعضي ديگر حكم رجم را اصالً قابل ترديد ندانسته و به صورت ارسال مسلّمات با استناد) 195

طوسي، : ك.ر(اند به احاديث پيرامون احصان و كيفر جمع ميان جلد و رجم و امثال آن بحث كرده

؛ طباطبايي، 4/478ش، 1363؛ فخرالمحققين، 305و5/303ق، 1422؛ حلي، 8/2ش، 1351

ي، ؛ مرغينان87و5/84تا، ؛ قرطبي، بي318و41/262ش، 1363؛ نجفي، 15/441ق، 1422

ي كه تصديق احاديث را ايجاب كرده و حكم به قابل قبول بودن ؛ زيرا قواعد)4/74ق، 1429

كند كه اوالً؛ احاديث رجم احاديث مي كند، نسبت به احاديث رجم نيز حكم به تصديق و قبول مي

، 375، 1/374، ق1425جاللي، : ك.ر(سنّت است از احاديث مشترك ميان اماميه و اهل

ا نپذيريم، با مالحظه اسناد نقل و استناد به آنها در فتواهاي ثانياً؛ اگر متواتر بودن آنها ر) 385و383

ي براي معنا. (اندفقهي، حداقل از احاديث مستفيض هستند كه راويان متعدد آنها را روايت كرده

كه بعضي از آنها همانند روايت محمد ابن مسلم، زراره ) 1/128ق، 1411مامقاني، : ك.مستفيض، ر

بنابراين به صرف استقباح ترديد ) 41/319ش، 1363نجفي، : ك.ر(ند ا و فضيل صحيح شمرده شده

در آنها روا نيست كه اگر استقباح، مالك ترديد شمرده شود ممكن است احاديث بسياري با 

دهند و گونه مالكها مورد ترديد قرار گيرند، در اين صورت احاديث اعتبارشان را از دست مي اين
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بايد نقد و رد حديث، . ي ممكن است شبهه و ترديدي مطرح كندهركسي با هرگونه معيار و مالك

  .ادله عقلي يا موازين علمي و نقلي معتبر داشته باشد تا دين بازيچه هوي و هوس قرار نگيرد

  

  اختالف فقها در ماهيت رجم

پس از بحث پيرامون مشروعيت رجم الزم است درباره ماهيت رجم بحث شود كه آيا حد است يا 

رشد،  ابن: ك.ر(حد بودن كيفر رجم، اختالفي ميان فقهاي مذاهب اسالمي نبوده است  تعزير؟ در

؛ حلي، 8/2ش، 1351؛ طوسي، 186تا، ؛ طرابلسي، بي5/69ق، 1406؛ جزيري، 430ق، 1406

اخيراً بعضيها ) 263ق، 1406؛ فراء، 224؛ ماوردي، 4/74ق، 1429؛ مرغيناني، 5/303ق، 1422

اند كه كيفر تعزيري بوده باشد، چنان كه رديد كرده و احتمال قوي دادهدر حد بودن كيفر رجم ت

مصطفي زرقا از عالمان و فقيهان معاصر، در پاسخ به استفتائي كه پيرامون نظريه محمد ابوزهره از 

نظرم اين است كه مجال واسعي براي اين احتمال وجود دارد كه «: است  ايشان شده، گفته

ثابت و واقعي، دستور به رجم را به عنوان تعزير صادر كرده باشند نه به  در آن حوادث) ص(پيامبر

نياز از اي كه دارد و بيديدند در آن روزگار، زناكار محصن با همسر شرعيعنوان حد؛ زيرا مي

  ).392ق، 1425زرقا، (» ناكار مجرد داردتري نسبت به ز ارتكاب زنا است، نياز به بازدارنده قوي

 

  حد يا تعزير بودن معيار و مالك

شود اگرچه در تقسيم مجازات اسالمي به حد و تعزير اختالفي وجود ندارد، اما چگونه مي

اي تشخيص داد كه مجازاتي، حدي است يا تعزيري؟ پاسخ اين است كه، معيار و مالك تعيين كننده

براي تشخيص تعزير  اند نيز مالكيكساني كه نظريه تعزيري بودن رجم را اظهار كرده. وجود ندارد

البته تفاوتهايي براي حد و تعزير برشمرده شده است، چنان كه محمد ابن . انداز حد بيان نكرده

مكي عاملي معروف به شهيد اول، از علماي ممتاز و برجسته در فقه اماميه ده فرق ميان حد و 

  ).473و472ق، 1403؛ فاضل مقداد، 144- 2/142تا، شهيد اول، بي: ك.ر(رده است تعزير ذكر ك

اي كه از اختالف شديد فقيهان مذاهب اسالمي نسبت به اسباب و موجبات حد به دست  نتيجه

آيد اين است كه در شريعت، نص خاصي بر حدي بودن جرمي وجود ندارد كه آن را قسيم مي
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ور شده تعزير قرار دهد، بلكه حد در لسان روايات همان مجازات مقرر است كه براي گناهان منظ

حد بر » تدرأ الحدود بالشبهات«چنان كه در حديث معروف . است، چه حدي باشند چه تعزيري

 مطلق مجازات اطالق شده است، همچنان كه در جايز نبودن شفاعت و واسطه شدن در سقوط حد

الق شده يا جايز نبودن كفالت كردن در تأخير شدن حد و امثال آن نيز حد به مطلق مجازات اط

بنابراين حد يا تعزير شمردن مجازات از اجتهادات فقهاي ). 41/256ش، 1363نجفي، : ك.ر(است 

اند، نه اينكه آنها با اجتهاد خودشان مجازات را به حدي يا تعزيري تقسيم كرده. عظام اسالم است

تقسيم  با تعبد به نص چنين تقسيمي در جزائيات اسالمي به وجود آمده باشد و با دستور معصومان

  .به حد و تعزير صورت گرفته باشد

 

  اجتهادي بودن تقسيم مجازات به حد و تعزير

كند، نبود مفهوم مسلم شرعي اي كه اجتهادي بودن تقسيم مجازات به حد و تعزير را تأييد مي قرينه

براي حد و تعزير است؛ يعني حد از مصطلحات خاص شرعي نيست كه داراي مفهوم و معناي 

در تعريف . شرعي باشد؛ بنابراين هر فقيهي براساس اجتهاد خودش حد را تعريف كرده است حقيقي

كلما له عقوبة مقدرة «: حد اختالف وجود دارد؛ چنان كه محقق حلي در تعريف حد گفته است

  ).4/147ق، 1403محقق حلي، (» سمي تعزيراًيسمي حداً و ما ليس كذلك ي

شود و زات مشخص و تعيين شده وجود دارد، حد ناميده مييعني هر چيزي كه براي آن مجا

البته مقصود و مراد آن است كه جرم و معصيتي كه . شودچنان نيست تعزير ناميده ميچيزي كه آن

شفتي، : ك.ر(نامند مقدار مجازات آن مشخص و معين باشد، آن مقدار مشخص مجازات را حد مي

  ).32ق، 1425

ند، ا اند كه بعضي مجازاتهاي معين وجود دارد كه آنها را حد نناميدهفتهبر اين تعريف اشكال گر

مثالً كسي كه با داشتن همسر مسلمان، با زني از اهل ذمه بدون كسب اجازه از همسرش ازدواج 

با اينكه ميزان و ) 7/241ق، 1388كليني، : ك.ر(شود كند، يك هشتم حد زناكار بر او اقامه مي

اهللا البته آيت ). 32ق، 1425شفتي، : ك.ر(د نناميدند ازات معين است آن را حمقدار كيفر و مج
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و در آميزش با همسر حائض، يك چهارم حد ) 1/245تا، خويي، بي: ك.ر(ا حد ناميد خويي آن ر

دار خودش و اگر كسي با همسر روزه) 243و7/242ق، 1388كليني، : ك.ر(شود زنا اقامه مي

و در آميزش با چهارپا، حد زنا ) 7/242همان، (شود حد زناكار اقامه ميآميزش كند يك دوم 

: ك.ر(ده نشده است در حالي كه موارد مذكور جزء حدود شمر). 7/204همان، (شود اقامه مي

الجامع جزء حدود نيامده، اگرچه در كتاب  شرايع االسالمو حداقل در كتاب ) 33ق، 1425شفتي، 

رد جزء حدود شمرده شده است و اين تعريف شامل قصاص نفس و طرف بعضي از آن موا للشرايع

شود از جهت آنكه عقوبت مقدر است و مقدار مجازات مشخص است ولي محقق حلي و هم مي

سنّت آن را اند، اگرچه بعضي از فقهاي اهلنوع فقهاي عظام اماميه آن را از حدود محسوب نكرده

  ).5/8ق، 1406جزيري، : ك.ر(اند از حدود دانسته

شود، اين است كه تقسيم مجازات اسالمي به آنچه كه از اختالف فقها در اين مسائل استنباط مي

فقهاي عظام اسالم براساس اجتهاد خودشان مجازات را به حد و . حدي و تعزيري تعبدي نيست

وجود دارد  آنچه در نصوص جزايي. اند و اين تقسيم در هيچ نصي نيامده استتعزير تقسيم كرده

كيفرهاي معاصي و جرايم است كه براي بعضي از جرايم كيفر معين و مشخص ذكر شده و براي 

از اين جهت اگر نسبت به كيفري گفته . بعضي ديگر به نحو مطلق يا مبهم مجازات ذكر شده است

 اي تعرض نكرده وشده باشد كه آن كيفر از قسم كيفر حدي است، كسي به صاحب چنين نظريه

برعكس، . نگفته است كه خالف شريعت سخن گفته و آن نظريه فقهي را خالف شرع ندانسته است

اگر فقيهي همان كيفر را از قسم كيفر حدي ندانسته، زير سؤال نرفته است؛ بنابراين اختالف در 

حدي يا تعزيري بودن مجازات، اختالفي رايج و متداول در فقه مذاهب اسالمي بوده و هست و 

شود چنين استنباط مي. معين بودن ميزان مجازات نيز براي حكم به حد بودن آن كافي نيست صرف

كه حد شمردن يا تعزير شمردن مجازات، مبتني بر اجتهاد بوده و هست و ريشه و بنيان تعبدي 

ندارد، بنابراين باب اجتهاد در حدي يا تعزيري بودن مجازات باز است و مخالفت با مسلّمات 

  .عت و دين نيستشري
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  تعزيري بودن رجم

بنا بر اجتهادي بودن تقسيم مجازاتها به حد و تعزير، مانعي در برابر تعزيري دانستن رجم وجود 

آنچه كه از نصوص و روايات رجم دانسته شد، اين است كه رجم در گفتار و عمل . ندارد

است، اما اينكه رجم به  و بعضي از جانشينان آن حضرت وجود داشته و اجرا شده) ص(پيامبر

از . عنوان كيفر زناكاران محصن جنبه حدي داشته باشد، در نصوص و متون روايي وجود ندارد

 اينكه سنگسار و رجم فقط نسبت به محصن و محصنه اجرا شده، استنباط شده است كه حد

، آن را زناكاران محصن و محصنه سنگسار و رجم است نه اينكه در تصريحات پيشوايان معصوم

  .كيفر حدي معرفي كرده باشند

وانعي كه در تعزيري دانستن رجم ممكن است به ذهن برسد، اين است كه اگر رجم تعزير ماز 

باشد، براساس مصلحت براي بازداشتن از بعضي جرايم و معاصي، اجراي آن بالمانع خواهد بود و 

د، چنان كه برعكس عدم اجراي ديگر محدود به عمل و كيفر زناكار محصن و محصنه نخواهد بو

  .آن نيز مانعي نخواهد داشت

اگر اختيار حاكم شرع را در تعيين مجازات تعزيري مطلق بدانيم و قائل شويم حاكم اسالمي 

- جنسبراي بازداشتن از جرايم و معاصي حتي مجاز به سوزاندن است، چنان كه كيفر سوزاندن هم

نسبت به مردي كه ) ص(ابوبكر با مشورت صحابه پيامبربازان مذكر به عنوان تعزير بوده است و 

، عمالً )195تا، طرابلسي، بي: ك.ر(يمي گرفت گرفت، چنين تصمهمانند زنان مورد نكاح قرار مي

اجراي حكم . مانعي در برابر سنگسار كردن براي بازداشتن از رخ دادن جرايم بزرگ نخواهد بود

انساني است و  -اصل اسالم، ارزشهاي بزرگ اسالمي  سنگسار در جرايمي كه مفسده آنها تهديد

  كند، چه اشكالي دارد؟اساس انسان و جامعه انساني را تهديد مي

اما اگر اختيار حاكم شرع را تا اين حد وسيع ندانيم و دليلي بر اطالق اختيارات حاكم اسالمي 

صريح به سنگسار كردن در رجم را نسبت به ديگر جرايم اجراء كرد، فقط نسبت به جرايمي كه ت

  .انجام آن جرايم شده باشد روا و جايز يا واجب خواهد بود
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سنّت ظاهراً حاكم شرع از اختيار وسيع برخوردار است؛ زيرا چنان كه در فقه مذاهب اهل

گذشت عمل ابوبكر را كه پس از مشورت با صحابه، حكم به سوزاندن مردي كرد كه همانند زنان 

) 195تا، ؛ طرابلسي، بي18/79ق، 1407نوري، : ك.ر(اند رفت، تعزير دانستهگمورد نكاح قرار مي

روشن، : ك.ر(و دستور عمر ابن خطاب به سوزاندن كوشك سعد ابن ابي وقاص در مداين 

: ك.ر(زاندن غالت به سو) ع(و دستور حضرت علي) 195تا، ؛ طرابلسي، بي3/420ش، 1379

اند؛ زيرا كسي از صحابه نسبت به دستورهاي ي كردهرا تعزير شرعي تلق) 95ش، 1381زحيلي، 

صادره اعتراضي نداشته است و آنها نيز جهت انجام تكليف شرعي خودشان چنين دستورهايي را 

  .اندصادر كرده

حرعاملي، : ك.ر(يانه است وارد شده كه تعزير بين ده تا بيست تاز) ع(بيتدر احاديث اهل

م به خداوند متعال و روز قيامت ايمان دارد جز در حد به يا اينكه اگر حاك) 28/375ق، 1412

در پاسخ به سؤال از ) ع(يا اينكه امام صادق). همان: ك.ر(بيشتر از ده تازيانه جايز نيست كه بزند 

پرسيده شد يعني كمتر از هشتاد تازيانه؟ . توان تازيانه زداند به كمتر از حد ميتعداد تعزير فرموده

بنابراين، نبايد حاكم اسالمي اختيارات وسيع در ). همان: ك.ر(تر از چهل تازيانه به كم: فرمودند

كيفر كردن داشته باشد و آنچه دلخواه او است، تعزير كند مثالً در مجازاتي، افراد را يا اموال افراد را 

فتواي بسوزاند يا آنكه چيزي از بدن و اعضاي افراد را به عنوان مجازات تعزيري ببرد، چنان كه 

عالمه حلي نقل شد كه ايشان قطع اعضا، مجروح كردن و اخذ اموال را به عنوان مجازات تعزيري 

ند با اينكه اين ا آيت اهللا خويي فرموده) 411و5/349ق، 1422حلي، : ك.ر(ندانسته است  جايز

 روايات از لحاظ سندي صحيح هستند، ناچار بايد از داللت ظاهري اين روايات دست برداشت و

هاي مذكور را به عنوان مثال تفسير كرد؛ زيرا مقدار ثابت از تعزير همان نرسيدن به تعداد تازيانه

تا، خويي، بي: ك.ر(كنند ميزان حد است كه حكام شرع براساس مصلحت به كمتر از حد تعزير مي

ر را مقيد داند، تعزيعالمه حلي نيز ضمن آنكه مقدار تعزير را به تشخيص حاكم شرع مي). 3/338

چنين بحثهايي در كتب فقهي ). 5/411ق، 1422حلي، : ك.ر(ودن كرده است به قيد كمتر از حد ب

قدامه، ق؛ ابن1406ق؛ ماوردي؛ فراء، 1429مرغيناني، : ك.ر(مذاهب اربعه نيز وجود دارد 
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ام به گونه كه در سطور باال نقل شد، حكام تا اقد، ولي عمالً همان)ق1407عابدين، ق؛ ابن1392

ممكن . ند و جنبه شرعي آن نيز مورد تأييد قرار گرفته استا سوزاندن را به عنوان تعزير انجام داده

است گفته شود براساس اطالق واليت حاكم اسالمي و نيز مسئوليت حاكم اسالمي در زمينه حفظ 

ت وجود ندارد و جامعه اسالمي و اسالم، در فقه اماميه نيز محدوديتي براي حاكم اسالمي در تعزيرا

آنچه حاكم براي حفظ عزت مسلمانان، امنيت جامعه اسالمي، نظم و مقررات و سالمت روابط و 

از اين جهت شايد بتوان گفت . معامالت مسلمانان با يكديگر مصلحت بداند، مجاز به اعمال است

ند، تعزيري ا دهكه كيفر سب، كيفر مدعي نبوت و كيفر سحر كه از اسباب حد و كيفر حدي معرفي نش

گونه موارد را تجويز كرده است و تجويز قتل در اين موارد، بوده و فقه اماميه قتل تعزيري در اين

دليل بر اختيار وسيع حكومت اسالمي و امام مسلمانان در حوزه كيفر و مجازات تعزيري در فقه 

ا در تشديد مجازات اماميه است؛ بنابراين در هر جايي كه امام شرعي جامعه اسالمي مصلحت ر

  .تواند آن را اعمال و اجرا كندبداند، مي
 

  نتيجه

با تحقيق و بررسيهاي به عمل آمده، به دست آمد كه اوالً؛ انكار احاديثي كه در باب رجم وارد 

شود با حدس و استقباحات ظنّي احاديث را نفي كرد و شده، به صرف استبعاد روا نيست و نمي

ثانياً؛ رجم را از مجازاتهاي . شوددليل بر غيرشرعي بودن آن نمي صرف سنگين بودن مجازات

اصالً حدي يا تعزيري شمردن كيفرها . حدي شمردن نه منصوص است و نه از ضروريات دين

شود نيز حد اطالق منصوص و ضروري نيست و در روايات بر مجازاتي كه تعزيري شناخته مي

ردن مجازات، اجتهادي است و ممكن است رجم از شده است؛ بنابراين حدي يا تعزيري شم

با تعزيري دانستن . مجازاتهاي تعزيري دانسته و در ضرورت اجراي آن در عصر حاضر، ترديد شود

آيد و عدم اجراي آن رجم، نفي حكمي از احكام الهي و يا تعطيل حكمي از احكام الهي الزم نمي

اي آن است؛ زيرا تعزيرات قائم به وجود به دليل  تعزير بودن و عدم وجود مصلحت در اجر

اگر حاكم، مصلحتي را در اجراي آن تشخيص ندهد و دستور به اجراي آن ندهد، . مصلحت است
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انكار حكم الهي نيست و مجازات تعزير به سبب مصلحت حكم دائمي كه بايد ضرورتاً اجرا شود 

؛ حاكم اسالمي از جهت آنكه ثالثاً. شودنيست، بلكه منوط به وجود مصلحت است كه اجرا مي

كند، در واقع مجري حكم امام در جامعه حكومت مي) ع(عادل است و به نيابت از امام معصوم

است؛ بنابراين اگر اختيار وسيع در تشخيص مصالح و انتخاب نوع كيفر تعزيري داشته ) ع(معصوم

امام مسلمانان در جهت  رسد و اختيار شرعي حاكم اسالمي وباشد، آسيبي به جامعه اسالمي نمي

اگر از روي هوي و هوس اقدامي . خدمت به اسالم، امت اسالمي و عزت جامعه مسلمانان است

كند؛ موازين اسالمي جنبه شرعي تصميمها را مشخص مي. صورت گيرد الهي و اسالمي نخواهد بود

بنابراين تشديد  .در نتيجه اختيارات حاكم اسالمي تهديدي نسبت به آحاد مسلمانان نخواهد بود

رابعاً؛ در هر . شودمجازات در راستاي اختيارات امام مسلمانان در مجازات تعزيري توجيه مي

مورد كه نسبت به تعزيري يا حدي بودن مجازاتي ترديد به ميان آيد، مورد مردد به مورد أعم و 

زات اصل خواهد تعزيري بودن مجا. شود؛ زيرا موارد مجازات حدي معدود استاغلب ملحق مي

-بود و براساس اصل مورد مشكوك و مردد بر طبق اصل تعزيري خواهد بود؛ بنابراين رجم نيز مي

 .تواند تعزيري باشد
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  .ق1406، قم، منشورات رضي، بداية المجتهد و نهاية المقتصدرشد قرطبي، محمد بن احمد، ابن ـ

، چاپ اول، )ع(ابراهيم بهاري، قم، مؤسسه امام صادق: ، تحقيقغنية النزوعزهره حلبي، ابوالمكارم سيد حمزة بن علي، ابن ـ

  .ق1417

  .ق1407، بيروت، دارإحياء التراث العربي، رد المحتار علي در المختارعابدين، محمد امين، ابن ـ

  .ق1392، بيروت، دارالكتاب العربي، المغنيمحمد عبداهللا بن احمد، قدامه، ابيابن ـ

  .م2004، عمان، بيت االفكار الدولية، كتاب الفروعالدين محمد، مفلح مقدسي، شمسابن ـ

  .ق1371، مصر، مطبعة مصطفي البابي الحلبي، داودسنن ابيابوداود، سليمان بن اشعث سجستاني،  ـ
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  .تامعرفة، بي، بيروت، دارالالجامع الصحيحبخاري، محمد بن اسماعيل،  ـ

  .ق1355، بيروت، دارالمعرفة، السنن الكبريبيهقي، ابوبكر احمد بن حسين،  ـ

  .ق1406، بيروت، داراحياء التراث العربي، الفقه علي المذاهب االربعهجزيري، عبدالرحمن،  ـ

  .ق1425المي، چاپ اول، ، تهران، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلباب النقول في موافقات جامع االصولجاللي، محمدحسين،  ـ

  .تا، بيروت، دارالكتاب العربي، بيالمستدرك علي الصحيحينحاكم نيشابوري، ابوعبداهللا،  ـ

  .ق1412البيت إلحياء التراث، چاپ اول، ، قم، مؤسسة آلوسائل الشيعهحرعاملي، محمد بن حسن،  ـ

  .تا، بيروت، دارالمعرفة، چاپ دوم، بيغاية االختصاركفاية االخيار في حلّ الدين ابوبكر بن محمد، حسيني دمشقي، تقي ـ

، قم، مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم، ايضاح الفوائد في شرح اشكاالت القواعد، )فخرالمحققين(حلي، ابوطالب محمد بن حسن  ـ

  .ش1363

، چاپ اول، )ع(مام صادقابراهيم بهاري، قم، مؤسسه ا: ، تحقيقتحرير االحكام، )عالمه حلي(حلي، حسن بن يوسف بن مطهر  ـ

  .ق1422

  .ق1428البيت الحياء التراث، چاپ اول، ، قم، مؤسسة آلتذكرة الفقهاءهمو،  ـ

  .ق1405، چاپ اول، )ع(گروهي از فضال، قم، مؤسسه سيد الشهداء: ، تحقيق و تخريجالجامع للشرايعحلي، يحيي بن سعيد،  ـ

  .تاي، قم مطبعة مهر، بكتاب البيعخميني، روح اهللا،  ـ

  .تا، بيروت، دارالزهراء، بيمباني تكملة المنهاجخويي، ابوالقاسم،  ـ

  .ش1379، منسوب به بلعمي، تهران، سروش، چاپ دوم، تاريخنامه طبريروشن، محمد،  ـ

  .ش1381، تهران، نشر احسان، چاپ دوم، الوجيز في اصول الفقهزحيلي، وهبه،  ـ

  .ش1385ققنوس،  ، تهران،حقوق جزاي عموميزراعت، عباس،  ـ

  .ق1425، دمشق، دارالقلم، چاپ دوم، فتاويزرقا، مصطفي،  ـ

  .تا ، بيروت، دارالمعرفة، بيالسراج الوهاج علي متن المنهاجزهري غمراوي، محمد،  ـ

  .ق1409، بيروت، دارالمعرفة، المبسوطالدين، سرخسي، شمس ـ

  .ق1403، قم، مطبعة خيان، فقهيهنضد القواعد ال، )فاضل مقداد(سيوري، مقداد بن عبداهللا  ـ

  .ق1403، بيروت، دارالفكر، چاپ دوم، االمشافعي، محمد بن ادريس،  ـ

  .ق1425، اصفهان، مكتبة مسجد السيد، چاپ اول، اقامة الحدود في زمن الغيبةشفتي، محمد باقر موسوي،  ـ

  .ق1426واعد، چاپ اول، ، عمان، مكتبة الجيل المنهج االجتهاد عند االباضيهصالح باجو، مصطفي،  ـ

  .ق1422البيت الحياء التراث، چاپ اول، ، قم، مؤسسة آلرياض المسائلطباطبايي، علي،  ـ

  .تا، بيروت، دارالفكر، بيمعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من االحكامطرابلسي حنفي، عالءالدين علي بن خليل،  ـ

  .ق1416سسة النشر االسالمي، چاپ اول، ، قم، مؤالخالفطوسي، ابوجعفر محمد بن حسن،  ـ

  .ش1351، تهران، مكتبة المرتضوية الحياء اآلثار الجعفرية، چاپ اول، المبسوط في فقه االماميههمو،  ـ

  .ش1390، تهران، دارالكتب االسالميه، چاپ سوم، تهذيب االحكامهمو،  ـ



  1شماره  - فقه مقارنفصلنامه دو

 

100

  .تا، قم، مكتبه مفيد، بيد و الفوائدالقواع، )شهيد اول(الدين مكي الدين محمد بن جمالعاملي، شمس ـ

  .ق1376/ ش1324، ايران، چاپ اول، مفتاح الكرامه في شرح القواعد العالمهعاملي، محمدجواد،  ـ

  .ق1406، قم، مكتب االعالم االسالمي، چاپ دوم، االحكام السلطانيهفراء حنبلي، ابوعلي محمد بن حسين،  ـ

  .تا، بيروت، دارالفكر، بيلقرآنالجامع ألحكام اقرطبي، ابوعبداهللا،  ـ

  .ق1328، قاهره، مطبعة الجماليه، بدائع الصنائعكاشاني حنفي، عالءالدين ابوبكر بن مسعود،  ـ

  .ق1388، تهران، دارالكتب االسالميه، الكافيكليني، ابوجعفر محمد بن يعقوب،  ـ

  .ق1411راث، چاپ اول، البيت الحياء الت، قم، مؤسسة آلمقباس الهدايهمامقاني، عبداهللا،  ـ

  .االحكام السلطانيهماوردي بغدادي، علي بن محمد،  ـ

عبدالحسين محمد علي، : ، تحقيقشرائع االسالم في مسائل الحالل و الحرامالدين جعفر بن حسن، محقق حلي، ابوالقاسم نجم ـ

  .ق1403بيروت، داراألضواء، چاپ دوم، 

  .ق1429، پاكستان، مكتبة البشري، چاپ دوم، الهداية شرح بداية المبتديبكر، ابي الدين ابوالحسن علي بنمرغيناني، برهان ـ

  .تا، همراه با شرح نووي، بيروت، داراحياء التراث العربي، چاپ چهارم، بيالجامع الصحيحمسلم بن حجاج نيشابوري،  ـ

  .ش1363، تهران، دارالكتب االسالميه، چاپ دوم، جواهر الكالمنجفي، محمدحسن،  ـ

  .ق1407البيت الحياء التراث، چاپ اول، ، قم، مؤسسة آلمستدرك الوسائل و مستنبط المسائلنوري، حسين،  ـ

  .تا ، بيروت، دارالمعرفة، بيالسراج الوهاج علي متن المنهاجزهري غمراوي، محمد، : ، درالمنهاجنووي، يحيي،  ـ


