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Abstract 

Imprisonment is undoubtedly the most common punishment used in all legal 

systems in the world. The Islamic legal system has legislated imprisonment for some 

of the crimes. This paper claims that Islamic law (Shari'a) has confined 

imprisonment to the cases stipulated in the Quran and Islamic traditions and it 

cannot be used for non-stipulated cases. Therefore, in spite of the legislator’s view, 

the offenders cannot be sentenced to imprisonment – based on ta'zīr or hadd- (except 

the cases stipulated in the clear Text), as it has been stipulated in Islamic Penal 

Code. This article proves its claim through discussing the traditional arguments of 

imprisonment. 
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 غیرمنصوص شرعی جرائمنقد تعمیم مجازات حبس به 

 *سید محسن فتاحی

 استادیار، دانشکدۀ زن و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
 (16/09/1399؛ تاریخ پذیرش:04/04/1399تاریخ دریافت:)

 

 چكیده

رود.  کار می ی حقوقی جهان بهها نظامیی دان ت که در تمامی ها مجازات نیتر جیرااز  توان یم دیترد یبمجازات حبس را 

ایتن  این مقالته  مدعای . مشخص تشریع دده است جرائم برای برخیو  الجمله یمجازات حبس فدر نظام حقوقی اسالم 

ارد منصتوص تعمتیم   آن را به غیر متو  توان ینماست که در دریعت اسالم، حبس، به موارد منصویی اختصاص دارد و 

مرتکبان را بته حتبس    توان ینمدر موارد متعددی از مواد قانون مجازات اسالمی،  قانونگذارتصور  برخالرداد. بنابراین، 

محکتوم   -آنچنان که در قانون مجازات اسالمی منعکس دتده استت    –تعزیری یا حدی )خارج از آن موارد منصوص( 

 .کند یمرا اثبات  اددده، با طرح ادلۀ نقلی حبس، ادعای یکرد. این مقاله برای اثبات مدعای خود

   واژگان کلیدی

 .غیرمنصوص مجازاتتعزیر، عقوبت درعی، مجازات حبس، مجازات زندان، 
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 مقدمه. 1

عربی و به معنای  یا واژه« حبس. »دود ییاد م« توقی »و « زندان»از حبس با عناوینی چون 

)راغتب ایتفهانی،   استت  « یآزادگتذار »عربی به معنای « هیتخل»، در مقابل «منع از فعالیت»

بته معنتای    اش یدر معنتای عقتوبت  « حتبس «(. »حتبس »ذیتل  ق، 1405منظتور،   ق؛ ابن1361

منتظتری،  استت ) « او در اثتر ارتکتا  فعتل ممنتو      یها یمحدود ساختن فرد و منع آزاد»

)بته  « سِتجن »آن،  است که البتته معتادل  « مَحبسَ»(. اسم مکان این واژه، 423: 2ق، ج1415

 تر است.  معنای زندان(، متداول

ی کیفتری جهتان استت. در    هتا  نظتام در  ها مجازات نیتر جیرامجازات حبس امروزه از 

وجتود  مشخص در برخی موارد  مجازات حبسمشروعیت کافی برای اثبات  ۀادلاسالم نیز 

ی تعزیتری  هتا  مجتازات ، حتبس را از  1392قانون مجازات اسالمی مصتو    19مادۀ دارد. 

حتبس  »و برخی مواد دیگر به مجازات  278، مادۀ 25مادۀ « ال »قلمداد کرده است. در بند 

ی تعزیتری قترار داده   هتا  مجازاتق یم  «حبس دائم»، 122مادۀ « ال »اداره، و در بند  «ابد

سرقت دان ته دتده استت.    «حد»نیز، حبس ابد از موارد  278مادۀ «  »دده است. در بند 

متعددی تعمیم  جرائمبه  قانونگذارکه  گونه آن -مقاله این است که آیا حبس را پرسا این 

به دلیلی از دریعت م تتند   توان یم -ی برای آن ذکر کرده است ا گانه هشتداده و درجات 

دتمار آورد؟ ایتن مقالته بترای      ی تعزیری یا حدی بهها مجازاتساخت و آن را مصداقی از 

را بترای اثبتات    ادددهنقلی ناظر بر حبس، ادلۀ یادلۀ  تحلیل پاسخ به این پرسا، با طرح و

 .داند ینممجازات تعزیری یا حدّی کافی  عنوان بهحبس 

ادلۀ نقلی مجازات حبس، ذیل دو عنوان ادلۀ قرآنی و ادلتۀ روایتی مشتروعیت حتبس،     

. دتود  یمت ی غیتر منصتوص نقتد    ها مجازاتمطرح، و ظرفیت آن ادله برای تعمیم حبس به 

مجازات درعی عامی  عنوان بهدر ادامۀ بحث، حبس  «حبس»تذکر است که منظور از  دایان

 ی مختل  اعمال کرد.ها مجازاتاست که بتوان آن را در 

 قرآنی مشروعیت حبس ۀادل. 2

 از آیات کتا  الهی، به چهار آیه استناد دده است که همگی بر ایل بازدادت مجرم داللت دارد:
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 ربهآیۀ جزای محا -آیۀ اول 

 نیت به ف اد کودتند جتز ا   نیو در زم زندیآنان که با خدا و رسول به جنگ برخ فریهمانا ک

بِبُرند  گریکدیبه خالر  شانیدست و پا ایبه دار کشند و  اینبادد که آنها را به قتل رسانده، 

 یآنهاستت و امتا در آخترت بته عتذاب      یویعذا  دن یذلت و خوار نی. اتبعید گردند ایو 

 1خواهند بود. بزرگ معذ  

، تبعید است نته حتبس. بتا ایتن حتال،      «االرض من» به قرینۀدر آیه دریفه « نفی»ظاهر 

 :2، جق1424 ،یعرب )ابن اند معنا کرده« حبس»برخی از مف ران و فقهای اهل سنت آن را به 

خصویاً با وجود قرینۀ  ،«تبعید»در « نفی»ظهور قوی  رغم در ادبیات فقهی امامیه، علی(. 99

را به حبس معنا کرده است. « االرض مننفی »وارد دده که  ای مرسله ، روایت«ن االرضمِ»

محمد بن م عود العّیادی در تف یرش از احمد بتن الفمتل الخاقتانی از آل رزیتن از امتام      

چنانچته تنهتا   » کند که آن حمترت فرمودنتد:   نقل می جواد) ( در مورد حکم قط ا  الطریق

انتد، در حتبس نگتاه دادتته      ی را نکشتته و متالی را نگرفتته   موجب ترس مردم دده و ک ت 

 (.8، ح311 :28ق، ج1416حر عاملی، ) 2«این است« االرض من نفی»؛ معنای دوند یم

را به مجازاتی غیر از حتبس  « نفی»در مقابل این روایت، روایات دیگری وجود دارد که 

 اددتده یرح آیته  دت  یتحیحه جمیتل بتن دراج در    تف یر کرده استت. امتام یتادق) ( در   

ق، 1416حر عاملی، ) «دو نفر را از کوفه به بصره تبعید کردند ) (حمرت علی» :ندیفرما یم

کتاری دتبیه بته قتتل و     « نفی متن االرض »در روایت دیگری نیز مراد از  .(3ح ،308 :28ج

، 312 :28ق، ج1416حتر عتاملی،   مصلو  کردن مانند به دریا انداختن دان ته دده استت ) 

 .(10ح

                                                                                                                                        
َِسَاأاً  َنَ یقَتَّلُوا  َوْ یصَلَّبُوا  َوْ تُقَطَّعَ  َیدِیهِمْ وَ  َرْجُلُهُمْ مِنَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یسََْوْنَ ِِا الََْرْفِ » .1

 . (33 :)مائده «خِالَفٍ  َوْ ینَفَوْا مِنَ الََْرْفِ ذلِکَ لَهُمْ خِزَی ِِا الدُّنَیا وَ لَهُمْ ِِا الَآخِرَۀِ عَذَابٌ عَظِیمٌ

 قَطَ وَ لَمْ یقَتُلُوا  َحَداً وَ لَمْ یَْخُذُوا مَا ً  َمَرَ بِإِیدَاعِهِمُ اَلَحَبْ،َ َِإِنَّ ذَلِعک مََْنَعا نَفَعیهِمْ مِعنَ    َِإِنَ کانُوا  َخَاُِوا اَلسَّبِیلَ َِ» .2

 «.اَلََْرْفِ
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 مرستله عیادتی،   و ضتع  ستند  تبعیتد   روایتتِ یجه اینکه، با توجه به یتحت ستند   نت

 .به این آیه م تند ساخت توان ینممشروعیت حبس را 

 امساک در بیت  ۀآی -آیۀ دوم 

دتهادت   چنانچه ؛زنانی از دما که عمل نادای ته کنند چهار داهد م لمان بر آنها بخواهید

قترار  راهتی   آنتان تا عمردان به پایان رسد یا خدا برای  دیدار دادند آن زنان را در خانه نگاه

.دهد
 1 

، اگر هم طبتق  اًیثان؛ 2( ن خ دده است2: با آیۀ جَلْد )نور، طبق نظر مشهور، این آیه اوالً

( نتوان ن خ ایتطالحی را در  308: 3، ج1374)مکارم دیرازی،  نظران یاحبعقیدۀ برخی 

، بتا فترض   ثالنتاً و برای زمان محدودی بوده است؛ کار برد، لکن حکمی موقتی  این مورد به

عدم ن خ و موقتی نبودن، باز هم استناد به آن در بحث حاضتر ممکتن نی تت، زیترا از دو     

استت، دوم   «زنتا »حیث دارای خصوییت است: نخ ت اینکه در خصوص جرم ارتکتابی  

یتک   نتوان ع بته است. حال آنکه بحث ما در مشروعیت حبس  «زن»اینکه در مورد مرتکبان 

مجازات عام است. بدیهی است که الغای خصوییت از این مورد هم امکتان نتدارد، زیترا    

 تتوان  ینمعرفاً احتمال مدخلیت تام این دو خصوییت قوی است. در نتیجه، از این آیه نیز 

 پذیر استفاده کرد. ی تعمیما گونه بهمشروعیت حبس مجازاتی را 

 استشهاد در وصیت  ۀآی -آیۀ سوم 

 ،ویتیت  هنگام پس بهمرگ یکی از دما فرا رسد،  که یهنگام ،اید ک انی که ایمان آوردهای 

، دو نفر از غیتر  رسدمرگ دما فرا  در سفر،؛ یا اگر داهد گیرید خویادو عادل را از میان 

اگر در آنان تردیتد دادتتید، بعتد از نمتاز نگاهشتان داریتد تتا         .خودتان را به گواهی طلبید

                                                                                                                                        
نَّ ِِا الَبُیوتِ حَتَّعا یتَوََِّعاهُنَّ   وَاللَّاتِا یَْتِینَ الَفَاحِشَۀ من نِسَائِکم َِاسْتَشَهِدُوا عَلَیهِنَّ  َرْبَََۀ منکم َِإِن شَهِدُوا ََِْمسِکوهُ .1

 .(15: )ن اء «سَبِیالً الَموْتُ  َوْ یجََْلَ اللَّهُ لَهُنَّ

ی، خوان تار  ؛339 :2، جق1425ی، حل ؛189 :4، جتا یبی، کاظم ؛291 :2، جق1405ی، راوندبرای نمونه ر.ک:  .2

 .261 :تا یبی، طب  ؛428 :1415 ،یتظرمن ؛115 ق:1422ی، لنکران ؛425 :9، جق1406ی، دودتر ؛425 :تا یب
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ا حاضر نی تیم حق را به چیزی بفرودیم، هرچند در مورد خویشتاوندان  م»سوگند خورند: 

 1.«که از گناهکاران خواهیم بود ؛کنیم ما بادد و دهادت الهی را کتمان نمی

ایتطالحی.  « بازدادتتِ »نته بته معنتای     است« دادتن نگه»به معنای  این آیهدر « حبس»

منظتور ایجتاد دترایس     موضتو ، بته  دادتن آنها پس از نماز با توجه به مناسبت حکم و  نگه

نقل دده است که رسم مردم حجاز ایتن بتوده کته پتس از     . است خوردنروانی برای ق م 

: 3، ج1372ر.ک: طبرستی،  ) کردنتد  یمسوگند یاد  ،هنگام تجمع نمازگزاران و به ،نماز عصر

 (.79: 9ق، ج1422؛ طبری، 192: 4ق، ج1413؛ یدوق، 397

اگتر هتم بتر     ،اًیت ثان ؛یالً ارتباطی به بحث مجازات حبس نتدارد ا آیهاین  ،بنابراین، اوالً

 توضتیم اینکته:  «. جترم »استت نته در متورد    « اتهام»مشروعیت حبس داللت کند، در مورد 

ولتی در متورد    ؛دتود  چون در موضع اتهام قرار دارد و باید ق م یاد کند حبس می« داهد»

 دترعیِ  مجتازات بته   بایتد و  ممکن است ک ی ادعا کند که حبس او جایز نی تت « مجرم»

و بته   ،اخص از مدعاست ،ثالناًً این دلیل است کیفر داده دود؛ همان جرمی که مرتکب دده

« مخایتمات متالی  »را در « داهد» تواند حبس حداکنر میلحاظ احتمال عرفی خصوییت، 

ز ، موردی خواهد بود ا«حبس داهد در امور مالی»نحو عام. در این یورت،  نه به ثابت کند

 ی منصوص حبس.ها مجازاتموارد 

 آیۀ حصر  -آیۀ چهارم 

آنهتا را استیر    ،یافتید به قتل رستانید  کجا که، مشرکان را هر یافتهای حرام پایان  وقتی ماه

 2و در هر کمینگاه بر سر راه آنها بنشینید.، محایره کنید ،سازید

طریحتی،  ؛ ق1405، فراهیتدی واستطه امتری استت )    به معنی بازماندن از کاری به« احصار»

                                                                                                                                        
رَانِ منَ غَیعرِکم إِنَ  یا  َیهَا الَّذِینَ نمنُوا شَهَاأَۀ بَینِکم إِذَا حَضَرَ  َحَدَکم الَموْتُ حِینَ الَوَصِیۀ اثَنَانِ ذَوَا عَدْلٍ منکم  َوْ نخَ» .1

سُونَهُما من بََْدِ الصَّالَۀ َِیقَسِمانِ باللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُم  َ نَشَتَرِی بِهِ ثَمناً وَلَوْ  َنَتُم ضَرَبْتُم ِِا الََْرْفِ ََِْصَابَتَکم مصِیبَۀ الَموْتِ تَحْبِ

 (.106: )مائده «کانَ ذَا قُرَبَا وَ َ نَکتُم شَهَاأَۀ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمنَ اآلثِمینَ

 (.5: )توبه «نَ حَیثُ وَجَدتُّموهُم وَخُذُوهُم وَاحْصُرُوهُم وَاقََُدُوا لَهُم کلَّ مَرَصَدٍَِإِذَا انسَلَخَ الََْشَهُرُ الَحُرُم َِاقَتُلُوا الَمشَرِکی» .2
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ن استت.  ادر آیه دریفه در متورد مشترک  « حصر«(. »اإلحصار»ذیل ق، 1405منظور،  ابن؛ ق1408

های بازدارنده، فمای جامعتۀ م تلمین را از وجتود     دار  مقدس خواسته است با اعمال روش

، تا یب، طباطباییآنان پاک سازد و یا م لمانان را از اختالط و معادرت با آنان مصون نگاه دارد )

 ۀبر اینکه آی م لمان تعمیم داد. عالوه توان به مجرمِ دریفه را نمی ۀ(. بنابراین، مدلول آی152: 9ج

حتی  رو یعنی محایره کردن گروه مشرکان؛ ازاین ؛برخورد گروهی است ،دریفه در مقام تشریع

 فردی استفاده کرد. یورت بهاز این آیه، محایره کردن یک مشرک را توان  نمی

یتالحیت  ، ادددهییک از آیات  هیچ در بحث پیشین این است که ادددهمطالب ی ۀتیجن

  عام را دارا نی تند. یک مجازات عنوان به حبس اثبات مشروعیت

 روایی مشروعیت حبس ۀادل. 3

ق، 1427موسوی اردبیلتی،  استناد دده است ) چند روایتبه مجازاتی  در مشروعیت حبسِ

 :(44 :1ج

 هعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَیابَ هموثق -روایت اول 

اند در هر جمعه و در اعیاد قربان و فطر  حاکم باید ک انی را که به علت بدهی زندانی دده

الحفظ از زندان خارج کرده و به نماز جمعه و نماز عید ببرد و بعد از نماز، آنان را به  تحت

 (.2، ح301 :27، جق1416حر عاملی، ) 1زندان بازگرداند

که حبسِ مدیونْ مطلتق   کند یمروایاتی وجود دارد که منطوق یا مفهومشان داللت ، اوالً

بتدهی ختود را ادا کنتد، ولتی از ادای آن      توانتد  یمت نی ت بلکه در مورد ک ی استت کته   

 197، ح71: 2، ج1385؛ تمیمی مغربی، 45، ح300: 6ق، ج1365)طوسی،  کند یمخودداری 

، روایت عبتداهلل بتن   اًیثان(؛ 96، ح221 :1ق، ج1405؛ ابن ابی جمهور، 1183، ح314و ص 

سیابه وجه حبس را مشخص نکرده است و در آن، دو احتمتال وجتود دارد: یکتی، حتبس     

                                                                                                                                        
 خَرِجَ الَمحْبَسِینَ ِِا الدَّینِ یوْم الَجُمََۀ إِلَا الَجُمََۀ وَ یوْم الََِیدِ إِلَا الََِیعدِ عَلَا الَإِمام  َنَ یُ :عَنَ  َبِا عَبْدِ اللَّهِ)ع(  َنَّهُ قَالَ .1

 .َِیرَسِلَ مََهُم َِإِذَا قَضَوُا الصَّلَاۀ وَ الََِیدَ رَأَّهُم إِلَا السِّجْن
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مدیون از با  مجازات )حبس مجازاتی( و دیگری، از با  مقدمه اجبار بته پرداختت دیتن    

ق، 1365، )طوستی  کنتد  یمت )حبس احتیاطی(. مفهوم برخی از روایات، جهت دوم را تأیید 

 (.  1183، ح314و ص  197، ح71: 2، ج1385؛ تمیمی مغربی، 45، ح300: 6ج

در خصوص دیون، روایت یحیم ال ندی وجود دارد کته بتا هتر دو یتورت حتبس      

حمترت  » کنتد:  سازگار است. زراره از امتام بتاقر) ( نقتل متی     1مجازاتی و حبس احتیاطی

ناحق مال یتیم را خورده  ک ی که به  2]غایب،   1] :کرد تنها سه نفر را حبس می ) (علی

اند و در آن خیانت کرده استت؛ کته    ک ی که مالی را پیا او به امانت گذادته  3]است، و 

حتر عتاملی،   ) 2«یتا حاضتر   بادتد فروختت ختواه غایتب     یافت، آن را می اگر از او مالی می

 (.2، ح248: 27جق، 1416

یکتی اینکته حتبس از     ؛کرده استت دیخ طوسی دو وجه را در تبیین این روایت مطرح 

است که حتبس مجتازاتی    اینمعنای روایت  بادد؛ در این یورتبا  عقوبت و مجازات 

در  گفته دتود حتبس  در مطالبات مالی )دیون( فقس در این سه مورد است. وجه دوم اینکه 

مشروعیت نتدارد   مدت یدیون، به مقداری که واقع کش  دود مشرو  است و حبس طوالن

 (.  43، ح299: 6ق، ج1365طوسی، سه موردی که ذکر دده است )مگر در 

 توجه است: دایاندو نکته در این روایت 

دهد که مفروضِ روایت، اموالی است که از دستت رفتته و بتاقی     نشان می« باعه»اول اینکه 

عبارت  دوم اینکه ؛«آنها را به مالک ردّ کند»گفته دود « باعه» یجا و اال الزم بود به ،نمانده است

تناقض بین یدر و ذیل  الوا ،استینافیه است« و ان وجد له دیئاً باعه»فهماند که جملۀ  می« غائباً»

 قابل جمع نی ت. الزمۀ استینافیه« غیبت»با فرض « حبس»زیرا فرض  ،پیا خواهد آمدروایت 

ایتن   ارتباط قطع دتده بادتد. در   ،قبل و بعد ۀجملدو نیز این است که بین حکم  عبارتبودن 

                                                                                                                                        
 (.180 :7ق، ج1413استظهار )دوکانی،  عقوبۀ و حبسُ حبسُ .1

وَ  ؛منَ عَلَا  َمانَۀ َِذَهَبَ بِعهَ وَ منِ اؤَتُ  وَ منَ  َکلَ مالَ الَیتِیم ظُلَماً  الَغَاصِبَ :کانَ عَلِا)ع( لَا یحْبِ،ُ ِِا الدَّینِ إِلَّا ثَلَاثَۀ» .2

 .«إِنَ وَجَدَ لَهُ شَیئاً بَاعَهُ غَائِباً کانَ  َوْ شَاهِداً
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حمل حبس در این روایت «. حبس احتیاطی»در مجازات خواهد بود نه « حبس»یورت، ظهور 

زیترا   ،به حبس احتیاطی به قرینه نیاز دارد. موضو  روایت نیز با حبس مجتازاتی مناستبت دارد  

ولتی   ،برخالر دخصی که یرفاً مدیون است ،، مرتکب تجاوز به اموال مردم دده استمجرم

کند. در عین حال، استینافیه دان تن  انگاری می خود مانعی دارد یا مماطله و سهلبرای ادای دین 

 ، ارتباط وثیق با یتدر روایت ذیل روایت نیز مشکل است. فهم عرفی مقتمی این است که ذیل

و ان » یجتا  دارد و برای تبیین و تکمیل آن بیان دده است. لذا احتمال دارد در ایل، به روایت

. در این یورت، حبس، حتبس احتیتاطی و بترای استتیفای حتق      باددبوده  «فان وجد»، «وجد

از  مستدرک الوسائلتوان روایتی را نقل کرد که یاحب  عنوان مؤید این مطلب می خواهد بود. به

نقل کرده است. در این روایت آمده است کته   - تألی  ابراهیم بن محمد ثقفی - الغاراتکتا  

انجتام   یرحقیغ در اموالی که در اختیارش بوده تصرفات من ) (علییکی از عُمّال امیرالمؤمنین 

برد. حمرت در متورد   دهد و برای اینکه مورد مؤاخذۀ حمرت قرار نگیرد به معاویه پناه می می

دتد، بتر    ماند و درمانده می . اگر میکردو مانند فاجران خیانت  ،مانند بندگان فرار» فرماید: او می

یتافتیم   و اگر بته متالی دستت نمتی     ؛گرفتیم یافتیم می اگر از او مالی می ؛ وافزودیم حبس او نمی

 (.21675، ح404 :17ق، ج1408نوری، ) 1«یمساخت رهایا می

عط  دتده استت، در انتهتای آن    « فاء»، با آن بر اینکه عبارت ذیلِ در این روایت عالوه

عنتوان مجتازات بادتد،     ل آنکه اگر حبس بهحا«. إِنَ لَمْ نَقَدِرْ عَلَا مَالٍ تَرَکنَا ُ» :نیز آمده است

 مجرم در یورت اع ار وجود ندارد.  یوجهی برای رهاساز

غیر از وجه حبس احتیاطی از با  مقدمۀ اجبار به پرداخت دین، وجه دیگری نیز برای 

برای اینکه متردم  است قدمه حبس مدیون، م اند گفتهحبس احتیاطی ادعا دده است. برخی 

 (.  444: 1415 ،یمنتظرنکند ) بیشتری را گرفتار

                                                                                                                                        
نَا ُ وَ إِنَ لَمْ نَقَعدِرْ  وَجَدْنَا لَهُ شَیئاً  َخَذَ َِرَّ ِِرَارَ اَلَََبِیدِ وَ خَانَ خِیانَۀَ اَلَفَاجِرِ  َمَا إِنَّهُ لَوْ  َقَامَ َََِجَزَ مَا زِأْنَا عَلَا حَبْسِهِ َِإِنَ .1

 .عَلَا مَالٍ تَرَکنَا ُ
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امر  ،«مجازات» عنوان بهو نه  «مقدمه» عنوان بهدایان ذکر است که حبس کردن ادخاص 

 1ک ی را که متهم بود حبس کترد  )ص(پیامبر اکرمکه  اند کردهغریبی نی ت. اهل سنت نقل 

، ؛ بیهقتتتی1438، ح435: 2ق، ج1403، 2ترمتتتذی؛ 3629، ح171 :2ق، ج1410، داود و)أبتتت

 .3(53 :6ق، ج1414

 عنتوان  بته نته   برای تحقیق در مورد اوست« مقدمه» از با « حبس متهم» که م لم است

 (.  477 و 445-444: 1415؛ منتظری، 204و 109ق: 1409فتحی بهن ی، ) «مجازات»

در روایت عبداهلل بتن ستیابه، حتبس احتیتاطی استت و       «حبس»نتیجه اینکه، منظور از 

 یک مجازات عام از آن استنباط کرد. انعنو بهحبس را  توان ینم

 مرفوعۀ برقی -روایت دوم 

حاکم باید علمای فاسق و پزدتکان ناآگتاه و ک تانی را کته در      دیفرما یم ) (حمرت علی

 (.3، ح301 ق:1426حر عاملی، ) 4کنند حبس کند ادای حقوق مردم تعلل می

ان آنها را مجتازات  تو نمی ،ب یار رودن است که این ادخاص تا جرمی مرتکب نشوند

و بترای در   هکرد. بنابراین، توجیه درست این روایت آن است که حبس آنان از بتا  مقدمت  

 امان ماندن مردم از در آنان است. 

 غیاث بن ابراهیم ۀموثق -روایت سوم 

گرفت، اگر غریب بتود،   هرگاه ک ی را که به دروغ دهادت داده است می ) (حمرت علی

سترس   ،گرداند می و برد تاد، و اگر از اهالی بازار بود، او را به بازار میفرس نزد آدنایانا می

 (.3، ح334 :ق1426 ،یعامل حر) 5ساخت رهایا می سرس و ،چند روزی او را حبس

                                                                                                                                        
 ۀ.بهز بن حکیم عن ابیه، عن جدّه، ان النبی)ص( حبس رجالً فی تهم .1

 ها. هاژبا کمی تفاوت در و .3

بترای  »و ماننتد آن، بته معنتای    « ساعۀ من نهار، ثم خل ی سبیله»ها، در انتهای این روایت، عبارت  در برخی نقل .3

 (.509 :5ج، ق1415اضافه دده است. )مناوی، « وز، و سرس او را آزاد کردمدتی از ر

 .حْبِ،َ الَفُسَّاقَ منَ الََُلَماءِ وَ الَجُهَّالَ منَ الََْطِبَّاءِ وَ الَمفَالِی،َ منَ الََْکرِیاءعَنَ عَلِا)ع(  َنَّهُ قال: یجِبُ عَلَا الَإِمام  َنَ یَ .4

م اهِدَ زُورٍ َِإِنَ کانَ غَرِیباً بَََثَ بِهِ إِلَا حَیّهِ وَ إِنَ کانَ سُوقِیاً بَََثَ بِهِ إِلَا سُوقِهِ ثُم یُطِیفُ بِعهِ ثُع  کانَ عَلِا)ع( إِذَا  َخَذَ شَ .5
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برای ما رودن نی تت.   ) (و وجه فعل امام ل ان این روایت، ل ان نقل سیره و تاریخ است

حکم  توان ینمتقنین بیان دد. از خطابات تاریخی  دایان ذکر است که حکم درعی باید با ل ان

کته   کردنتد امر  )ص(پیامبر اکرمدرعی را استخراج کرد؛ حتی احکام غیرالزامی را. برای نمونه، 

به معنای این نی ت کته  امر (. این 1565، ح87 :2ج  ق1426)حر عاملی،  حنا ببندند شانایحاب

، ) (. حمترت علتی  یشان را حنا ببندندهاموواجب یا م تحب است که م لمین در هر زمانی 

این بود که عدۀ م لمانان  حنا ب تن در آن زمان برای»: کنند یمرا بیان  )ص(وجه امر پیامبر اکرم

دتان زدوده   کم بود و برای اینکه در مقابل کفار، جوان نشان داده دوند و رنگ پیتری از چهتره  

 (.1565، ح87 :2ج  ق1426)حر عاملی،  «دود امر دد که حنا ببندند

بتا ممتمون    دو روایتت در موضتو  دتهادت دروغ   در مقابل موثقۀ غیاث بن ابتراهیم،  

 :وجود دارد که در آنها از حبس یاد نشده استیک انی 

دهنتد، بته    ک انی که بته دروغ دتهادت متی    موثقۀ سماعه از امام یادق) (: -1روایت 

، 333 :27ج ق1426لی، حتر عتام  ) 1دخورنت  میزانی که حاکم الزم تشخیص دهتد حتدّ متی   

 (.  33868ح

ک تانی کته بته دروغ دتهادت      عبداهلل بن سنان از امام یتادق) (:  ۀیحیح -2روایت 

د. سترس  ندتو  دهند، به میزانی که حاکم الزم تشخیص دهد حدّ ختورده و گردانتده متی    می

 کته آنتان   یدرستت  دهادت آنان را نرذیرید؛ بته  گاه چیو ه» :حمرت این آیه را تالوت فرمود

 (.  33869ح، 334 :27ج ق،1426حر عاملی، ) 2«اند فاسق

دهیم که حبس در موثقه  با توجه به این دو روایت و عدم ذکر حبس در آنها، احتمال می

عنوان یک  نه به باددعنوان تشدید مجازات  غیاث بن ابراهیم از با  سیاسات حکومتی و به

                                                                                                                                        
 .یَحْبِسُهُ  َیاماً ثُم یخَلِّا سَبِیلَهُ

 .ذَلِک إِلَا اَلَإِمَامِ  شُهُوأُ اَلزُّورِ یجْلَدُونَ حَدّاً وَ لَی،َ لَهُ وَقَتٌ .1

وَ َ  :وَ تَالَ قَوْلَهُ تَََعالَا  ؛ذَلِک إِلَا اَلَإِمَامِ وَ یطَافُ بِهِمْ حَتَّا تََْرَِِهُمُ اَلنَّاسُ  إِنَّ شُهُوأَ اَلزُّورِ یجْلَدُونَ جَلَداً لَی،َ لَهُ وَقَتٌ .2

 .تَقَبَلُوا لَهُم شَهَاأَۀ  َبَداً وَ ُولئِک هُم الَفَاسِقُونَ
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 محتمل است کته ادت به دروغ. مجازات مشرو  م تقل و یا جزئی از مقومات مجازات ده

جهت تشدید  و به آندهادت به دروغ رواج دادته و حمرت برای ممانعت از  آن زمان،در 

هتم  « حتبس »کترده استت. تشتدید مجتازات، بته       مجازات، داهد را چند روز حتبس متی  

در بترای نمونته،   دده است.  استفاده می« تازیانه»جرائم از در برخی بلکه  ،اختصاص ندادته

 ابی مریم آمده است:خبر 

نجادی داعر که در ماه رممان درا  نودیده بتود هشتتاد تازیانته     بر حمرت علی) (

. سرس یک دب او را حبس کرد و در یبم روز بعد او را خواست و بی ت تازیانۀ نواخت

نواختی، این بی ت  در  خمرآن هشتاد تازیانه را برای  پرسیددیگر بر او نواخت. نجادی 

خواری در متاه رممتان    ای چی ت؟ حمرت فرمود: این برای جرأت تو بر درا بر تازیانه

   (.1، ح231 :27ج ق،1426حر عاملی، ) 1است

استتحقاق  مجترمْ  تتا   نی تم تقلی بر ارتکا  جرم، جرم « جرأت دادتن»بدیهی است 

 از بتا   ،انتد  اضافی که حمرت زده ۀدادته بادد. بنابراین، بی ت تازیانم تقلی را مجازات 

 است.  بوده ارتکا  فعل حرام در ماه مبارک رممان تشدید مجازاتِ

ر موارد حتبس در  بیشت که اند برخی فقیهان ادعا کرده است که با توجه به مجمو  این نکات

عنتوان   بلکته بته   ،عنوان مجازات حتد یتا تعزیتر    ، نه به) (و امیرالمؤمنین )ص(عصر پیامبر اکرم

عنوان دفع در  و ضرر )قبل از ارتکتا  جترم(    د متهم(، یا بهای برای کش  واقع )در مور مقدمه

  :توجه کنیم کهنیز  2خصوص اگر به این روایات به ؛(345ق: 1417منتظری، است )

در ]بلکته   عدم پرداخت نفقه، بدهی، قصتاص، حتدود، و    مرتکبان ) (حمرت علی .1

 (.  299: تا یب، )زید بن علی 3کرد حبس می را تمامی حقوق

                                                                                                                                        
َِضَرَبَهُ ثَمَانِینَ ثُمَّ حَبَسَهُ لَیلَۀً ثُمَّ  ؛بِالنَّجَاشِا( اَلشَّاعِرِ  قَدْ شَرِبَ اَلَخَمْرَ ِِا شَهْرِ رَمَضَانَ)ؤَمِنِینَ عَلَیهِ اَلسَّالَمُ  ُتِا  َمِیرُ اَلَمُ. 1

 ؟نِا ثَمَانِینَ ِِا شُرَبِ اَلَخَمْرِ وَ هَذِ ِ اَلََِشَرُونَ مَعا هِعا  یا  َمِیرَ اَلَمُؤَمِنِینَ هَذَا ضَرَبْتَ :َِقال لَهُ .أَعَا بِهِ مِنَ اَلَغَدِ َِضَرَبَهُ عِشَرِینَ

 .هَذَا لِتَجَرُّئِک عَلَا شُرَبِ اَلَخَمْرِ ِِا شَهْرِ رَمَضَانَ :َِقَالَ

 مؤید و توسعه بحث ذکر دده اند. عنوان بهاین روایات سنددان ضعی  است و یرفا  .2

ن علا)ع(  انه کان یحب، ِا النفقۀ و ِا الدین و ِا القصاص و ِا الحدوأ و زیدبن علا)ع(  عن ابیه  عن جدّ   ع .3
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تتوان مجتازات واحتد و مشتترکی بتین منازعتات متالی،         ست که حبس را نمتی م لم ا

در  بگتوییم  قصاص، جرائم حدّی و سایر حقوق دان ت. تنها توجیه معقول این استت کته  

احقاق حتق، و یتا    ،1اجرای مجازات ،جهت تحقیق سازی جنبۀ فریتحبس ، ادددهموارد ی

بس هم در این روایت داده دود، حتی اگر احتمال عمومیت ح ؛است دادتهتشدید مجازات 

 که این احتمال وجهی ندادته بادد دود یمولی روایات بعدی قرینه 

حبس تا هنگامی است که حقیقتت بترای حتاکم رودتن      :فرمود یم ) (حمرت علی .2

 (.  11074ح: 6ق، ج1414، یهقیب) 2و پس از آن، ظلم است ؛گردد

یز نی تت مگتر در اتهتام قتتل؛ و     فرمود: در موارد اتهام، حبس جتا  ) (حمرت علی .3

 (.1916، ح539ق: 1385تمیمی مغربی، ) 3حبس بعد از دناختن حقیقت، ظلم است

توان متهم را  دود، مطابق روایت سوم، حتی در هر اتهامی نمی طور که مالحظه می همان

این روایتت از طریتق اهتل     و تنها در اتهام قتل است که حبس مشروعیت دارد. ؛حبس کرد

 (.156 :1جق، 1428 م،یق ابنر.ک: ) ز نقل دده استسنت نی

سرس محل قطع را  .کرد یدستا را قطع م گرفت یگاه دزد را م هر ) (حمرت علی. 4

آنگاه که ختو   ، و انداخت یاو را به زندان م ،پس از آن .تا خونریزی قطع دود سوزاند یم

 (.17035، ح271 :8ق، ج1414، )بیهقی 4... ددند یم

طورکه برخی  همان –بلکه  ،که حبس از با  تعزیر نبوده دهد یایت نشان مرواین ذیل  

                                                                                                                                        
 .ِا جمیع الحقوق

او را مجتازات   کنتد  یمبرای نمونه در روایتی آمده است که دخصِ مرتکبِ زنا از امیرالمؤمنین) ( درخواست  .1

ی، قمت ار او فرا می خواند )کند تا پاک دود. حمرت دستور می دهد او را حبس کنند، سرس مردم را برای سنگ 

 (. ب یار رودن است که این حبس، مجازات نی ت، بلکه مقدمۀ اجرای مجازات سنگ ار است.97 :2، جق1404

 الَحَبْ،ُ حَتَّا یتَبَینَ لِلَإِمَامِ؛ َِمَا حَبَ،َ بََْدَ ذَلِک َِهُوَ جَوْرٌ.إِنَّمَا :  َنَّ عَلِیا رَضِا اهللُ عَنَهُ قَالَ .2

 .وَ اَلَحَبْ،ُ بََْدَ مََْرَِِۀِ اَلَحَقِّ ظُلَمٌ ؛ َ حَبْ،َ ِِا تُهَمَۀٍ إِ َّ ِِا أَمٍ: عَلِا عَلَیهِ السَّالَمُ قَالَعَنَ  .3

 ... . بَرِئُوا وَ َرَاأَ  َنَ یخَرِجَهُمْثُمَّ حَسَمَهُ  ثُمَّ  َلَقَا ُ ِِا السِّجْنِ  َِإِذَا   قَطَََهُ إِذَا  َخَذَ اللِّصَّعَنَ عَلِا رَضِا اهللُ عَنَهُ  َنَّهُ کانَ  .4



  157 یشرع یرمنصوصمجازات حبس به جرائم غ یمنقد تعم 

جهتت   بته  –(.17035، ح271 :8ق، ج1414، اند )بیهقتی  اهل سنت نیز بردادت کرده عالمان

، اخذ اقرار از آنها، و دتهادت دادن ختود حمترت در درگتاه الهتی بترای       حصول بهبودی

 1.بوده استاجرای مجازات درعی 

 صحیحۀ عبداهلل بن سنان عن ابی عبداهلل)ع( -روایت چهارم 

]کنایته از   رانتد  مادرم دست نامحرمان را از خود نمتی  :آمد و گفت )ص(مردی نزد رسول خدا

 (.1، ح150 :28ق، ج1426حر عاملی، ) 2«او را حبس کن». حمرت فرمودند: رابطۀ نامشرو  

  پیشتگیری استت نته    از بتا امترِ اردتادی و    ،حبسمتفاهم عرفی این است که امرِ به 

بایتد   اًیت ثانباید اثبات دود،  اوالًاگر توجه دود که اگر مجازات بادد،  خصوص بهمجازات؛ 

 حاکم آن را اجرا کند نه فرزند آن زن.

عمار از  ۀ؛ مانند موثقاست وارد ددهحبس  روایات دیگری نیز با همین ماهیت غیرمجازاتیِ

وردند که کفیل جان فردی دده بود. حمرت او آ ) (دخصی را به حمور علی» :) (امام یادق

 (.1، ح430 :18ق، ج1426حر عاملی، ) 3«را حبس کرد و فرمود: رفیقت را حاضر کن

نظتر از   بتا یترر   -ادعا دده استت نیتز    حبس مجازاتی سایر روایاتی که در خصوص

 تند.هایی که ذکر دد مبتال ه  به ادکال - ضع  سندی و عدم امکان استناد به اکنر آنها

 . تكمله4

اقتمتا   4«التعزیر بما یراه الحاکم»ممکن است این ادکال به ذهن خطور کند که قاعدۀ فقهی 

 یک مجازات عام استفاده کند. عنوان بهکه حاکم بتواند از حبس  کند یم

                                                                                                                                        
اللهُعمَّ  : َِیقُعولُ ! عَلِعا : مَعنَ قَطَََکعمْ؟ َِیقُولُعونَ   : َِیقُولُ؛ کَْنِّا  َنَظُرُ إِلَیهَا کَْنَّهَا  ُیورُ الَحُمُرِ  ارََُِْوا  َیدِیکمْ إِلَا اهللِ: َِقَالَ .1

 .(17035، ح271 :8ق، ج1414،  بیهقی) وَِِیک  َرْسَلَتُهُمْ ِِیک قَطََْتُهُمْ؛ صَدَقُوا

 .َِقال: َِاحْبِسْهَا .جَاءَ رَجُلٌ إِلَا رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّا اَللَّهُ عَلَیهِ وَ نلِهِ َِقال: إِنَّ  ُمِّا  َ تَدَِْعُ یدَ  َمِ،ٍ .2

 .کَقال: اطَلُبْ صَاحِبَوَ َِحَبَسَهُ  تَکفَّلَ بِنَفَ،ِ رَجُلٍ قَدْالسالم( بِرَجُلٍ   ُتِا  َمِیرُ الَمُؤَمِنِینَ)علیه .3
آوری و توضیم قواعد فقهتی تتدوین دتده، چنتین      منظور جمع دایان ذکر است که در کتب قواعد فقهیه که به .4

به آن  –بدون اداره به قاعده بودن  –ای ذکر نشده است؛ گزارۀ یاددده تعبیری است که فقیهان، در مواردی  قاعده
 اند. استناد کرده
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ب یار  یورت بهای طرح کرد، لکن  پاسخ مب وط به این ادکال را باید در مقالۀ جداگانه

ی ایطیادی است نه منصوص؛ یعنتی  ا قاعدهپاسخ داد که این قاعده،  نینچ  توان یممختصر 

اند نه اینکه تعبیر  فقها بر اساس روایات ابوا  حدود و تعزیرات، این قاعده را تأسیس کرده

در این قاعده، نص روایات بادد. در این یورت، برای فهم مدلول قاعده باید بته   کاررفته به

 ات، رجو  دود. منشأ قاعده، یعنی خود روای

که تنها دو روایت است که منشأ ایطیاد این  دود یمبا مراجعه به منابع روایی مشخص 

 6، ح228: 28ق، ج1426بادد: نخ ت، روایت حماد بن عنمان )حر عاملی،  تواند یمقاعده 

مقدار تازیانه در تعزیر کمتر از مقدار حتد استت و   »: ندیفرما یم ) (( که امام4، ح375و ص

: 28ق، ج1426. دوم، روایت سماعه )حر عتاملی،  1«ن آن به تشخیص والی )امام( استتعیی

و  ختورد  یمت داهدی که به دروغ دهادت داده است تازیانه »: ندیفرما یم( که امام 2، ح376

 2.«مقدار آن مشخص نی ت بلکه به تشخیص امام است

انه است نه نو  تعزیتر.  ، این دو روایت، ناظر بر مقدار تازیدود یمکه مالحظه طور همان

یک مجتازات عتام    عنوان بهتعزیری بودن حبس را  توان ینمبنابراین، با استناد به این قاعده 

 اثبات کرد.

  جهینت. 5

، فاقد وجاهت استدالل بتر اثبتات   آیات و روایات گفت که توان یمی ادلۀ نقلی بند جمعدر 

عبتارت دیگتر،    حتدی ه تتند. بته   تعزیری یا  ریپذ میعنوان مجازات تعم مشروعیت حبس به

در سه مورد منصوص که پیشتتر  « حبس ابد»مورد خاص  محدود است به «حبس مجازاتی»

                                                                                                                                        
تُ لَِْبِا عَبْدِ اللَّهِ ع التََّْزِیرُ عَنِ الَحُسَینِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنَ مََُلَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الَحَسَنِ بْنِ عَلِا عَنَ حَمَّاأِ بْنِ عُثَمَانَ قَالَ: قُلَ .1

قَالَ قُلَتُ: وَ کمْ ذَاک قَعالَ:   -َِإِنَّهَا حَدُّ الَمَمْلُوک -بََِینَقَالَ لَا وَ لَکنَ أُونَ الََْرْ -قَالَ أُونَ الَحَدِّ قُلَتُ أُونَ ثَمَانِینَ -کمْ هُوَ

 عَلَا قَدْرِ مَا یرَی الَوَالِا مِنَ ذَنَبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّۀِ بَدَنِهِ. -قَالَ عَلِا ع

عَنَ زُرْعَۀَ عَنَ سَمَاعَۀَ قَالَ: سََْلَتُهُ عَعنَ شُعهُوأِ    مُحَمَّدُ بْنُ یَْقُوبَ عَنَ عَلِا بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَا عَنَ یونُ،َ .2

 یجْلَدُونَ حَدّاً لَی،َ لَهُ وَقَتٌ وَ ذَلِک إِلَا الَإِمَامِ. -زُورٍ َِقَالَ
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نظتران در ادعتای تتواتر اجمتالی      توان با برخی یاحب اداره دد. بر این اساس نمی هابه آن

زیترا موضتو  تتواتر، قتدر مشتترک ایتن        ،( نیز موافقت کترد 433 :2ق، ج1415منتظری، )

 کند. عنوان مقدمه یا تشدید مجازات را ثابت نمی ت خواهد بود که بیا از حبس بهروایا

مجازات تعزیری ممکن نی ت،  عنوان به، تقنین مجازات حبس ادددهبا توجه به نتیجۀ ی

و در مقام تعمیم مجازات حبس به مواردی کته در قتانون مجتازات استالمی آمتده استت،       

 کم حکومتی ه تیم.  نیازمند تم ک به عناوین ثانوی یا ح
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 کتابنامه

 .قرآن کریم -

عوالا اللئعالا الَزیزیعۀ ِعا األحاأیعث      ق(.1405) نیالد نیأبی جمهور، محمد بن ز ابن .1

 .دار سید الشهداء للنشر، قم: الدینیۀ

محمد عبد القادر  قیو تعل قیتحق ،احکام القرنن ق(.1424) محمد بن عبداهلل ،یابن العرب .2

 .هیالعلم دارالکتببیروت: عطا، 

  ینا قی، تحقهیالشرع اسهیالس اِ هیالطرق الحکم ق(.1428) بکر یبن اب محمد م،یابن ق .3

  .دار عالم الفوائدمکه:  ،بن احمد الحمد

 . نشر اد  الحوزۀ، قم: لسان الَربق(. 1405) ابن منظور، محمد بن مکرم .4

ستعید محمتد    ، تحقیق و تعلیتق سنن  با أاوأق(. 1410) ابوداود، ابن ادعث سج تانی .5

 ، بیروت اللحام، دارالفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع،

، تحقیق محمد عبد القتادر عطتا،   سنن البیهقا الکبریق(. 1414) بیهقی، احمد بن ح ین .6

 . مکتبۀ دارالباز: مکۀ المکرمۀ

، تحقیق و تصحیم، الجامع الصحیح )السنن الترمذی(ق(. 1403) ترمذی، محمد بن عی ی .7
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 . مؤس ۀ آل البیت) ( إلحیاء التراث :، قمو األحکام

 وسعائل الشعیَۀ العا تحصعیل مسعائل الشعریَۀ      ق(. 1416) حر عاملی، محمد بن ح تن  .9

مؤس تۀ آل البیتت) (   قتم:  جلدی(، تصحیم و تحقیق محمدرضا ح تینی جاللتی،   30)
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، قتم: دفتتر انتشتارات    من  یحضعر  الفقیعه  ق(. 1413یدوق، محمد بن علی بن بابویه ) .17

 اسالمی.

 .انتشارات جامعۀ مدرسین :، قمیر المیزانتفستا(.  )بی طباطبائی، محمدح ین .18

 .  نایرخ رو: تهران ،مجمع البیان ِا تفسیر القرنن(. 1372) طبرسی، فمل بن ح ن .19

 ، مصر: دار هجر. جامع البیان ِا تفسیر القرننق(. 1422طبری، محمد بن جریر ) .20
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 .سالمیۀدارالکتب اال :خرسان، الرابعه، تهران
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 مرتموی.  
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-تفصیل الشعریَۀ ِعا شعرح تحریعر الوسعیلۀ      ق(.1422) محمد فاضل موحدی لنکرانی، .28

 .) (اطهار ۀمرکز فقهی ائم قم:، الحدوأ

 ، تهران: دارالکتب االسالمیه. تفسیر نمونه(. 1374مکارم دیرازی، نایر ) .29

دارالکتتب  ، بیتروت:  بیعر ِیض القدیر ِا شرح جعامع الک ق(. 1415مناوی، عبدالرؤور ) .30

 . ۀیالعلم

نشتر   :دراسات فی والیۀ الفقیه و فقه الدولۀ االسالمیۀ، قمق(. 1415) منتظری، ح ینعلی .31

 .  تفکر

 ، قم: سرایی. نظام الحکم ِا ا سالمق(. 1417) __________ .32

 ، قم: ارغوان دانا. ی اسالما و حقوق بشرها مجازاتق(. 1429) __________ .33

 . جامعۀ المفید :، قمِقه الحدوأ و التَزیراتق(. 1427) سید عبدالکریمموسوی اردبیلی،  .34

مؤس تتۀ  :، بیتتروتمسععتدرک الوسععائل و مسععتنبط المسععائلق(. 1408) نتتوری، ح تتین .35

 . البیت) ( إلحیاء التراث آل
References 

- Al-Qurʾān 

1. Abū Dāwūd, Ibn Ashath Sajistānī (1989). Sunan Abī Dāwūd, ed. Saʿīd 

Muḥammad al-Liḥām. Beirut: Dār al-Fikr. (in Arabic) 
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Adab al-Ḥawzah. (in Arabic) 



  163 یشرع یرمنصوصمجازات حبس به جرائم غ یمنقد تعم 

10. Ibn Qayyīm, Muḥammad bin Abī Bakr (2007). Al-Ṭuruq al-ḥukmīyyah fī al-

sīyāsah al-sharʿīyyah, ed. Nāyif bin Aḥmad al-Ḥamd, Meccā: Aālam al-Fawʾid. 
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Mūsawī Kharasān, Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyah. (in Arabic) 

35. Zayd bin Ali (n.d.). Musnad Zayd bin Ali, Beirut: Dār Mactabah al-Ḥayāt. (in 
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