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      چكيده
رد نزاع و در حوزه فقه و حقوق كيفري مو يكي از مباحثي كه  اخيراً

حكم اعدام  مجددمشروعيت اجراي مشروعيت يا عدم اختالف قرار گرفته است 
اعدام تعزيري يكي از اقسام مجازات هاي سالب حيات است كه از  تعزيري مي باشد.

ايي مطرح است كه وقتي در ج مجدداعدام تعزيري  ناحيه حاكم تعيين مي شود.
و تمامي مقدمات و تشريفات اعدام هم نسبت  محكوم گشته به اعدام تعزيري مجرمي

و حكم قانون يعني اعدام هم در باره او بدون هيچ گونه شك و شبهه  ،به آن اعمال
 ييد كرده و واقعاًك قانوني هم سلب حيات محكوم را تأاي اجرا شده باشد و پزش

آنگاه بزهكار بعد از اجراي حكم  كند كه هيچ گونه عاليم حياتي ندارد؛ اطمينان پيدا
مد يا تخلف يا قصوري كه تع اينبه طور نادر و خاص به حيات برگشته باشد؛ بدون 

ييد آن صورت گرفته باشد در اين حال آيا بايد اجراي اعدام تكرار گردد در اجرا و تأ
عدم تكرار اجراي اعدام ابراز شده ، و ضرورت تكرار اجراي اعدام دو نظريه: يا خير؟
  است. 

بررسي موضوع با نگرش فقهي و اصولي بوده و دستاورد  ،تالش نگارنده
 با فرض پذيرش اعدام تعزيري در مباني فقهي، -اين است كه: اوالً شي نويسندهپژوه

ادله  -ثانياً ،از مستند معتبر شرعي و قانوني برخوردار نيست ،حكم اعدام مجدداجراي 

                                                           
فقه و حقوق اسالمي دانشگاه فردوسي مشهد دانشيار  
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و  اصل رعايت كرامت انساني و قاعده حفظ دماء همچون قاعده درء الحد، شرعي
  .نفوس، نافي مشروعيت آن است

 مجازات سـالب حيـات،   درء الحد، كرامت انسان، ،مجدداعدام تعزيري  :هواژكليد
   احتياط در دماء و نفوس

  
  مقدمه-1

مجازات اعدام يكي از شديدترين برخورد هاي قانوني با بزهكاران و مجرمان 
وامع بشري به شمار مي رود و در در جهت تضمين حفظ جامعه و اجراي نظم، در ج

له اعدام در عصر مسأ ي از كشور ها قرار گرفته است.س مجازات هاي كيفري بعضرأ
حاضر از جمله مباحثي است كه به طور جدي در باره آن بحث مي كنند و نظريات 
موافق و مخالفي در خصوص مجازات اعدام وجود دارد؛به طوري كه ژان ژاك روسو 

 نموده اند؛را تجويز  و سزار لومبروزو،كيفر اعدام را براي جامعه ضروري دانسته و آن
سزار بكاريا، مجازات اعدام را مورد بحث و انتقاد  قرار داده و با  در حالي كه متعاقباً

و فري، با مجازات اعدام مجازات اعدام در شرايط عادي به كلي مخالف است و آنريك
مجازات اعدام در صورتي موجب خوف و ترس مي شود  ،و به نظر ايشان مخالف بوده

مخالف احساسات  ،وسيعي اجرا شود و اجراي آن با اين مقياس كه در مقياس نسبتاً
 سخت مجازات اعدام مي باشدهمچنين ويكتورهوگو از مخالفين سر عمومي است.

داليل مهم مخالفان ؛ )348-2/349حقوق جزاي عمومي/ ؛352-353(بايسته هاي حقوق جزاي عمومي/
فقدان  كار با مجازات اعدام،عدم امكان اصالح بزه« اعدام به طوري كلي عبارتند از:

فقدان حق سلب  جنبه ارعابي مجازات اعدام نسبت به بزهكاران حرفه اي و به عادت،
فقدان حق جامعه در  نقض اصول دادرسي در محاكمه، حيات براي جامعه جرم زا،
 و در مقابل داليل موافقان اعدام به طور خالصه عبارتند از: ؛»سلب حيات محكوم عليه

ارعاب و تسليم افراد در  زات اعدام در نفي حالت خطرناك متجاوزين،نقش مجا«
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 ؛353-356(بايسته هاي حقوق جزاي عمومي/ مي باشد» جامعه، مكافات و استغفار عمل با اعدام
  .)158-2/159حقوق جزاي عمومي/

مع الوصف،كيفر اعدام در حقوق موضوعه از مجازات هاي بدني سالب حيات  
و در مواد مختلفي از قوانين  1.ي مي شودمجازات ها تلقّ از اشدبه شمار مي رود كه 

م تعزيري آمده حدود و قصاص و در مواردي از جرائ جزايي ايران در اجراي مقررات
 . از نظر حقوق كيفري اسالم، اعدام در سه دسته قرار مي گيرد كه عبارتند از:2است

قتل عمد ساري و جاري اعدام قصاصي در مورد  تعزيري.)3ي، حد)2، قصاصي)1
وقتي مجازات اعدام براي جرم قتل عمد اعمال مي شود به آن قصاص نفس گفته             است؛

اجراي آن حقي است براي اولياء دم كه شارع مقدس و  جاعل اين نوع اعدام، مي شود.
ي در جايي است كه موارد آن از طرف شارع مقدس اعدام حد آن را جاري كنند.

م جرائ - اول عريف شده باشد كه در يك تقسيم بندي مي توان چنين بيان كرد:معين و ت
مسلمان با  جنسي كه شامل زناي محصنه يا زناي با محارم يا تجاوز به عنف يا زناي غير

م عليه دين و امنيت اجتماعي كه شامل محاربه جرائ -مي شود؛ دوم زن مسلمان و لواط
م تكرار جرم همچون اجراي سه حد زنا و تكرار ئجرا -سوم و ارتداد و غيره مي باشد؛

كيفري است  ،اما اعدام تعزيري اعدام مي شود و غيره. اي بار چهارم كه در اين مرتبهبر
در حقوق داخلي به دليل  مجازات سالب حيات فرد مجرم را تعيين مي كند. كه حاكم،

بنابراين در مورد ها بر اساس تعاليم شرعي مي باشد  م و مجازاتكه اقسام جرائ اين

                                                           
مرضيه  براي مطالعه بيشتر در مورد مجازات اعدام و چالش هاي آن افزون بركتب فقهي ر.ك:آقاميرسليم، -1

پاييز و زمستان  جايگاه مجازات اعدام در حقوق بشر اسالم و غرب، ه انجمن ايراني حقوق جزاء،خبرنام سادات،
 دفتر تبليغات اسالمي، بررسي تطبيقي مجازات اعدام، محمدابراهيم، شمس ناتري، به بعد؛ 21ص ،7شماره  ،1386
 ،1344بهمن و اسفند  ،100شماره  بحث و انتقاد به مجزات اعدام، كانون وكال، باقر،محمد شريعت زاده،1378 قم،

 .31 -30ص 

حقوق  شامبياتي،؛ 357-356ص بايسته هاي حقوق جزاي عمومي، گلدوزيان، :به براي مطالعه مراجعه شود -2
 .355ص ،2ج جزاي عمومي،
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چرا كه از ناحيه شارع مقدس تعيين  ي هيچ اختالفي وجود ندارد؛اعدام قصاصي و حد
ولي در مورد اعدام تعزيري بين فقها و  شده و بايد به آن دستور الهي عمل كرد.

را جايز نمي  و بعضي آن را جايز مي دانند و برخي آن حقوقدانان نزاع وجود داشته
با اين تقسيم بندي كه از اعدام شد محور  )141-140»/وشي نو در مجازات اعدامكا«(طارمي، دانند

  ي.اطراف اعدام تعزيري است نه قصاصي و حد ،بحث و بررسي اين نوشتار
ناحيه : اگر اعدام تعزيري براي مجرم از پرسش اساسي اين مقاله آن است كه 

يات اعدام و اجراي آن و تمامي مقدمات و تشريفات و عمل دستگاه قضايي صادر شده
وم، توسط سلب حيات محك بدون هيچ گونه شك و ترديدي انجام گرفته باشد و واقعاً

ييد شده باشد و تصور يا تباني هم بر مردن نبوده باشد؛آنگاه ناظران و پزشك قانوني تأ
در اين صورت آيا بايد  مجرم در اثر پديده اي نادر و اتفاقي به حيات بازيافته باشد؛

له محور بررسي نگارنده مي اين مسأ اي حكم اعدام تعزيري تكرار شود يا خير؟اجر
نخست، نظر پزشك قانوني در  له حاضر الزم به ذكر است؛اما چند نكته براي مسأ باشد.
مورد اعتماد و وثوق مي باشد و اعتماد  وص مرگ به عنوان متخصص و كارشناس،خص

ه اطمينان و علم حاصل كند حجت به نظر كارشناس(پزشك قانوني) در صورتي ك
كه موضوع مذكور هم با فرض   )55»/پزشك قانوني در فقه و حقوق اسالمي«(بي آزار شيرازي، است

نحوي در تشريفات اجرا و يا در  چه به هر چنان -ثانياً بر اطمينان به مرگ مي باشد.
يا سهوي يا ييد مرگ بزهكار از ناحيه ناظران و يا پزشك قانوني، تخلف يا تعمد تأ

زيرا روشن است  تصوري بر مردن صورت گرفته باشد از موضوع مقاله خارج مي باشد؛
به نظر مي رسد دوباره  -ثالثاً حكم اجرا گردد. اًمجددكه حكم اعدام اجرا نشده و بايد 

و بسيار خاص                 نادر محالي نيست؛ بلكه  امر ،بعد از مرگيافتن شخص حيات 
يكي از نشانه هاي قدرت بي انتها و  3سوره توبه 116چرا كه به موجب آيه  مي باشد؛

  اوست كه زنده مي كند و مي ميراند. ؛زنده كردن است وند،زوال ناپذير خدا

                                                           
1- »لْكم لَه يي إِنَّ اللَّهحضِ يالْأَر و ماواتالس نْ دم ما لَكُم و ميتي الو و يلنْ وم نَصيرٍ ونِ اللَّه«. 
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رخ 1392پيشينه ي موضوع، مربوط به اجراي حكم پرونده اي است كه سال 
گرم مواد داده است؛ بدين صورت كه شخصي سه سال پيش به جرم حمل يك كيلو 

به حكم اعدام محكوم   1389ر شيشه، بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر اصالحيه مخد
در بجنورد اعدام شد و حكم جاري و پيكر ايشان دوازده دقيقه باالي  1392و در سال 

به سردخانه منتقل  ييد پزشك از فوت مجرم،كه در نهايت با تأ چوب دار ماند تا اين
در اين حال مناقشه هاي  مجرم زنده شد. اًمجدديست و چهار ساعت اما بعد از ب شد؛

حقوق 4حكم اعدام اجرا شود يا خير؟ اًمجددفقهي و حقوقي حاصل گرديد كه آيا بايد 
له سكوت كرده و قانون يا رويه قضايي هم در اين مورد موضوعه در خصوص مسأ

د كه مجازات اعدام در معلوم ش -وجود ندارد. با توضيحاتي كه بيان گرديد اوالً
در حقوق موضوعه و رويه قضايي و بين دكترين حقوق محل نزاع و اختالف  ،تعزيرات

بايد  ،5موانع شرعيدليل  بهنظر  ،زيرا در مورد جواز مجازات اعدام تعزيري ؛جدي است
حاضر اجراي  مجازات اعدام تعزيري،آيا در مسألهبا فرض پذيرش  -ثانياً ؛مداقه نمود

دو ديدگاه  ،اعدام تعزيري جايز و مشروع است يا خير؟ در خصوص اين موضوع مجدد
كه اين تحقيق به طور جداگانه به داليل آنها پرداخته و بعد از نقد و  است مطرح شده

  را انتخاب  مي كند. مجددنظريه قوي تر يعني عدم مشروعيت اعدام تعزيري ، تحليل
  مفهوم شناسي واژگان-2
  اعدام -2-1

 م واژه عربي است و در لغت به معاني گوناگوني چون: نيست گردانيدن،اعدا
كشتن كسي به عنوان مجازات  ،ب گردانيدن چيزينايا نابود كردن، تهيدست شدن،

                                                           
، قسمت حوادث ،1392مهر  25پنجشنبه  ،11سال  ،1859شماره روزنامه شرق، جهت موضوع مذكور ر.ك: -1

  .12ص
مي باشد كه بيانگر كمتر بودن » لتعزير دون الحدا« از جمله موانع شرعي، قاعده مشهور در فقه اسالمي يعني -2

 بايد كمتر باشد. يپس مجازات تعزير مجازات تعزير از حد مي باشد. اشد مجازات در حدود، سلب حيات است؛
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و بعضي آن را در معناي سلب حيات فرد  )1/189(فرهنگ لغت فارسي/استعمال شده است 
معناي لغويش مهجور نيست آن كه از اما معناي اصطالحي  توسط دولت آورده اند.

چنين است: اعدام حكم و مجازاتي است كه از سوي دستگاه قضايي كشور ها صادر 
كه توسط نيروهاي مسلح و نظامي كشور ها صادر شده و اجر شود.  شده باشد و يا اين

(بايسته هاي حقوق جزاي  بعضي اعدام را سخت ترين مجازات سالب حيات تبيين كرده اند

ه شمار مي بنابراين مي توان گفت كه اعدام يكي از اقسام كيفرهاي بدني ب )352عمومي/
مجازات محكوم، به  و از اشد منجر شدهبه سلب حيات شخص  رود كه به موجب آن

  شمار مي رود.
  تعزير-2-2

بعضي در تعريف تعزير  و )4/562لسان العرب/( تعزير در لغت به معناي تاديب است
 »ست كه از طرف شرع تعيين نشده استزات يا نكوهشي اتعزير آن مجا« گويند:مي

كه مقدار و نوع تعزير در اختيار كيست؟ صاحب شرايع  اما اين ؛)2/423مسالك االفهام/(
بايست وي مي جام دهد يا واجبي را ترك كند،هر كسي كه كار حرامي ان«نويسد: مي

 »آن نيز براساس نظر امام است هانداز اي كه به مقدار حد نرسد، تعزير نمايد.را به اندازه
هركس با علم و عمداً كار حرامي را «نويسند: بعضي هم مي ؛)638-41/448/واهر الكالمج(

چه مصلحت ببيند او را تعزير  انجام دهد يا واجبي را ترك كند، حاكم برحسب آن
وع و مقدار آيد كه نبا نگاه در روايات هم بدست مي. )1/337/(مباني تكمله المنهاج »كندمي

  .)472-18/584وسائل الشيعه/( تعزير بر عهده امام و والي است
التعزير بما «و  »معمل محرّ التعزير لكلّ«بر اساس قاعده بيان شده و  با توضيحات

تعيين نوع و ميزان هاي حرامي است كه مي توان گفت كه تعزير براي كار »يراه االمام
  مجازات بر عهده حاكم مسلمين است.

 با ايضاح اعدام و تعزير مي توان اعدام تعزيري را چنين تعريف نمود: ،ابراينبن 
  »مجازات سالب حيات بزهكار  است كه تعيين آن از طرف حاكم اسالمي مي باشد.«
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  مجددمستندات فقهي اعدام تعزيري  -3
، دو ديدگاه مطرح شده است كه بعضي قائل مجدددر خصوص اعدام تعزيري 

و بعضي مشروعيت آن را حكم بوده، اعدام تعزيري  مجدداجراي  به عدم مشروعيت
  مي كنندكه در اين مبحث به بررسي و تحليل ادله آنها  پرداخته مي شود.

  مجددداليل نظريه عدم مشروعيت اعدام تعزيري  -3-1
  الحد قاعده درء -3-1-1

مي  لحداعدام تعزيري، قاعده درء ا مجدديكي از داليل عدم مشروعيت اجراي 
ابتدا به بررسي خود قاعده يعني كبري كه الزم است  به منظور تطبيق موضوع، باشد.

يكي از قواعد مهم فقهي است كه در حقوق  قاعده درء الحد حكم پرداخته شود.
اين قاعده در باب حدود از  كيفري اسالم از جايگاه ويژه اي برخودار است.

مورد اين قاعده در بين فقهاي اماميه و حتي  در مشهورترين قواعد به شمار  مي رود.
من « در مورد اين قاعده آورده اند: ، تسالم وجود دارد تا جايي كه برخي از فقهاعامه

(مهذب  »بها ال عليها ا استدلّمات و جعلوها ممالقواعد التي ارسلوها ارسال المسلّ

مي » وا الحدود بالشبهاتدرإ« حديث ،مهمترين دليل و مستند اين قاعده )27/226االحكام/
 همن اليحضر( (ص) آورده اندرا به نقل از پيامبر باشد كه مشهور فقهاي اماميه آن

قال «قل نموده اند: شيخ صدوق در المقنع اين حديث را از حضرت علي(ع) ن، )4/74الفقيه/
هم  اين حديث در منابع اهل سنت )191(المقنع/ »دروا الحدود بالشبهاتإ (ع):اميرالمومنين
حديث مذكور از روايات مرسل به شمار مي رود همان  )2/438(الجامع الصحيح/ وجود دارد

روايات  را به صورت مرسله از پيامبر(ص) نقل كرده است. طور كه شيخ صدوق آن
لذا در قلمرو ادله حجيت خبر واحد قرار  ،جزء روايات مسند به شمار نمي رود ،مرسل

 اين حديث را به خاطر ارسالش معتبر نمي دانند از فقها؛ به همين خاطر برخي نمي گيرد
ولي برخي ديگر براي ارسال آن راه حل و  )234و171و168و1/136(مباني تكمله المنهاج/

يك دسته از مراسيل  ين صورت كه به نظر گروهي از فقها،توجيهاتي آورده اند بد
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چرا كه مواردي  اشد؛از جمله آنها مراسيل شيخ صدوق مي بكه حكم مسانيد را دارند 
روي عن رسول «نمي فرمايد مرسل نقل كرده وهست كه ايشان روايت را به صورت 

قال «يا  »قال رسول اهللا(ص)« بلكه مي فرمايد» روي عن امير المومنين(ع)«يا  ،»اهللا
                        و در جهت رعايت اختصار سند      بودها اين مراسيل در حكم مسانيد لذ ؛»الصادق(ع)

همچنين در باب حجيت خبر واحد بايد توجه كرد كه عالوه ؛ )1/134(قواعد فقهيه/مي باشد 
وثوق گاه از عدالت و  بر مسند بودن روايت، موثق الصدور بودن آن نيز الزم است.

وثاقت راوي بدست مي آيد و گاه نيز از عمل اصحاب و بزرگان و متقدمان حاصل مي 
ه و به اين روايت يث درء الحد كه تمامي فقهاء  به آن عمل كردلذا در مورد حد شود.

روايت  ،و به نظرده اند، شهرت عملي پيدا كرده است و بر مبناي آن فتوا دا استناد كرده
را از  آن ،فوق شامل ادله حجيت خبر واحد قرار مي گيرد و نبايد به صرف مرسل بودن

برخي هم با ؛ )135/(همان حجت استلذا روايت مذكور، معتبر و  ؛حجيت خارج كنيم
بيان بررسي مرسل بودن حديث مذكور و بيان راه حل هايي براي حجيت دانستن 

ولي اين  ند: هرچند روايت  متضمن قاعده درء، مرسل استاحاديث مرسل آورده ا
تعابيري درباره اين  تبر است به خصوص كه برخي از فقهاحديث واجد ارزش و مع

از جمله كالم صاحب رياض و  طمينان نسبت به آن بيشتر مي شود.روايات دارند كه ا
به خصوص در مورد كالم ابن  مرحوم ابن ادريس كه به اين حديث اعتبار مي بخشد.

ادريس كه ايشان به خبر واحد قائل نبوده در حالي كه اين روايت را نص متواتر و 
براين مي توان گفت كه حديث بنا؛ )48-47/(قواعد فقه جزايي مجمع عليه معرفي كرده است

به شمار مي رود؛ زيرا اكثر فقها به حديث  مذكور به عنوان دليل اصلي روايي اين قاعده
م دانسته اند و به عنوان شهرت عملي قرار گرفته است و و آن را مسلّ مذكور عمل كرده

دليل ديگري كه براي حجيت اين  به موجب آن ضعف حديث مذكور جبران مي شود.
 است در تفسير و تبيين اين دليل بيان شده است. الم فقهاه آورده شده اجماع و تسقاعد

 بلكه فقهاي اسالم در موارد متعدد و گوناگوني به قاعده درء كه تمامي فقهاي اماميه،
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الحد تمسك كرده اند و در اكثر مسائل كيفري و جزائي هرگاه دچار ترديد و شك 
قائل به عدم مجازات  »من الشبهه الدارئه ألنّه«بيري نظير ماميه و عامه با تعاا شوند فقهاي
ساقط مي كنند كه اين  و حد را جاري نمي كنند و يا قصاص و تعزير را متهم شده
اري مرحوم سبزو. )48/؛ قواعد فقه جزايي1/35/(قواعد فقه از اجماع هم باالتر است تسالم فقها

را بي نياز از اثبات  رءكه برخي قاعده دبه گونه اي است  بيان كرده اند كه تسالم فقها
 ديگري هم بيان شده است. ادله ،براي اين قاعده .)229-228ب االحكام/(مهذّ مي دانند

 ،حجت است و از لحاظ دليل ادله فوق روشن گرديد كه قاعده درءخالصه  با بيان 
ز اهميت نكته اي كه در مسأله ما حائ اشكالي ندارد. با روشن شدن حجيت اين قاعده،

كه دامنه و گستره قاعده مذكور آيا اختصاص به  و بايد مورد بررسي قرار گيرد آن بوده
نزاع و  ،در مورد حدودي به قصاص و تعزيرات هم مي باشد؟ حدود دارد يا قابل تسرّ
چه كه محل نزاع مي باشد تسري اين قاعده به قصاص و تعزيرات  بحثي نيست ولي آن

آورده اند كه قصاص از جمله مجازت هاي حق الناسي است و  برخي از فقها مي باشد.
لذا در مقام شبهه نمي توان به اين قاعده  ؛مبناي حقوق الناس بر اساس مداقه است

مبناي حدود الهي بر اساس تخفيف و تسامح است در حالي  ،عالوه بر آن تمسك كرد.
ولي در  ست.كه قصاص جزء حقوق الناس است و جايي براي تسامح و تخفيف ني

بعضي فرموده اند كه قصاص نيز در واقع از حدود اهللا است؛ چون حدود اهللا  ،مقابل
شامل هر كيفري كه از جانب خداوند معين شده باشد قرار مي گيرد كه قصاص هم 

 ،و در مقام شبهه هم مشمول اين قاعده قرار گرفته قصاص ،بنابراين شامل آن مي شود.
آراء فقها   نمونه هايي در؛ )82-81؛ قواعد فقه جزايي/141و1/140/قه(قواعد ف ساقط مي گردد

الروضه  ؛176-15/175(مسالك االفهام،/ وجود دارد كه اين قاعده در قصاص هم جاري مي شود

هم مي توان مدعي شد كه قاعده  در مورد تعزيرات .)40/249جواهر الكالم/ ؛122-10/121/البهيه
وجود حقيقت شرعيه يا متشرعه براي تخصيص  -اوالًكه چرا درء در آن جريان دارد؛ 

زيرا در پاره اي از موارد اين لفظ در معناي حدود به كيفر هاي معين ثابت نيست،لفظ 
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حكمت تشريع كه تخفيف و تسامح و يا ايجاد  -ثانياً ؛مطلق مجازات به كار رفته است
 ر مساوي جاري است.ها به طو م و اتهامراي متهمان مي باشد در تمامي جرائامنيت ب

م بزرگي كه اولويت قائل بود؛ چرا كه اگر جرائبلكه مي توان در خصوص تعزيرات به 
شود اين  ف و تسامح بوده و با شبهات رفعزمينه تخفي در برابر آن كيفر معين نهاده شده،

 معني در جرايم تعزيري كه مجازات كمتري دارد به طريق اولي جاري است
همچنين از روايت پيامبر بدست مي آيد ؛ )159-158»/قاعده فقهي درء الحدپژوهشي در «(فخلعي،

و تخصيص دليل  چرا كه دليل اطالق داشته كيفر ها مي شود؛ كه اين قاعده شامل همه
اين استدالل در  و ترجيح بالمرجح و تخصيص بي دليل است. به مورد خاص حدود،

ه كه از تعزيرات حكومتي مي خصوص هر نوع كيفري از جمله مجازات هاي بازدارند
قاعده درء و تطبيق آن با تفسير شك به نفع متهم در حقوق «(محمودي، صادق و قابل حمل است باشد؛

به معناي  الحدود ،اساس اصاله العموم بعضي ديگر هم آورده اند كه بر. )149»/موضوعه
اين باب هم به حدود در  عام، شامل تعزيرات شرعي نيز مي شود و تمامي نكات مربوط

ظر است كه كه هيچ منعي در بعضي ديگر هم بر اين ن )1/142(قواعد فقهيه/جاري است 
؛ )80-78(قواعد فقه/ه فقهي هم در اين مورد وجود دارد تعزيرات وجود ندارد و نمونشمول 

ذكور كه در قاعده م كه با توجه به مفهوم حد ابراين با اين توضيحات حاصل مي شودبن
ل غير حد هم شامل حد در معناي خاص كلمه است و هم شام عامي است داراي معناي

ي به قصاص و تعزيرات هم الحد قابل تسرّ قاعده درء از جمله قصاص و تعزيرات؛ پس
و هرگونه شبهه  ؛الحد بر تخفيف و تسامح مي باشد مبناي قاعده درء بنابراين، مي باشد.
در  خواهثبوت و يا در مقام اثبات و در مقام  ، خواهاز موضوعيه يا حكميه اي اعم

قصاص و  اجراي مجازات حاصل گردد به موجب آن مجازات ها اعم از حدود ،
  تعزيرات برداشته مي شود.

اعدام  مجدداجراي  ،يكي از داليلي كه به نظر استدالل چنين است:نحوه 
ده درء مي شود؛ قاع مجددو موجب توقف اجراي  عزيري را غير مشروع قلمداد كردهت
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همان طور كه در تفسير قاعده فوق بيان گرديد هر جا  شبهه اي اعم از  الحد مي باشد؛
و اجرايي و يا استحقاق  اثباتي، حكميه يا مصداقيه در هر كدام از مراحل ثبوتي،

 حدي يا قصاصي يا تعزيري حاصل شود با قاعده درء حكم برداشته شده مجازات خواه 
كه حاضر هم مي توان گفت  لذا در مسأله ت را ندارند؛و مجريان حق اجراي مجازا

هم در اجراي حكم وقتي اعدام تعزيري از ناحيه مجريان اجرا و هيچ گونه قصوري 
ييد شده باشد كه محكوم مرده تأ و اجراي حكم هم توسط ناظران واقعاً صورت نگرفته

 باشد  يدا كردهحيات پ اًمجدداست و تصوري بر مردن نباشد ولي مجرم به طور خاص 
حكم مجازات اعدام  مجدددر اين حال شبهه و شك حاصل مي شود كه آيا اجراي 

با توجه به مفاد اين قاعده و گستره آن در  ،در اين حال بايد تكرار گردد يا خير؟
را از شخص  مجددتعزيرات و همچنين مبناي تخفيف و تسامح آن مي توان مجازات 

او؛ و نه عليه  ،مبناي همين قاعده بايد تفسير به نفع متهم نمود بر ،عالوه بر آن دفع نمود.
مجازات كه تضمين حقوق محكوم عليه مي باشد را در نظر  مجددو ممنوعيت اجراي 

  گرفت.
له مسأدر و بيان كرده اند كه  ك به قاعده مذكور را ايراد گرفتهبعضي تمس

 بنابراين اعمال گردد؛درء اي وجود ندارد كه قاعده شبههگونه شك و هيچ  ،مذكور
 لذا باشدمحكوم به اعدام شده و به هر دليلي سلب حيات صورت نگرفته كه فردي 
در پاسخ  اجرا شود. اًمجدد؛ و اعدام بايد اي وجود ندارد كه مجازات اجرا نشودشبهه

حكم صورت نگرفته باشد و يا  زماني كه تمامي تشريفات اجرايمي توان چنين گفت: 
تعمد يا تخلف يا قصور يا  تصور بر مردن داشته  ،سلب حيات توسط مجريان ييددر تأ

زيرا هيچ گونه  صحيح نيست؛ پذيرفته بوده و استناد به قاعده درء باشند؛ ايراد كامالً
كم اجرا نشده است اما در شك و شبهه اي وجود ندارد كه بايد اعدام تكرار گردد و ح

ييد كارشناسان پزشك مجريان اجرا و با تأ توسط له، حكم محكوم واقعاًخصوص مسأ
لذا درصورتي  قانوني سلب حيات شده و آن هم از روي اطمينان و نه تصور بر مردن؛ 
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كيفر اعدام، به سبب  مجدداجراي  كه مجرم به حيات برگردد، به موجب قاعده درء
م كه حيات يافتن مجرم بعد از اجراي حك نكته اساسي آن شبهه برداشته مي شود.

 چرا كه مرگ مجرم توسط كارشناس يعني پزشك اعدام، داللت بر نمردن نمي كند؛
ييد گرديده و پزشك قانوني هم مرگ و سلب حيات اشخاص را با نداشتن قانوني تأ

بي دقتي و بلكه به له مذكور بدون هيچ گونه ئم حياتي تعريف مي كند كه در مسأعال
منافاتي با  ،باره به حيات بازيافته استكه شخص دو ييد كرده و اينطور اطمينان تأ

  به موجب قاعده درء الحد جايز نيست. مجددو اعدام  اجراي حكم اعدام نداشته
  اصل كرامت انساني-3-1-2

كرامت انساني از جمله مقاصد شريعت اسالمي است كه در آيات قرآن به آن 
طور كه در آيه  چرا كه انسان داراي كرامت و عزت نفس است هماناست؛ اشاره شده 

كه با آفرينش انسان، خداوند به انسان  )7(اسراء/ »منا بني آدمو لقد كرّ« قرآن چنين آمده:
كه تطبيق موضوع بهتر مورد تحليل قرار گيرد الزم است كه  براي اين اكرام مي بخشد.

كرامت انساني از جمله مفاهيمي است كه به نظر روشن  6مفهوم اين اصل تبيين شود.
لي در واقع امر چنين نبوده و طرح يك تعريف دقيق و علمي از آن در عمل است و

براي كرامت در لغت   )100»/كرامت انساني و خشونت در اسالم«(عليخاني، سخت و دشوار است
 به اين معاني مي توان  اشاره كرد: ارزش، معاني مختلفي به كار رفته كه مجموعاً

كرامت انساني يعني حرمت و عزت  ،نابراينب حيثيت و غيره. عزت و منزلت، حرمت،
ته اند و اين برخي كرامت انساني را به معناي بزرگي و حرمت داشتن دانس نفس انساني.

كرامت انساني راهبرد نوين سياست «(قماشي، بلكه وصف ذاتي انسان دانسته اند ،نه يك حقّامر را 

دوم  ،يكي كرامت ذاتي انسان :دو نوع تقسيم مي كنند كرامت انساني را به .)1»/جنايي
كرامتي است كه خداوند به نوع انسان عطا فرموده  ،كرامت اكتسابي.كرامت ذاتي انسان
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و جزء ماهيت انساني است و تا زماني كه انسان حيات دارد اين كرامت از او جداناپذير 
ي انسان بعضي در تعريف كرامت ذات؛ )100»/كرامت انساني و خشونت در اسالم«(عليخاني، است

 به شرافت و حيثيتي گفته مي شود كه تمام انسان ها به جهت استقالل ذاتي، :آورده اند
  خوردارندكه دارد، به طور فطري و يكسان برالهي فخه توانايي اخالقي و وجهه و ن

اين نوع كرامت در آيات متعددي از قرآن ؛ )116»/نگرش اسالمي به كرامت انساني«(رحيمي نژاد،
انسان كرامتي است كه انسان  ،اما كرامت اكتسابي 7به آن توجه داشته است. هم آمده و

آن را در اين دنيا كسب مي كند و به همان ميزان موجب برتري معنايي او بر ساير انسان 
طوركه توبه به مثابه يك اصل مهم در اسالم به انسان اجازه مي دهد كه  همان ؛هاست

كه اين امر نشان مي دهد كه  ،جب آن بازگردندهرچند دچار گناه و جرم شود به مو
گوهر كرامت انساني آنها محفوظ بماند و مي توانند دوباره به جايگاه واالي انساني باز 

خالصه،انسان داراي اصالت و ؛ )102-101»/كرامت انساني و خشونت در اسالم«(عليخاني، گردند
اين اصل  ناه شده باشد.ن دچار گاارزش ذاتي و موجودي مكرم است هر چند كه انس

و به آن توجه و استناد  از مباحث فقهي و حقوقي وجود داشته در جنبه هاي مختلفي
 ،در دوره جنيني ،از جمله عدم جواز سقط جنين مي باشد كه بر اساس آن شده است؛

همچنين عدم جواز خودكشي كه  به خاطر  انسان داراي  كرامت و عزت نفس است.
بر اساس تعاليم و آموزه هاي   ،عالوه بر آن انساني مي باشد. تعارض با اصل كرامت

در  شرعي مجازات بايد مطابق با جرم باشد كه اين هم بر مبناي كرامت انساني مي باشد.
اصل كرامت انساني  به رسميت شناخته شده   ،حقوق داخلي به موجب قانون اساسي

  8است.
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صل كرامت انساني در متون ديني با توجه به جايگاه انحوه استدالل چنين است: 
و مبناي بعضي از احكام  و همچنين بر اساس آيات قرآن كه سلب حيات از شخص بي 

ه حاضر هم  براي مجرمي وان گفت: در مسألگناه برابر با كشتن نوع انسان هاست مي ت
بدون هيچ گونه   كه محكوم به اعدام تعزيري گردد و اعدام هم جاري شود ولي بعداً

اعدام مجرم، بر خالف  مجددري از ناحيه مجريان، حيات پيدا كند؛ به نظر اجراي تقصي
 ،بوده ه  اين مجرم به مجازاتي كه مستحقّ آنچرا ك اصل كرامت انساني مي باشد؛

فت و لطف ؛ كه اين را مي توان رأزنده شده باشد اًمجددكه هر چند  است رسيده
ازاله حيات از آن به عمل آيد به  اًمجدد گرو ا ؛ي كردپروردگار به چنين مجرمي تلقّ

منزله پايمال كردن كرامت انساني آن مي باشد. همچنين به نظر مي توان گفت با توجه 
و به عنوان يكي از عوامل سقوط ني بوده به نهاد توبه كه بر مبناي همين كرامت انسا

آن استناد مي كند  مجازات در نظام كيفري اسالم مي باشدكه آيات و روايات فراوان بر
جرم  مجددو در حقيقت توبه به اصالح و تربيت بزهكار و باز داشتن وي از ارتكاب 

لذا زماني كه شخص مجرم بعد از اجراي حكم اعدام، به طور خاص به  ،توجه دارد
و كرامت انساني  اعدام ساقط گشته مجدداجراي  ،حيات بر گشته باشد با توبه مجرم

  شخص محفوظ گردد.
  اصل احتياط در دماء و نفوس -3-1-3

عقلي و شرعي به شمار مي رود كه اصوليون در  اصل احتياط يكي از اصول
مواردي كه محتمل از اهميت و جايگاه ويژه اي بر خوردار باشد به آن تمسك مي 

(الوسيط في اصول  اعراض و اموال افراد مي باشد نفوس(دماء)، ،كنند كه از جمله آن موارد

ي كه بايد نسبت به بنابراين يكي از موارد؛ )44بحاثها/اصطالحات األصول و معظم أ ؛2/123الفقه/
عالوه بر آن، احترام و  اعدام) انسان مي باشد. ريخته شدن خون(قتل و آن احتياط كرد

از قرآن كريم آمده كه  9حمايت از حق حيات و حرمت دماء انسان در آيات متعددي
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تفاسير  ،است كه در مورد تفسير اين آيه 10وره نساءس 29از جمله اين آيات،آيه 
 متعددي بيان شده كه از جمله آن حرمت كشتن مسلمان و حفظ نفس مسلمان است.

 ،سان بدون دليل معتبر شرعيبنابراين از اين آيات بدست مي آيد كه ريختن خون ان
اين مورد  همچنين روايات متعددي در مجاز نيست و در دماء انسان بايد احتياط كرد.

 فقها .)3/66الفقيه/ همن اليحضر ؛271و390و7/197(الكافي،/ وجود دارد كه احتياط جاري مي شود
اط هم موضوع خون و مسائل جنسي را از اموري آورده اند كه بايد درباره آنها احتي

تداد يه اين صاحب جواهر در باب ار يقيني باشد. جاري كرد مگر در جايي كه مسأله
 اين از آيات و روايات و نظر فقهابنابر؛ )41/610(جواهرالكالم/كرده است اصل استناد 

انسان مسلمان داراي حرمت بوده و خون انسان مسلمان هدر  حاصل گرديد كه خون
احتياط بر حفظ و احترام  خون و نفس انسان مسلمان است مگر در  ،نمي شود و اصل

حتياط نيست و در جايي هم كه جايي كه هدر خون قطعي باشد كه اين ديگر مجراي ا
وجود داشته باشد اصل بر احتياط در دماء انسان مي باشد.  شبهه و شك  

با شناخت اصل شرعي احتياط در دماء و نفوس كه نحوه استدالل چنين است:  
يكي از  اصول پذيرفته شده در فقه جزايي مي باشد و در مواردي هم به همين اصل 

است كه فرار كرده است، ن در مورد سقوط رجم شخصي عمل مي كنند كه از جمله آ
حيات خود را  كه مجازات اعدام انجام گرفته ولي بعداً له با توجه به اينلذا در اين مسأ

چرا كه به  اعدام، قائل به احتياط نفس مجرم بود؛ مجددبازيافته است لذا بايد در اجراي 
حرمت حيات انسان مي  ،و اصل ، بايد خون و نفس افراد حفظ شدهموجب اين قاعده

كه مجرم يك بار به مجازات اعدام رسيده و  باشد و در اين مورد هم با توجه به اين
به خاطر فقد دليل  همچنين بايد قائل به احتياط نفس ايشان شد. است حكم اجرا شده
اعدام   مجدددر حكم شرعي اجراي  ص مسأله و حادث شدن شكشرعي در خصو

  مي باشد. مجدداقتضاي احتياط، عدم اعدام  افته،شخصي كه حيات ي
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  تعميم موضوع به سقوط حكم رجم در زناي محصنه  -3-1-4
اعدام ساقط مي شود؛ مورد سقوط  مجدداز مواردي كه در فقه، حكم اجراي 

در صورتي كه زناي محصنه با اقرار اثبات  حكم رجم در بحث زناي محصنه است.
شروع شود و بعد از اصابت اولين سنگ به شخص گردد هنگامي كه اجراي رجم 

توقف شده و مجرم قابل تعقيب اجراي حكم م زناكار از گودال فرار كند، زناكار،
جمله  از، روايات متعددي وجود دارد در اين مورد سنگسار نمي شود. اًمجددو نيست، 

را از  رار مي كندحكم كسي كه در حال رجم از گودال ف روايت امام صادق(ع) است.
در صورتي كه يك سنگ به او اصابت «: ال كردند و ايشان فرمودندامام صادق(ع) سؤ

اگر هنوز سنگي به او برخورد نكرده  ،رهايش كنيد در غير اين صورت كرده باشد،
بنابراين از اين ؛ )28/101(وسائل الشيعه/11»دانيد تا مقداري از عذاب را بچشداو را برگر ،باشد

كه حكم زناكار رجم بوده و رجم هم از مجازات هاي  با اين حديث بدست مي آيد
در اين حالت از حكم معاف ولي  است سالب حيات است و  بايد حكم جاري مي شده

  مي شود.
ي يعني رجم با حكم فوق هر چند در مورد اعدام حدنحوه استدالل چنين است: 

را به اعدام تعزيري  نولي با تنقيح مناط و وحدت مالك مي توان آ ،اوصاف فوق بوده
خود يكي از اقسام مجازات هاي سالب  رجم، -تعميم داد؛ بدين صورت كه اوالًنيز 

شخص محكوم به رجم، حكم عليه ايشان اجرا شده  -ثانياً ؛حيات در حدود مي باشد
 )مجدد(رجم  مجددولي شخص از مجازات نجات يافته است و سپس امام فرمود اعدام 

؛ محل بحث هم اين وحدت مناط و لحاظ وحدت وجود دارد مسأله قط شود؛ لذا درسا
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حكم صادره اعدام مي باشد با اين تفاوت كه يكي  با اين توضيح كه در هر دو مسأله
ي و ديگري تعزيري است كه به نظرحد، ي در حكم دخالتي ندارد و تعزيري يا حد

ي مورد اعدام حد بدين صورت كه در ؛همچنين در هر دو مورد حكم اجرا شده است
له اعدام است؛ در مسأ (رجم) سنگ به مجرم اصابت كرده و آنگاه مجرم نجات يافته

حيات يافته است لذا با  فتعزيري هم حكم اعدام جاري شده و بعد از اجراي صحيح
تنقيح مناط و وحدت مالكي كه در مجازات رجم وجود دارد مي توان حكم فوق را به 

عالوه بر آن مي توان  اعدام را منتفي دانست. مجددد و اجراي ي دااعدام تعزيري تسرّ
حق اللهي داشته و  ز ناحيه شارع  تعيين شده و جنبهشرعي فوق كه ا حدكه گفت 

ولي ، لذا به طريق أساقط كرده مجددرا از مجازات رجم  آن است سخت تر هم بوده
 مي تعيين مي شود  و صرفاًكه از طرف حاكم اسال اين مسأله در مورد اعدام تعزيري در

  اعدام معاف مي گردد. مجددحكومتي است، مجرم نجات يافته، از اجراي 
و  كه دليل مذكور جنبه حصري داشته ايرادي كه ممكن است وارد شود اين

در پاسخ مي  ي به موارد ديگر نيست و فقط در اين مورد خاص مصداق دارد.قابل تسّر
ي حد در مسأله وجود دارد مالك و تنقيح مناط كهبا توجه به وحدت كه توان گفت 

اما نقد ديگري  قابل تعميم به اعدام تعزيري مي باشد. ،بودن مالك نيست و اين مالك
كه در  مي باشد الزمه تنقيح مناط، قياسكه  كه ممكن است بر اين دليل وارد شود آن

زماني قياس مذكور  :در پاسخ بايد گفت و باطل است؛ ندارد جايگاهيحقوق كيفري 
به  ،له  مورد بحثالك روشن نباشد در حالي كه در مسأباطل مي باشد كه علت و م

  اشاره گرديد علت و مالك روشن مي باشد. نظر مي رسد با توضيحاتي كه قبالً
  ه و تكرار در امرقاعده اصولي مرّ -3-1-5

كه آيا  ناصول فقه مطرح است ايدر از جمله مباحثي كه در بحث امر و نهي 
مره در لغت يعني يك بار و در اصطالح  ه دارد يا تكرار؟صيغه امر يا نهي داللت بر مرّ

اصول منظور آن است كه اگر آمر و قانونگذار به چيزي امر كند كه اجرا و انجام شود 
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ه يعني چند تكرار هم در مقابل مرّ امر با يك بار انجام مي گيرد و نياز به تكرار نيست.
چه را كه آمر و قانونگذار به آن امر نموده بايد به  يعني آن ،كه در اصطالحاست بار 

بحث آنجاست كه اگر امري  ه و تكرار،بنابراين با شناخت مفهوم مرّ دفعات انجام گيرد.
آيا تكليف و حكم احيه مولي يا قانونگذار صادر شود و فعل يك بار انجام گيرداز ن

در مورد اين قاعده تكرار گردد؟  اًمجددكه بايد  جاري شده و ساقط مي گردد يا اين
ه شده اند و برخي هم قائل بعضي قائل به مرّ اصولي بين اصوليون نزاع و اختالف است.

ولي نظر مشهور  و بعضي از جمله سيد مرتضي قائل به توقف شده اند. ،به تكرار
ايت چيزي و نه ده و تكرار داللت نمي كناصوليون آن است كه امر، بر هيچ يك از مرّ

ه از طريق قرائن انجام عمل و تكليف است و لزوم تكرار يا مرّ كه از آن حاصل مي شود
بنابراين از قاعده اصولي فوق ؛ )198صول الفقه/أ ؛100(كفايه االصول/ و ادله بايد بدست آيد

ه مي باشد مگر مرّ متيقن در اجرا و انجام تكليف است، چه قدر آنكه حاصل گرديد 
تكرار اجراي عمل يا تكليف  از ناحيه آمر يا قانونگذار  ،كه بر اساس ادله و قرائن اين

  محرز شود.
با توجه به اين كه احكام كيفري و مدني با يك مرتبه نحوه استدالل چنين است: 

بر تكرار نباشد اجراي  اجراشدن، محقق مي شود و همچنين اگر قراين و شواهدي دالّ
هم بايد گفت زماني كه تمامي تشريفات و  ذا در اين مسألهر كفايت مي كند؛ ليك با

ييد پزشكي قانوني هم رسيده و تمامي فرآيند گرديده و به تأ روند اجراي حكم واقع
لذا تكرار آن صحيح نيست و در فقه و قانون هم است اجرا براي اعدام محقق گرديده 

كه آن  ،مورد اعدام قصاصياعدام نيست مگر در  مجددبر اجراي  قراين و شواهدي دالّ
ي براي بنابراين مي توان گفت چون قرينه ا هم مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.

 داراي حيات شده و بعداً تكرار وجود ندارد و در مسأله حاضر هم اعدام انجام گرفته
 قدر ،در اين صورتهستيم  ضرورت يا عدم ضرورت تكرار در و در مقام شك است
  جايز نيست. مجددبه اعدام امتثال شده و اعدام  آن است كه با يك بار، امرن امر متيقّ
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   مجددداليل نظريه مشروعيت اعدام تعزيري  -3-2
  اصل حقيقت در مفهوم اعدام-3-2-1

يكي از مباحثي كه در مباحث  الفاظ اصول فقه مورد بررسي قرار مي گيرد 
عالمه مظفر در معناي استعمال  شد.براي الفاظ مي با ياستعمال معناي حقيقي و مجاز

است كه در  استعمال لفظ»: في معناه الموضوع لهفظ استعمال اللّ« :است حقيقي آورده
معناي  وبه عبارت ديگر، )1/22(اصول الفقه/ معناي موضوع له خود به كار رفته باشد

 يمعناي مجاز ،در مقابل حقيقت يعني لفظي كه در معناي اصلي خود استعمال شود.
لفظ در معناي غير  : »استعماله في غيره المناسب له«است:  كلمه مي باشد كه آورده شده

كنيم  در جايي هم شكاگر  (همان)؛ي داراي مناسبت به كار رفته باشد موضوع له خود ول
اصل بر حقيقت معنا  تكه مراد متكلم از لفظ استعمال كرده كدام مي باشد در اين حال

 غير از معناي حقيقي داللت كندمعنايي ن و شواهدي بر قرائكه  مي باشد مگر اين
با توضيحي كه در مورد معناي حقيقت بيان گرديد به تطبيق موضوع . )1/31(همان/

  پرداخته مي شود.
معناي حقيقي اعدام همان سلب حيات مجرم يا ازاله نحوه استدالل چنين است: 

كه اعدام در خارج محقق گردد  حيات بزهكاري مي باشد؛ به عبارت ديگر براي اين
بايد سلب حيات از بزهكار واقع گردد و اگرچه تمامي تشريفات و مقدمات اعدام هم 

نگرفته است هر چند  در واقع اعدامي صورتورت گيرد ولي سلب حيات واقع نشود ص
كه  هم با توجه به اين ، در اين مسألهبنابراين شود اعدام واقع شده است.مجازاً گفته 

كه همان سلب واقع شود  لذا بايد اعدام حقيقتاً، محكوم به اعدام تعزيري مي باشد مجرم
در اين  از اجراي اعدام، حياتش محرز گرددلذا اگر مجرم بعد . حيات شخص مي باشد

شرط نتيجه آن يعني  ،زيرا كه در مفهوم اعدام ؛اعدام واقعي محقق نشده است ،حال
 بنابراين اگر در مقام شك سيله اجرا و فعل آن.ازاله حيات مالك مي باشد نه شرط و

ولي مجرم  است ييد گرديدهباشيم كه با وجود اين كه اعدام جاري شده و حكم هم تأ
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در اين حال اصل بر معناي  يا خير؟ است حيات حاصل كند آيا اعدام محقق شده
شده حقيقي آن يعني همان سلب حيات مجرم (شرط نتيجه) مي باشد كه اكنون حاصل ن

  حكم نسبت به محكوم جاري شود. مجددلذا بايد اجراي  است؛
  قاعده حفظ نظام جامعه   -3-2-2

ابتدا  .جامعه مي باشدحفظ نظام و مصالح  داليل اصلي اين نظريه، لزوميكي از 
 .پرداخته شودي حكم ابه بررسي خود قاعده يعني كبربراي تطبيق بحث الزم است 

مورد توجه و استناد شارع مقدس بوده اعدي است كه از جمله قوقاعده حفظ نظام 
صاحب جواهر، وجوب نصب قاضي را مستند به جلوگيري از اختالل نظام  است.
از اخبار و سخنان «نويسد: همچنين در مورد مصلحت مي؛ )21/404جواهر الكالم/( داندمي

مالت و غير آن شود كه همه داد و ستدها و معافقيهان بلكه از ظاهر قرآن، فهميده مي
چه از نظر عرف،  براي مصالح و سودهاي دنيوي و اخروي مردم است يعني آن

از فقها حفظ  رخيب .)22/344/همان( »است شود، تشريع شدهمصلحت و سود ناميده مي
شيخ طوسي ؛ )2/461/(كتاب البيع دانندنظام و مصالح مسلمين را فلسفه تشكيل حكومت مي

بنابراين ؛ )3/271/مبسوطال( داندو فقيه را بر پايه مصلحت ميآغاز تصميم حاكم اسالمي 
مسائل توسط فقيهان مورد استدالل و استناد واقع شده از در بسياري  قاعده حفظ نظام

 آيد كه حفظ نظام و مصالح عموميدست ميه بنابراين با توضيحات گفته شده ب12است.
هر چيزي كه  ،بدون شك م است.لّييد و به عنوان كبري ما ثابت و مسأمورد ت و جامعه

مخالف نظام و مصالح عمومي باشد، حكومت اسالمي بايد جهت حفظ نظام و مصالح 
  عمومي با آن برخورد و مقابله كند.
م مخرب گفت كه اعدام تعزيري در مورد جرائبايد نحوه استدالل چنين است: 

براي افراد جامعه و  آثار زيان آوري هم چرا كه اين جرائم، و خطرناك وضع مي شود؛

                                                           
  .1/51حكيم،؛ 274راي مطالعه بيشتر ر.ك: شيخ مفيد،ب -1
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و  يان حكومت را به مخاطره انداختهك ،به تعبير ديگر هم براي خود دولت دارد؛
لذا حاكم شديدترين مجازات يعني  ،در معرض خطر قرار مي دهدرا سالمتي جامعه 

 يمجرم بنابراين، در اين مسأله بايد گفت كه چنين اعدام را براي آنها وضع نموده است.
 اًمجددم خطرناك مي شود و ه در اجتماع وارد شده و مرتكب جرائيات دوباربا ح

چرا كه همين شخص هنوز زنده  موجب اخالل در نظام اجتماعي و جامعه مي شود؛
، لذا براي جلوگيري  از اجتماعي و اقتصادي و غيره همچنان باقي است اتاست و خطر

بايد اعدام  اًمجددظام، ب و حفظ و صيانت نظام جامعه از خطر و مصلحت نم مخرّجرائ
  صورت گيرد. 

  بان روايت أ -3-3-3
مقتول  كسي را مي كشد و برادر شخصي :بدين صورت است روايتمضمون 

 آنگاه ضربه اي به قاتل مي زند تا اين ،كشته شود درخواست قصاص مي كند كه قاتل
آنگاه و بعد از آن قاتل به منزلش برده مي شود  .كه مي بيند ايشان كشته شده است

بهبودي  او را معالجه مي كنند و سپس مشخص مي شود كه قاتل هنوز رمقي دارد؛
و قاتل را زنده مي بيند و به او مي گويد كه ت كه برادر مقتول او حاصل مي كند تا اين

كه تو يك بار من را  بردارم هستي و من حق دارم كه تو را بكشم و قاتل مي گويد
و قاتل مي گويد  ،مي كندامر به قتل ايشان  ر مي روند و عمركه نزد عم كشته اي. تا اين

 :و مي فرمايد ي رسد(ع) محضرت عليخبر به كه  تا اين واهللا يك بار من كشته شده ام.
كه امام نزد عمر رفته و مي فرمايد كه اين حكم  تا اين ؛نبايد در اين مورد عجله كرد

حضرت مي  پس حكم چيست؟ الحسن اي ابا :، آنگاه عمر مي گويدنيست مسأله
عد برادر مقتول بابت اعدام اول كه قاتل را ضربه زده، قصاص شود و ببايد ابتدا  فرمايد:

قتي ديد كه خودش هم بايد قصاص آنگاه و را بكشد؛ از آن برادر مقتول مي تواند او
در  .)126-29/125(وسائل الشيعه/ و نزاع فيصله پيدا كرد هاز قصاص صرف نظر كرد شود

صورت  سل بودن مناقشه هايي از طرف فقهامورد اين حديث از حيث ضعف سند و مر
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 :وارد كرده استدو اشكال مذكور روايت حلي كه به محقق گرفته است؛ از جمله 
است هم قبل از مرسله روايت ابان  كه اين -دوم ،ضعف سند ابان بن عثمان است -اول

 نموده اند را رد ضعف آن از فقها ولي بعضي، )4/1006/ع االسالمئشرا( آنابان و هم بعد از 
   .)323مجمع الفائده/(

حديث فوق، از مفاد آن چنين  با فرض پذيرش اعتبارنحوه استدالل چنين است: 
هر چند شخص زنده باشد نمي  رتي كه حكم اوليه جاري شده باشددر صو برمي آيد

اوليه كه نسبت به ايشان  توان خود به خود حكم را جاري كرد بلكه بايد ابتدا قصاص
بنابراين در  وجود پيدا مي كند؛ مجددحق قصاص  انجام گيرد و بعداً است وارد شده

تمامي  بايد ابتدا توان گفت با توجه به وحدت مالك حاضر هم مي مورد مسأله
اعدام  مجدداجراي  خسارات و ضررهاي وارد شده بر مجرم را جبران كنند و بعداً

  صورت گيرد. 
  

   هادلّ نقد و بررسي -4
به موجب قاعده به نظر مي رسد  داليلي كه در خصوص مسأله مطرح گرديد

داجراي  ء،لزوم رعايت كرامت انساني و احتياط در دما ،درء الحداعدام تعزيري  مجد
يل قائلين به آن تقويت و اثبات گردد و در مقابل، دالجواز و عدم  تهمشروعيت نداش

  نقد و ايراد مي باشد. محلّز حكم ني مجدداجراي 
صحيح است كه منظور از  اعدام يعني شرط نتيجه): (حقيقت مفهوم نقد دليل اول -

ولي بايد ي آن يعني همان سلب حيات مي باشد معناي واقع ،اعدام در اعدام تعزيري
مات اجراي اعدام انجام گرفته و حكم هم گفت در جايي كه تمامي تشريفات و مقد

به نظرمي رسد انوني و مجري اجرا هم رسيده باشد ييد پزشك قشد و به تأاجرا شده با
همان طور  البته و اعدام حقيقت پيدا كرده است. ل  اعدام در خارج محقق گرديدهعم

يا تباني صورت گرفته باشد و  د يا قصورتعم ،حكم يبيان گرديد اگر در اجرا كه قبالً
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ص مي رفته است مي توان به زنده بودن شخ يا تشريفات داراي معايبي بوده كه امكان
اجراي  كه هر چند است، اعدام صورت نگرفته كه له توجه كرد و گفتاين مسأ

اعدام در واقع انجام گرفته  ،حاضر در حالي كه در مسأله مجازات اعدام واقع شده باشد.
  به طوري نادر و تعجب انگيز حيات پيدا كرده است. است و بلكه بعداً

ر براي جامعه يل دوم(با حيات شخص، حالت اخالل در جامعه و خطنقد دل -
كه مجازات اعدام تعزيري از لحاظ شرعي قابل قبول است يا  اين -اوالًباقي است): 

بايد  ،طور كه گفته شد بين فقها و حقوقدانان محل اختالف است كه به نظر همان خير؟
با فرض  -شد. ثانياًقائل آن جواز م به عد ه ودر مورد مجازات اعدام تعزيري مداقه نمود

 ،ازات مجرم در جهت پيشگيري از جرمفلسفه مجكه قبول اعدام تعزيري بايد گفت 
له، اعدام نسبت به مجرم انجام گرفته است و تنبه مجرم مي باشد كه در اين مسأ تنبيه و

 ،دهعدام واقع شپس محكوم عليه با ااست، بلكه مجرم به طور نادر داراي حيات شده 
لذا  مجازات را به چشم ديده و لمس كرده است و ديگر اقدام به چنين كاري نمي كند؛

اعدام معاف نمود ولي به حال خود  مجددرا از اجراي  در اين حال مي توان آن
  واگذاشته نمي شود و بلكه اقدامات ديگري براي آن وضع مي شود. 

حديث مذكور  -اوالًكه فت در اين مورد بايد گ بان):نقد دليل سوم(روايت أ -
ذكور در مورد اعدام حديث م -ثانياً از حيث داللتي و سندي محل نزاع مي باشد.

 آن به اعدام تعزيري مشكل مي باشد؛ چرا كه وحدت مالكو تعميم  قصاصي بوده
قاتل را قصاص و كشته  كه برادر مقتول، وجود ندارد و در حديث مذكور با تصور اين

كه در  ؛ و حال آندر حالي كه در واقع هنوز قاتل زنده بوده است رها كرده است است
حاصل نشده  موضوع ما اعدام در واقع اجرا و تأييد شده و هيچ تصوري بر زنده بودن او

بيشتر به احتياط در سقوط قصاص  به نظر مي رسد كه حديث مذكور، -ثالثاً است.
سقوط  ،گفته اند كه احوطدر اين مورد  چرا كه برخي از فقها نزديك مي باشد؛
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شارع ابتدا قصاص را جاري نمي داند و بلكه بايد قصاص اوليه  زيرا13قصاص مي باشد.
د له هم اعدام براي مجرم صورت گرفته و اگر بخواهبنابراين در اين مسأ جبران گردد.

بنابراين  خسارت و ضرر و زيان وارده بر مجرم جبران گردد. واقع شود بايد مجدداعدام 
  اعدام مي باشد.  مجدده نظر مي رسد احتياط در عدم اجراي ب

  
  در حقوق داخلي  مجدداعدام تعزيري  -5

روشن گرديد كه اين نوع  در تعريف اعدام تعزيري بيان شد همان طور كه قبالً
يكي از اقسام اعدام ها مي باشد كه از طرف حاكم تعيين مي شود ولي در  ،مجازات
اختالف نظر  م تعزيري جايگاهي دارد يا خير؟عدام در جرائكه مجازات ا مورد اين

در بحث حدود و قصاص مطرح مي  بعضي قائلند كه اعدام صرفاً ؛جدي وجود دارد
ولي برخي قائلند كه در تعزيرات هم اعدام جاري  ؛شود و در تعزيرات مطرح نمي شود

  ست.اما در حقوق موضوعه، اعدام تعزيري مورد پذيرش واقع شده ا است.
، اعدام و شالق ، صلب، قتلرجم ،آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص 18ماده 
هاي عمومي و انقالب در امور  قانون آيين دادرسي دادگاه 293 موضوع ماده

چه به تشخيص  پس از اجراي حكم، چنان« مقرر مي دارد: 1382مصوب  كيفري
حاصل شود، از محل اجراي  مرگ محكومبه اطمينان  ،پزشك قانوني يا پزشك معتمد

چه كسان محكوم جسد را  چنان .حكم خارج و جسد تحويل پزشك قانوني مي شود
 االّ مطالبه نمايند به تشخيص و دستور مقام قضايي مجري حكم تسليم آنان مي شود و

از بيت  در فرض اخير، كليه هزينه ها .ات شرعي و قانوني دفن خواهد شدمقرر طبق
ولي  بحثي را مطرح نمي كند؛ ،له؛ اما در خصوص اين مسأ»شود مي المال پرداخت

نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، طبق آيينبرخي ابراز مي دارند كه 

                                                           
(مسائل  لكحوط سقوط القصاص بذت حياته فاألو بعد التداوي استقرّ به رمقاً نّن أه قتله و تركه فتبينّأ لو ظنّ -1

 . )49-48في فقه القضاء/
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 اًمجددشود ين آورده ميئ، محكومي كه از چوبه دار به پا82اعدام و شالق مصوب سال 
منتفي  حكم اعدام مجددجراي اله، مسأبنابراين در خصوص شود؛ به دار آويخته نمي

كه در  14قانون جديد مجازات اسالمي 438ممكن است گفته شود ماده  مي شود.
چرا كه به موجب  له حاضر باشد؛مي باشد مي تواند مالكي براي مسأ خصوص قصاص

دم  حق قصاص براي ولي قاتل زنده بماند، پس از اجراي قصاص نفس، ، اگراين ماده
 شخص بعد از اعدام،همين موضوع است و له حاضر هم ن در مسأابرايبن محفوظ است؛

در پاسخ بايد گفت كه منطق ماده  ؛اجرا شوداعدام  اًمجددبايد لذا  ؛زنده مانده است
و  جنبه حقوق خصوصي و حق الناسي داشتهست كه قصاص ا مذكور به خاطر آن

در  ،مي باشدم د قانونگذار حق گذشت ندارد و بلكه حق قصاص يا گذشت براي ولي
است و مربوط به نظم و امنيت عمومي كه اعدام تعزيري جنبه حكومتي داشته و حالي 

بنابراين به نظر مي رسد اين  جنبه حق الناسي هم ندارد؛ بلكه انتفاء حكم ممكن است.
 د.نله را نداروحدت مالك نداشته و قابليت مبنا داشتن براي مسأدو 

به موجب اصول حقوقي از جمله قانوني  -الًاو كه اما مي توان بدست آورد 
جرم و مجازات و اصل تفسير به نفع متهم، چون در اين مورد قانون و نصي وجود  بودن

 اعدام را منتفي دانست. مجددو اجراي  هندارد لذا بايد به نفع متهم و مجرم حكم نمود
رد سقوط مجازات يكي از موا 15مجازات اسالميجديد قانون  120 به موجب ماده -ثانياً

 ،حكم مجددمي باشد و چون در اجراي ، استناد به قاعده درء در مقام شبهه و ترديد
 -ثالثاً ؛اعدام دفع مي شود مجدداجراي  وجود دارد لذا به موجب قاعده درء، ترديد

                                                           
دم   حق قصـاص بـراي ولـي   اتل زنده بماند ق اگر پس از اجراي قصاص نفس،« . مقرر مي دارد:ق.م.ا 438ماده  -1

در صورتي كـه قاتـل آسـيب ببينـد     قصاص كرده باشد  محفوظ است لكن اگر وي را به گونه اي كه جايز نيست،
   حـق   قاتـل حـق قصـاص عضـو  او را دارد و     دم، مشروط به شرايط قصاص عضو از جمله عدم خـوف تلـف ولـي

دم باقي است... قصاص نفس نيز براي ولي«. 

ليت كيفري ؤويك از شرايط مس هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن يا هر« ق.م.ا مقرر مي دارد:120ماده  -2
 .»شودنفي آن يافت نشود حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي قرار گيرد و دليلي بر مورد شبهه يا ترديد 
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يكي از اهداف اساسي و مهم مجازات ها در همه مكاتب كيفري و جرم شناسي به ويژه 
لذا كسي  ؛اصالح و تربيت بزهكار و رحمت و احسان به او مي باشد ،حقوق اسالميدر 

براي  ا تجربه كرده است اين خود تنبهيييد شده و مرگ ركه حكم براي او اجرا و تأ
كه  با توجه به اين -معاف نمود. رابعاً مجددمجرم بوده و او را مي توان از اجراي حكم 

ثانوي بوده و مربوط به نظم و امنيت  مجازات اعدام تعزيري از احكام حكومتي و
اص) ندارد لذا مي عمومي جامعه مي باشد و جنبه شرعي(حدود الهي)و حق الناسي(قص

و از را هكار هاي قانوني همچون دانسته اعدام را منتفي  مجددله اجراي توان در اين مسأ
ل، ابهام يا گر در موردي اجماعالوه بر آن ا -خامساً عفو و نهاد توبه استفاده كرد.

ي بايد طبق موازين قانون اساس 167حسب اصل  بر باشددر قوانين وجود داشته  سكوتي
اي انجام كه با بررسي و تحليل ه و به فتاوي معتبر فقها رجوع كرد دهاسالمي عمل ش

 مجددمباني فقهي و شرعي بر عدم مشروعيت اجراي  گرفته روشن گرديد كه ظاهراً
احتياط بر ، به خاطر فقد دليلكه مي توان گفت  نهايتاً ند.اعدام تعزيري حكم مي ك

  اعدام تعزيري مي باشد. مجددعدم اجراي 
حكم  قاچاقچي محكوم به اعدام مواد مخدر  له،شاهد حال در خصوص اين مسأ

استفتاء برخي از  صادر نمود و مجدداز اعدام است كه مرجع عالي قضايي كشور، عفو 
  16.مي باشديز نمراجع و فقهاي معاصر 

                                                           
اگر شخصي به واسطه قاچاق مواد مخدر محكوم به اعدام شده «  العظمي صافي گلپايگاني:آيت اهللاستفتاء از  -1

خواهشمند است  توان اعدام نمود؟و بعد از اجراي حكم، حيات خود را باز يافته باشد، آيا چنين شخصي را مي
 واهللا العالم باشد؛مياعدام چنين شخصي جايز ن در فرض سؤال،« پاسخ: »؟حكم شرعي آن را بيان فرماييد

http://www.saafi.net/fa/node/7424)(  
ام شود، اگر پس از اجراي حكم و فرض كه شخصي محكوم به اعدبر «...  العظمي بيات زنجاني:استفتاء آيت اهللا-
بعد از ورود در سردخانه و گذشت يك روز، در هنگام ييد پزشكي قانوني مبني بر مردن شخص محكوم و حتي أت

  زنده است، آيا نجات  اذن اهللا آن شخص مرده فعالًه تحويل گرفتن جسد توسط خانواده محكوم، ثابت شود كه ب
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  نتيجه
از مطالبي كه در اين مقاله مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت موارد ذيل 

  قابل استنتاج است:
اعدام تعزيري يكي از اقسام مجازات هاي تعزيري مي باشد كه موارد آن  -1

وقدانان مي شود كه در مورد اين نوع قسم از اعدام بين فقها و حق توسط حاكم تعيين
ي و بر خالف اعدام حد ؛و نظر واحدي وجود ندارد تالف نظر جدي وجود داشتهاخ

ولي به  در حالي كه در حقوق موضوعه ما اين مجازات پذيرفته شده است. قصاصي.
تامل  چرا كه در منابع فقهي چنين مجازاتي محلّ نظر بايد در اعدام تعزيري مداقه كرد؛

  است.

                                                                                                                                   
هاي پزشكي جايز است يا خير؟ در صورتي كه شخص مورد نظر بهبودي كامل يافت،  مراقبت دادن او از مرگ با

(من باب مثال در باب رجم(سنگسار)، بنا بر قول منسوب به مشهور اگر رجم به او جايز است؟ آيا تكرار اعدام 
  ).گردانندسبب اقرار باشد، مجرم را در حين رجم اگر فرار كند برنمي

مطابق نص قرآن كريم، قتل يك  در پاسخ به سؤاالت ارسالي، توجه به موضوعات زير ضروري است؛« :پاسخ
بر قتل نوع انسان است و نيز حيات يك انسان، مانند حيات نوع بشريت است؛ از طرفي در اسالم انسان بي گناه برا
ي كه در همانجا هم تأكيد شده كه به صورت نادر تشريع شده است در صورت -مانند قصاص -موارد قتل انسان

ها به صرف احتمال شبهه ، حتي در مواردي كه براي آنها حد شرعي معين شده، حد آن»عفو بر قتل ترجيح دارد«
في االرض، هم از حيث صغري كه مربوط به  اما در باب مفسد. ناميده اند »درء«ساقط مي شود و اين قاعده را 

ت كه آيا حكم فردي كه مفسد في تحقق اسباب فساد است بحث فراوان است و هم در كبري محل بحث اس
در باب رجم نيز ت. ه اشهر، حكم، عدم جواز اعدام اسكرض شناخته شد اعدام است؟ كه در ميان مشهور و بلاأل

فقيه آشنا به زمان و زبان قضاء  ،با توجه به موارد فوق .گونه است كه در سؤال مورد اشاره قرار گرفته است همان
 ديني، اطمينان پيدا مي كند كه نمي توان به سادگي حكم اعدام را در مواردي كه در قرآن و سنت به طور نص

دست مي آيد كسي كه حكم در مورد او اجرا شده د؛ و نيز از توضيحات داده شده بنشده است، صادر كرتصريح 
او ساقط شده، اجراي حكم جديد براي او  حكم قبلي در مورد  كه و به هر دليلي زنده مانده است، به دليل اين

   http://bayat.info/faq/?knowledgebase) (سايت آيت اهللا العظمي بيات زنجاني:» د.وجه شرعي ندار
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بر مشروعيت  كه هم داليليايد گفت با فرض پذيرش اعدام تعزيري، ب -2
ولي با نقد و بررسي هاي  ؛اعدام تعزيري و هم بر عدم آن وجود دارد مجدداجراي 

كه داليل عمده اعدام تعزيري تقويت مي شود؛ مجددادله منع اجراي  ،صورت گرفته
و كه با توجه به مفاد اين قاعده  عده مهم و اساسي درء الحد،قا -آن عبارتند از: اول

به موجب  -دوم له منتفي مي شود.اعدام در مسأ مجددتعزيرات، اجراي گستره آن در 
تنقيح مناط و وحدت مالك در مجازات رجم كه يكي از اقسام مجازات هاي اعدام در 

 اعدام را منتفي دانست. مجددو اجراي  هحد شرعي مي باشد مي توان تمسك كرد
شد كه به موجب آن بايد نسبت به نفوس اصل احتياط در دماء و نفوس مي با -سوم

مجرم متحمل مجازات اعدام شده و  ،له حاضرمسأ افراد كمال احتياط را نمود كه در
پيدا كند در اين  مجددو تعمدي هم در اجرا صورت نگرفته و اگر مجرم حيات  تقصير

ي طف الهفت و ل؛ چرا كه به نظر مورد رأحفظ نفس بزهكار احتياط كرد حال بايد در
همچنين مي توان گفت  نفس آن بر خالف اين اصل مي باشد؛ قرار گرفته است و ازاله

دليل شرعي وجود ندارد لذا اصل بر احتياط يعني عدم اعدام  ،له حاضركه چون در مسأ
اصل كرامت انساني كه به موجب اين اصل، انسان داراي  -چهارم مي باشد. مجدد

بر خالف  ،اعدام مجددمجازات ديده لذا اجراي كه مجرم  لذا با اين ،مي باشدحرمت 
حرمت و كرامت و شرافت انساني از جمله مجرم و بزهكار محكوم به اعدام تعزيري مي 

تقصير يا تخلف صورت  ،كه در اجراي اعدام مگر اين ،اعدام گردد اًمجددباشد كه 
اعدام را  مجددله نمود و اجراي مي توان حكم به احتياط در مسأ نهايتاً گرفته باشد.

  منتفي دانست. 
مسكوت  ،اعدام تعزيري مجددكه اجراي  در حقوق موضوعه با توجه به اين -3

مانده ولي مي توان به موجب قواعد حقوقي اصل قانوني بودن جرم و مجازات ها و 
 اعدام تعزيري استناد كرد؛ مجددقاعده تفسير به نفع متهم و اصل برائت به عدم اجراي 

كه اعدام تعزيري جنبه حكومتي دارد لذا با  مي توان گفت با توجه به اينهمچنين 
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حيات بازيافته است، مي تواند  اًمجددكه مجرم يكبار مجازات شده و  عنايت به اين
  مورد عفو حاكم قرار گيرد.

مي توان بر اساس نهاد توبه كه يكي از موارد سقوط مجازات ها و از شاخه  -4
ثيرگذاري توبه در ي مي باشد و همچنين با توجه به تأنهاي اصل كرامت انسا

  اعدام منتفي مي گردد.  مجددقائل شد كه با توبه مجرم، اجراي  هاى تعزيرىمجازات
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  .1390زمستان، ، 2معرفت حقوقي، ،نگرش اسالمي به كرامت انساني اسماعيل، رحيمي نژاد، -
  قسمت حوادث. ،1392مهر  25پنجشنبه  ،11سال  ،1859ارهشم روزنامه شرق، -
  ق.1424،مام الصادق(ع)السسه امؤ ،2ج ،الوسيط في اصول الفقه جعفر، سبحاني، -
دفترآيت  ،4چ  ،27ج  ،في بيان الحالل و الحرام ب االحكاممهذّ ،عبداالعلي سيد سبزواري، -

  .ق1417العظمي سبزواري ،
  .1388 انتشارات مجد، تهران، ،15، چ2ج ،ي عموميحقوق جزا هوشنگ، شامبياتي، -
بهمن و اسفند  ،100، كانون وكال،بحث و انتقاد به مجازات اعدام باقر،محمد شريعت زاده، -

1344.  
  .1378 ،دفتر تبليغات اسالمي قم، ،بررسي تطبيقي مجازات اعدام محمدابراهيم، شمس ناتري، -
  .بي تا حجه البيضاء،مال دار بيروت، المقنع، ه،بن علي بن بابوي محمد ،(شيخ صدوق)صدوق -
   .ق1404سالمي،نشر االالسسه مؤ قم، ،2چ ،4ج ،الفقيه همن اليحضر ، ـــــــــــــــــ -
  .1386، مهر118 ماهنامه معرفت، كاوشي نو در مجازات اعدام، محمدحسين، طارمي، -
، تحقيق محمد 3، ج قه االماميهالمبسوط في فابوجعفر محمد بن حسن، ، (شيخ الطائفه)طوسي -

  .ق1387مكتبه المرتضويه، تهران، الكشفي، تقي 
  .1385تابستان ،3 پژوهش نامه سياسي، ،كرامت انساني و خشونت در اسالماكبر،علي  عليخاني، -
  .1360انتشارات امير كبير، ، تهران،3،چ1ج ،فرهنگ فارسي عميد حسن، عميد، -
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 و 47شماره  نشريه دانشكده الهيات، ،اعده فقهي درء الحدپژوهشي در ق محمدتقي، فخلعي، -
  .1379 بهار و تابستان، ،48

 ،68 آموزه هاي حقوق كيفري، ،كرامت انساني راهبرد نوين سياست جنايي سعيد، قماشي، -
  .1390تابستان -بهار

  .1363الكتب االسالميه،  دار تهران، ،3چ ،7ج ،اصول كافي ،ازي، محمد بن يعقوبركليني  -
  .1382 نشر ميزان، تهران، ،7، چ)3- 2-1( بايسته هاي حقوق جزاي عمومي ايرج، ،گلدوزيان-
قم، مؤسسه  ،و البرهان في شرح ارشاد األذهان مجمع الفائدهمال احمد،  ،محقق اردبيلي -

   .بي تاالنشر االسالمي، 
كز نشر علوم مر تهران، ،11، چقواعد فقه جزايي (بخش چهارم) مصطفي،سيد محقق داماد، -

  .1388 اسالمي،
 ،به نفع متهم در حقوق موضوعه قاعده درء و تطبيق آن با تفسير شك فيروز، محمودي، -

  .1378بهار  ،9 فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع)،
  .1374دفتر نشر الهادي ، قم،، اصطالحات االصول في معظم ابحاثها ميرزا علي، مشكيني، -
  .1378 ،موسسه مطبوعاتي اسماعيليان ،9، چ1ج ،ول الفقهصأ محمدرضا، مظفر، -
  .ق1410مؤسسه النشر االسالمي، ،قم المقنعه، ،محمد بن نعمان، محمد بن (شيخ مفيد)مفيد -
  .1387مجمع علمي و فرهنگي مجد، تهران، ،2، چ1ج ،قواعد فقهيه محمد، سيد موسوي بجنوردي، -
 40و 22و 21ج ،في شرح شرائع االسالم مالكال جواهر محمدحسن، ،(صاحب جواهر)نجفي -
    .م1981 العربي، التراث حياءإ دار بيروت، ،7چ ،41و
 ،179 نشريه دين، ،موانع مباني، ماهيت، كرامت انساني در قرآن كريم: بهروز،  پور،يداهللا -

  .1391 شهريور
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