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 و استرداد مجرم »نفی سبیل«آیه 
  مسلمان به کشور غیرمسلمان

  *رضا محمدي کرجی   __ ________________________________   

  چکیده
 و عـدالت  چنگال از مجرمان فرار ازي ریجلوگي برا کشورها امروزه نکهیا به توجه با
 کـه ي کشـور  هـر  در را مجرمـان  و کننـد  می منعقد را مجرمان استردادي قراردادها، قانون
 اسـترداد  موضـوع  بـه  پـرداختن  ضـرورت ، گرداننـد  می باز مجازات و محاکمهي برا باشند

 و مجرمـان  اسـترداد  مسئله به رانیا اسالمیي جمهور بودن یمبتل .دینما میی هیبد ،مجرمان
 بیشـتر شـدن   اعـالم  شـرع  خـالف  و) انقـالب  از قبل مصوب( نامجرم استرداد قانون وجود

  .دیافزا می ضرورت نیا بر ،نگهباني شورا از سوي مجرمان استرداد حیلوا
و لَـنْ  « اسـت کـه آیـا آیـه شـریفه     پرسـش  این  به پاسخ ،دیآ می نوشتار نیا در آنچه

در مقابل انعقـاد قـرارداد اسـترداد    ) 141 :نساء( »الًینَ سبِینَ علَى الْمؤْمنیافرِک للْاهللاُ جعلَی
  ؟شود  می محسوب مانعی ، اسالمیغیر به کشورهاي مجرمان

شناسی و تعیین محدوده بحث بـا روشـی اسـتنباطی و بـا      بعد از مفهوم ،نوشتاردر این 
 مجرمانتطبیق آن را بر استرداد  اولیه،از حیث احکام ، استفاده از مطالب داللی آیه مذکور

 هیـ آ اشکاالت تطبیـق و  کردهاثبات   ،اسالمیغیر بازگرداندن مسلمان به کشوربر  تأکیدبا 
  .میا کرده نقد وی بررس ،مسلمان مجرم استردادبه  نسبترا  لیسبی نف

 کشـورهاي ، لیسـب ی نفـ  هیـ آ، مجـرم مسـلمان  ، مجرمـان  اسـترداد  :واژگان کلیـدي 
  .بازگرداندن مسلمان، اسالمیغیر

                                                   
و عضـو انجمـن فقـه و     ینـ یخم امـام  مؤسسه حقوقي دکتري دانشجو و هیعلم حوزه چهار سطح *

  ).rbnmw@yahoo.com( حقوق اسالمی حوزه

mailto:rbnmw@yahoo.com
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  مقدمه
؛ در حقوق کیفري مطرح بوده است ،نسبتاً دور هاز گذشت مجرمانگرچه موضوع استرداد 

 لیدل  به مجرمان با مبارزهي برای جهان جامعه بلکه  ،اسالمی جامعه هامروزِ مشکالتولی 
، شــورهاک اتبـاع  تـردد  شـتر یب  هرچـه  لیتســه و فنـاوري  و صـنعت  روزافـزون  توسـعه 
 هیاتحاد ملل مانند يا منطقه يها يبند دسته، ییایجغراف يمرزها یسنت مفهوم رفتن ازدست

 ـ بر ندا شان سرحدات نترلک رساندن حداقل  به و مرزها یجیتدر حذف درصدد هکـ  اروپا
 مانیا اي اندازه تا بحث نیا ضرورت بهها  دولت امروزه. دیافزا می مجرمان استرداد تیاهم

 یالملل نیب يها کنوانسیون و معاهدات در، استرداد يها معاهده انعقاد بر عالوه هک اند آورده
  .اند ردهک اي ژهیو توجه مسئله نیا به زین

شوراي نگهبـان   یول ؛ستین مستثنا قاعده نیا از هرچند زین رانیا  جمهوري اسالمی
 تأییـد   اسـالمی غیر ایران و کشـورهاي   جمهوري اسالمی میان را هیچ قرارداد استردادي

از  پـس و برخـی از آنهـا    1داده اسـت زین شرع تشخیص آنها را خالف موا ، بلکهنکرده
ماننـد   ؛اسـت  مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام رسـیده      تأییـد بـه   ،رد شوراي نگهبان

 4،اوکـراین  3،روسـیه  2،جمهـوري بـالروس  بـا کشـورهاي    مجرمانقراردادهاي استرداد 
بـه   از قراردادهاي استرداد بـا کشـورهاي اسـالمی    یتعداد اندک فقط 6.چینو  5ارمنستان

                                                   
ـ ا یاسالم ين دولت جمهوریالیحه معاهده استرداد مجرمان ب«مانند  .1 خلـق   يران و دولـت جمهـور  ی

  نشد. تأییدو شد شوراي نگهبان بررسی  20/8/1392که در جلسه مورخ  »چین
مجمـع تشـخیص    تأییـد بـه   2/10/1391در تـاریخ   که مجلس شوراي اسالمی 20/2/1391مصوب  .2

  رسید.مصلحت نظام 
ه جهت معاضـدت در  یون روسیران و دولت فدراسیا یاسالم ين دولت جمهوریقانون موافقتنامه ب« .3

  مجمع تشخیص مصلحت نظام. 20/9/1378مصوب» ییو جزا یمدن يها پرونده
ـ ا یاسـالم  ين دولـت جمهـور  یقانون معاهده استرداد مجرمان ب« .4 مصـوب   »نیراکـ ران و دولـت او ی

  مجمع تشخیص مصلحت نظام. 12/3/1386
ــ  « .5 ــان ب ــترداد مجرم ــه اس ــانون موافقتنام ــوریق ــالم ين جمه ــا یاس ــوری ــتان يران و جمه  »ارمنس

 مجمع تشخیص مصلحت نظام. 26/8/1386مصوب
در تـاریخ   »ایران و جمهـوري خلـق چـین    الیحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوري اسالمی« .6

 20/8/1392رسید؛ ولی شـوراي نگهبـان در جلسـه      به تصویب مجلس شوراي اسالمی 12/8/1392
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  .است شوراي نگهبان رسیده تأیید
 26ن در ااسـترداد مجرمـ  بـه   راجع یبار قانون نخستین يبرا ،1339ران در سال یدر ا

ن قـانون  یب ایاز تصو پس ؛شود یعمل م ه هنوز هم طبق همانکد یب رسیتصو  بهماده 
  .شده استنوشته  بارهدر این  یمطالب ،کشورها یو انعقاد معاهده استرداد با بعض

الملـل و   نیحقوق جزاي ب هاي کتاب در مجرمان استردادی حقوق گوناگون هاي جنبه
برخـی   و 1هـا  کتـاب ی و در برخـ اسـت   آمده مختصر صورت  به ،یعموم يحقوق جزا

اینکه برخی از آنهـا جنبـه شـکلی    بر  عالوه؛ ولی شده استنوشته  بارهدر این  2مقاالت
رویکـرد حقـوقی    ههم ،اند کردهخاص از این بحث را بررسی  اي استرداد و برخی جنبه
  .وجود ندارد یک عام در هیچ صورت بهدارند و بررسی فقهی 

 ؛شـود  افت نمـی ی مجرماناسترداد  درباره یبحث ،نیخرأقدما و مت یفقه هاي کتابدر 
ـ بیصـلح حد «ل ویسـب  یو قاعـده نفـ   »مهادنه« چون یمباحث يال هتوان الب یم یول بـه   »هی

  .افتیدست  ،شوند اندك که برخی باواسطه به این بحث مربوط می بسیار بسیار یمطالب
و دو کشـور   جـرم ، اینکه استرداد مجرمان از چهار زاویه مختلف مجـرم به  با توجه

و بـا عنایـت بـه     و بررسی است یدناندیش  قابل) عنه متقاضی و متقاضی( طرف استرداد
، بیتعق، استرداد يتقاضا مانند ؛ردیگ صورت می مجرمانکه در استرداد  گوناگونیاعمال 

 ياجـرا ، محاکمـه ، گـر یمجـرم بـه کشـور د    میتسـل ، بازداشت موقـت ، یاطیاحت فیتوق
 شـود  مـی گسـترده   اریبحـث بسـ   نیفروع ا ،گرید بازگرداندن مجرم از کشور، مجازات

  .)244ـ220ص، 1373، ی(عباس
ـ  اسالمی دولت ایآ، تیب  اهل فقه هولیا احکام نظر از که است نیا مسئله  توانـد  یم

                                                                                                                        
هاي مجلس شوراي اسالمی).  (سایت مرکز پژوهش کردبرخی مفاد آن را مغایر با موازین شرع اعالم 

در تـاریخ  » ایـران و جمهـوري خلـق چـین     معاهده استرداد مجرمین بـین جمهـوري اسـالمی   قانون «
  به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. 29/6/1393

  .مبارك) زی(هشام عبدالعز نِیالمجرم می) و کتاب تسلی(محمود عباس نِیمانند کتاب استرداد مجرم. 1
 يدر اجـرا  ییمعاضدت قضـا «) و يغفار رضای(عل »يموانع و مشکالت استرداد مجرمان فرار«مانند . 2

  .)میهید رضای(عل »يفریعدالت ک
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 ادلـه  و اقـوال ؟ کنـد  منعقـد   اسالمیغیر و اسالمیي کشورها با راي قرارداد نیچن اساساً
 بـه  ــ  باشد زن یا مسلمان اگر مخصوصاً ـ متهم یا مجرم دادن لیتحو؟ ستیچ آنی فقه

 گـر یدي کشورها ازي و بازگرداندن زین و یراسالمیغ و اسالمی از اعم ،گریدي کشورها
آن در حکم تکلیفـی و حکـم وضـعی     تأثیردارد و  نفسه چه حکمی یف  اسالمی کشور به

  ؟مجرمان چیست استرداد قرارداد انعقاد
 و زیجـا  آن قـرارداد  انعقاد و استرداد عمل ،یحکومت احکام باب از که استروشن 

 قـانون  با مطابق که مجرمان استرداد يقراردادها غالب ،رانیا در نکهیکماا ؛است حیصح
ـ  منعقـد ، انقـالب  از قبل مصوب مجرمان استرداد  صیتشـخ  مجمـع  از سـوي  ،شـود  یم

ی برخـ  بـا  قـرارداد  نیا و شود یم داده صیتشخ نظام مصلحت با موافق ،نظام مصلحت
 لحـاظ  از که نجاستیا پرسش؛ ولی شود می عمل آن به و دارد وجود اکنون هم کشورها

  ؟دارد  حکمی چهي قرارداد نیچن ،جهیدرنت وی عمل نیچن ،هولیا حکم
مـانع انعقـاد    بـه عنـوان  نگهبـان   يشورا یکه در مستندات فقه ياز موارد یکی

 »گرید يمجرم مسلمان به کشورها لیتحو« مسئله ،ذکر شده مجرمانقرارداد استرداد 
آمده است  ،استداللی شوراي نگهبان هايدر نظر ).5ـ4ص، 1394، زاده یتحاف(است 

تسـلط و  روشـن  مصـداق  ، يشخص مسلمان به کفار جهـت محاکمـه و  تحویل که 
 نفی سبیل هقاعدنقض  ،ین جهتا از قرارداد استرداد و تفوق کفار بر مسلمانان است

  ).همان( ف شرع استو خال
ـ آ ازکه  لیسب ینف شوراي نگهبان از جمله قاعده یمستندات فقه ههم  فهیشـر  هی

 بـه عنـوان  اسـت،  برگرفته ) 141 :نساء( »الًینَ سبِیعلَى الْمؤْمننَ یافرِک للْاهللاُ جعلَیو لَنْ «
بـا روشـی    و موانع احتمالی  ههمبه همراه  ،مجرمانمانع مهم انعقاد قرارداد استرداد 

  .بررسی است  فقهی قابل
بخشـی   ؛ ولیگنجد نمی نوشتاردر این  و بررسی این مطالب ها پرسشپاسخ کامل به این 

 اسـت، (همـان)   »الًینَ سـبِ ینَ علَى الْمـؤْمن یافرِک للْاهللاُ جعلَیو لَنْ « آیه شریفهبه  از پاسخ که مربوط
بررسـی   شود. بررسی می حاضر نوشتارکه در  است گرفته قرار »نفی سبیل« مبناي مهم قاعده

  .کنیم موکول می يو ادله دیگر را به مجال دیگر مسئلهباقی جوانب 
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 مجرمـان مانعی در مقابل استرداد  مذکور هاین است که آیا آی حاضر اصلی تحقیقپرسش 
  ؟شود منجر  غیراسالمی يبه بازگرداندن فرد مسلمان به کشورکه  هنگامیویژه  به است؛

، کوشیم با روشی استنباطی و با استفاده از مطالب داللی آیه مـذکور  در این مقاله می
 ویـژه بازگردانـدن مسـلمان بـه کشـور      به ،مجرماناسترداد  اآن را ب قاطبان یا عدم انطباق

شناسـی و تبیـین محـدوده بحـث      مفهـوم بـه  ابتـدا   ؛ بنـابراین کنـیم بررسـی    اسالمیغیر
پـس از   .کنیم سپس اقوال فقها در مورد استرداد مجرم مسلمان را بررسی می ؛پردازیم می
ـ  انطباقبر  سپس اشکاالت واردل با این بحث و آیه نفی سبی انطباقداللت و  ،آن  اآیه ب

  پردازیم. میبندي بحث  جمع به و در پایان کنیم استرداد مجرم مسلمان را نقد می

  یشناس واژه. 1
و ) دادن پس، بازگرداندن( »ردد« از ریشه و مصدر باب استفعال ،در لغت »استرداد« واژه

 »مجـرم « واژه ).173ص، 3 ج، 1414، منظور ابن(است طلب بازگرداندن چیزي  به معناي
، 12ج، 1414، منظـور  ابن( تعدي و تجاوز و گناه به معناي »جرم« اسم فاعل از ،در لغت

  .است) 118ص، 6ج، 1410، فراهیدي( و انجام شر) 97ص، 2ج، بیتا، فیومی /91ص
الملـل   به حـوزه حقـوق جـزاي بـین     ،در اصطالح حقوق »استرداد مجرمان« ترکیب
اسـترداد   مسـئله ، قلمـرو حقـوق جـزا در مکـان    موضوع در ذیل بحث  .شود مربوط می

 ترکیـب یافتـه   »مجـرم « و »استرداد« استرداد مجرمان از دو کلمه .شود مجرمان مطرح می
شده تعریف  »جرم« واژه ، بلکهذکر نشده »مجرم« مستقل براي یتعریف ،در حقوق .است
  .گویند »مجرم«و مرتکب آن را  است

 .اتفاق نظر وجود ندارد ،در حوزه شرع و حقوق موضوعه »جرم« تعریف واژه بارهدر
  :شده استذکر  يمتعدد يها تعریف ،در حقوق موضوعه نیز براي جرم

صلح و ، جرم فعل یا ترك فعلی است که از نظر خارجی به نظم ،به اعتقاد گروهی
ضـمانت  ، بـراي آن ، مجـازات تعیـین  بـا   قـانون  ،دلیل و بدین زند میآرامش لطمه 

 از سـوي فعلی یا ترك فعلی است که  ،اي عده به عقیدهو یا  کند فراهم می اجرایی
 ناد به فاعل آن استاست مجازات تعلق گرفته و قابل ،بینی شده و بر آن پیش ،قانون

  .)136ص، 1388، نوربها(
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  :گویند میجرم برخی دیگر در تعریف 
بـه عامـه آسـیب     ؛باشددیگري  هر عمل یا ترك عملی که تجاوز به جان یا مال یا متعلقات

  .)16ص، 1ج، ]تا بی[، بوشهري( مستحق مجازات باشد ،رساند و مرتکب به موجب قانون
کـرده  تعریف گونه  اینرا  »جرم«) 1392مصوب (  قانون مجازات اسالمی 2ماده  که چنان
شـده  ن یـی آن مجـازات تع  يه در قانون براکفعل  كا تریاعم از فعل  يهر رفتار« :است
  ».شود یجرم محسوب م ،است

پـور   آریان( است »Extradition«که معادل انگلیسی آن  »استرداد مجرمان« براي تعبیر
متعـدد ذکـر    یهای تعریف الملل بیندر اصطالح حقوق جزاي  ،)493ص، 1380، کاشانی

دلیـل بـه ذکـر      همین  به ؛طلبد مجال مستوفا می ،که بررسی تمام این تعاریف شده است
نویسندگان فرهنـگ   .کنیم تعریف و اشکال آن و درنهایت تعریف مد نظر بسنده مییک 

  اند: در تعریف استرداد نوشته الملل بینحقوق 
فرد فراري از  ،استرداد روش قضایی و در برخی کشورها اداري است که به موجب آن

فرد به کشوري که  ،توسط کشوري که فرد در آن حضور دارد) متهم یا محکوم( عدالت
  .)143ص، 1375، و بوسچک بلدسو( شود تسلیم می ،است از آن فرار کرده

به حالتی که مجـرم از کشـور     یت نسبتشمول عدم دلیل  این تعریف و تعاریف مشابه به
اسـترداد  نیز و  شده استاختیاري به کشور دیگر منتقل صورت غیر  بهبلکه  ،فرار نکرده

تعریـف   ؛ ولـی جامع و مانع محسوب شـود  یتعریفتواند  متهمان و اشکاالت دیگر نمی
  عبارت است از:مختار 

 ،بـرد  سر مـی  که در کشوري به) بدون توجه به رضایت وي( دادن مجرم یا متهم تحویل
مـه  کبـه غـرض محا  ، به کشور دیگري که صالح براي محاکمه یا مجـازات وي اسـت  

  .مکح ياجرا ای

  بحث محدوده نییتب .1
 بـه  و شـود  جـرم  مرتکـب  کشـور  آن هیعال مصالح هیعل یاي کشور قلمرو دري فرد اگر

 چنگال از لهیوس نیبد و برد سر به گرید کشور دری لیدل هر به بنا یا کند فرار گرید کشور
یی قضـا  تیصـالح  وی نیتقن تیصالح واجد اول کشور ،حالت نیا در، زدیبگر عدالت
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 سـر  بـه ی خـارج  کشـور  در که را او تواند یم جهینت در و اوست جرم بهی دگیرسي برا
 ؛نـدارد یـی  اجرا تیصـالح ؛ ولی کند محکوم خاص یمجازات به و محاکمه اباًیغ ،برد یم

 کشور آن وارد، شخصي ریدستگ یا حکمي اجراي برا را خودي روهاین تواند ینمی یعن
ـ  کشـور  دو میـان  »مجرمـان  اسـترداد « قرارداد انعقاد صورت البته در .دینما  از توانـد  یم

ـ نما را او اسـترداد ي تقاضا ،برد یم سر به آن در مجرم کهي کشور  طبـق  کشـور  آن و دی
  .گرداند یبازم ـ یدگیرس و محاکمهي برا را متهم و ـ مجازاتي برا را مجرم، قرارداد

 ــ   یـا علیـه مصـالح آن کشـور      ـ فرض ما جایی است که فردي در کشور دیگر
سپس آن کشـور از کشـور    .حضور دارد مرتکب جرم شده و فعالً در کشور اسالمی

که عمـل ارتکـابی او در هـر دو     در حالی ،تقاضاي استرداد آن فرد را نموده اسالمی
 این است که اسـترداد چنـین  پرسش در چنین حالتی  .شود محسوب میکشور جرم 

 جواز استرداد آیا حکومت اسالمی صدور در صورت عدم؟ دارد شخصی چه حکمی 
و به آن وفادار  کندرا منعقد   بر چنین عمل حرامی ملاسترداد مشتتواند قرارداد  می 

، گـذارد  بودن کشور متقاضی در حکم اثر مـی  اسالمیغیر یا  اسالمی ازآنجاکه؟ بماند
توانـد در   آنچـه مـی   ؛ ولـی شـود بررسی  جداگانه طور  بهباید در جاي خود  یکهر

 اسـترداد  قـرارداد  انعقـاد  ،ردیـ بگ قـرار ی بررس مورد لیسبی نفبا آیه شریفه   ارتباط
  .است اسالمیغیر يکشورها با مجرمان

دادن مجـرم   بازگرداندن مجرم و هم شامل تحویلمعاهده استرداد مجرمان هم شامل 
؛ ولـی  باشـد  شـته تواند حکم خاص خـود را دا  می هریکشود که  به کشور متقاضی می

 ،دیگر عبارت  به .است اسالمیغیر مجرم و متهم به کشور »دادن تحویل«ر بحث د هعمد
، متقاضی استرداد باشند و کشور اسالمی ، اسالمیغیر بحث در جایی است که کشورهاي

 ،توان بحث کـرد  شخص مورد تقاضا می »دادن تحویل« یعنی بیشتر در مورد .عنهمتقاضی 
بـه   ــ  چه کافر باشد چـه مسـلمان   ـ تقاضاي بازگرداندن کسی ؛ زیرااو »بازگرداندن« نه

مشکل چندانی از لحاظ اصول و قواعـد فقهـی    ،براي محاکمه و مجازات  کشور اسالمی
تقاضـاي   ممکن است در این صورتکه  ،عنه کافر باشد اینکه کشور متقاضی ، مگرندارد

  .حرمت داشته باشد ،خاطر استعانت از کفار بهبازگرداندن مجرم 
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یمات شخص مورد نظر براي استرداد یا مسـلمان اسـت یـا کـافر و کـافر نیـز تقسـ       
ـ «به  1و از جهتی »اهل کتاب غیر« و »اهل کتاب«کافر از جهتی به  .مختلفی دارد و   »یذم

را به تقسیم دوم  3»معاهد«و  »مستأمن«توان دو واژه  می ؛ ولیشده استتقسیم  2»حربی«
، کـافر حربـی  ، کافر ذمی، استرداد مسلمانبه  اصول و قواعد مربوط ؛ بنابراینکرداضافه 

  .شودتواند بررسی  جداگانه می هریک ،و کافر معاهد کافر مستأمن
 نفی سبیل هقاعدمصداقی از  یک هیچ  اسالمیغیر بازگرداندن مسلمان به کشور غیر از

با توجـه   را  اسالمیغیر بازگرداندن مسلمان به کشوره ولیحکم افقط ما  ؛ بنابرایننیست
  .دهیم میمد نظر قرار به آیه نفی سبیل 

  مسلمان مجرم استردادنظرها درباره .  2
یکی از قواعدي که در عرف و رویـه جـاري اسـترداد     الملل بینحقوق جزاي  هدر حوز

 5مجرمـان  مانند قـانون اسـترداد   ؛و قوانین مربوط به استرداد 4یالملل بینو در اکثر اسناد 

                                                   
ـ المحقق و غکن یالم المتأخرکالمفهوم من « اند: تقسیم کرده »حربی«و  » یذم«برخی کافر را به دو قسم  .1 ره ی

  ).  193ص، 22، ج1405، بحرانی( »یو ذم یافر إلى حربکم الیتقس
فمنها: تقسیم الکافر إلى أهل الکتاب و غیرهم والمراد باألول الیهـود والنصـارى والمجـوس، و لعـل هـذا      « 2.

یا فیهم بشهادة تبادرهم من اللفظ عنداإلطالق فـالمراد بالکتـاب حینئـذ    فهو ف اإلطالق صار مصطلحا شرعیاً
وس. و منها: تقسیمه إلى ذمی و حربی، واألول هو الکتابی الذي الکتاب عندالمج التوراة واإلنجیل و ما هو شبه

 »المسلمین، والثانی غیرالکتابی، والکتابی الذي لم یدخل فی الـذمام أو تخلـف عنـه    أنشأ عقد الذمۀ مع ولی
 ).442، صتا] [بی(مشکینى، 

یکی کفار اهل ذمـه و دیگـري کسـی کـه عهـد و       :اند را فقها به دو معنا استعمال کرده »معاهد« واژه .3
 طبـق ». هدنـه « و چـه قـراداد   »أمان« چه معاهده جزیه باشد، چه معاهده ؛قراردادي با مسلمانان دارد

کـه   داریم نیز يدیگره کفار حربی، دست یاکفار اهل ذمه و مستأمنین  یااز مسلمانان  معناي اخیر، غیر
 شوند.  محسوب می »معاهد«پیمان دارند و عهد و   که با کشور اسالمی اند کفاري

چنانچـه دولـت مـورد تقاضـا بـا      «دارد:  مقرر مـی  گونه اینکنوانسیون اروپایی استرداد،  6ماده  2بند  4.
منظـور    کننـده، موضـوع را بـه    بنا به درخواست دولت تقاضـا  بایداسترداد تبعه خود موافقت ننماید، 

  ...».  رجاع نمایددار ا رسیدگی قضایی به مقامات صالحیت
کند که شخص مورد تقاضـاي   قانون استرداد مجرمان یکی از شرایط استرداد را چنین بیان می 8ماده  .5

  باشد.  یرانیاسترداد نباید ا
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هـر   زیـرا  ؛اسـت حق امتناع دولت مورد تقاضا از استرداد تبعه خود  ،شدهایران پذیرفته 
؛ کنـد  داند و اتباع خود را مسترد نمـی  دولتی خود را موظف به حمایت از اتباع خود می

خاصـی وجـود    هقاعـد  او اسـترداد  بـراي مورد عقیده و دین و مـذهب مجـرم    در ولی
 داراإلسـالم را اتبـاع  همـه مسـلمانان   را عقیـدتی و   داراإلسالمحال اگر مرزهاي  ؛ندارد
رایـج خواهـد    هقاعـد  ایـن  مسلمان به کشورهاي دیگر مصداقی ازرداد است ، عدمبدانیم

است و تابعیـت نیـز معنـاي خـاص      پذیرفتهمرزهاي رایج  ،در وضعیت فعلی ؛ ولیبود
دادن مجرم مسلمان به کشـورهاي   اید دید اسالم در مورد تحویلب؛ بنابراین خود را دارد

  ؟دارد  دیگر در وضعیت فعلی چه حکمی
فتـوایی   ، اسـالمی غیر بازگرداندن مسلمان به کشور مسئلهص در حوزه فقه در خصو

و  »عـدم جـواز  «و  »جـواز «سـه قـول    سـنّت  اهلناگفته نماند که به فقهاي  .یافت نشد
کـه ایـن   ) 300ص، 1ج، ]تـا  بـی [، عـوده ( مسـلمان نسـبت داده شـده    »تفصیل استرداد«

بـه   مجرمـان تسلیم « توضیح اینکه یکی از نویسندگان در ذیل عنوان؛ ستها ناروا نسبت
  :است گفته ،کردهرا به سه دسته تقسیم  سنّت اهلنظر فقهاي  ،»اسالمیغیر دولت

جواز تسـلیم مسـلمان بـه کفـار     به  قائل) احمد و برخی از فقهاي مالکی( اي دسته
جـواز و   عـدم به  قائل) ابوحنیفه و برخی از فقهاي مالکی( اي دیگر هستند و دسته

به این بیان که اگر مسـلمان در کشـور    ؛تفصیل هستندبه  قائل )شافعی( دسته سوم
 تسلیم او جایز است و در ،اي باشد که از او حمایت کنند کافر داراي قوم و عشیره

و علت این حکم را جلـوگیري از فتنـه معرفـی     صورت تسلیم جایز نیست اینغیر
  ).همان( کند می

استرداد او باعث وقـوع   ،نباشد  نداشتهاي  اگر مسلمان در کشور کفر حامی معنا که بدین
  .معاون در وقوع فتنه خواهیم بود ،فتنه است و ما با این استرداد

آنچـه   ؛ زیـرا نادرسـت اسـت   ،نسبت داده سنّت اهلآنچه نویسنده مذکور به فقهاي 
صـرفاً تسـلیم    ، بلکـه نیسـت  مجرمـان در مورد استرداد  ،اند بیان کرده سنّت اهلفقهاي 
تحویل  ،نباشد  اند که اگر داراي عشیره و حامیم به کفار را مطرح کردهمجرغیر مسلمان
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اي نه در عنوان مطلب و نه در خالل مطلب و نـه در پایـان    و هیچ اشاره 1شود داده نمی
مذکور از اطالق عبـارت   هاینکه نویسند ، مگراند بودن این مسلمان نکرده به مجرم ،بحث
؛ صحیح نیست یک هیچکه  به این نتیجه رسیده باشد ،یتیا با استفاده از قیاس اولو فقها
ایـن فتـاوا در    ؛ ولـی که متکلم در مقام بیان بوده باشداطالق درست است هنگامی  زیرا

 ؛اطـالق نـدارد  شـان   عبارتاند و  نبوده مجرمانبودن یا نبودن و استرداد  مجرممقام بیان 
که وقتی مسلمان غیرمجـرم   توان چنین ادعا کرد قیاس اولویت هم صحیح نیست و نمی

 ؛ زیـرا تـوان تحویـل داد   مسلمان مجرم را می ولیابه طریق  ،را بتوان به کفار تحویل داد
دانند کـه   مجرم به کفار را در صورتی جایز میغیر مسلمان کردن تسلیم سنّت اهلفقهاي 

 در ایـن کـه   کـه از او حمایـت کننـد    باشـد داشـته  اي  قوم و عشیرهو  حامی ،در آن بالد
تسـلیم مسـلمان    ؛ ولی، او را محاکمه یا مجازات کنندقرار نیست که کفار اصالً صورت

مجازات او توسـط کفـار مواجـه    با محاکمه یا  ،مجرمانمجرم به کفار در قالب استرداد 
در ایـن   به همـین دلیـل   ؛متفاوت باشد تواند کامالً و حکم این دو حالت می خواهد شد

  .الفارق است مع قیاس ، بلکهوجه اولویت وجود ندارد ،قیاس
 ؛نـدارد  مجرمـان اسـترداد   مسـئله ارتبـاطی بـا    سنّت اهلاین عبارات  ،بر این اساس

از  یـک  هـیچ  ؛ ولـی بینـیم  می نیزفقهی شیعه  هاي کتابرا در همین فتوا همانند  که چنان
مثـال   بـراي  ؛مورد نظر اطالق ندارند بودن یا نبودن مسلمانِ عبارات آنها از جهت مجرم

  :نویسد می طوسیشیخ 
تـوان او را   تنهـا در صـورتی مـی    اسـت،   هجـرت کـرده    مسلمانی که به کشور اسالمی

بازگرداند که در دارالکفر داراي حامیان قدرتمندي مانند قوم و قبیله بزرگ و ماننـد آن  
بتواند دین خود را حفظ کند و آزادانـه بـه    کهباشد تا از او در مقابل دیگران دفاع کنند 

 /52ص، 2ج، 1404، طوسـی ( وظایف دینی خود بپردازد و مشکلی براي او پیش نیاید
  ).308ص، 21ج، نجفی

                                                   
1. »یرَةٌ وشلَینَا نَظَرْت فَإِنْ لم تَکنْ له عشْرُوطٌ عم الرَّدو ملسلٌ ماقغٌ عالرٌّ بإنْ     إِنْ جاء منهم ح دا ر تَحمیه لـم یـرَد وإِلـَّ

و یرَتُهشته عالنبی طَلَب دکما ر منْهزَ عجإِنْ ع لٍ رضینْدا جیلِاهللاُ أَبهبن  عنه على أبیه س رٍو ومع خَارِي والْب اهوأَنَّ  رل
ونَهمیح مرَ أَنَّه277، ص4ج، 1319الحوت، ( »الظَّاه.(  
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  لیسبی نف هیآ داللت .3
نظریـه  سـه  ) 141: نسـاء ( »الًینَ سبِینَ علَى الْمؤْمنیافرِکجعلَ اللَّه للْیو لَنْ « در مفاد آیه شریفه
نفـی غلبـه و قـوت     درصـدد آیه مربوط به آخرت و ناظر به آن و  .1عمده وجود دارد: 

حجـت   »سـبیل «مراد از و  آیه ناظر به زندگی دنیا .2 ؛استمنان در آخرت ؤکافران بر م
منـان  ؤاستدالل و حجت بر م هگاه از را و برهان است و مفاد آیه این است که کافر هیچ

 ،آیـه ، دشـ بـر آنچـه در اندیشـه اول و دوم ذکـر       عـالوه  .3 ؛شدو انبیا پیروز نخواهند 
که بـا اجـراي   کند  میداللت و بر نفی جعل و اعتباري  باشد میبه جهت تشریع نیز ناظر

، دوسـت یعل ر.ك:( یابنـد  نفـوذ مـی   آنـان و بـر   شـوند  مـی کفار بر مسلمانان مسلط ، آن
  ).240ـ238ص، 1383

 ،»سـبیل «متعلقـی خـاص بـراي     نکـردن و ذکر اطالق آیهبه  توجه رسد با به نظر می
 مسـلمانان و مفاد آیه این است که خداوند سبیلی براي کفار بـر   نظر سوم صحیح است

چه از جهت غلبه در قیامت و چه از جهت حجت و برهان در دنیـا و   ؛است قرار نداده
  .چه از جهت تشریع

  سد:ینو یم  هیآ  نیا  به  استدالل  یدر چگونگ  یاشانک  یمدناهللا  آیت
ـ در م  هک  است  نیا  آن  و حاصل  است  مکحا  هکبل، ناظر  ،امکاح  بر ادله  هیآ  نیا   ههمـ   انی

ـ   يرا برا  يا سلطه  هکوجود ندارد   یمکح ،است ردهک  خداوند جعل  هک  یامکاح   افرانک
  )54ص، 1410 (مدنی کاشانی، .ندکجاد یا  بر مسلمانان

کند کـه   داللت می این آیه ،ستتشریع و حقوق که مورد بحث ما هدر حوز بنابراین
یعنـی   .اسـت  تشـریع نکـرده   ،که باعث تسلط کافر بر مسلمان شود  خداوند حکمی
سبیل نکره در سیاق  ؛ زیراشده استخداوند جعل ن سوياز  »سبیل« احکام موجب

خداوند جعـل  گونه سبیلی را  یعنی هیچ ؛کند است و افاده عموم می) یجعل لن( نفی
  .کرده استن

ایـن   ،نوعی والیت و اختیار اسـت کـه بـه صـاحب آن     »سلطه« و »سبیل« منظور از
چنـین   هرگـاه  .کنـد برتري و اعمال اقتـدار   ،دهد که نسبت به طرف مقابل قدرت را می
نفـی  « هموضوع قاعد ،دشومسلمان علیه مسلمانی اعمال غیر سويآمیزي از  اقتدار سلطه
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کـه   هر حکمـی  ،کند و بر اساس قاعده کافر بر مسلمان صدق می »سلطهنفی « یا »سبیل
، 7ج، 1384، عمیـد زنجـانی  ( در اسـالم منتفـی اسـت    ،باشـد اي  مستلزم چنـین سـلطه  

کفـار   هکه در حوزه تکوین و تشریع موجب سلط را این قاعده هرگونه راهی ).706ص
  ).721ص، 2ج، 1421، خمینی( شود شامل می ،ن شودامنؤبر م

نفی بر است و روایتی هم در مورد آیه وجود دارد که  »حجت« چه مورد آیه نفیاگر
قاعده این است که مورد مخصص  ؛ ولیکند میداللت ن امنؤن نسبت به ماحجت از کافر

شـود و آن   حجـت مـی  غیر شامل حجت و ،است که در آیه آمده »سبیل«نیست و کلمه 
  .تواند یکی از مصادیق سبیل باشد می ، بلکهحجت نکرده بهاین آیه را منحصر  ،روایت

 ،که در این نوشتار اندك شده استذکر  ،داللت آیهبه  نسبتهایی  ها و جواب اشکال
  ).359ـ352ص، 2ج، 1417، مراغی ر.ك:( کنیم از تکرار آن خودداري می

که باعث ثبـوت سـبیل و     حکمی ،است که در اسالم آن ،مفاد آیه نفی سبیل بنابراین
شده استجعل ن ،کافر علیه مسلمان شود علو.  

که با اطـالق   محکوم است و هر حکمی و  ه نسبت حاکمولیا هنسبت این قاعده با ادل
 شده اسـت خدا جعل نسوي یا عموم دلیلش باعث تحقق سبیل کافر بر مسلمان شود از 

  ).244ـ243ص، 1416، فاضل لنکرانی(
توان  دیگر می هادلبه  توجه با ،کندن آیه داللت بر نفی سبیل نبر فرضی هم که ای

ادعـاي اجمـاع    ،مراغـی برخی از فقها ماننـد   که چنان ؛همین قاعده را استخراج کرد
، 2ج، 1417، مراغـی ( انـد  دهکر را مطرح نفی سبیل همحصل و منقول در مورد قاعد

 ،پیشین، فاضل لنکرانی( اند کرده تأییدرا مسئله ن نیز همین ابرخی معاصر ).352ص
  1).233ص

انـد   دالیـل دیگـري ذکـر کـرده     ،آیه شـریفه مـذکور  بر  نفی سبیل عالوه هقاعدبراي 
                                                   

لطۀ لـه    األول اإلجماع على انه لم یجعل فی الشریعۀ حکم موجب لوجود السبیل للکافر على المسلم« .1 و ثبوت السـ
علیه، و لم یظهر من أحد إنکار هذا األمر، کما یظهر بالتتبع فی موارد هذه القاعدة کمسألۀ تزویج المؤمنۀ من الکافر و 

اع، و قد بلـغ نقـل اإلجمـاع حـد     ارد، و بالجملۀ الظاهر تحقق اإلجمبیع العبد المسلم من الکافر، و غیرهما من المو
  ). 233ص، 1416فاضل لنکرانی، ( »رستفاضۀ بل التواتاإل
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  از: اند عبارت که
  .اجماع .1
 رساند که نباید مسلمان مقهور تحـت یـد کـافر باشـد     اعتبار عقلی: شرف اسالم می .2

  ).357ص، 2ج، پیشین، مراغی(
  ).همان( اند برخی از ادله که در مصادیق خاص وارد شده .3
ـ على علیعلو و الیاإلسالم « حدیث نبوي مشهور .4  .)334ص، 4ج، 1413، صـدوق ( »هی

اینکـه یـک    اجماالً ولی ؛در مورد سند و داللت این حدیث نیز مباحثی مطرح است
بر  از جمله ؛برداشت از روایت این است که اسالم برتري و تسلط دارد بر همه چیز

چیـزي نبایـد    بنـابراین ؛ از جمله کفـر  ؛کفر و چیزي بر اسالم برتري و سلطه ندارد
  .شود مسلمانانباعث سلطه و برتري کفر و کافر بر اسالم و 

شـعائر محسـوب   جـزء   من همؤم ؛وجوب تعظیم شعائر و حرمت اهانت به آن هادل .5
  ).357ـ356ص، 2ج، 1417، مراغی( شود می

مسـتوفا   ینفی سـبیل مجـال   هقاعدله و مستندات و تمام مباحث از این اد هریکبررسی 
حال فرض را بر  هر  به؛ ولی آن مباحث را نداردهمه گنجایش حاضر طلبد و نوشتار  می

و ) 141 :نسـاء ( »الًینَ سبِینَ علَى الْمؤْمنیافرِکجعلَ اللَّه للْیو لَنْ « گذاریم که آیه شریفه این می
  .کند اثبات می ،کنند اکثر فقها به آن استناد می که چنانرا  نفی سبیل هقاعدمفاد  ،دیگر هادل

ایـن اسـت کـه آیـا      مسـئله ، فارغ از دالیل دیگرو  نفی سبیل هقاعدبا فرض صحت 
ا اسـترداد مسـلمان بـه    آیـ ؟ کـرد استناد ، مجرمانتوان به این قاعده در بحث استرداد  می

مشـمول آیـه و ایـن قاعـده     ، سبیل کافر بـر مسـلمان  دلیل صدق تسلط و   کشور کفر به
  در این باره باید گفت:؟ است

کفار بر امت  ـ و نفوذ ـ نفی سلطه ،و تلقی فقها از آن است نفی سبیل هقاعدآنچه مفاد 
انجام عملی موجب سلطه فرد کافر بـر   هرگاه ؛ بنابراینیا بر فرد مسلمان است  اسالمی

 به عنـوان  امت اسالم«بر  هرچند تسلط ؛بود ع خواهداین عمل ممنو ،دشوفرد مسلمان 
  ).233ص، 1383، دوستیعل( نباشد »یک مجموعه و جامعه

ممنوع  نفی سبیل هقاعددلیل   با کفار به مجرمانارداد استرداد انعقاد قر ،طبق این برداشت
 مسلمان استرداد همسئلنفی سبیل در  هاشکاالتی در مورد استناد به قاعده و آی؛ ولی است

  .پردازیم رسد که به بررسی آن می یبه ذهن م ،کفار به
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 به مسلمان بازگرداندن بر »لیسبی نف« هیآ قیتطب هاي اشکال . 4
  و نقد آنها کفار
بـر بازگردانـدن مجـرم     لیسـب  ینفـ  هیآ انطباقنسبت به  یاست نکات و اشکاالت ممکن

سـپس   وکه ابتدا این اشکاالت را ذکـر   ذهن برسدبه  اسالمیغیر يمسلمان به کشورها
  .کنیم میبررسی 

  »سبیل« عدم صدق. 4ـ1

  . تبیین اشکال4ـ1ـ1
 »قضاوت« ،»دادرسی« یعنی ،قوانین هعمد هحوزسه توان به  را می مجرمانفرایند استرداد 

مجـرم مسـلمان بـه     صورت اسـترداد  حال باید دید در .تقسیم کرد »اجراي مجازات«و 
 هیا همان تسـلط و سـیطر   »سبیل« ،یک از این سه حوزه در کدام ،اسالمیغیر يکشورها

ادعا این است کـه در   ؟شود منطبقنفی سبیل بر آن  هافتد تا آی کفار بر مسلمان اتفاق می
 از سـوي فـار  ک قـوانین  یرشپـذ  نه در ؛کند صدق نمی »سبیل« یک از این سه حوزه هیچ

توسط  مسلمان مجازات نه درو  کفارقضاوت  نه در عملیات دادرسی و ،کشور اسالمی
  .استرداد مسلمان به کفار تطبیق داد مسئلهرا بر  یلسب ینفتوان آیه  نمی ؛ بنابراینکفار

توسط  یافته کشور کفر نسبت به جرم ارتکاب قوانین یرشپذ ،اما در حوزه قوانین
معنا  ،سلطه در این حوزه هنگامی زیرا ؛شود کفار نمی هو سلط »لیسب« باعثمسلمان 

تفاوت یـا    اسالمیغیر و قانون کشور  قانون کشور اسالمی میانکه یابد  میو مفهوم 
ی یک نکهیا به  توجه با ،مجرمانکه در استرداد   ، در حالیتعارض وجود داشته باشد

ن یقوان، است) کشور دو هر در بودن جرم( متقابل تیمجرم اصل ،آن ممسلّ اصول از
پذیرش  جهت از »لیسب عدم« یا »لیسب« بحث تا ندارند یتفاوت یا تعارض دو کشور

  .شود مطرح نیقوان
 طیشرا ازی یک ،مختلفي کشورهای داخل حقوق در تفاوت وجود«دیگر  عبارت  به
 نیقـوان  حل راه اگر« و )8ـ7ص، 1383، یالماس( »است نیقوان تعارض شیدایپی اساس

 دهیفا یب عمالً، بخصوص قانون آن یا نیا انتخاب گرید ،باشد یکسان مختلفي کشورها
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پذیرش قانون کشـور  « واقع عبارتدر مجرمانو در استرداد ) 7ص، همان( »بود خواهد
متقاضـی و  قـوانین دو کشـور    مجرمـان در اسـترداد   ؛ زیـرا اسـت  مفهوم بی عمالً »دیگر

مجـرم را بـه کشـور دیگـر      هنگـامی یکسان است و  ،عنه در مورد جرم ارتکابی متقاضی
واقع همان قانون کشور خود است کـه  در ، بلکهپذیرد قانون آن کشور را نمی ،فرستد می

  .شود در کشور دیگر اجرا می
کفار بر  هو سلط »لیسب« ي مجازات توسط کفار نیزقضاوت و اجرا هدر دو حوزولی 

ـ  ،هر کشور ياست که حقوق جزا درست زیرا ؛کند ینم مسلمان صدق  اسـت و  یداخل
دخالـت در حقـوق جـزاي کشـور و      ،دادرسی و اجراي مجازات توسـط کشـور دیگـر   

کشور دیگر بر امـور جزایـی    هو باعث سلطه و سیطر یتاستقالل در حاکم ینف موجب
 یکسـان  ،و مجازات يانگار که قانون هر دو کشور از لحاظ جرم ییدر جا ؛ ولیشود می

درواقع دخالـت  ، مرتکب جرم شده یگردر کشور دکه   مجازات بر مجرمی ياجرا، باشد
 قـرار  کـه  یمسـلمان  .شـود  آن کشور نمی هسیطرو باعث  عمل متقابل است ، بلکهیستن

 کشـور  در کـه  را یمجـازات  نیهمـ  کفـار  اگر ،شود مجازات جرم ارتکاب به دلیل است
 ،صـورت  هـر  در چون ؛شود ینم محسوب »لیسب«، کنند اعمال او بر ،شده مقرر اسالمی

دادرسی و اجراي مجازات توسط کفار  ؛ بنابراینتحمل کند را مجازات دیبا شخص نیا
  .نیست »سبیل« مصداق

 ،آن هکه الزم را مسلمانبه  کافر نسبت »یتملک«حتی فقها  یبرخاست وقتی  گفتنی
، بحرانـی ( دانند ینم »لیسب«مصداق  ،کافر استموالي  یاز اوامر و نواه مسلمان اطاعت
این ادعا بعید نیست که محاکمه یا مجازات مسلمان توسط کفار  ،)424ص ،18ج، 1405

  .نیز مصداق سبیل نباشد
 ینکها یلدل  به ،بسته شود ییکشورها ینقرارداد استرداد با چن هنگامی اینکهبر  عالوه
کفـار   یلسب یجادباعث ا ینتنها ا نه ،اند خارجدر  ایرانیانکمتر از یاربس یرانا در خارجیان

مجمـوع   یدبا ؛ زیراشود یباعث تسلط ما بر کفار م ،عکس به ، بلکهشود ینم مسلمانانبر 
اگر آنهـا بـر    ،یتیوضع ینصورت انعقاد قرارداد در چن که در ینیمقرارداد و آثار آن را بب

  .شویم یما بر هزاران کافر مسلط م ،شوند یمسلمان مسلط م یک
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دادرسـی و   یـث و نـه ازح  قوانین یثاسترداد مسلمان به کشور کفر نه از ح بنابراین
اگـر   ویـژه  به ؛شود یمحسوب نم »سبیل« مصداق ،اجراي مجازات یثو نه از ح قضاوت
 یکفـار بـاق   هیطراو را به ما برگردانند و تحت سـ  ،مجازات يکه بعد از اجرا یمشرط کن

  ).244ـ241ص، 1373، عباسی ر.ك:( نماند

  (صدق سبیل از حیث دادرسی و قضاوت و مجازات)پاسخ . 4ـ1ـ2
 انگـاري متقابـل   اصل جرم ،قوانین هدر حوز مجرمانیکی از اصول استرداد بااینکه  ،اوالً

انـدك در میـزان    یهـای  تفـاوت  قـوانین کشـورها  میـان   گـاهی  ،حـال  هر  به ولی ؛است
  .نیست پذیر ی توجیهاز دیدگاه شرع ها وجود دارد که همان میزان هم بعضاً مجازات
هاي اندك و با فـرض اینکـه بپـذیریم در اسـترداد      از این تفاوت پوشی چشمبا  ،ثانیاً

بـه نظـر   ولی  ؛کند صدق نمی ي»سبیل«گونه  هیچ، قوانینمجرم مسلمان به کفار از حیث 
استرداد مجرم یا متهم مسلمان ، وت و اجراي مجازاتقضاسی و دردا هحوزرسد در  می

  :نویسد یکی از فقها می .است »نفی سبیل« هقاعدو مشمول  »سبیل«مصداقی از  ،به کفار
سـبیل و  ، قضاوت و مختصات آن مانند احضار و تعزیر و تنفیذ احکام و اجراي حدود

چـون   ؛اسـت  ها را از کفار نفـی کـرده  این ،شود و آیه کریمه اعمال والیت محسوب می
شکی نیست که قاضی بر طرفین دعوي و ق و تسلط است و همان تفو ،مقصود از سبیل

  ).22ص، 1ج، 1423، اردبیلی( باشد مسلط می ،کسانی که حکمش بر آنها نافذ است
و  د که استرداد مسلمان متهم به کفار براي محاکمـه کن می تأییدکالم ایشان این نتیجه را 

مشـمول   ،اجـراي مجـازات  و  نیز استرداد مسلمان مجرم به کفار براي احضـار و تعزیـر  
  .است »نفی سبیل« هقاعد

هم شـامل   ،بحث ما هم شامل استرداد متهم ،که در اول نوشتار اشاره شد گونه همان
مجـاز   ولـی حکـم ا به  که حکومت اسالمی همین ،بر این اساس .شود استرداد مجرم می

هاي کفر محاکمه کننـد و   مسلمانی را به کفار تحویل دهد و آنها او را در دادگاه است تا
نفـی  « هقاعـد اسـت و   »سـبیل «از  مصداق روشنی ،نهایت توسط کفار مجازات شود در

بـه کفـار    ،مرتکب جرم شـده  یقین بهحتی اگر مسلمانی را که  .شود شامل آن می »سبیل
 بـاز هـم   کننـد، مجـازات   دیگـر  اي گونـه او را بـه   تحویل دهیم تا او را شالق بزنند یـا 
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  .کافر بر مسلمان است هو سلط »سبیل«مصداق  زدن و اجراي مجازات شالق
 .اسـت  مجـازات ي اجرا از غیر يزیچ، مجازات به بودن محکوم و مجازات استحقاق

 مجـازات  ياجـرا  ولی ؛انون اسالم نیز مستحق مجازات استچه این شخص طبق قاگر
 دری مسـلمان  اگـر  کـه  چنـان  ؛شود یم محسوب »لیسب« و تسلط ،مسلمان بر کافر توسط
ـ  شـود کـه آیـا    مطرح مـی  پرسشاین  ،شود مجازات به محکوم  اسالمی کشور  تـوان  یم
  ؟سپرد کافر به کشور داخل در را او مجازاتي اجرا

شدن مـوارد و  یشترب با گفت دیبا، که در اشکال مطرح شددیگري  نکتهبه  نسبت اما
که  يتعداد مجرمان کافر یشبا افزا .کند ینم رییموضوع آن تغ تیماه، یزچ یک قیمصاد

کفار قرار  هطریکه تحت س یمجرمان مسلمانبه  نسبت دنریگ یمسلمانان قرار م اریدر اخت
؛ کنـد  یتسلط تفاوت م یزانفقط م ، بلکهکند ینم ییرتغ »سبیل« تسلط و یتماه ،رندیگ یم

کفـار بـر    هموجـب سـلط   یعو تشـر  نیتکـو  هکه در حوز یقاعده هرگونه راه ینا« زیرا
  .)721ص، 2، ج1421خمینی، ( »شود یشود را شامل م نامنؤم

است کـه  اي  یدهاز فا یشترب ،مسلمانان يبرا، طبق فرض، قرارداد ینانعقاد ا هیدفا !بله
 یـن ا ؛ ولـی است انعقاد قرارداد استرداد به نفع کشور اسالمی گمان بیو  رسد یبه کفار م

قـرارداد   قـاد انع در سـنجی  مصـلحت  واهم و مهم  جرايهمان تزاحم احکام است که م
  .کرده باشد ییرتغ »سبیل« موضوع ینکهنه ا ؛است

نفـی  «اسـت و آیـه    »سبیل« دادرسی و اجراي مجازات توسط کفار مصداق بنابراین
  .دارد انطباقبر آن  »سبیل

  مسلمان به وسیلهبه عدم ایجاد سبب  »نفی سبیل«بودن  مشروط. 4ـ2

  . تبیین اشکال4ـ2ـ1
کنـد کـه    شـرف اسـالم اقتضـا مـی     فرمایـد  مـی  »سبیلنفی « هقاعددر دلیل عقلی  مراغی

خـودش   ،این قاعده تا جایی است که مسـلمان  ؛ ولیکافر نباشد همقهور سیطر ،مسلمان
صورت خودش کرامت و احترام خـود    این چون در ؛باشدنشده این سبیل  مسبب بروز

کرامـت و   ،و دیگـر در مقابـل کـافر   ) 352ص، 2ج، 1417، مراغی( است را ساقط کرده
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  .احترام ندارد
  هکـ نیا« : گفـت   گونـه  این توان یم ،امکاح  هبر ادل »نفی سبیل«  هیبودن آ مکحا  فرض  با

  نشـده   حـرام   عمل  بکمرت  ،مسلمان  هک  است  یدر فرض، ندارد  يا سلطه  افر بر مسلمانک
 ؛»)50ص ، 1382، آبـادي  ده حـاجی ( »راه را بـراي کـافر بـاز نکـرده باشـد      ،و خود باشد
ـ ک  از مال  یاگر مسلمان  که چنان قطـع   دسـتش   طیشـرا   بـا اجتمـاع  ، نـد ک  يدزد  یافر ذم  

گویـد   مـی  »نفی سـبیل « هقاعد ،دیگر عبارت  به ).483ص، 2ج، ]تا بی[، ینیخم( شود یم
اگـر خـود   و  کرده اسـت شود وضع نکه باعث تسلط کافر بر مسلمان  را  اسالم حکمی

ارتباطی بـه اسـالم نـدارد و مشـمول     این موضوع  شده باشد،این تسلط  مسببمسلمان 
  .نیست »نفی سبیل« هقاعد

اسـترداد  بـر   اي مبنـی  همعاهـد   اسالمیغیر با کشور  اگر کشور اسالمی بر این اساس،
 گـاه  آن ،کنداي مطلع  باشد و مسلمانان را از وجود چنین معاهدهرا منعقد کرده  مجرمان

خودش  ،فرار کند  و به کشور اسالمی مرتکب جرم شده ،مسلمانی با علم به این معاهده
 دلیـل مشـمول    همـین   بـه ن برده اسـت و  میارا از خود کرامت و احترام  ،با دست خود

  .شود نمی» نفی سبیل« هقاعد

  )»سبیل«ارتکاب جرم و آگاهی در صدق عدم تأثیر ( پاسخ. 4ـ2ـ2
  :بیان کردذیل  در قالب چند نکتهتوان  پاسخ این اشکال را می

که باعث تسلط کافر بر مسلمان  که خداوند حکمیاین است  »نفی سبیل«مدلول آیه 
عمـوم   هاست و افاد) یجعل لن( سبیل نکره در سیاق نفی زیرا ؛کرده استتشریع ن ،شود
 یتخصیص ایـن عـام دلیلـ    .کرده استجعل نگونه سبیلی را  یعنی خداوند هیچ ؛کند می

خودش سبب این سبیل را  ،که مسلمان مواردي تخصیص این عموم به .نیاز دارد محکم
، مرتکـب حـرام نشـده باشـد     ،یا تخصیص آن به جایی کـه مسـلمان   ایجاد نکرده باشد

  .دلیل و خالف مشهور است تخصیص بدون
، کافر از بـین بـرود  در صورت ارتکاب جرم و حرام در مقابل کرامت مسلمان اینکه 
 ،خـاطر انجـام یـک گنـاه      چطور ممکن است یک مسلمان به ؛ زیرادلیل است ادعاي بی

تر باشد و  پایین ،شود نجس محسوب می ،احترام و کرامتش از کافري که از دیدگاه شرع
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بـه   نسـبت حتی در صورت ارتکاب جـرم   مسلمان .تحت سیطره و سلطه او قرار بگیرد
نفی جعل سبیل در این « :فرماید می انصاريشیخ  که چنان ؛ردار استکافر از احترام برخو
  1».مقید به یک حالت خاص نیستمؤمن، من است که احترام ؤآیه ناشی از احترام م

 زیـرا  ؛شـود  رفتن محسوب نمـی  تحت سلطهبه  اقدام، جرم با علم و آگاهی ارتکاب
 ،شـدن قـرارداد اسـترداد   منعقداطـالع او از  و  علم و آگاهی مسلمان از جرم و مجازات

صـورت در    ایـن  غیـر  در زیرا ؛و تسلط کافر بر مسلمان ندارد »سبیل«ي در صدق تأثیر
نفـی  « هقاعـد توان با یک اطالعیه آن را از تحت  هم می نفی سبیل هقاعد ،مصادیق دیگر

ـ   یدر قتل کافر ذم مثالً؛ خارج کرد» سبیل بـه   ،هتوسط مسلمان طی قراردادي با اهل ذم
شـود و   قصاص می ،را به قتل برساند  یکافر ذم هرکسکنیم که  اعالم می مسلمانان ههم

ـ    ،پس از آن اگر مسلمانی با علم به این موضـوع  بایـد بگـوییم    ،شـد  یمرتکـب قتـل ذم
  بـه   عهیشـ   يفقهـا   ههمـ  .این خالف اجماع و نصوص است ؛ ولیتقصاص او الزم اس

ـ کـ بـه   نسبتعمداً   یاگر مسلماندند قمعت ،مقنعال  تابکدر   صدوق  خیش  ياستثنا یافر ذم  
، نجفـی  ر.ك: ،نمونـه  بـه عنـوان  ( شود ینم  قصاص، شدکو او را بمرتکب شود   یتیجنا

  ).150ص، 42ج، 1404
ـ کـ   از مـال که  را یمسلمانشدن دست  فتواي قطع ،مذکوراینکه در اشکال  يدزد  یافر ذم 

بـه عـدم ایجـاد    » نفـی سـبیل  « هقاعدبودن  مشروطبراي اثبات  شاهدي به عنوان ،کرده است
 »نفـی سـبیل  « هقاعـد مشمول  زیرا ؛صحیح نیست، سبب تسلط توسط خود مسلمان ذکر شد

کـاب  ارت بـه دلیـل   اسـت  دزدي کـرده   یقطع دست مسلمانی که از مال کافر ذم قرارنگرفتنِ
گـاه   به این خاطر است که هیچ ، بلکهن احترام خود نیستبرد از میانحرام توسط مسلمان و 

اختیار حاکم است و اوست که باید حکم به  در ، بلکهباخته نیست اختیار مال سرقت در حد
ـ  سارق مسلمان تحت سـیطره و اعمـال اقتـدار مـال     ؛اجراي حد دهد ـ   هباخت قـرار   یکـافر ذم

اقتـدار   هرگـاه « کـه گفتـیم   در حـالی  ؛واقـع شـود   »نفـی سـبیل  « هقاعـد گیرد تا مشمول  نمی
 »اسـت  نفی سبیل هقاعدموضوع  ،دشواعمال  یمسلمان هیمسلمان علغیر سوياز  يزیآم سلطه

ـ  ،دلیل است که اگر مسـلمان   همین  به ).706ص، 7ج، 1384، یزنجان دیعم( را بکشـد  یذم ،
                                                   

 .) 586، ص3 ، ج1415(انصاري، » حترام المؤمن الذي الیقید بحال دون حالل ناشٍ عن إأنّ نفی الجع«. 1
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گیرد و اختیار قصـاص مسـلمان و    دم قرار می ولی اختیار قصاص در ؛ زیراشود قصاص نمی
 کـامالً  ،دم بـر جـانی   ولـی  هتحتیت و سیطر .افتد دست کافر می  به »آمیز سلطهاقتدار «اعمال 

 »نفی سبیل« هقاعدمشمول  ،دم کافر ولی دلیل قصاص مسلمان توسط  همین  به ؛واضح است
جواز ملکیت  گونه که در عدم همان .مشمول این قاعده نیست ،اجراي حد سرقت ؛ ولیاست

، در ملکیـت  زیـرا  ؛روشنی مشاهده کرد سیطره و سبیل را بهتوان  ر هم میمسلمان توسط کاف
 »شیءعبداً مملوکاً الیقدرُِ علَی « نداشتن ويچیز هیچ بر تام مملوك و اختیار اطاعت و فرمانبري

کیفـري و   تلیئوتمـام مصـادیق مسـ    .مالـک اسـت   زیآم اقتدار سلطهروشن  گواه) 75 :نساء(
تـوان   مـی  ،مصادیقي فقها در برخی با توجه به فتاو ؛ ولیام ت مدنی را بررسی نکردهلیمسئو

کـافر   »سـبیل «صـدق   مدنی در صدق یا عدم تلیکیفري و مسئو تلیمسئو میانحدس زد که 
 .اسـت  »آمیـز  اقتدار سلطه«، همان صدق عرفی تفاوت وجود دارد و معیار اصلی ،بر مسلمان

  .طلبد دیگر می یمجال مسئلهبررسی این 
وارد » نفـی سـبیل  « هقاعـد  ،دلیل عقلـی   به فقط، وارد باشد بر فرضی که این اشکال

از جمله آیه دارد مختلف  یدالیل ،اشاره شد که چنان ،که این قاعده  ، در حالیخواهد بود
  .»نفی سبیل«یعنی آیه  ؛مورد بحث
 هبا علـم بـه معاهـد   که  مجرم به کفار حتی در صورتی مسلماناسترداد  بنابراین

 هقاعـد مشـمول   ،فرار کنـد   زده و به کشور اسالمیدست به ارتکاب جرم  ،استرداد
  .است »نفی سبیل«

  آمیز همزیستی مسالمت هبا قاعد »نفی سبیل« هقاعدتعارض . 4ـ3

  . تبیین اشکال4ـ3ـ1
ـ  و است 1زیآم مسالمتی ستیهمان همز ،ولیا حکم به »السلمی شیتعا« هقاعد مفاد  هالزم

                                                   
نیـز وارد   هاي اسـالمی   کم به نوشته اصطالح سیاسی و حقوقی است که کم »آمیز همزیستی مسالمت« .1

آمیز با دیگران)  تعایش سلمی (همزیستی مسالمت ،در دولت اسالمیاست مثالً گفته شده  است؛ شده
الدولۀ اإلسالمیۀ هی الدولۀ الصحیحۀ المبنیۀ على قواعـد إنسـانیۀ و   «در حدود مقرر در شریعت وجود دارد: 

، 12تـا]، ج  (شیرازي، [بـی » ها أالعیب، نعم فیها المعایشۀ السلمیۀ مع اآلخرین فی الحدود المقررة شرعاًلیست فی
یاد » المللی اصل حقوقی بین«آمیز به عنوان  الملل برخی از همزیستی مسالمت ) و در حقوق بین20ص
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همکـاري و روابـط    ،کـه بـا کشـورهاي دیگـر     اسـت  نیا زیآم مسالمتی ستیهمز هالزم
قـرارداد   شـود  ینمـ  .هم یکی از این موارد است مجرمان استرداد داشته باشیم و قرارداد

 هـم  آن کـه ) یخـارج  مسـلمان  فرسـتادن ( مصـداق  یـک  خـاطر  ن را بهاسترداد مجرما
ـ  درسـت  کشـور ي بـرا  دهیـ عد یمشـکالت  کنار گذاشـته و  ،افتد یم اتفاق ندرت به  .میکن

 چـون  ، بلکـه سـت ین تـزاحم  »السلمی شیتعا« هقاعد و» نفی سبیل« هقاعد هرابطی ازطرف
 توانـد  ینمـ » نفی سبیل« هقاعد، است کفار نیهم زیآم مسالمت یستیهمز قاعده مورد تنها

ي بـرا ي مـورد  چیهـ  صـورت   نیا غیر در ؛باشد زیآم مسالمت یستیهمز هقاعد بر  حاکم
  .ماند ینمی باق زیآم مسالمت یستیهمز هقاعد

  (عدم تعارض دو قاعده)پاسخ . 4ـ3ـ2
 به عنـوان   محکمی مستند فقها نزد) آمیز مسالمت یستیهمز( »یالسلم شیتعا« همفاد قاعد ،اوالً
ی نف« و قاعده نیا مورداي  قاعده نیچن ثبوت فرضِ بر ،اًیثان ؛ندارد و در کتب عام هقاعد یک
 ،گـر ید سـوي  ازو  اسـت  کفـار  با تعامل آن و موردند یک در دو هر پس ؛است کفار »لیسب

نفـی  « هقاعـد  اگـر  تـا  ستین مجرمان استرداد در منحصر آمیز مسالمت یستیهمز هقاعد مورد
 و صـلح  یا جنگ مانند يگرید موارد ، بلکهنماندی باق آني براي مورد ،میکن حاکم را» سبیل

  .ماند یمی باق آمیز مسالمتی ستیهمزي برا ...و کفار اموال نبودن یا هدربودن

  »وفوا بالعقودأ«با  »نفی سبیل«تعارض آیه . 4ـ4

  . تبیین اشکال4ـ4ـ1
  :دیفرما می يانصار خیش .اند رتبه یک در ولیا احکام و ادله ریسا با» نفی سبیل« هقاعد

ـ  دل ما عموم مع هیاآل عموم تعارض ثیح من ...واسع هایف الخدشه فباب هیاال و اما .. .یعل

                                                                                                                        
) و به 303، ص1377/ قنواتی، 330، ص1377/ ذوالعین، 206، ص1، ج1366اند (ر.ك: خلیلیان،  کرده

) و صلح یا عامـل صـلح (عمیـد    88وینی، بیتا، ص زدایی و روابط دوستانه بین ملل (مک معانی تنش
 اي از قرآن، روایـات و سـیره معصـومان    اند. برخی نیز براي آن ادله ) گرفته65، ص1366زنجانی، 

 ).321ـ255، ص1386نیا،  اند (ر.ك: کریمی کرده ذکر
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 واسع است ،باب اشکال و خدشه در آن) نفی سبیل( این آیهولی  ؛بالعقود الوفاء وجوب
، يانصـار ( از حیث اینکه عموم آیه با عموم ادله وجوب وفاي به عقود تعارض دارد ...

  .)585ـ584ص، 3ج، 1415
ـ    انصاريشیخ از نظر  دیگر عبارت  به  ؛ ازسـت رو هاستدالل به این آیه بـا مشـکالتی روب

 هبه این بیان کـه رابطـ   ؛دکن تعارض می» وفوا بالعقودأ«مانند اي  این آیه با ادله جمله اینکه
ایـن آیـه عـام     .وجه اسـت  عموم و خصوص من هرابط »وفوا بالعقودأ«با  »نفی سبیل«آیه 

ی کـه باعـث   های قرارداد اینکه جمله ، ازاست و تمام موارد وجود سبیل کافر بر مسلمان
هـم عـام اسـت و     »وفوا بـالعقود أ«ی سوی داند و از منوع میکافر شود را م هسبیل و سلط

 جمله قراردادهایی که باعـث سـلطه و   ؛ ازداند الوفا می عقدها و قراردادها را الزم تمامی
دلیل قراردادهایی که باعث سلطه و سبیل کافر بـر    همین  به ؛سبیل کافر بر مسلمان شود

اشـتراك ایـن دو دلیـل اسـت و در ایـن مـوارد بـا هـم تعـارض           هنقطـ  ،مسلمان شود
  (ر.ك: همان).کنند می

نفـی  « هقاعـد  اجتمـاع  موارد از مجرمان استرداد همسئل دیبگو یکس است ممکن بنابراین
 بـه ي وفـا  هو ادل» نفی سبیل« هقاعد هرابط چون و است عقود به يوفا وجوب و »سبیل
 مجرمـان  اسـترداد  قـرارداد  کـه  اجتماعماده  در، است وجه من خصوص و عموم، عقود
  .کرد مقدم را» نفی سبیل« هقاعد توان نمی جهیدرنت .کنند می تعارض هم با ،باشد

  (حکومت ادله قاعده نفی سبیل بر ادله احکام اولی)پاسخ . 4ـ4ـ2
 بـه  نوبـت  دلیل  همین  به ؛است حاکم ولیا احکام و ادله بر» نفی سبیل« هقاعدادله 

 از فقها مشهوری تلق .است مقدم شهیهم ،لیسبی نف لیدل و رسد نمی مستقر تعارض
ـ ا »بـالعقود  وفواأ« چوناي  ادله بر قاعده حکومت وجه .است نیهم زین قاعده نیا  نی

 ،دشـو  آن قییتض یا توسعه موجب و ندک ریتفس را گرید لیدل یلیدل هرگاه که است
 اهللا یجعـل  لن« میان و »بالعقود وفواأ« نیب عام عرف نجایا درو  بود خواهد حاکم آن بر

ـ آ با را اول لیدل ، بلکهندیب نمیی تعارض »الًیسب نیالمسلم یعل نیللکافر  لیسـب ی نفـ  هی
ـ ی ).250ـ249 ص ،1383، دوستیعل( دکن یم قییتض را آن و کرده ریتفس  فهـم ی عن
 کـه  نـد یب مـی  الوفـا  الزم راي عقود خداوند که است نیا ،ادله دسته دو نیا ازی عرف
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 لیتحوگفته،  بر اساس مطالب پیش که  یحال در، دشون مسلمان بر کافر هسلط موجب
 عقد یک ضمن در اگری حت مجازاتي اجرا و محاکمهي برا کفار به مجرم مسلمان
 کفاري برا »لیسب« جادیا باعث و مسلمان بر کفار تسلط باعث ،باشد  رسمی قرارداد
 منظـور   بـه  مجرمـان  اسـتراد  قـرارداد  انعقـاد  ؛ بنـابراین شـود  مـی  مسلمانبه  نسبت

 ستین حیصح قرارداد نیا و است لیسبی نف هیآ مشمول کفار به مسلمان بازگرداندن
  .نیست »بالعقود وفواأ« مشمول و

  نتیجه
 صـحت  یـا  ــ   اسـت  نیهمـ  هـم  حق که  ـ لیسبی نف هیآ داللت بودن تمام فرض با

 بـه  توان می هولیا حکم استنباطي برا، مجرمان استرداد بحث در، »نفی سبیل« هقاعد
بـه   را اسـالمی  غیر يکشورها به مسلمان استرداد و کرد استناد قاعده نیا و هیآ این

 .دانسـت  قاعـده  ایـن  و آیه نیا مشمول، مسلمان بر کافر سبیل و تسلط صدق دلیل
 وی بررسـ  مـورد  مسلمان مجرم استرداد به  نسبت ،»لیسبی نف« هیآ شمول اشکاالت

  .گرفت قرار نقد
 ژاپـن  کشور با محکومان انتقال معاهده زین نگهباني شورای فقهی مشورت مجمع

 فـرض   بـه  ولـو  _ اسـالمی غیر کشـور  بـه  مسلمان محکوم فرستادن نکهیا لیدل  به را
ـ  شـرع   خـالف  ،است »لیسبی نف« هیآ بای مناف _محکوم تیرضا  اگرچـه  1.دانـد  یم

 ذکـر  کـه ی لـ یتعل در دو هر ؛ ولیاست »مجرمان استرداد« غیر از »محکومان انتقال«
ـ اقلي رأ ؛ ولیاست بوده مجمع تیاکثري رأ، يرأ نیا اگرچهو  ندا مشترك ،شد  تی
ـ دل  بـه  را محکـوم  انتقـال  آنهـا  ؛ زیراندارد ماي مدعا بای منافات هم  خـود  نکـه یا لی

در ، داننـد  ینمـ  »لیسـب ی نفـ « هیآ مشمول، دارد تیرضا انتقال به به  ، نسبتمحکوم
 یـا  مـتهم  شـخص  تیرضا ،)محکومان انتقال خالف( مجرمان استرداد در که  حالی

                                                   
 به مجمع نیا 94/ف/180 شماره نامه در که 31/5/94 مورخ نگهباني شورای فقه مجمع 824 جلسه 1.

  .است آمده نگهباني شورا
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ـ  ،گـر ید عبـارت   بـه  .ستین شرط مجرم ـ اقلی حت ـ ا مخـالف  تی ـ ن مجمـع  نی  بـا  زی
ـ دل  بـه  ؛ ولـی اند بوده موافق ،کافر کشور به مجرم مسلمان بازگرداندن بودن لیسب  لی

  .اند نکرده محسوب لیسب را آن ،مجرم خود داشتن تیرضا
 بـا ی منافـات  که شود برداشت آن ازیی معنا ،هیآ مفاد در ملأت با است ممکن انیپا در

 ،صرفاً از جهت مذکور در این مقاله صورت  نیا در ؛باشد نداشته مسلمان مجرم استرداد
 وسعت و سرعت قراردادها با نوع نیا ،هیثانو و یحکومت احکام از استفاده به ازین  بدون

  .شود می منعقدي شتریب
   



   و استرداد مجرم مسلمان به کشور غیرمسلمان »نفی سبیل«آیه 
85

 

  
  
  

  منابع
 .میکر قرآن  *
 جهان ،2چ ؛پور انیآر شرویپي جلد یک بزرگ فرهنگ ؛منوچهر ،یکاشان پور انیآر .1

 .1380 انه،یرا
 ي)؛جلـد  (پـانزده  العـرب  لسـان  ؛مکرم محمدبن الدین جمال ابوالفضل منظور، ابن .2

 .ق1414 ،)صادر دار( والتوزیع والنشر عۀللطبا دارالفکر  :بیروت، 3ج
 ق.1423، ، قم2، چ2؛ جالقضاء فقه ؛موسوى اردبیلی، سیدعبدالکریم .3
 .1383مرکز نشر دانشگاهی،  :تهران، 11چ ؛نیقوان تعارض ؛ینجادعل ،یالماس .4
 .ق1415 کنگره، چاپ: قم، 1چ ،6ج؛ المکاسب کتاب ؛یمرتض ،يانصار .5
فـی أحکـام    ةالناضـر  الحـدائق  ؛ابـراهیم  بـن  احمـد  بن عصفور، یوسف بحرانى آل .6

وابسته به جامعه مدرسـین   دفتر انتشارات اسالمی :قم، 1، چ25ج ؛ةالطاهر ةالعتر
 .ق1405 حوزه علمیه،

ـ  حقوق فرهنگ ؛بوسـچک  بولسالو و رابرت بلدسو، .7  بهمـن  ترجمـه  ،الملـل  نیب
 .1375 دانش، گنج :تهران، 1چ ؛ییآقا

 شرکت سهامی :تهران، 2، چ1ج (اصول و مسائل)؛حقوق جزا  ؛بوشهري، جعفر .8
 .]تا بی[انتشار، 

مجلـه  ، »کـافر   در مقابل  مسلمان  پیرامون قصاص  تأملی « ؛احمد، آبادي ده  حاجی .9
 .62ـ39، ص1382بهمن و اسفند  ،40ش؛ نامه مفید

 ؛المراتـب مختلفـۀ المطالب فی أحادیـث   أسنى ؛محمد بن درویش بن الحوت، محمد .10
 .1319 ،بیروت ،4ج

دفتر نشر فرهنگ اسـالمی،   :تهران  ؛الملل اسالمی حقوق بین  ؛خلیلیان، سیدخلیل .11
1366.  



86
  رضا محمدي کرجی  

، مطبوعـات دارالعلـم    هسسؤم :قم ،1چ ،2ج ؛تحریرالوسیله ؛اهللا سیدروح ،خمینی .12
 ].تا بی[

 .ق، 1421ینیخم امام آثار نشر و میتنظ سسهؤم ،1چ ،2ج ،عیالب کتاب ؛ ـــــ .13
دفتـر مطالعـات سیاسـی و     :، تهـران 1چ ؛الملل مبانی حقوق بین  ؛ذوالعین، پرویز .14

 .1377المللی،  بین
در منـدرج  ، 1، چ12ج ؛لـۀ ثناعشر رسـا أ ـ  بۀواألجو سئلۀاأل ؛شیرازي، سیدمحمد .15

  .]تا بی[، 2افزار جامع فقه اهل بیت  نرم
دفتر انتشـارات   :، قم2چ  ،4ج ؛الفقیه الیحضرهمن  ؛بابویه بن علی بن صدوق، محمد .16

 .ق1413وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه،  اسالمی
ـ مسـال اإل الکتـب  دار :تهـران ، 4چ ؛حکـام األ بیتهـذ  ؛حسـن  بنمحمد ،یطوس .17  ،ۀی

 .ق1404
 .1373، تهران: گنج دانش، 1؛ چاسترداد مجرمین ؛عباسی، محمود .18
ـ  و مقـاالت  مجله ،»لیسـب  ینف قاعده« ؛ابوالقاسم دوست،یعل .19  ،76ش ؛هـا  یبررس

 .254ـ231، ص1383 زمستان و زییپا
ـ  نیب تعهدات حقوقی اسیس فقه ؛یعباسعل ،یزنجان دیعم .20 ـ ید وی الملل  دری پلماس

 .1384 سمت، :تهران، 1، چ7ج ؛اسالم
دفتـر نشـر     :تهران، 4چ ؛وطن و سرزمین آثار حقوقی آن از دیدگاه اسالم  ؛ ـــــ .21

  .1366فرهنگ اسالمی، 
 ،2 و 1ج ؛یالوضـع  بالقـانون  مقارنـا  سالمیاإلیی الجنا عیالتشر ؛عبـدالقادر  عوده، .22

 .]تا بی[ ،یالعرب دارالکاتب: روتیب
معاهده استرداد مجرمین  الیحهی شوراي نگهبان لنظرات استدالن؛ حسی، زاده فاتحی .23

)؛ 13940034شماره مسلسل ( می ایران و جمهوري خلق چینالبین جمهوري اس
، www.//nazarat.shora-rc.irتهران: پژوهشکده شوراي نگهبـان، منـدرج در:   

11/3/1394. 
  .ق1416، چاپخانه مهر :قم، 1چ ؛لفقهیۀالقواعدا ؛فاضل لنکرانى، محمد .24

http://www.//nazarat.shora-rc.ir


   و استرداد مجرم مسلمان به کشور غیرمسلمان »نفی سبیل«آیه 
87

 

 . ق1410 ،هجرت انتشارات :قم ،2چ ؛نیالع کتاب ؛احمد بن خلیل فراهیدى، .25
 ؛للرافعـی  الکبیـر  الشـرح  غریب فی المنیر المصباح ؛مقرى محمد بناحمد فیومى، .26

 .]تا بی[ دارالرضی، منشورات :قم، 1چ ،1ج
  .1377مرکز جهانی علوم اسالمی،  :قم، 1چ ؛نظام حقوقی اسالم ؛قنواتی، جلیل .27
، 2چ ؛الملل آمیز در اسالم و حقوق بین همزیستی مسالمت ؛نیا، محمدمهدي کریمی .28

  . ، 1386مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی :قم
 .ق1410 ،نشر اسالمیه مؤسس :قم، 2چ ؛القصاص کتاب ؛رضا ،کاشانی  مدنی .29
دفتـر انتشـارات     :قـم ، 1، چ2ج ؛لفقهیۀا العناوین  ؛على بن مراغى، سیدمیرعبدالفتاح .30

 .ق1417، اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه
 .]تا بی[، ]جا بی[، 1ج ؛الفقه مصطلحات ؛میرزاعلىمشکینى،  .31
 ،»المللـی  آمیـز در دوران اختالفـات بـین    همزیستی مسالمت« ؛وینی، ادوارد مک .32

  .5ش ؛الملل مجله روابط بین
  ،7، چ42 و 21 ج ؛اإلسـالم  شـرائع  شـرح  فـی  جواهرالکالم ؛نجفی، محمدحسن .33

 .ق1404حیاءالتراث العربی، إدار  :بیروت
 .1388گنج دانش،  :، تهران27چ ؛زمینه حقوق جزاي عمومی ؛نوربها، رضا .34




	Blank Page

