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چکیده
رحمـت و  جبّ است این قاعده مبنای شوند قاعدهفقھی برای کفاری که مسلمان مییکی از قواعد 

مـومی  شـوند. از سـوی دیگـر عفـو ع    رأفت اسالمی برای نفی مجازات از کافرانی است که مسلمان می
ھای رفتار مجرمانه جنبهقانون نسبت به برخی ازحافظهکردن و زدودن ازاقدامی است که به منظور محو

شـود کـه مرتکـب    ھایی از مردم اعطا مـی گیرد، این عفو غالباً به گروهارتکابی توسط مجرم صورت می
ھایی نیز بین ھستند، اما تشابهمقوله از ادبیات نظری متفاوت برخودارباشند. این دوجرایم سیاسی شده

مقایسه و بررسـی  تحلیلی و با ھدف، -این دو مفھوم وجود دارد. لذا در این پژوھش با روش توصیفی
ھـا در سـه حـوزه    بررسی آنحقوقی، بهوھای مختلف فقھیجبّ با عفو عمومی از جنبهتطبیقی قاعده

ایـم. نتـایج حاصـله در ایـن پـژوھش نشـان       پرداختهاصلی تعاریف و مفاھیم، ادله و مستندات و قلمرو
باشد. وجه میکه رابطه این دو از منظر اشکال چھارگانه منطقی، عموم و خصوص مندھدمی

امر، دیون و ضمانات، امور کیفری.جبّ، عفو عمومی، ولی : قاعدههاواژهکلید

.٢٠/١١/١٣٩٢؛ تاریخ تصویب نھایی: ١٧/٠٩/١٣٩٢خ وصول:ی*. تار
. نویسنده مسئول١
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مقدمه

مکاتب و ادیان به دین مقدس اسالم با عنایت به اینکه در عصر حاضر افراد زیادی از سایر
یابند ولی این سؤال مطرح است که اعمال گذشته آنان که انطباق با تکالیف اسـالمی  گرایش می

نداشته چه حکمی دارد؟ در اینجا قاعده جبّ پاسخگوی آنان است. از سوی دیگر با توجـه بـه   
ھـای  فـات فـراوان در کشـور   ھـا و تخل ھا و ھمچنین بزھکـاری ھا، تغییر رژیمھا، آشوببحران

گیرند اما به لحاظ مختلف تعداد زیادی از مخالفان و مجرمان بازداشت و مورد محاکمه قرار می
ھا ممکن است مجازات آنان عواقب بدتری را در پی داشته باشد، لـذا  تشنج، مقاومت و ناآرامی

کننـد،  و عمـومی مـی  گونـه مـوارد اقـدام بـه عفـ     ھا برای رھایی از این موقعیت در اینحکومت
بنابراین شرایط جوامع کنونی اقتضا دارد که ھر دو نوع عفو در قالب قاعده جبّ و عفو عمومی 
به مقدار زیاد واقع شود. ما در این مقاله سعی داریم در ابتدا به بررسی اجمالی، جامع و مسـتند  

شته باشیم تا بتوانیم ای بین آن دو از جھات مختلف داھریک از آن دو بپردازیم و سپس مقایسه
به سواالت زیر پاسخگو باشیم.  

قاعده جبّ و عفو عمومی به چه معنایی ھستند؟ 
ھا در اسالم کجاست ودر مورد چه کسانی قابل اجرا ھستند؟ جایگاه آن

ھا در اسالم چیست؟  ادلّه و مستندات آن
ھا در موضوعات مختلف در چه حدی است؟ قلمرو آن

ھـای چھارگانـه منطقـی را بـا     ھا چیست و چه نسـبتی از نسـبت  تراق آنوجوه اشتراک و اف
یکدیگر دارند؟ 

جب و عفو عمومیقاعدهدو لغوي و اصطالحی مفهوم-آ
؛ فراھیـدی،  ۱/۹۶گرفتن است (جـوھری،  کردن، بریدن و نادیدهجبّ در لغت به معنای قطع

ت به معنای دفع سوء یا بالء، از گناه ). و عفو در لغ۲/۲۱؛ طریحی، ۱/۲۳۴جزری، ؛ ابن اثیر۲۴
؛ ۵۱۷؛ معلـوف،  ۴/۳۷۸کردن عذاب آمده است (ابن منظـور،  کسی درگذشتن و مغفرت و ساقط

). ۱۰/۱۵۹۷۲؛ دھخدا، ۲/۲۳۱۹معین، 
چـه کـافر مسـلمان گـردد،     شود که براساس آن چنانمیگفته ایجبّ در اصطالح به قاعده

جا نیاورده ماننـد نمـاز و روزه، پرداخـت زکـات و ھمچنـین      حال کفر بهقضای عباداتی که در
گـردد و مـورد مؤاخـذه    اجرای حدود و مجازات نسبت به تخلفات دوران کفر از او ساقط مـی 



95حقوقو فقه از منظر یجب و عفو عمومقاعده یقیتطبیبررس1394بهار 
ھا و گناھانی را که از قبل کند یعنی کفر و معصیتشود پس اسالم ماقبلش را قطع میواقع نمی

). عفـو  ۱/۳۳۷؛ طریحـی،  ۱/۵۰موسوی بجنـوردی،  ؛ ۱/۲۳۶جزری، اثیرنماید (ابنبوده محو می
است مانند حق قصاص یا اجرای حدّ و یا حق عمومی در اصطالح به معنای نوعی اسقاط حق

جبران خسارت و اقدامی مبتنی بر اغماض و یا مصـالح جامعـه و فـرد اسـت کـه بـا تصـویب        
ر موقـوف مانـدن تعقیـب    گذاری به منظورھبری یا مجلس قانوننھادھای حکومتی اعمّ از نھاد

؛ ۲۹۱(طوسـی،  گیـرد متھمان و یا بخشودن تمام یا قسـمتی از مجـازات محکـوم صـورت مـی     
). ۳/۱۸۲عبد الکریم، ؛ ابن ۱۸۷-۴/۱۸۵خمینی، ؛ امام۲۱۵خوئی، تکملة المنھاج، 

جّب و عفو عمومیقاعدهدو اھمیت 
شـود و در اصـطالح   ئیات بار میکلی است که بر جزقاعده در لغت به معنای ضابطه یا امر 

ھای مختلـف و بـا   به معنای احکام کلی ھستند که به وسیله آن مسائل شرعی مشابه ھم، از باب
شود. در جامعـه  احاطه به این قواعد و مقدمات دیگر اجتھاد، برای فقیه ملکه اجتھاد حاصل می

ات موارد گوناگونی وجـود دارد  جبّ کاربرد فراوان دارد، با توجه به عنصر ارتباطکنونی قاعده 
شوند، گاھی کفار از گذشته خود ھراس دارنـد،  که کفار با دین اسالم آشنا شده و جذب آن می

اما این قاعده با توجه به حالت امتنانی بودن آن باعث گرایش کفار به دین اسالم شـده و اعـالم   
تـرس ایـن دارنـد کـه اگـر      دارد که کافرانی که به دلیل اعمال زشت و گناھان گذشته خـود می

شـوند  مسلمان شوند در آسایش و امنیت نخواھند بود و نسبت به اعمال بد خود بازخواست می
عبـادات و... از  چه مسلمان شوند مجازات، کفاره، قضاءطور نیست بلکه چنانمطمئن باشند این

). ۲/۱۷۸شود (مکارم شیرازی، القواعد الفقھیه، ھا برداشته میعھده آن
دیگر برای مجازات به عنوان واکنش در مقابل جرم، اھـداف مختلفـی بیـان شـده،     از سوی 

ترین اھداف آن بازگرداندن ثبات، آرامش و امنیت به جامعه، اصالح مجـرم  ولی به یقیین از مھم
تـوان گفـت کـه ھمیشـه و در ھـر      و بازگرداندن او از راه خطا به مسیر درست است. امـا نمـی  

محاکمه مجرمان بھترین شیوه ایجاد امنیت در جامعه اسـت، بلکـه گـاھی بـه     شرایطی پیگرد و
اند، مصلحت جامعـه را بھتـر   ھایی معین که در شرایطی خاص انجام شدهفراموش سپردن جرم

گاه مفاسـدی  دھد و کند، در چنین شرایطی که مجازات کارایی خویش را از دست میتأمین می
رسد که بـه  موارد دیگری چون تعلیق، آزادی مشروط و عفو میرا نیز در پی دارد، نوبت اعمال

رود به گونـه  تواند اھدافی را که از اعمال مجازات انتظار میھا میجای آنکار بردن درست و به
ھاست که از گذشته بسیار دور در جوامـع  ترین آنبھتری تأمین کند، از موارد یاد شده عفو کھن
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شده است.  ھای مختلف اعمال میبوده و به صورتمختلف، ادیان و قبایل مطرح

ذنـبٍ مقـدارُ العقوبـةِ علیـه و     بَّرُ«اره اھمیت عفو عمومی فرمودنـد:  حضرت علی (ع) درب
کـردن  کردن به مرتکب برای مجازاتبسا جرمی که صرف اعالم و گوشزدیعنی چه» المُذنب به
صیت اجتمـاعی و عـزت و احتـرام او    گونه موارد حفظ شخ) در این۲۶۷است (لیثی، وی کافی

دارد و شخص (با توجه به تخلفاتی که مرتکب شده) خود را در در جامعه آثار اصالحی بھتری 
). ھمچنین حضـرت علـی (ع) بـه    ۵۸بیند (رجایی، مقابل مدیریت جامعه و سازمان بدھکار می

اش عـدالت ضـربه  امام حسن (ع) فرمودند: اگر یکی از شما خطایی مرتکب شد عفو ھمراه بـا 
). امـام علـی   ۱۴تر از مجازات است البته نسبت به کسانی که دارای عقل ھسـتند (رفیعـی،   مؤثر

اند: (ع) در این توصیه دو قید آورده
است که موجب تضییع حقوق دیگران نباشد. اول: عدالت، زیرا عفو زمانی شایسته

مجـازات  را درک کند باید ضربهتواند ضربه عفو که نمیدوم: درک ارزش عفو است، کسی
او را به خود آورد.  

ماھیت عفو عمومی
عفوعمومی به معنی نادیده گرفتن جرم است نه اباحه فعـل، عفـو عمـومی اقـدامی قـانونی      

اسـت  کیفری است که از وقوع جرم خاصی ناشی شدهاست که ھدف آن تعطیل نمودن دعوی 
ھـا صـادر شـده    ه غیر کسانی که عفو نسبت بـه آن ماندن فعل بر صفت مجرمانه نسبت ببا باقی

کـردن دعـوی  دارد بلکه صـرفاً سـاقط  است، لذا عفو عمومی وصف جرم بودن را از فعل برنمی
انـد،  عمومی است نسبت به گروھی خاص که در مقطع زمانی خاص مرتکب جرم خاصی شده

دارد (فـوده،  فـری را در پـی  که خارج از قلمرو عفـو، تعقیـب کی  ھمان حالتبا استمرار فعل بر
۴۳ .(

ھای عفو عمومیویژگی
دانـان  عرفی قریب به اتفـاق حقـوق  : از نظر حقوقگذار در اعطای آنصالحیت قانون-۱

داننـد و ایـن مطلـب در قـوانین بسـیاری از      معاصر، عفو عمومی را از اختیارات قوه مقننـه مـی  
تی بعضـی از نویسـندگان حقـوق،    ) ح۱۷۸-۱۷۷جھان تصریح شده است (بوشھری، کشورھای

) البته این سخن ۲۷؛ کاتبی، ۴۰اند (گلدوزیان، قانون دانستهمالک عمومی بودن عفو را تصویب 
گذار را از شرایط و مختصات آن دانست توان تصویب قانوننھایت میجای تأمل دارد، زیرا در 

نه معرف ماھیت. 
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و تعیین مجازات با خداوند اسـت و حـق عفـو    گذاریحقوقی اسالم حق قانوناما در نظام

السالم و در زمان غیبـت بـه فقیـه    در حقوق اهللا نیز با اوست که این حق به پیامبر و ائمه علیھم
در زمـان  مسلمین تفویض شده اسـت و ایشـان (پیـامبر و امـام)     امرالشرایط به عنوان ولیجامع

د مانند عفو عمومی پیامبر (ص) پـس از  انحکومت خویش در مواردی عفو عمومی اعالم کرده
جمـل، در جامعـه اسـالمی کـه نظـام      علی (ع) پس از جنـگ فتح مکه و عفو عمومی حضرت

یک از قوا در صورتی امامت و ولی امر حاکم است حتی اگر تفکیک قوا مطرح باشد، اعمال ھر
).  ۲/۱۱۴امر منتسب شود (منتظری، نحوی به ولی مشروع است که به

امـر اسـت و   قضائیه بـا ولـی  اسالمی انتصاب رئیس قوهھمین اساس در نظام جمھوریبر 
نگھبـان کـه   اسالمی در صورتی معتبر است که به تأیید فقھای شورایمصوبات مجلس شورای 

شوند برسد و حکم ریاست قوه مجریه پس از رأی مردم به تنفیـذ امر انتخاب میاز سوی ولی 
، اصل یکصد و دھـم بنـد   ۱۳۶۸اسالمی ایران مصوب نون اساسی جمھوریرھبری نیاز دارد (قا

). بنابراین ۹و اصل پنجاه و ھفتم و اصل ھفتاد و دوم و نود و یکم و اصل یکصد و دھم بند ۶
امـر منتسـب   صورتی مشروعیت دارد که به نحوی به ولیعفو (اعم از عمومی و خصوصی) در 
عفو اعم از عمومی حق عبدالکریم نیز و زید ابنه مصری شود. عبدالقادر عوده نویسنده برجست

). ۸۸عبدالکریم، ؛ زیدبن ۱/۸۱دانند (عوده، امر میو خصوصی را در شریعت اسالمی از آن ولی
گـرفتن شـخص معـین و بـه     : عفوعمومی بدون در نظرنوعی بودن اعمال عفو عمومی-۲

گیـرد جـرم اسـت نـه     مورد توجه قرار مـی شود، در عفو عمومی آنچهصورت نوعی اعمال می
خاصی ارتکاب رو، ھمه جرایم یا برخی از جرایمی را که در برھه زمانیشخصیت مجرم از این

؛ ملـک  ۲/۷۷۹؛ گـارو،  ۱۱۰شود (مـدنی،  یافته است بدون توجه به شخصیت مجرمان شامل می
). ۲۴۷اسماعیلی، 

ھـای یم عـادی در اثنـای انقالبناظر بودن عفو عمومی به جرایم سیاسی یـا جـرا-۳
داشت: جنحه و جنایات سیاسی مقرر می۱۳۰۴عمومی مصوب قانون مجازات۵۴: مادهسیاسی

شـود ممکـن   مطلقاً و ھمچنین جنحه و جنایات عادیه که در اثنای انقالبات سیاسـی واقـع مـی   
در جـرایم  حاضـر، عفـو عمـومی    ). البتـه در زمـان  ۳۶است مورد عفو عمومی گردد (کمانگیر، 

بار در ایران، اولینسیاسی ندارد. در قوانین عمومی نیز پذیرفته شده است و اختصاص به جرایم 
شد (مجموعـه  قید جرایم سیاسی از عفو عمومی حذف۱۳۵۲عمومی اصالحی قانون مجازات

).  ۵۶و۵۵ماده۶۴و ۶۳نشریه روزنامه رسمی، ص۱۳۵۲قوانین سال
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ھای عفو عمومی شایسته است بـه طـور اجمـالی بـه ذکـر      ویژگیبا توجه به بیان ماھیت و 

وجوه افتراق و اشتراک آن با عفو خصوصی بپردازیم. 
وجوه افتراق عفو عمومی و عفو خصوصی

عفو عمومی نوعی است و شخص معین را در نظر ندارد بـرخالف عفـو خصوصـی کـه     -۱
؛ ملـک اسـماعیلی،   ۲/۷۷۹؛ گـارو،  ۱۱۰ناظر به وضعیت شخص معین و معلوم اسـت. (مـدنی،   

۲۴۷ (
گیرد امـا عفـو خصوصـی    عفو عمومی ناظر به گذشته است و جرم ارتکابی را نادیده می-۲

دھـد.  بخشـد و یـا تخفیـف مـی    ناظر به آینده است و مجازات قطعی را که باید اعمال شود می
)  ۲/۷۸۵(گارو، 

ثـارش در سـجلّ   بـرد و محکومیـت بـا تمـام آ    عفو خصوصی محکومیت را از میان نمی-۳
شود امـا در عفـو عمـومی    ماند و در صورت تکرار به آن توجه میکیفری محکوم علیه باقی می

شود و اگر شخص مرتکـب جـرم جدیـد شـود مشـمول      برای محکوم سجلّ کیفری تنظیم نمی
)  ۱۱۵؛ بوشھری، ۲۶۴شود. (اردبیلی، مقررات مربوط به تکرار جرم نمی

خصوصیوجوه اشتراک عفو عمومی و عفو
در ھر یک از آن دو چنانچه شاکی خصوصی وجود داشـته باشـد و حـق النـاس مطـرح      -۱

قانون مدنی قابل پیگیری است.  ۳۳۱و۳۳۰و۳۲۸باشد طبق مواد
در شریعت اسالم و نظام جمھوری اسالمی حق عفو اعم از عمـومی و خصوصـی از آن   -۲

)  ۱/۸۱؛ عوده، ۲۶۱باشد. (اردبیلی، ولی امر می
عفو اعم از عمومی و خصوصی با نظامات و احکام شرعی تعـارض نماینـد احکـام    اگر -۳

شوند مثل اینکه اگر عفو در خصوص حدود باشد چنانچه حدّ توسط بیّنه اثبـات  شرع مقدم می
تواند از اقامه حدّ مجرم بگذرد و عفو نماید مگر اینکه مجـرم قبـل از اقامـه    شده باشد امام نمی

تواند باشد اما اگر مجرم و متھم خود به خطایش اقرار و اعتراف نماید میبیّنه شرعی توبه کرده
ھای تعزیری امـام مبسـوط الیـد اسـت و     او را مورد عفو و گذشت قرار دھد، البته در مجازات

)  ۱۰۰؛ ھاشمی، ۲۶۱ای در جھت عفو دارد. (اردبیلی، اختیارات گسترده
اقسام عفو عمومی

نفـع از  گونه شرطی برای اسـتفاده ذی گذار ھیچمطلق، قانون: در عفوعفو مطلق و مقید-۱
عفـو، شـرایطی ماننـد    کـردن قـانون  عفو مقید و بـا ھـدف فـردی   گیرد، ولی درآن در نظر نمی
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علیـه یـا گـرفتن رضـایت او، شـرط اسـتفاده از       نقدی، جبران خسـارت مجنـی  پرداخت جزای 

شود.  عفوعمومی قرار داده می
ھای : در عفوعمومی واقعی تنھا نوع جرایم ارتکابی و یا مجازاتصیعفو واقعی و شخ-۲

آنکه گیرند. حال مندان از آن مدنظر میھا را بدون توجه به خصوصیات بھرهتعیین شده برای آن
ھـایی ھسـتند (اسـیر    گذار، فرد خاص یا شھروندانی را که دارای ویژگیدر عفو شخصی قانون

دھـد. الیحـه قـانونی عفـو     مـی یفری و...) مشمول عفو عمومی قرارکسابقهجنگی، رزمنده، فاقد
توان نمونه قـانون عفـو واقعـی و    را می۱۹/۲/۱۳۵۸عمومی متھمان و محکومان جزایی مصوب 

کسانی را که تا تاریخ تصویب آن در مراجـع قضـایی   رو واقعی بود که ھمهمقید دانست. از آن
ھا صادر شـده یـا نشـده بـود     ینکه حکم قطعی درباره آنگرفته بودند، اعم از امورد تعقیب قرار

حسـب مـورد از   آن نشـده باشـد)   ۲نفع مرتکب جرایم مندرج در تبصره(مشروط بر اینکه ذی
خصوصـی را در  بود و از سویی مقید بود، زیـرا گذشـت شـاکی   تعقیب یا مجازات معاف کرده

).  ۱۸۰(آشوری، مندی از قانون عفو قرار داده بود صورت وجود، شرط بھره
نتیجه بحث در حوزه معنا و ماھیت

شود:  از مقایسه قاعده جبّ و عفو عمومی در معنا و ماھیت نتایج ذیل حاصل می
اهللا صـحیح اسـت امـا    جبّ و عفو عمومی نسـبت بـه حـق   بخشش و گذشت در قاعده-۱

باشد.  الناس جایز نمینسبت به حق
ینه مسـائل اعتقـادی، اقتصـادی، عبـادی و کیفـری      اهللا در زمجبّ بخشش حقدر قاعده -۲

است، اما در عفو عمومی فقط در زمینه کیفری است.  
ھـای دوران کفـر کسـی    جبّ مربوط به تخلفات و مجازاتبخشش و گذشت در قاعده-۳

ھای او در حال مسلمان بـودن  شود، اما در عفو عمومی تخلفات و مجازاتاست که مسلمان می
شود.  خشیده مییا کافر بودن ب

جبّ و عفو عمومی براساس مصـالح فـرد   بخشش شخص گناھکار و متخلف در قاعده-۴
گیرد.  و جامعه صورت می

شـود  اسالم میجبّ با توجه به حالت امتنانی بودن آن باعث گرایش کفار به دین قاعده -۵
آنان داشته و خود را و از سوی دیگر عفو عمومی مجرمان و گناھکاران آثار اصالحی بھتری بر 

بیند.  در مقابل مدیریت جامعه بدھکار می
جبّ در صورتی قابل اجرا عفوعمومی در میان مسلمانان و عفو در بخش کیفری قاعده-۶
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امر منتسب شوند.  و مشروعیت دارند که به نحوی به ولی

معیار بخشش در عفو عمومی جرم معین و مشخص است بدون در نظر گرفتن شخص-۷
جبّ معیار شخصی است که از کفر شود، اما در قاعدهمعین لذا عفو به صورت نوعی اعمال می

یابد اگر اعتقاد قلبی و زبانی به خدا و رسـول (ص) داشـته باشـد مشـمول     به اسالم گرایش می
گیرد. به عبارت دیگر در عفو عمومی افراد متعدد با جرم واحد مورد عفو و جبّ قرار میقاعده
گیرد.  ھای متعدد مورد عفو قرار میجبّ یک فرد با جرمگیرند، اما در قاعده ش قرار میبخش

ھـا  جبّ عالوه بر اینشود، اما قاعدهعفو عمومی در جرایم عمومی و سیاسی اجراء می-۸
شود. در جرایم اعتقادی و عبادی نیز جاری می

شـود و  ن خـاص رسـیدگی نمـی   در دو مقطع زمانی به جرم و تخلف مجرمان و متخلفا-۹
گیرند، یکی زمانی که حکم عفو عمومی صادر شـود و دیگـر زمـانی کـه     مورد بخشش قرار می

کافر مسلمان گردد، در غیر این دو مورد به جرم دیگر اشخاص که مرتکـب ھمـین تخلفـات و    
و گیرند، به عبارت دیگر عفو عمـومی  جرائم گردند رسیدگی، تحت تعقیب و مجازات قرار می

دھند بلکـه صـرفاً   دارد و ماھیت آن را تغییر نمیجبّ، وصف جرم بودن را از فعل برنمیقاعده
شوند دعوی عمومی ساقط و مجازات در مقطع زمانی خاص نسبت به گروھی خاص باعث می

منتفی گردد.  

جب و عفو عمومیقاعدهدو ادله و مدارك -ب
شده است که عبارتند از آیات، روایات، سـیره  جبّ و عفو عمومی مدارکی ذکربرای قاعده

پیامبر و ائمه اطھار علیھم السالم و عقل. 
جبّ آیات داللت کننده بر قاعده

« قُل لِلذَّینَ کَفَروا اِن یَنتَھوا یُغفَر لَھم مّا قَد سَلَفَ و اِن یَعُودُوا فَقَد مَضَت سُنَّتُ االَّولـینَ «-۱
ر شدند بگو: چنانچه از کفر و مخالفـت بـاز ایسـتند و ایمـان آورنـد      ھا که کاف) به آن۳۸(انفال: 

ھا بخشوده خواھد شد و اگر به اعمال سابق بازگردنـد سـنت خداونـد در گذشـتگان     گذشته آن
شود.  ھا جاری میدرباره آن

ای است، پـس  بر مبنای این آیه قبول و پذیرش اسالم موجب محو و از بین رفتن ھر پیشینه
ھی که انسان انجام داده و حتی واجباتی را که پیش از اسالم خـود تـرک کـرده بـا     ھر عمل گنا

(ما قـد سـلف)   مای موصولهشود و عمومیتھا از عھده او برداشته میپذیرش اسالم قضای آن
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(مکـارم  در آیه دلیل بر غفران تمام مواردی است که در حال کفر از شخص صادر شـده اسـت  

).  ۲/۱۷۱ر کتاب اهللا المنزل، شیرازی، المثل فی تفسی
و ال تنکَحوا ما نکَحَ آباؤُکُم من النّساء اِلّا ما قد سَلَفَ اِنَّهُ کانَ فاحِشَةً وَ مَقتاً و ساءَ سَبیالً «-۲

ھایی که اند ھرگز ازدواج نکنید مگر آنھا ازدواج کرده) با زنانی که پدران شما با آن۲۲(نساء: » 
کار، عملی زشت و تنفرآور و راه این حکم) انجام شده است، زیرا این(پیش از نزولدر گذشته

نادرستی است.  
شـد و ھمسـر و فرزنـدانی داشـت،     در زمان جاھلیت رسم بود زمانی که مردی فـوت مـی  

بردنـد و بـا او   بردند، ھمسر پدر را ھم به ارث مـی فرزندان ھمانگونه که متاع و مال را ارث می
ھا نھی کرد و فرمود اگـر  خداوند این آیه را نازل کرد و از این نوع ازدواجکردند، اماازدواج می

گیرد، اما با جمله (الّا ما قَد سَـلف) مگـر   کسی چنین کاری انجام دھد مورد بازخواست قرار می
آنچه در گذشته انجام شده، استثناء صورت گرفته است. اگر این عمل پـیش از مسـلمان شـدن    

مجازات بر این عمل به جھت لطف و امتنان الھی بر شـخص برداشـته   شخص انجام شده باشد 
). ۳۸؛ مصطفوی، ۳/۱۶۷جبّ است (ھمان، شود و این معنای قاعده می

). خداونـد  ۹۵(مائـده:  « عفا اهللا عَمّا سَلَفَ و مَن عادَ فَینتَقِمُ اهللاُ منهُ و اهللا عزیزٌ ذو انتِقامٍ«-۳
(عما سلف) انسان را عفو نموده و بـا الغـای خصوصـیت از    از آنچه در گذشته واقع شده است

گیـرد،  (شأن نزول ممنوعیت صید در حال احرام است) و اینکه مورد مخصص قـرار نمـی  مورد
(مکارم شیرازی، ھمان).  جبّ باشدتواند دلیل بر قاعده این آیه می

ناھان و تخلفـاتی کـه از   آید که گ(ما سَلف) بدست میاز بررسی آیات فوق به اعتبار جمله
تواننـد  باشد لذا این آیات میشخص کافر قبل از اسالم سرزده است قابل بخشش و گذشت می

جبّ باشند.  دلیل بر قاعده
آیات داللت کننده بر عفو عمومی 

فحَ  و ما خَلقنا السّماوات و االرضَ و ما بینھما اِلّا بالحّقِ و اِنَّ السّاعةَ لَاتیـةٌ فَاصـفَحِ ا  «-۱ لصـَّ
ھا و زمین و ھر چه بین آنھاست به جز برای مقصودی صحیح ) و ما آسمان۸۵(حجر: »الجمیل

ای رسـول  ایم و البته قیامت حقیقت است و خواھد آمد. اکنون تـو و حکمتی بزرگ خلق نکرده
ھا را به حق دعوت کن و اگر نپذیرند دلتنـگ  ما از این منکران، نیکو در گذر با روی خوش آن

باش.  ن
دھـد کـه در   گونه که مشھود است در آیه شریفه فوق خداوند به پیامبرش دستور مـی ھمان
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ھای منکران مالیمت و محبت نشـان بدھـد و   ھا و کارشکنیھا، مخالفتھا، تعصببرابر اجابت

ھا را مورد عفو قرار دھد. بـا توجـه بـه اینکـه ایـن آیـه در       نظر کند و آنھا صرفاز گناھان آن
بخشش و عفو پیامبر (ص) در مورد منکران و کافران در زمان کفرشان است، بنابراین خصوص 

شـود.  جبّ مربوط نمیھا ندارد و این آیه به قاعدهعفو و گذشت در اینجا ارتباطی به گذشته آن
)  ۵/۵۴۴(ھمان، 

ول مـا طریقـه   ای رسـ )۱۹۹(اعـراف:  »خُذِ العفو وَ امُر بالعُرفِ وَ اَعرِض عَنِ الجاھلینَ«-۲
عفو و بخشش پیش گیر و امت را به نیکوکاری امر کن و چنانچه نپذیرند از مـردم نـادان روی   

بگردان که بر تو جز دعوت و اتمام حجت نیست.  
کند و این آیه، شرایط تبلیغ و رھبری و پیشوایی مردم را به صورتی جالب و فشرده بیان می

کند نیز تناسب دارد. نخست به سه قسـمت  ان اشاره میبا آیات گذشته که به مسأله تبلیغ مشرک
گویـد:  کند و در آغاز میاز وظایف رھبران و مبلغان به صورت خطاب به پیامبر (ص) اشاره می

ھـا  در طرز رفتار با مردم سختگیر مباش، عذرشان را بپذیر و بیش از آنچه قـدرت دارنـد از آن  
و اغماض و مدارا پیشه کن، سپس دومین دستورھا طریق عفومخواه و به ھر حال نسبت به آن

کند. (امر به معروف) و در مرحله سوم دستور (تحمل و بردباری در برابر جاھالن) را صادر می
گونه که مشھود است سخن از عفو و بخشش جاھالن اسـت و صـحبتی از عفـو پـس از     ھمان

).  ۲/۳۲۷انی، (سبحھدایت شدن به اسالم نیامده است تا به جبّ مربوط شود
فَبما نَقضِھِم میثاقَھُم لَعَنّا ھُم و جعلنا قُلُوبَھُم قاسِیَةً یُحَرِّفونَ الکَلِمَ عَـن مواضِـعِه ونسـوُ    «-۳

حظاً مِمّا ذُکِرّوا به و التَزالُ تَطَّلِعُ علی خائِنةٍ منھُم الّا قلـیالً مِـنھم فَـاعفُ عَـنھم وَ اصـفح اُنّ اهللا      
کـردیم و  چون (بنی اسرائیل) پیمان شکسـتند آنـان را لعنـت   ). پس۱۳ائده: (م« یُحبُّ المُحسنینَ

ھا اثر نکرد) کلمات خدا را از جای خود تغییر (که موعظه در آنھایشان را سخت گردانیدیمدل
(در تورات) نصیب بزرگـی را از دسـت   ھا پند داده شدهدادند و از بھره آن کلمات که به آنمی

ھـا شوی جز قلیلی از آنول ما دائم بر خیانتکاری و نادرستی آن قوم مطلع میای رسدادند و تو
ھا در گـذر و از کـار بدشـان    (مانند عبداهللا سالم) که مردمی با ایمان و نیکوکارند پس تو از آن

دارد. در این آیه نیز سخن از عفو پس از اسـالم  عفو کن که ھمانا خدا نیکوکاران را دوست می
)  ۱/۵۰۰جبّ شود بلکه مربوط به عفو عمومی است. (ھمان، تا شامل قاعدهآوردن نیست 

الّذین یُنفقُونَ فی السّرّاء و الضّرّاء و الکاظمینَ الغَیظ و العافینَ عَن النّـاس و اهللاِ یُحِـبّ   «-۴
) ۱۳۴(آل عمران: » المُحسنین
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ند و خشـم و غضـب   کنکسانی که از مال خود به فقرا در حال وسعت و تنگدستی انفاق می

خود فرو نشانند و از بدی مردم درگذرند چنین مردمی نیکوکارند و خـدا دوسـتدار نیکوکـاران    
است.  

ھـا را  خداوند در این آیه پرھیزکاران را معرفی و چند صفت از اوصاف عـالی و انسـانی آن  
ی کند. یکی از این صفات عفو و اغمـاض نسـبت بـه دیگـران و رأفـت در مقابـل بـد       ذکر می

ھاست. جالب آنکه در این آیه خداوند به مرحله عالی عفو اشاره دارد و آن نیکی بعد از عفو آن
به طرف دیگر یعنی معفوعنه است در واقع اگر با رعایت مقتضیات و شایستگی معفوعنه، مقـام  

ھا و اعمال ناشایست او را به نیکی جبران کنـد و زمینـه مـادی و معنـوی     اعطا کننده عفو، بدی
ازگشت شخص به مسیر خیر را فراھم آورد این عفو و گذشت ارزش بسـیار واالیـی خواھـد    ب

(مکـارم  شدداشت و زمینه دشمنی و عداوت، زدوده و مھربانی و عطوفت جایگزین آن خواھد
). در این آیه نیز سخن از عفو عمومی اسـت  ۳/۲۳۰شیرازی، المثل فی تفسیر کتاب اهللا المنزل، 

سوره حجـر  ۸۶جبّ گردد. ھمچنین آیات س از اسالم نیست تا شامل قاعدهو صحبتی از عفو پ
شـدن مطلـب از ذکـر    سوره شوری نیز بیانگر عفو عمومی ھستند که به لحاظ طوالنی۳۴و۳۳و

کنیم.  ھا خودداری میآن
جبّ روایات داللت کننده بر قاعده

کنـد (ابـن ابـی    را قطـع مـی  قبلـه) اسـالم مـاقبلش    مایجبّ(االسالم حدیث نبوی معروف
طـوری کـه حتـی    آید بـه جبّ به حساب میترین مدرک قاعده) این حدیث مھم۲/۵۴جمھور، 

ھـا، مرسـل بـوده و بـه دلیـل      اسم این قاعده از آن گرفته شده است. حدیث جبّ در بیشتر نقل
ت آن در اند که بـه دلیـل شـھر   ارسال، ضعیف شمرده شده است، اما بسیاری از فقھا بیان داشته

)  ۷/۵۱بین اصحاب و عمل فقھا معتبر بوده و ضعف آن جبران شده است. (حکیم، 
انـد  عمل مشھور به حدیث جبّ: مشھور فقیھان به مفاد این حدیث عمل نموده و فتـوا داده 

) ایـن دیـدگاه را برخـی از    ۱/۴۳۰کنـد. (حسـینی مراغـی،    و شھرت، ضعف سند را جبران می
ین دلیل حدیث جبّ در معرض کنکاش قـرار گرفتـه اسـت. (خـوئی،     فقیھان نپذیرفته و به ھم

)  ۱/۱۳۴مستند العروة الوثقی، 
کثرت نقل حدیث جبّ: این حدیث در منابع متعدد به طرق گوناگون و بـا عبـارات متنـوع    

نقل شده است:  
یھـدم  اما علمت انّ االسالم «)، ۴/۲۰۵(ابن حنبل، » اما علمت اَنّ االسالم یجبّ ما کان قبله«
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االسـالم  «)، ۲/۵۴(ابن ابـی جمھـور،   » االسالم یجبّ ما قبله«)، ۱/۶۷(متقی ھندی، » ما کان قبله

). کثرت نقل حدیث تا حـدی اسـت کـه برخـی از فقیھـان      ۱۸/۲۲۱(نوری، » یجبّ ما کان قبله
اند: کثرت نقل مظمون حدیث (االسالم یجبّ ما قبلـة......) در حـدی   مانند میرزای قمی فرموده

تر معنوی آن نیز شده است که از ت که مورد قبول واقع شده و حدیثی مستفیض و ادّعای توااس
) ۴/۵۲شود. (قمی، ھا به صدور مضمون حدیث از پیامبر اکرم (ص) قطع حاصل میمجموع آن

طوسـی بـا سـند    صدوق و شـیخ  تأیید حدیث جبّ با حدیث صحیح: مرحوم کلینی، شیخ
انـد  ن محمد بن احمد بن یحیی عن جعفر بن رزق اهللا نقل نمـوده صحیح از محمد بن یحیی ع

خواسـتند بـر او حـد    که در زمان متوکل مرد نصرانی با زن مسلمان مرتکب زنا شد، وقتـی مـی  
جاری کنند او مسلمان شده و قاضی آن زمان (یحیی بن اکثم) گفت: اسالم او کفر عصیان او را 

هِ وَحْـدَهُ وَ   «اسخ با استناد به آیهالنقی (ع) در پاز بین برد. امام علی فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللـَّ
ا  فرمایـد: یضـربُ حتـی    ) مـی ۸۴(غـافر:  » کَفَرْنا بِما کُنَّا بِهِ مُشْرِکِینَ فَلَمْ یَکُ یَنْفَعُھُمْ إِیمانُھُمْ لَمـَّ

ا به چشم دیدند در آن حال از ) ترجمه: آنگاه که شدت قھر و عذاب ما ر۷/۲۳۸یموت (کلینی، 
کفر و شرک پشیمان شده و گفتند ما به خدای یکتا ایمان آوردیم و به ھمه بتھـایی کـه شـریک    

ھا ھیچ سـودی  خدا گرفتیم کافر شدیم اما ایمانشان پس از دیدن مرگ و مشاھده عذاب ما برآن
تأییـد آن  جـبّ نیسـت، امـا بـرای    نبخشد. اگر چه این حدیث صحیح مطابق مضـمون حـدیث  

دھد کـه در آن روزگـار   ای با حضور معصوم (ع) به ما شناخت میای مھم دارد و از جامعهثمره
جبّ به صورت آشکار رایج بوده است، به طوری که حتی غیرمسلمانان از وجـود چنـین   قاعده
یگر اند و از سوی دبردهای آگاھی داشته که به صورت درست و یا نادرست به آن پناه میقاعده

رسد قاعده جبّ بوده است. بدون تردیـد امـام (ع)   اولین چیزی که در دادگاه به ذھن قاضی می
شـوند کـه اسـالم    با استناد به آیه قاعده جبّ را رد نکرده، بلکه یکی از شرایط آن را یادآور مـی 

جبّ کاربردی ندارد. آوردن باید پیش از برپایی دادگاه باشد و پس از آن، قاعده
ت داللت کننده بر عفو عمومیروایا

کنـیم:  ھـا اشـاره مـی   در مورد جواز عفو، روایات زیادی وارد شده است که به بعضی از آن
)  ۳۲۱-۱۸/۳۰۳(حر عاملی، 

باقر (ع) فرمود: بـه جـز   کند امامروایت صحیحه ضریس کناسی: ضریس کناسی نقل می-۱
اهللا گذشـت کنـد، امـا اگـر اجـرای      تواند از اجرای حدود مربوط به حقشخص امام، کسی نمی

تواننـد از اقامـه آن   الناس باشد، کسان دیگری غیـر از امـام نیـز مـی    حدود مربوط به نقض حق
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کناسی صحیحه است ولی شخص ضریسپوشی کنند. زنجیره سند این روایت تا ضریسچشم

محبـوب در  اینکه این نقص را بـا بـودن ابـن   کناسی در بین رجال حدیث ناشناخته است. مگر 
سلسله سند روایت که از اصحاب اجماع است جبران کنیم.  

باقر (ع) فرمود: پشیمانی از گذشت (عفـو) بھتـر و   باقر (ع): امامروایت حمران از امام -۲
تر است تا پشیمانی از کیفر. در شرح این روایت باید گفت که اگـر در عفـو اشـتباھی رخ    آسان

تـر اسـت از   فو مورد نداشته است، این پشیمانی بھتر و آساندھد و بعد مشخص شود که این ع
گرفـت،  موردی که ستمگر مجازات شود و آنگاه مشخص شود که اگر او مورد عفـو قـرار مـی   

نویسد: مبنای این اصل سخن رسول خدا (ص) است. امام اگـر در  عوده میبھتر بود. عبدالقادر
کند. معنای این اصل آن است که حکم بـه  ت خطاعفو اشتباه کند، بھتر است از اینکه در مجازا

مجازات صحیح نیست مگر در صورتی که ارتکاب جرم از سوی مجرم ثابت شود و نیـز ثابـت  
شود که نص تحریم کننده بر جرم منطبق است. پس ھرگاه در ارتکاب جرم توسـط شـخص و   

د، شـک وجـود داشـته    شـو یا در انتخاب نص تحریم کننده بر فعلی که به متھم نسبت داده مـی 
باشد، عفو آن شخص یعنی، حکم به برائت او واجب است، چون برائت متھم در حالـت شـک   

نماید. مبدأ خطـا در عفـو، بـر    از مجازات برای اجتماع بھتر است و به تحقق عدالت دعوت می
شود، لذا بر جرایم مسـتوجب حـدود، قصـاص، دیـه و جـرایم تعزیـری       تمام جرایم منطبق می

بـن شعبه و مالـک  علی بنبرقی و حسن بن ھای مرسل ) روایت۲/۲۱۷شود. (عوده، میمنطبق
عطیه نیز بیانگر عفو ھستند. 

توان اینگونه نتیجه گرفت، روایاتی که مربـوط بـه قاعـده    دسته از روایات میاز بررسی این 
طاھای کفـار قبـل   ھا مشھود است یعنی گناھان و خجبّ است جمله (یجبّ ما قبله) در ھمه آن

شود اما روایات مربوط به عفو عمومی این قید را ندارند و صرفا بـه نیکـو   از اسالم بخشیده می
اند. بودن عفو و گذشت در حقوق اهللا و مالک و معیار این بخشش پرداخته

سیره در قاعده جبّ 
کند برخورد پیامبر (ص) بـا کفـاری اسـت کـه     از جمله مواردی که بر این قاعده داللت می

وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّی تَفْجُرَ لَنَا «قمی در ذیل آیه اسالم آوردند. ھمچون نمونه زیر: در تفسیر
امیـه بـرادر   ابـی  بـن  ) آمده است، این آیه در خصـوص عبـداهللا  ۹۰(اسراء: » مِنَ األَرْضِ یَنبُوعًا

سلمه، رسول خدا (ص) را به شدت تکـذیب  سلمه نازل گشته و ماجرا چنین بوده که برادر امام
ھـا  خواست که در صورت صـحت ادعـای نبـوتش از زمـین بـرای آن     کرد و از حضرت میمی
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امبر اکـرم  چشمه آبی ایجاد نماید تا اینکه پس از فتح مکه در حضور پیامبر اظھار اسالم کرد. پی

(ص) از وی روی بازگرداند و اسالم او را نپـذیرفت سـپس پیـامبر اکـرم (ص) داخـل شـد و       
ای رسول خدا آیا شما نفرمودید: اسالم ماقبلش را قطـع  سلمه گفت: پدر و مادرم فدای تو بادام

؛ ۲/۲۶(قمـی،  امیه را قبول کردنـد ابی بن نھایت اسالم عبداهللا کند. پیامبر فرمودند: بله و در می
جبّ از این رو مھم اسـت کـه سـیره در واقـع     ) دلیل بودن سیره، برای قاعده ۲۱/۱۱۴مجلسی، 

جبّ را به دلیل ضعف در سـند  نقطه مشترک دو دیدگاه موافق و مخالف است. آنان که حدیث
وه پذیرنـد (خـویی، مسـتند العـر    دادند از باب سیره قطعیه پیامبر (ص) میآن مورد نقد قرار می

ھـای  جـبّ را از بـاب سـیره بـدانیم دیـدگاه     رسد اگر حجیت قاعده) به نظر می۱/۲۶۴الوثقی، 
گردد. تعدادی از فقیھـان دربـاره حـدیث دیـدگاه     متفاوت تأمین شده و توافق کامل حاصل می

تابند ھمان چارچوب تعریف شده حرکت کرده و خارج از آن دایره را برنمیخاص دارند و در
اند. پذیرند ولی از باب سیره متسالم دانستهجبّ مرسل بوده آن را نمیایی که حدیثو از آنج

سیره در عفو عمومی
در ماجرای جنگ احد که مسلمانان در آغاز جنگ با اتحاد و شجاعت خاص جنگیدنـد  -۱

و در مدت کوتاھی پیروز شدند ولی به علت نافرمانی جمعی از تیراندازان کـه سـنگر خـود را   
آوری غنائم شدند، جنگ مغلوب شـد و شکسـت سـختی بـه لشـگر      ھا کردند و مشغول جمعر

دھد. و در آیـه  سوره آل عمران علل شکست را توضیح می۱۵۲اسالم وارد آمد. خداوند در آیه 
ھمین سوره فرمان عفو عمومی را صادر فرمود، زیرا پـس از مراجعـت مسـلمانان از احـد     ۱۵۹

ده بودند اطراف پیامبر (ص) را گرفتند و ضمن ابراز ندامت تقاضـای  کرکسانی که از جنگ فرار
عفو و گذشت کردند و پیامبر با آغوش باز، خطاکاران توبه کار را پـذیرفت. (مکـارم شـیرازی،    

)  ۳/۳۱۳المثل فی تفسیر کتاب اهللا المنزل، 
اسـالم  شدن سپاهمصلحت اندیشی پیامبر اکرم (ص) در غزوه بنی المصطلق که به چیره-۲

ھـا انجامیـد جالـب    المصطلق و اسارت عده زیادی از مردان و زنـان و کودکـان آن  بر قبیله بنی
توجه است، چرا که ایشان با حویریه، دختر رئیس این قبیلـه کـه در میـان اسـیران بـود ازدواج      
کردند و در نتیجه مسلمانان به پاس حرمت ھمسری او با پیامبر (ص) کلیه اسرای خـود را آزاد 

منـد شـدند و بـا ایـن تـدبیر      کردند و بدین ترتیب عمالً شورشیان از مزایای عفو عمومی بھـره 
ای از نزدیکان او نیز به مدینه آمدند و مسلمان شدند. ضرار رئیس قبیله و عدهبن ابیحارث
پیامبر اکرم (ص) پس از فتح مکه در سال ھشتم ھجـرت عفـو عمـومی اعـالم کردنـد.      -۳
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این روز فرمودند: شما مردم، ھموطنـان بسـیار نامناسـبی بودیـد، رسـالت مـرا       پیامبر (ص) در 

ترین نقطه که من به آنجـا پناھنـده شـده    ام بیرون راندید و در دورتکذیب کردید و مرا از خانه
دارم کـه  ام و اعالم مـی بودم با من به نبرد برخاستید، ولی من با این جرایم ھمه شما را بخشوده

) ۲/۳۳۸ا آزاد ھستید. (سبحانی، بروید، ھمه شم
تواند در این زمینـه مـورد توجـه    عالوه بر سیره پیامبر (ص) سیره سایر ائمه (ع) نیز می-۴
شد، نویسد: علی (ع) بر مردم بصره چون چیرهالبالغه میالحدید در شرح نھجگیرد. ابن ابیقرار

داد کـه ھـر کـس از    یان ندا مـی تیغ از آنان برگرفت و منادی آن حضرت در محل اجتماع بصر
شود و ھـیچ اسـیری   شود و بر ھیچ مجروحی حمله نمیمیدان کارزار عقب نشسته، تعقیب نمی

شد و ھر کس که سالح خود را بر زمین گذارد در امان است و آن کس که خـود  کشته نخواھد
شود. (منتظـری،  ماند و از جرم آنان چشم پوشی میرا به جمع لشگریان امام برساند در امان می

۳/۶۰۷  (
علـی (ع) در چھـار   بنابراین ھمانگونه که مشاھده شد از برخـورد پیـامبر (ص) و حضـرت   

آید که ھمه آن موارد مربوط به عفو عمومی است، زیرا در ھـیچ  ماجرای جنگی فوق بدست می
ن آوردن پس از کفر نشده است بلکه عفو انجام شده یا در خصوص مسلمانایک سخن از اسالم

است یا کفار.  
عقل در عفو عمومی

تـر از انتقـام و مجـازات    در برخی از مواقع عفو، گذشت و تسامح، به حکـم عقـل کارسـاز   
بگیرد اعطـای عفـو، کینـه    کند عفو صورت است. چه در مواردی که مصلحت جامعه اقتضا می
حی فراوانی را نیـز  برد و آثار تربیتی و اصالتوزی، عداوت و دشمنی را در افراد بشر از بین می

به دنبال دارد. 
موضوعهادله عفو در حقوق 

عفـو اعـم از   اسالمی برگرفته از آن است، اختیـار  جمھوری اسالم که نظامدر نظام حقوقی 
اساسـی نیـز ایـن اختیـار از وی     امر است و در قـانون عمومی و خصوصی با امام جامعه و ولی

اسـالمی مصـوب   جمھوری لقه فقیه که در قانون اساسیاست، بنابر اصل والیت مطسلب شده
توانند ایـن اختیـار   امر است و ایشان میاست، اختیار عفو عمومی با ولینیز پذیرفته شده ۱۳۶۸

عفـو را در  قـوانین دانان، صالحیت وضع و تصویب کنند. اما اینکه حقوقرا به دیگری تفویض 
گـذار، کـه   این اندیشه است که ھیچ مرجع دیگری جـز قـانون  دانند برپایه مقننه میانحصار قوه
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تواند وصف مجرمانه را از اعمالی که در گذشـته  ھاست نمیکننده جرایم و مجازاتخود تعیین
کیفـری و مبـاح   است بگیرد، ولی اقدام به عفو عمومی به معنای اسقاط اعتبار قـانون  جرم بوده 

)  ۲/۲۶۸دبیلی، دادن اعمال مشمول عفو نیست. (ارجلوه
چـه در  کند، زیـرا اگـر  تواند به عفو عمومی اقداممقننه نیز میرسد قوهحال به نظر میبا این

اسالمی سخن از عفو عمـومی بـه میـان نیامـده     شورایاساسی در باب اختیارات مجلسقانون 
م مسـائل  است که در عمـو است، ولی اصل ھفتاد و یکم به مجلس شورای اسالمی اختیار داده

کند. مشروط بر اینکه قـوانین مـذکور بـا اصـل و     اساسی، قانون وضعدر حدود مقرر در قانون 
) ۲/۲۶۸باشد. (ھمو، اساسی مغایرت نداشته رسمی کشور یا قانوناحکام مذھب
اسالمی بنا به مصلحت، قانونی مبتنی بر عفو عمومی تصویب شورایچه مجلس حال چنان

بود. االجرا خواھد تصویب شورای نگھبان برسد آن قانون الزمکند و سپس به 
توان اینگونه نتیجه گرفت که بخشش و عفو در قاعده جبّ در اختیـار خداونـد   بنابراین می

است و آثار مربوط به این عفو در دنیا در اختیار ولـی فقیـه اسـت. امـا بخشـش و گذشـت در       
ه است.  عفوعمومی در اختیار ولی فقیه یا قوه مقنن

جب و عفو عمومیقاعدهدو سی قلمرو ربر-ج
جبّ قلمرو قاعده 

آوردن معیـار کلـی و درسـت، ایـن قاعـده را در      دسـت  جـبّ و بـه  برای بیان قلمرو قاعـده 
کنیم.  مشترک بررسی میالناس و حقوقاهللا، حقوق محور حقوقسه

از فروعـات دیـن بـوده و جـزء     : تمامی احکام شرعی مانند نماز و روزه کـه  حقوق اّهللاٰ -١
باشـد  چیزی که وضع آن بـه دسـت شـارع    گردد و ھر جبّ ساقط میباشند با قاعده اهللا میحق

اهللا را با تمام مصادیق آن از نموده تا حقجبّ را وضعاوست. شارع قاعدهرفع آن ھم به دست 
)  ۲/۴۹۶نماید. (حسینی مراغی، تازه مسلمانان بردارد و آنان را عفو

النـاس بـا منشـأ عقـل و بنـای      اند: حقـوق : در کاربرد رایج آن بر دو دستهحقوق الناس-٢
الناس با منشأ شرع و دین. عقالء، حقوق

آمدن آن نقشـی نداشـته   وجود بوده و شرع در بهبشری موجوداول ھمواره در جامعه دسته 
گونه حقـوق از قلمـرو   عی که ھمه اینمدنی و اجتماھا، تعھدھای مختلفمانند: دیون، ضمانت

برد به دلیل امتنانی بودن آن لـذا در  است. این قاعده حق الناس را از بین نمیجبّ بیرون قاعده
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الناس خالف امتنان است.  گرفتن حقشود و نادیدهجایی که خالف امتنان الزم آید جاری نمی

داده در قلمـرو ایـن   را برای مردم قـرار داشته و خداوند این حق دوم که منشأ شرعی دسته
)  ۳/۲۶۲گردد مانند خمس و زکات. (موسوی بجنوردی، دارد و با آن ساقط میقاعده قرار

الناس در یک موضوع جمـع  اهللا و حق : شاخه سوم، حقوق نه بلکه حق حقوق مشترک-٣
اهللا علی از دو جنبه حق اند که اگر ف) پس بسیاری از فقھا تأکید کرده۱۵/۶۲شده است. (نجفی، 

گیـرد امـا   مـی جبّ قـرار  اهللا آن مورد شمول قاعده الناس برخوردار باشد فقط جنبه حق و حق 
است مثالً اگر کافری سرقت در حال کفر کرده باشد و قبـل  الناس به قوت خود باقی جنبه حق 

لـیکن ضـمان او و   شـود و گردد حد سرقت از او برداشته میاز برگرداندن مال به مالک مسلمان
است.  مال باقیاخذ مال از او برای صاحب

فقهمختلف جّب در ابوابتطبیق قلمرو قاعده
ترین افعالی را که از کـافر صـادر   جبّ ابتدا مھمبرای بیان موارد شمول و عدم شمول قاعده

کنیم.  شود در تطبیق با احکام اسالمی ذکر میمی
اعتقادیآ) در مسائل 

الھی است ھمانند ظلم و کفر و شرک و فساد در زمین و ماننـد آن، شـرک و   آنچه معصیت 
شک مشمول قاعدهشود و بیشدن کافر برداشته میکافر واقع شده با مسلمانکفری که از سوی 

است، بنابراین عـذاب  شود که گویا شخص کافر نبوده گردد و این طور فرض میجبّ واقع می
اهللا گردد، زیـرا ایـن مـورد اعتقـادی و حـق     بت به کفر پیش از اسالم مترتب نمیاخروی ھم نس
شود. محسوب می

عبادی  ب) در مسائل 
ھایی ھـم چـون نمـاز و    نماز و روزه: افعالی که در اثر ترک آن قضا وجود دارد، عبادت-۱

بادات از عھـده او  روزه که کافر در حال کفر انجام نداده است با اسالم آوردن کافر قضای این ع
شود.  برداشته می

است ھمانند حـج، ھرگـاه کـافر    ندارد بلکه با وجود شرایط، دائمیحج: اعمالی که قضا-۲
حج از نظـر  شود در وجوبشود آنگاه مسلمان مستطیع باشد و حج را انجام ندھد، سپس فقیر 

اجب شده در حـال کفـر از او   امامیه دو دیدگاه وجود دارد مشھور فقھا معتقدند که انجام حج و
ساقط است. اگر استطاعت پس از اسالم باقی بماند ظاھراً انجام حج واجب است، زیرا وجوب 

). برخی از فقھا نیز معتقدنـد  ۱/۲۶۳پس از اسالم به شخص متوجه شده است (فاضل لنکرانی، 
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آورده حـال، اسـالم   شـده و در آن جا نیاورده سپس فقیـر کافری که مستطیع بوده، اما حج را به

).  ۱۱/۸۶(نراقی، استکفر، واجب است به دلیل استصحاب، انجام حج دوران
اند که حج از جمله حقوق خداوند اسـت  مشھور فقھا برای اثبات نظریه خود استدالل کرده

کند که حق بدنی تنھا باشد مانند نماز یا مـالی تنھـا ماننـد زکـات یـا از ھـر دو       و آن فرقی نمی
ھا در آن داخل نیست و بـا اسـالم آوردن فـرد ایـن     یب یافته باشد مانند حج زیرا حق انسانترک

).  ۱/۵۳(موسوی بجنوردی، شودوجوب نیز برداشته می
اسـت  شرعی تعلق گرفتهھا حقخمس و زکات: بحث در مواردی است که نسبت به آن-۳

که کافر در حال کفرش انجام نـداده نرفته است در حالیرفته یا از بین سپس موضوعش از بین 
گیرد. امامیـه و اھـل سـنت در    شود مانند اموالی که بر آن زکات تعلق میباشد و آنگاه مسلمان 

دارند و معتقدند که خمس و زکاتی کـه  مورد خمس و زکات کافری که مسلمان شده یک نظر
شود.  میبرداشتهآوردن کافر این وجوبشده با اسالمدر حال کفر بر کافر واجب

باشد بنـابراین  اند که زکات سھم فقراست پس از حقوق مردم میبرخی از فقھا اشکال کرده
زکات از معیار قاعده خارج است. پاسخ این است: مراد از حقوق مردم براساس عرف، حقـوقی  

ون پس این کرده مانند ضمانات و دیاند و شارع آن را امضاءاست که عقال آن را به وجود آورده
آورده ماننـد  ھا را به وجـود نیستند. اما حقوق مردم که شارع آنحقوق متعلق عفو و مورد قاعده 

اوست پس داخل قاعـده است رفعش ھم به دستگونه که وضعش به دست شارعزکات ھمان
) ۴۲است. (مصطفوی، 

نـابراین  (غسـل، وضـو، تـیمم) ب   گانه: شرط صحت نماز طھارت اسـت ھای سهطھارت-۴
جـبّ  باشد آیا به استناد قاعـده که در زمان کفر محدث به حدث اکبر یا حدث اصغر شدهکسی

شود یا خیر؟ در این مـورد فقھـای   وجوب غسل یا وضو یا تیمم بدل از آن دو از وی ساقط می
کفـر بـا   اسـت کـه آثـار حـدث در دوران     ھـا ایـن  دارنـد، قـول مشـھور آن   نظـر امامیه اختالف

است پس از شود پس بر کافر واجب جبّ نمیگردد و مشمول قاعدهشدن برطرف نمیمانمسل
شیرازی، (مکارمباشدشود و طھارت داشته ھایش، از این موارد پاک شدنش برای نمازمسلمان 

کـرد سـپس  شد و یا غسل از جنابتذکر است اگر کافر پاکیزه ). الزم به۲/۱۸۴القواعد الفقھیه، 
اسـت کـه مجـدد طھـارت و     شود و نیـاز  سالم آورد به غسل و وضوی قبل از اسالم اعتنا نمیا

(طوسـی،  تواند قصد بکنددارد و کافر نمیقربتنماید، زیرا طھارت و غسل نیاز به قصد غسل 
۱/۱۲۷  .(
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کیفریج) در مسائل

آید، عفـو  ده به شمار میشحدود و تعزیرات: از جمله مواردی که امتنان بر کفار مسلمان-۱
الھی، حد بـه خـاطر زنـا، لـواط، دزدی،     و بخشش نسبت به حدود الھی است، از جمله حدود

باشد. ھرگاه کافر در زمان کفر خود مرتکب زنـا، لـواط، دزدی و یـا عملـی     شرب خمر و... می
د حد بـا توبـه   باشد و پیش از قیام بینه توبه نمایالھی بر او واجب شدهشود که حدی از حدود 

که مرتکب زنا، لواط، سرقت ) کسی۴۰/۵۷است. (مروارید، شود و اسالم، توبه از کفرساقط می
شـود گویـا عملـی مرتکـب     آوردن ھمه محو میباشد با اسالمو شرب خمر و انواع گناھان شده

) ۱/۲۶۲است. (فاضل لنکرانی، نشده
دھد که قصـاص یـا دیـه    فعلی را انجامکفر خود قصاص و دیات: اگر کافری در زمان-۲

ای را که بـر او واجـب   بیاورد، آیا اسالم او قصاص و دیهشده و بعد از آن اسالم برای آن ثابت 
این باورنـد کـه قاعـده   سنت برکند یا خیر؟ با توجه به اینکه امامیه و اھل است، جبّ میشده 

کنـد و قصـاص و دیـات حـق النـاس      اقط نمـی الناس را سکند اما حقاهللا را ساقط میجبّ حق
اسـت کـه در   شوند، ھمچنین با توجه به اینکه قصاص از جمله مواردی ھستند پس ساقط نمی
تأسیسـی اسـالم   داشـته و از احکـام   عقـال ھمـواره وجـود   عقل و بنایجوامع بشری به حکم 

) ۱/۴۴بجنوردی، موسوی؛۱/۲۶۸(ھمو، گیرد. جبّ قصاص را در بر نمیاست پس قاعدهنبوده
بکشد و سـپس اسـالم آورد، قصـاص از او    بنابراین ھرگاه یک ذمی شخص ذمی دیگر را عمداً

آورد بنابر قول صحیح کفاره و دیه شود و چنانچه از روی خطا بکشد و سپس اسالم ساقط نمی
)  ۱۲/۴۱۴شود. (بورنو، از او ساقط نمی

د) عقود و ایقاعات
جبّ خارج و الزمعقال باشد تخصصاً از دایره قاعدهعقل و بنایاگر حکمعقود و ایقاعات

داشته و با توجه به دین و شرع آن آثار قابل االتباع است اما عقود و ایقاعاتی که آثاری در شرع
گیرد مثالً اگر در دوران کفر، تجـارت ربـوی و خریـد و    میجبّ قرارباشد مشمول قاعدهارائه 

باشـد مثـل اینکـه منـزل یـا      داده که بعضـی شـرایط صـحت در اسـالم را نداشـته      جامفروش ان
جبّ حکم به بطـالن  شدن بنابر قاعدهفروخته، پس از مسلمانخود را به قیمت نامعلوممحصول

گیرد و حکم به صحت میروی امتنان مورد گذشت قرار شود، بلکه از چنین معامالت داده نمی
)  ۱/۲۶۹گردد. (فاضل لنکرانی، کفر میرانخرید و فروشھای دو

شده و شرایط الزمـه را نداشـته بـه    عقد نکاح: صحت نکاحی که در حال کفر از او واقع-۱
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است اما در بقای آنجا ندارد. برای نمونه به چند مورد این معناست که نسبت به گذشته کالعدم

کنیم.  اشاره می
دواج کرده و سپس مسلمان شـود، اقتضـای قاعـده    ھرگاه مجوسی با خواھر یا مادرش از-

جبّ این است که به خاطر آن ازدواج باطل، عقاب نشده و عمل او فعل حرام به شـمار نیایـد،   
اما از این پس این نکاح صحیح نیست و باید از ھم جدا شوند. (ھمو، ھمان) 

جـبّ  راساس قاعـده شده، گذشته او بنموده و سپس مسلمان خواھر ازدواج کافری با دو-
شود و در آینده باید به دستورات اسالمی عمـل نمایـد و دربـاره یکـی از ایـن      مینادیده گرفته

) ۲/۶۶۰شود. (عالمه حلی، خواھران نکاح فسخ می
نـدارد، قـرار  کافری مھر ھمسرش را خوک، شراب و یا چیز دیگری که در اسالم مالیـت  -

جـبّ دیگـر   شود بنابر قاعده نموده و سپس مسلمان پرداخت داده و در دوران کفر ھمه مھر را
) ۳۰/۷۷مھری برای زن نیست. (نجفی،

بدری و در مناقب) از ابوعثمان ۲/۳۱۸(قاضی، االخبارایقاعات (طالق): در کتاب شرح -۲
د که کنمی) داستان مردی را نقل۴۰/۲۳۰(مجلسی، ) و در بحاراالنوار۲/۱۸۶(ابن شھر آشوب، 

زوجتـه طلّـق فـیمن  «دادهداده و در اسـالم دو طـالق  بار طالقھمسرش را در دوران کفر یک
علّی (ع) ھدم االسالم ما کان قبله ھی عندک علی تطلیقتین، قالاالسالم فی وتطلیقة الشرک فی

اشـد بلکـه امـام    بعلی (ع) حکم به بطالن طالق دوران کفر نکـرده رسد امامبه نظر می» واحدة
اسالم واقع شـده  است و آن را با دو طالق که در دین(ع) طالق دوران کفر را به شمار نیاورده 

است، پس برای محلـل  داند اگر طالق در دین اسالم به سه برسد نیازمند محلل قابل جمع نمی
گرفـت کـه   اماست. بنابراین اگر در دوران کفر طـالق انجـ  یک طالق دیگر در دین اسالم الزم 

اسـت  بوده مثالً بدون حضور دو شاھد عادل طالق داده بعضی شرایط صحت در اسالم را فاقد
شـود و حکـم بـه صـحت     گرفتـه مـی  جبّ، نبـودن شـرایط صـحت نادیـده    به مقتضای قاعده 

)  ۱/۲۶۹گردد. (فاضل لنکرانی، ھای دوران کفر میطالق
ح) در مسائل مالی 

شده و چگـونگی دریافـت آن بـا وصـف     برای کافران ذمّی مقرر جزیه: پرداخت جزیه-۱
شدن ذمی به دلیل تبدیل موضـوع، پرداخـت جزیـه    شمردن آنان) است. با مسلمان(حقیرصغار

علی (الجزیهجبّ و برخی دیگر به دلیل حدیثگردد. برخی از فقیھان به دلیل قاعدهمنتفی می
جزیـه)  (مھلت پرداخـت  ) و اگر ذمی پس از سال۲۷۹مفید، (شیخدانندمیمسلم) آن را ساقط
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ھـا را  نیسـت جزیـه آن سـال   ھای گذشته را جزیه نپرداختـه الزم  گردد و بعضی از سالمسلمان
کنـد و ھـدف   ) جزیه ندادن، ذمیان را به اسالم تشـویق مـی  ۲/۴۲نماید. (شیخ طوسی، پرداخت

نمـوده و بـا   در واقـع بـرای تحقیـر کـافران وضـع      بـوده و جزیـه را   شارع از آن اسـالم آوردن 
)  ۲/۳۰۸شدن، پرداخت آن مفھومی ندارد. (ابن فھد، مسلمان

دیون و ضمانات: اگر فردی در زمان کفرش به برخی از دیون و ضمانات مشغول بـوده -۲
ا اش از این دیون و ضمانات بـری شـود یـ   شود که ذمهآوردن این فرد باعث میآیا اسالمباشد، 

بلکـه تمـام   احکامی که وابسته به دیون مالی و اتـالف،  گفت: خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید
شود و این امـور پـس از اسـالم بـه حـال خـود بـاقی        نمیاست قطعاً با اسالم مرتفع ضمانات

آثاری است که در حال کفـر اثـری بـر آن مترتـب نبـوده      جبّ در مقام رفعماند، زیرا قاعدهمی
است که بـاب ضـمانات و   شود و مشخص میاست ولی به سبب اسالم آوردن این آثار مترتب

شود.  ھا اثر بار میاست و در تمام جوامع بشری بر آنای صرفاً عقالییدیون مسأله
قلمرو عفو عمومی

سـازد. بنـابراین چنانچـه    عمومی را ساقط میقطعی، دعویعفو عمومی پیش از محکومیت
شد و یا اگـر تعقیـب شـروع    مومی تعقیب نشده باشد پس از آن دیگر تعقیب نخواھد عدعوی

) ۴۱۲؛ گلدوزیان، ۲/۲۷۲گردد. (اردبیلی، حکم نشده باشد موقوف میشده و منتھی به صدور 
شـود بـا عفـو    عمومی به صدور حکم قطعی منتھیباشد و دعویھرگاه متھم تعقیب شده

گردد. این آثار عبارتند از: میعمومی آثار محکومیت زایل 
بنابراین محرومیت (تکمیلی) و تبعی، تتمیمیھایاصلی و نیز مجازاتسقوط مجازات -۱

رود.  میبیناصلی از تبعید و غیره ھمراه با سقوط مجازات اجتماعی، از حقوق 
سـابقه  باشـد شـود و اگـر قـبال تنظـیم شـده     برای محکوم، سجلّ کیفـری تنظـیم نمـی   -۲

شود.  محکومیت از آن پاک می
شـود جـرم   باشد یا بعداً مرتکـب  چنانچه شخص مرتکب جرم دیگری در گذشته شده -۳
شود.  مندشدن از تعلیق مجازات و آزادی مشروط نمیشده مانعی برای بھرهعفو

ه کیفری در مرحله اجرا باشد متوقف و یا اگر قبالً اجـرا شـد  در صورتی که محکومیت-۴
شود. باشد آثار تبعی آن متوقف می

شود. (شـریف،  ھمچنین ارتکاب جرم جدید مشمول مقررات مربوط به تکرار جرم نمی-۵
۴۰-۴۱  (
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آزادی، ھـای سـالب  االصول محکومیت و آثـار آن یعنـی مجـازات   اگر چه عفو عمومی علی

برخـی از آثـار ناشـی از    برد ولی واقعیت این است کـه میجزای نقدی و از این قبیل را از بین 
گیرد. ایـن آثـار   میماند و خارج از قلمرو عفو عمومی قرارمیواقعه ارتکابی به قوت خود باقی

از:  عبارتند
تواند به خـاطر تحمـل   باشد، محکوم نمیچنانچه قبالً تمام یا قسمتی از کیفر اجرا شده -۱

کند. قبلی مجازات تقاضای جبران ضرر و زیان
توانـد اسـترداد آن را   باشد نمـی قبالً تمام یا قسمتی از کیفر نقدی را پرداخت کردهاگر-۲

بخواھد. 
شود.  نمیشده به وسیله محکوم مستردھای دادرسی پرداختھمچنین ھزینه-۳
توان گفت عفو کلی میبرد و در یک تعبیرنمیعفو عمومی مسؤولیت حقوقی را از بین -۴

ندارد. دیدگان از جرمحقوق زیانعمومی تأثیری در 
برد و در اکثر موارد خودنمیعفو عمومی دعاوی دیگر ناشی از رفتار مجرمانه را از بین -۵

نامشروع و یـا  حقوقی آن باقی است. به عنوان مثال اگر مرد متأھلی به اتھام رابطهعمل و نتایج
گیـرد ھمسـر او   مشـمول عفـو عمـومی قـرار    گردد و بعد جرم او مواد مخدر محکومبهاعتیاد 

)  ۲/۳۷۳کند (افراسیابی، تواند به استناد اعمال فوق وی تقاضای طالق می
)  ۲/۲۷۳دیه نیز از شمول عفو عمومی مستثنی است. (اردبیلی، -۶
شود.  عفوعمومی، شامل تعقیب انضباطی و انتظامی کارمندان دولتی نمی-۷
شـود و تـدابیر   میبه اقدامات کیفری به معنی خاص محدودطور عموم عفو عمومی، به-۸

)  ۷۴شود. (قاسمی، نمیدیگر از جمله اقدامات تأمینی و تربیتی را شامل

گیرينتیجه
:جبّالف) قلمرو قاعده

شرک، نماز و روزه، حد زنا، لواط، شرب خمر و....  واهللا مانند کفرحقوق-۱
دین نه با منشأ عقل و بنای عقـالء ماننـد خمـس و زکـات     الناس با منشأ شرع وحقوق-۲
و.... 
اند) در ایـن صـورت   الناس در یک موضوع جمع شدهاهللا و حق(که حقمشترکحقوق-۳

شـود  مـی گیرند مثالً حد سـرقت برداشـته   جبّ قرار میاهللا آن مورد شمول قاعدهفقط جنبه حق
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است.  لیکن ضمان سارق به شخص مالباخته باقیو

:ب) قلمرو عفو عمومی
ھای سالب آزادی و جزای نقدی ھای کیفری و آثار آن مثل مجازاتعفو عمومی محکومیت

ھـای حقـوقی و حـق تعقیـب مـدعی      برد ولی آثار دیگر جـرم از قبیـل مسـؤولیت   میرا از بین
شوند به قوت خود باقی است.  الناس محسوب میخصوصی از جھت وصول خسارات که حق

جـبّ  چـه در قاعـده  گرفت که در مسائل کیفری اگـر توان نتیجهطور خالصه میچنین بهھم
رود امـا در عفـو عمـومی فقـط     میگیرد و آثار تخلف نیز از بین حدود الھی مورد عفو قرار می

ماند. مثالً اگر مردی با زن شـوھردار  شود ولی آثار عمل خالف باقی میمیحدود الھی برداشته
شود و ھم اثر آنکه حرمت ازدواج بـا  میشود ھم حد زنا برداشتهاست و بعد مسلمان هزنا کرد

شود ولی ازدواج بـا آن زن و  آن زن یا مادر او باشد. اما در عفو عمومی فقط حد زنا برداشته می
پذیر نیست.  مادرش امکان

تـوان نتیجـه   یدر خاتمه با توجه به وجوه اشتراک و افتراق قاعده جـبّ و عفـو عمـومی مـ    
گرفت که رابطه بین این دو عنوان از منظر اشکال چھارگانه منطقی عموم و خصوص من وجـه  

باشد.  می

منابع 
قرآن کریم.

العربـی، چـاپ  التـراث  ، دار االحیـاء البالغـهنھجشرح ابن ابي الحدید، عبدالحمید بن ھبةاهللا، 
ق. ۱۳۸۵چھارم، 

ق. ۱۴۰۳سید الشھداء، ، قم، مطبعةالاللیعوالی ین، الدابن ابي جمھور، محمد بن زین
تا. بی، بیروت، دارصادر، مسند احمدابن حنبل، احمد بن محمد، 
تا. االسالمی، بیالنشر ، قم، مؤسسه االخبارشرح ابن حیون، نعمان بن محمد، 

ق. ۱۳۷۶ریه، الحید، نجف، المکتبةطالبابیآل مناقب علی، آشوب، محمد بنشھر ابن 
ق. ۱۴۱۱االسالمی، النشر ةمؤسس، قم، البارعالمھذب محمد، حلی، احمد بن فھد ابن
م. ۱۹۹۷االولی، ، ، بیروت، دارصادر، الطبعةالعربلسانمنظور، محمد بن مکرم، ابن

چھـارم،  لیان، چاپاسماعی، قم، انتشاراتالحدیثغریب فیالنھایة محمد، بن مبارک اثیر، ابن 
۱۳۶۷ .

، النشر االولی، الریاض، دارالعاصـمه،  االسالمیالفقه فیالعقوبة عن العفوعبدالکریم، زید، ابن 
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ق. ۱۴۱۰

چـاپ اول،  نـا،  بیروت، بـی ، الفقھیهالقواعد موسوعة ابو حارث غزي، محمد صدقي بن احمد، 
ق. ۱۴۲۴

. ۱۳۷۷میزان، انتشاراتاول، ، چاپ میعموجزای حقوق اردبیلی، محمد علی، 
. ۱۳۷۷فردوسی، ، انتشاراتعمومیجزایحقوقافراسیابی، محمد اسماعیل، 

. ۱۳۷۵سوم، سمت، چاپ، تھران، انتشارات کیفریدادرسی آیین آشوری، محمد، 
سـه، آلمـان، فراناساسـیقـوانین ترجمه انضمام به اساسی حقوق مسائلبوشھری، جعفر، 

. ۱۳۷۶دادگستر، چاپ اول، ، تھران، نشرشورویوانگلستان، آمریکا 
ق. ۱۴۰۷چھارم، المالیین، چاپ، بیروت، دارالعلم الصحاححماد، بنجوھری، اسماعیل

االسالمیه، شیرازی، العلمیه ربانی تطبیق و، تصحیح الشیعهوسائل حسن، حر عاملی، محمد بن
تا. السابعه، بیالطبعة 

ق. ۱۴۱۷االسالمی، ة النشرجا، مؤسس، بیالفقھیهالعناوین حسینی مراغی، عبد الفتاح بن علی، 
نجفـی،  مرعشـی ا... آیـت کتابخانـه  ، قـم، انتشـارات  الـوثقیةالعرومستمسـک حکیم، محسن، 

ق. ۱۴۰۴
. ۱۳۹۰االسالمیة، ، مکتبة العلمیة تحریر الوسیلهاهللا، خمینی، روح 

م. ۱۹۷۶االداب، ، نجف، مطبعة المنھاجتکملة مبانیخوئی، ابوالقاسم، 
. ۱۳۶۴دوم، ، قم، لطفی، چاپالوثقیمستند العروة __________، 

. ۱۳۷۷دوم، تھران، چاپدانشگاه چاپ وانتشارات، مؤسسه نامهلغتاکبر، دھخدا، علی
سیما، وصدااسالمیھایمرکز پژوھش، قم، محکومانعفودرفقیه ولی اختیار رجایی، حسین، 

. ۱۳۸۴اول، چاپ
.  ۵/۶/۱۳۷۱، مورخ۱۹۱۴رسالت، شماره، روزنامهتنبیهدر عفوجایگاهبررسی رفیعی، عطاءاهللا، 
. ۱۳۷۷اسالمی، تبلیغات دفتر انتشارات ، مرکزابدیتفروغ سبحانی، جعفر، 

، وکـالکـانونانتقـادیعلمی، حقـوقیمجله، »جرمتکراردر عفو تأثیر«اصغر، شریف، علی
. ۱۳۳۶تیر، و ، خرداد ۲نھم، شمارهسال ایران، ملی بانکچاپ 

، تھـران،  االسـالمشـرایع شـرحفـیجـواھر الکـالمصاحب جواھر، محمد حسن بن باقر، 
ق. ۱۳۹۲االسالمیة، چاپ سوم، دارالکتب 

. ۱۳۶۵المرتضویه، المکتبة، تھران، چاپ البحرینمجمع دین بن محمد، طریحي، فخرال
ق. ۱۴۱۴، قم، دارالثقافه، االمالیحسن، طوسی، محمد بن
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مصر، افست ، چاپ الحرامو الحالل مسائلفیاالحکامقواعد یوسف، بن عالمه حلی، حسن 

تا. قم، بی
الرسـالة،  ة، بیروت، مؤسسـ الوضعیبالقانونمقارناالسالمی االجنائی التشریع عوده، عبدالقادر، 

م. ۱۹۹۳
ق. ۱۴۱۶اطھار، ائمهفقھی ، قم، مرکز الفقھیهالقواعد لنکرانی، محمد، فاضل 

ق. ۱۴۰۹دوم، دارالھجره، چاپ ، قم، مؤسسه العینکتاب احمد، بن فراھیدی، خلیل 
باسـکندریة،  المعـارف  منشـأة  ، ھـاتعقوبوطسقوجنائیه الالدعوی انقضاء فوده، عبد الحکـیم،  

م. ۱۹۹۴
. ۱۳۷۴اول، میزان، چاپ ، نشرایرانکیفریحقوقدرتربیتیو اقدامات تأمینیقاسمی، ناصر، 

.۱۳۵۸، قم، سازمان چاپ مھر، ایراناسالمی جمھوری اساسی قانون 
. ۱۳۶۳دانش، گنج، کتابخانهارسیف-فرانسهحقوق: فرھنگ کاتبی، حسینقلی، 
. ۱۳۶۷پنجم، االسالمیة، چاپ ، تھران، دارالکتب الکافییعقوب، کلینی، محمد بن 
. ۳۶، ص۱۳۵۱، سال۲شماره، مجموعه جزاییقوانین کمانگیر، احمد، 

نقابـت، انتشـارات   ، متـرجم: ضـیاءالدین  جـزاحقـوقدرعملیو نظری مطالعات گارو، رنه، 
تا.  بیسینا، بنا

. ۱۳۷۶اول، چاپ دارالحدیث، ، قم، المواعظوالحکم عیونمحمد، بناسطی، علیولیثی 
ق. ۱۴۱۳الرسالة، ، بیروت، مؤسسه کنز العمالالدین، متقي، علي بن حسام

ق. ۱۴۰۳دوم، الوفاء، چاپ، بیروت، مؤسسه بحار االنوارمجلسی، محمدباقر بن محمد تقی، 
.۱۳۵۲رسمی، روزنامه ، نشریه قوانینمجموعه 

العلمیـة  مکتبة سنگی، چاپ، الحرامو الحاللفی االسالم شرایع حسن، بن محقق حلی، جعفر 
ق. ۱۳۷۷االسالمیة، 

. ۱۳۷۸، تھران، انتشارات پایدار، چاپ اول، آیین دادرسی کیفریمدنی، جالل الدین، 
ق. ۱۴۱۳اول، ، بیروت، چاپ الفقھیهبیع الینااصغر، مروارید، علی

ق. ۱۴۲۱نشر االسالمی، الةجا، مؤسس، بیالقواعدمصطفوی، محمدکاظم، 
و الحادیـة  ، بیـروت، دارالمشـرق، بیـروت، الطبعـة     االعالمو اللغة فی المنجد معلوف، لویس، 

تا. العشرون، بی
. ۱۳۵۳دوم، چاپامیرکبیر، ، انتشارات معینفرھنگ معین، محمد، 
ق. ۱۴۱۰دوم، چاپ االعالمی، النشر ة، قم، مؤسسالمقنعهمحمد، بنمفید، محمد 
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سـوم،  چـاپ امیرالمـؤمنین (ع)،  امـام  مدرسـه ، انتشاراتالفقھیهالقواعد شیرازی، ناصر، مکارم
ق. ۱۴۱۱

تا. نا، بیجا، بی، بیالمنزلاّهللاٰ کتاب تفسیرفیالمثل ____________، 
. ۲۵۳۵تھران، دانشگاه ، انتشارات عمومیجزای حقوقاسماعیلی، عزیزاهللا، ملک

تا. بیھاشمیون، چاپ سوم، ، چاپ اسالمیحکومت فقھیمبانی علی، منتظری، حسین
ق. ۱۴۱۹اول، چاپ ، قم، نشر الھادی، الفقھیهالقواعد بجنوردی، محمد حسن، موسوی

ق. ۱۴۱۸اول، ، قم، نشرالھادی، چاپاالیامغنائمابوالقاسم بن محمد حسن، میرزاي قمي،
البیـت،  آل، قـم، مؤسسـه   الشـریعةاحکـام فـی مستند الشـیعه محمد مھدی، نراقی، احمد بن

ق. ۱۴۱۷
ق. ۱۴۰۸دوم، البیت، چاپآل، قم، مؤسسه الوسائلمستدرک محمدتقی، بن نوری، حسین

، قم، مجتمع آموزشی عـالی قـم،   حقوق اساسی جمھوری اسالمی ایراناشم، ھاشمی، محمد ھ
۱۳۷۵چاپ دوم، 


