مطالعات فقهي و فلسفي
سال هفتم ،شماره  ،82زمستان 5931
صفحات  589ـ 503

استیذان در قصاص


وحید نکونام

(تاریخ دریافت5930/57/50 :؛ تاریخ پذیرش)5930/53/50 :

چکیده
قصاص یکی از مجازات هایی است که از منظر فقه جزایی اسالم نیز مورد توجه قرار گرفته و به مقتضای آیه  99سوره اسری(و من قتل
مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطنا) مخاطب آن ولی دم بوده و در زمره جرایم حق الناسی قرار می گیرد؛ این در حالی است که متولی برقراری
نظم ،تامین امنیت عمومی ،احقاق حق و اجرای عدالت حکومت می باشد.با توجه به این دو نکته سوال اساسی آن است که حدود مداخلله
حاکمیت درمو ضوع مجازات قصاص تا چه حدی است؟ این مقاله درصلدد بررسلی موشلکافانه دیلدگاهفای فقفلی در خصلوص دخاللت
حاکمیت در اجرای قصاص به عنوان جرمی با ماهیت خصوصی می باشد.با بررسی های صورت گرفته روشن می گردد که قانون مجازات
اسالمی به درستی بر اساس دیدگاه برخی فقفا ،استیذان در قصاص را شرط دانسته است.

کلیدواژگان
اجرای حکم ،استیذان ،اولیا دم ،قصاص ،مجازات.

 استادیار ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهVahid.nekoonam@ut.ac.ir :
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مقدمه
قصاص از حقوق اولیاء دم است و تا آن را اراده نکنند استیفای آن ممکن نیست و لذاا یذیک ذ
غیر از مجنی علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را نذدارد و ارذر سذی نذدون انن آنذان قاتذ را
قصاص ند ،مستحق قصاص است .اما مسألهای ه لزوم طرح این موضوع را توجیه مینماید ایذن
نکته است ه مخاطب قصاص یست؟ توضیح آن ه در قصاص ناید روشن رردد مخاطذب ارذراد
یستند و یا حکومت زیرا این موضوع از دو جهت مهم تلقی میشود:
 اول آن ه ارر مخاطب را مطلقاً اولیاء دم ندانیم الزم نیست آنها جهت اقامه دعذوا و اباذاآن نه ولی امر یا ررد منصوب از سوی او مراجعه نماید و خود میتواند اقامه قصاص ند و
الاته نه طریق اولی استیاان در اجرای آن مدخلیتی ندارد.
 -دوم آن ه ارر مخاطب حکومت ناشد یم اوست ه حکم نه مجازا

و اجرای آن می ند.

پایرش یر دو دیدراه نه طور مطلق صحیح نیست و مقتضای آیذه  33سذوره اسذری میذایر نذا
دیدراه اخیر است و از سوی دیگر دیدراه دوم نیز مشکال

رراوانی را ایجاد می نذد ذه در ادامذه

نحث نه آنها اشاره خواییم رد .توضیح آن ه نرخی رقها معتقدند نه مقتضذای اطالقذا
روا یا

آیذا

و

رراوانی ه داللت نر اعطای سلطنت نر ولی دم و مجنی علیذه دارد نیذازی نذه مراجعذه نذه

حا م و اباا

جرم و صدور حکم از سوی حا م نمیناشد (رخر المحققذین612 :8331 ،؛ نجفذی،

8141ق.)612 :
اما این دیدراه قطعاً صحیح ناوده و نا واقعیتیای اجتماعی نیز سازرار نیست زیرا:
اوالً یکی از مهمترین وظایف حا میت اجرای احکام الهی نذه ویذ ه حذد و قصذاص اسذت و
عموماً ادله ن ر شده داللت نر عدم دخالت حکومت ندارد چون آیه در مقذام نیذان حذق اولیذاء دم
است نه چگونگی حکم نه قصاص و اجرای آن.
ثانیاً نر اساس قاعده منع اخالل در نظام یکی از مصادیق مهم قاعده  ،حفظ نظذم اجتمذاعی نذه
معنای تحریم یر رع یا ترک رعلی است ه ساب یرج و مرج در اجتماع میشود و دلیذ تشذریع
حکم قضا در اسالم نیز این اص است و اجرای قصاص ندون حکم دادراه قطعذاً موجذب یذرج و
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مرج میشود و نا قاعده احتیاط در دماء نیز سازرار نیست زیرا چذه نسذا ولذی دم نذا ظذن و نذدون
داشتن ادله متقن اقدام نه قصاص نماید.
ثالثاً نرخی روایا

اطالق پیش رفته را تخصیص میزند نرای مثال روایتی از امذام صذادق (ع)

نق رردیده ه :خداوند حضر

محمد (ص) را نه یمراه پنج شمشیر نر انگیخت ه یکی از آنهذا

در نیام است و حق شیدن آن در اختیار غیر مذا و حکذم نذه آن نذه مذا وارذاار شذده اسذت و آن
شمشیری است ه قصاص نا آن نر پا میشود .خداوند عزوج ررمود :جان در مقانذ جذان؛ پذ
حق شیدن آن نر عهده ولی دم و حکم نه آن در اختیار مذا اسذت (حذر عامذ 8141 ،ق62 :؛ انذن
نانویه.)632 :8326 ،
این روایا

نه طور صریح داللت نر این دارد ه حکم نه قصاص در اختیار پیامار ا رم(ص) و

ائمه یدی(ع) و نه طور لی حکومت اسالمی است .پ

اطالقا

موجود در آیا

و روایذا

نذه

این واسطه تخصیص میخورد.
نتیجتاً روایت مورد نحث نه خونی سؤال پیش رفته را پاسذ داده اسذت نذه ایذن صذور
یرچند مخاطب آیه  33سوره اسری و روایا

ذه

ولی دم است لیکن حکم نه آن در اختیار حکومذت

میناشد.
حال ه روشن رردید حکم نه قصاص در اختیار حکومذت اسذت موضذوع مهذم دیگذری ذه
حادث می رردد این است ه در صور

حکم دادراه نه قصاص آیذا اجذرای آن نیذاز نذه اسذتیاان

دارد؟
در این مقاله نه نررسی پاس نه این سوال می پردازیم.
مفهوم شناسي
در انتدا الزم است مفهوم قصاص مورد نررسی قرار ریرد.
قصاص اسم مصدر از ریشه (قصص) نه معنای تتاع ،قطع ،مساواه ،قصد و قود آمده است (انذن
منظور8181 ،ق33 :؛ زنیدی8181 ،ق.)331 :
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در قرآن نیز درچنین معنایی نکذار ررتذه اسذت مذثالً (قالت الختهت القصته ) یعنذی مذادر موسذی نذه
خوایرش رفت دناال موسی نرو(قصص.)88/
طریحی در تعریف قصاص مذیرویذد( :القصتا الللسرتاالا تسالخ تههوااالاالا تال القنتیالامناقت الات القهتیالااال
قطتتاالااالبتتا الااالوتتالالاالاتتتء الاقه تتااالااملتتاالیتستتاثالااقتته القهنتتاالاملتتاالامتتا الیهو تتیالا تتیالی ءت )(طریحذذی8182 ،ق:
.)814
یعنی رررتن حق و یفردادن جنایتکار را در نرانر قت یذا نریذدن یذا ضذرب و جذرح ،قصذاص
رویند .اص این لمه از ردیانی و پیگیری است ،مث اینکه قصاص ننده ،جنایتکار را تعقیب ذرده
و او را نه یفر ردارش میرساند.
معادل قصاص (قود) است .ندینساب در معنای قصاص آمده ه جانی را نا طنذاب و امثذال آن
نه سوی اولیاء مقتول مینرند تا ارر خواستند او را نکشند و ارر خواستند عفو ننذد (شذهید بذانی،
8183ق.)26 :
صاحب جوایر نیز در تعریف قصاص آورده است :مراد از قصاص در اینجذا پیگیذری و دناذال
نمودن ابر جنایت است نه رونهای ه قصاص ننده عین عم جذانی را نسذات نذه او انجذام دیذد
(نجفی8141 ،ق.)3 :
نرخی نویسندران نیز نه نحث اعتداء در تعریف قصاص اشاره رده و نیان داشتهاند( :ااتاا الهت الاثال
قرهوی اخ راثالمم الاعهدیالعءه المب یالااالاعهدیالا القهیالااالوال) (مینیه8168 ،ق.)342 :
قصاص نه معنای آن است ه مجنیعلیه حق خود را یماننذد تعذدی جذانی نذه او ،از وی نذاز
ستاند.
ماده  82قانون مجذازا
جنایا

اسذالمی در تعریذف قصذاص آورده اسذت :قصذاص مجذازا

اصذلی

عمدی نر نف  ،اعضا و منارع است.

دیدگاهها در خصوص شرط استیذان
در خصوص مدخلیت استیاان در اجرای قصاص دو دیذدراه مطذرح شذده اسذت ذه در نیذ نذه
نررسی آن می پردازیم.
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الف) دیدگاه مخالفان استیذان و ادله آن ها

نرخی رقهای متقدم و نیز معاصر استیاان در قصاص را شرط نمیدانند .محقق حلّذی در دو ابذرش
نه این موضوع اشاره نموده است .ایشان در تاب شرایع نیان میدارد :ارر ولذی قصذاص یذف نفذر
ناشد روا است ه ماادر

نه استیفای قصاص نماید ررچه نهتر است از امام انن نگیرد .رفته شذده

اجرای قصاص (ندون انن) جایز نیست و در صور

انجام ولی دم تعزیر میشود و حکم رایذت

در مورد قصاص عضو شدیدتر است(محقق حلی8141 ،ق)683 :؛ ایشان در تذاب مختصذر النذارع
صراحتاً عدم شرطیت انن را نیان رده و قول نه استیاان را نا (قی ) نیان نموده است(محقق حلذی،
8181ق )611 :یر چند از عاار

ایشان در شرایع رایت نه دست میآید.

عالمه حلّی نیز ضمن نیان عاارا

شی طوسی در ماسوط ه دو موضع متفذاو

دارد  -ذه در

ادامه نه تحلی آن خواییم پرداخت -معتقد است نه مقتضای عموم آیه شریفه  33سوره اسری انن
شرط نیست(عالمه حلی8183 ،ق.) 136 :
شهید اول نیز قائ نه این دیدراه است یر چند اخا انن را نهتر میداند(عاملی8184 ،ق.)633 :
شهید بانی یم پ

از نق دیدراه شی طوسی و عالمه ،جواز انجام قصاص نذدون انن را پایررتذه

است(عاملی8183 ،ق .)661 :نرخی معاصرین نیز چنین دیدرایی دارنذد(مرعشذی نجفذی8186 ،ق:
.)331
مهمترین استدالل مخالفان ،اطالق ادلهای است ه حق قصاص را نرای اولیاء دم بانت میدانذد.
نر اساس اطالقا

این ادله ه در ییک یف از آنها قید لزوم اخا استیاان از ولی امر نیامده اباا

آن

نر قائالن نه لزوم انن الزم است.
آیه  33سوره اسری نیان مذیدارد« :االات القهتیالاوءواتاقالیقتدالو ءنتااللولهت ال تءطنا» .نذر اسذاس ایذن آیذه
خداوند نرای ولی مقتول سلطنت قرار داده است تا ارر خواست قصاص نماید و یا خون نها نگیرد
و یا عفو نماید.
ا ثر مفسرین در تفسیر آیه ییک تکلیفی را نرای ولی دم قائ نشدهانذد(طااطاذایی8183 ،ق14 :؛
طارسی ،نی تا)231 :؛ و یکی از مفسرین نیان داشته ه داللت ظایر آیه ما ور نر حق ولی مقتذول
نرای استیفای قصاص ،ندون انن حا م تأ ید دارد(شریف الییجی.)312 :8333 ،
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و الاته نر اساس صدر آیه نف

را ه خداوند شتن آن را حرام رده جزء نه حق نااید شذت

و مفسرین در تایین ایذن نخذش از آیذه مصذادیقی چذون زنذان محصذنه ،ارتذداد و ...را نذام مذی-
نرند(طااطاایی8183 ،ق14 :؛ طارسی.)363 :8333 ،
عالوه نر این روایا

رراوانی نیز نذر حذق اولیذاء دم اشذاره نمذوده اسذت .نذرای مثذال از امذام

صادق(ع) نق شده است :یر

مومنی را نه عمد نکشد از او قصاص رررته میشود ،مگذر ایذن

ه از طرف اولیاء دم نه رررتن دیه رضایت دیند و قات نیز نه پرداخت دیه راضذی ناشذد( لینذی،
8143ق.)616 :
روایا

در خصوص قصاص عضو نیز نه یمین منوال است نرای مثال حلای از امام صذادق(ع)

در خصوص مردی ه چشم زنی را از حدقه نیرون آورده است نق می ند ذه ارذر اولیذاء دم زن
نخوایند ،مجازند چشم زن را نیرون آورند و یف چهذارم دیذه را نذه او ناردازنذد(مجلسذی:8142 ،
.)362
نر اساس آیه مورد نحث و روایا

حق قصاص نه طذور مطلذق متعلذق نذه اولیذاء دم اسذت و

استیاان شرط نیست.
یکی از رقهای معاصر ضمن استناد نه سیره عقال و اخاار نیان میدارد؛ قدر متقین از سیره عقذال
و اخاار این است ه اقدام صاحب حق قصاص نه اجرای آن ندون مراجعه نه ولی امر یا اشذخاص
رمارده شده از سوی او در شریعت ممنوع و غیر مجاز است .نلکه نر شخص یاد شذده الزم اسذت
ه ادعای خویش را نزد ایشان نارد و حق خود را مطالاه ند و اما ینگامی ذه دعذوای خذویش را
نزد ایشان نرد و حکم آن نه نفع او صادر رشت ،دیگر ییک دلیلی وجود ندارد ه الزم نودن اجذازه
را از آنان ،نرای ناز ستاندن حق قصاص بانت ند ،در نتیجه مرجع در مورد چنین شرطی ،اطالقاتی
است ه نر اعتاار نداشتن شرط یاد شده داللت دارند(مومن.)862 :8331 ،
یر چند صدر استدالل ایشان مانی نر اخا حکم قصاص از دادراه صالحه مذورد تأییذد اسذت و
نحث آن راشت اما استناد نه اطالقا
قرار رررته نه دالی زیر صحیح نیست:

آیه قرآن و روایا

ه مورد استناد ایشان و رقهای نسذیاری
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اوالً نمیتوان از اطالق آیه  33سوره اسری عدم شرطیت استیاان را نه دست آورد زیرا آیذه در
مقام نیان حکم لی اختیار ولی دم است و شرطیت انن را نفی نمی ند.
مذیریذرد.

نرخی مفسرین صراحتاً نیان داشتهاند ه استیفای قصاص تحت نظر ولی امر صور

نرای مثال در تفسیر سور آنادی آمده است :اسراف آن است ه نیانن سذلطان قصذاص نذد(سذور
آنادی)8321 :8314 ،؛ مفسر دیگری در نیان عاار
تکلیف ولی امر نه مساعد

«ا الکتاثالانصتوالاق» یکی از مصادیق نصر

الهی را

و یاری نمودن ولی دم در اسذتیفای قصذاص نذر شذمرده اسذت (مذال

حویش8316 ،ق.)112 :
آیه دیگری ه نه تایین این آیه و رهم موضوع مف می ند آیه  831سوره نقره است .خداونذد
در این آیه میررماید« :ایقهاالالذق الاانواالکهبالعءهسسالالقصا الی الالقهتی» نذر اسذاس آیذه خداونذد در قتذ
قصاص مقرر ررموده است .اما موضوعی ه نه نوعی نا نحث مرتاط است اینکه مخاطب ایذن آیذه
چه سی است؟
نسیاری از مفسرین شیعه و سنی مخاطب آیه و اجرا ننده قصاص را ولی امر میدانند.
دو تن از مفسران شیعه جاری ننده قصاص را امام مسلمین یذا سذی مذیداننذد ذه نائذب یذا
نماینده او ناشد(رنانادی8141 ،ق821 :؛ طارسی ،نی تا.)131 :
قرطای نیز نیان میدارد ندون اختالف قصاص در قت را جز ولی امر اجذرا نمذی نذد چذرا ذه
اجرای قصاص و اقامه حدود و موارد غیر از آن وظیفه اوسذت .زیذرا خداونذد یمذو مذومنین را در
مورد اجرای قصاص مورد خطاب قرار داده اما یمه نمیتوانند دست نه این ذار نزننذد .از ایذن رو
حا م و سلطان آن را اقامه خواید رد(قرطاذی)616 :8321 ،؛ و نیذز رفتذه شذده آیذه خطذاب نذه
زمامداران مومنین است ه خداوند نر امام و نائب او قصاص را واجب نموده است(حقی نرسذوی،
نی تا.)611 ،
مالحظه میرردد ه نه تنها نرخی مفسرین از آیه  33سوره اسری شرطیت استیاان را نرداشذت
ردهاند نلکه نسیاری از مفسرین نیز مخاطب آیه  831سوره نقره را حا م میدانند.
ثانیاً از اطالقا

روایا

نیز نمیتوان چنین نرداشتی نمود زیرا از یف سو روایا

در مقام نیذان
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دیگذری ذه در نحذثیذای نعذد

حکم لی حدود اختیار ولی دم میناشد و از سوی دیگر روایا
مورد اشاره قرار خواید رررت اطالق مزنور را تخصیص میزند.
ب) دیدگاه موافقان استیذان و ادله آن ها

نسیاری از رقهای متقدم و معاصر قائ نه این دیدراه میناشند .شی مفید در چنذد موضذع نذه ایذن
نحث اشاره دارد .ایشان در ضمن نیان آیه  33سوره اسری تصریح می ند ه در صور

اباا

قت

و تقاضای قصاص از سوی اولیاء دم زمامدار و سلطان آن را اجذرا مذی نذد(مفیذد8183 ،ق)332 :؛
الاته مقصود ایشان دخالت مستقیم حا م نیست نلکه وجوب اخا اجازه است.
شی در جای دیگر نیان میدارد« :اذاالقهیالالذا الاارتءسالعدتداقال یتاالهااهت الالت الاالهتااالااقهتوخالیتاثالاتهتا ااالقهءت الال
کاثالالرءطاثالقهول الذلت الانت »(یمان)314 :؛ نر این اساس در صورتی ذه اولیذاء دم قصذاص نخوایذد
متولی امر حا م است.
از عاارا

شی طوسی نیز وجوب نرداشت میرردد .ایشان نیان داشتهاند ارر نرای سذی حذق

قصاص بانت شود او حق استیفای آن را ندون انن سلطان ندارد زیرا این حق از تکالیف پیشذوایان
است(طوسی8331 ،ق.)844 :
شی در تاب نهایه نیز یمین دیدراه را مطرح نموده است(طوسی8144 ،ق.)311 :
نا نررسی دیدراه شی طوسی شاید نتوان دیدراه مخالف را نیز از نظر ایشان استنااط نمود زیذرا
در جای دیگری نیان میدارد :ارر نرای شخصی نر عهده دیگری قصاص بانت رردد از یکذی از دو
ررض خالی نیست؛ یا آن ه قصاص در نف

است یذا در مذادون آن ،ارذر در نفذ

نذود ولذی دم

میتواند نه مقتضای آیه شریفه  33سوره اسری حق خود را استیفا نماید(طوسی8331 ،ق.)62 :
نر اساس ظایر این عاار

شی قائ نه جواز استیفای قصاص حتی ندون انن سلطان است .اما

نه نظر میرسد دیدراه ایشان یمان شرطیت انن است و عاار

اخیر اطالقی از این جهت نذدارد و

در واقع در صدد نیان اص تحقق حق قصاص است .نسیاری از رقهای دیگر نیز یمذین دیذدراه را
پایررتهاند(انن ادری 8184 ،ق368 :؛ انوصالح حلای8143 ،ق.)313 :
امام خمینی(ره) در این خصوص نیان می دارد؛ احتیاط نرای ولی دم در صورتی ه تنهذا ناشذد
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عدم جواز ماادر

نه قصاص است مخصوصاً در قصاص عضو مگذر یذا انن والذی مسذلمین(امذام

خمینی ،نی تا.)631 ،
نه نظر میرسد قید اخیر مدخلیتی در موضوع ندارد یعنی خواه ولی دم یف نفر یا نیشذتر ناشذد
مالک مسأله شرطیت انن است اما امام نه این دلی این قید را آورده ه نگوید در مسأله علت تامذه
ه تقاضای قصاص از سوی ولی دم است وجود دارد و رقط انن سلطان ناقی مذیمانذد؛ زیذرا ارذر
ولی دم متعدد ناشد دو علت انن امام و سایر اولیاء دم الزم است.
نسیاری از معاصرین دیگر نیز انن را شرط مذیداننذد(معاونذت آمذوزش قذوه قضذاییه ،نذی تذا:
سوال.)63
رقهای ای سنت نیز چنین دیدرایی دارند نه نحوی ه شی طوسی نیان داشته ه تمامی عامذه
معتقدند قصاص ندون انن امام امکان پایر نیست(طوسی8143 ،ق.)646 :
رفته شد ه نه تنها از اطالق آیه  33سوره اسری نمیتوان شرطیت انن را احراز نمود نلکه آیه
 831سوره نقره نیز میتواند نه عنوان مؤید تلقی رردد.
روایتی از امام ناقر (ع) نه عنوان مستند از سوی موارقان نق رردیده ه ایشان ررمودند« :ات القهءت ال
القصا الأبااالاخاامالیال ق الل الی الالقهیالاالخالوااح »(حر عذاملی8141 ،ق813 :؛ نروجذردی)814 ،8312 ،
یعنی سی ه او را نه ررمان امام قصاص نند دیهای نر او نیست چه در قت و چه در جراحا .
نه نظر میرسد استناد نه این روایت از چند جهت مح تأم است زیرا از یف سو رقها قائ نه
ضعف سند روایت یستند(مرعشی نجفی8186 ،ق )331 :و از سذوی دیگذر پذایرش ایذن روایذت
مستلزم آن است ه نرای استیفا ننده قصاص در صور

عدم انن ،دیه را الزم ندانیم در حالی ذه

سی ملتزم نه این امر نمیشود.
عالوه نر این موارد دیگری را میتوان نه عنوان مستند ن ر نمود.
اول :روایا

عامی ه داللت نر اجذرای مجذازا یذا و حذدود از سذوی حذا م دارد .در ایذن

خصوص روایا

چندی وارد شده است .نرای مثال از امام صادق(ع) منقول است« :اقاات الادتدا الالت ال

ا الاله الادسس»(انن نانویه8183 ،ق36 :؛ حر عاملی8141 ،ق )11 :یعنی نذه پاداشذتن حذدود الهذی در
اختیار سی است ه حکم در دست اوست.
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نرای تمسف نه این دلی ناید اباا
میشود .در اباا

نمود ه حدود نکار ررتذه در روایذت شذام قصذاص نیذز

این موضوع دالی زیر قان طرح است.

 اوالً واژه «الحدود» در روایت جمع محلی نه «ال» است ه اراده عموم می ند و لذاا شذاممطلق مجازا

و عقونت چه حق الناس «قصاص» و چه حق اهلل «حد» و حتی مجازا یای

غیر معین «تعزیرا » میشود.
 -بانیاً در روایا

دیگری نیز واژه حدود در معنای قصاص نه ار ررتذه اسذت نذرای مثذال از

امام صادق (ع) منقول است :امیرالمومنین(ع) نسات نه سی ذه مرتکذب قتذ  ،سذرقت و
شرب خمر شده نود حکم ردند ه حد نخورد( لینی8143 ،ق.)664 :
 -ایشان نرای این سه جرم و از جمله قت از عاار

«حد» استفاده نمودند .عالوه نذر ایذن در

روایت معروف «ادرئوا الحدود نالشاها » نیز یمین رونذه اسذت و نسذیاری از رقهذا لمذه
«حد» را در این روایت عام دانسته ه شام قصاص نیز میشود(عالمه حلی ،نی تا.)128 :
 قانون مجازا -روایا

اسالمی نیز در ماده 864قاعده «درء» را شام قصاص نیز دانسته است.

دیگری نیز این دیدراه را تأیید می ند و در واقع لمه حذد نذه مفهذوم عذام مطلذق

مجازا یا دانسته شده است(حر عاملی8141 ،ق.)63 :
نر این اساس اقامه مجازا یا نر عهده حا م میناشد.
دوم :یمان رونه ه در اص وجوب صدور حکم از سوی محکمه در قصاص نیان شد و تأیید
رردید ه قصاص ندون صدور حکم موجاا

اختالل در نظام را ایجاد می ند در اجذرای قصذاص

نیز نه این دلی میتوان تمسف رد و انتظام حکومت در آن است ه مجازا یا از سوی حا میت
اعمال رردد .این موضوع در قصاص عضو از ایمیت نیشتری نرخوردار اسذت زیذرا در اجذرای آن
دقت و مراقات وی های نرای جلوریری از خطر تلف جانی و تعدی از اندازه الزم است.
نه نظر میرسد نا توجه نه استداللیای رفته شده استیاان در قصاص شذرط مذیناشذد .قذانون
مجازا

اسالمی در ماده  183انن مقام ریاری یا نماینده او را الزم مذیدانذد و الاتذه در مذاده 181

تأ ید می ند ه نااید مراسم استیاان مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصذاص و
محروم شدن او از حق خود شود.
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ضمانت اجرای عدم استیذان
نا پایرش شرط استیاان این سوال مطرح میرردد ه در صور
آیا وی مجازا

عدم تحصی انن از سوی ولی دم

میرردد؟

در اینکه عم ولی دم ،مشمول قصاص و دیه نیست شکی وجود ندارد لاا ولی دم را نمیتذوان
نه ساب قصاص قات ندون استیاان قصاص نمود و یا از وی مطالاه دیذه ذرد زیذرا ادلذه وجذوب
رجوع نه حا م حدا ثر ایجاد تکلیفی مستق در سب انن مینماید.
در خصوص این موضوع نسیاری از رقها قائ نه جواز تعزیر ولی دم یستند (انو صالح حلاذی،
8143ق)316 :؛ و مسذذتند نسذذیاری از آنهذذا عمذذوم قاعذذده «اله زقتااللستیالعدتتیالحتاام» اسذذت(سذذازواری،
8183ق611 :؛ راض لنکرانی8168 ،ق.)611 :
امام خمینی (ره) نیان میدارد« :االلوالل الیءءول الت زقا ،الالس الخقصتا العءهت الاالخ قت » (امام خمینی ،نی
تا )631 :یعنی ارر ولی دم ندون انن اقدام نه قصاص نماید تعزیر میشود لیکن قصاص و دیهای نر
وی نیست.
الاته نرخی رقها در عین پایرش شرطیت اخا انن ،تعزیر را جایز نمذیداننذد(طوسذی8143 ،ق:
.)646
ماده  626قانون مجازا

اسالمی مصوب 8334در عین توجه نه لزوم انن رررتن لیکن ضذمانت

اجرایی نرای آن مشخص نکرده نود .نا این وجود اداره حقوقی قوه قضائیه نیان می دارد :مسذتناد از
مواد  646و  642قانون مجازا
مسلمین در صورتی ضرور

اسالمی و نه صراحت ماده  681یمان قانون ،استیاان از ولذی امذر
دارد ه اولیاء دم نخوایند قات را شخصاً قصاص ننذد .در مذواردی

ه قصاص ندون استیاان انجام رررته یا استیاان شده ،لیکن ولی امر یذا منصذوب او انن نذداره نذه
لحاظ باو

قصاص ،ظایراً نمیتوان عام نه قصاص را قات محسوب نمود ،اما نا توجه نه مسذأله

 2از تاب قصاص ،سی ه در شرایط روق اقدام نه قصاص نموده ناشد ،قان تعزیر است(نظریذه
شماره  32/1/86 – 3/8662اداره حقوقی قوه قضائیه).
نا وجود این نظریه اعمال تعزیر در زمان حا میت این قانون نه دلی اص قانونی نودن جذرم و
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مجازا

نا اشکال حقوقدانان رونرو نود تا آن ه قانونگذاار در سذال  8316در مذاده  164در عذین

پایرش شرط استیاان نرای ولی دم در صور
تاب تعزیرا
تعزیرا

قانون مجازا

عدم اخا آن ،تعزیر مقرر داشت اما نه دلیذ اینکذه

اسالمی تیییر نکرد در این ذه عمذ مشذمول ذدام مذاده از قذانون

است انهام ایجاد شد .الاته نرخی حقدقذدانان عمذ رذرد را مشذمول م ( 286در قصذاص

نف ) و ( 281در قصاص عضو) میدانند(میر محمد صادقی)813 :8316 ،؛ اما این دیدراه صذحیح
نیست زیرا مواد مورد اشاره مرنوط نه قات یا جانی است ه قصاص وی نذه دالیلذی امکذان پذایر
نیست و نمی توان ماده مورد نحث را نه موضوع انن تسری داد؛ لاا الزم است قانونگاار در اصالح
قانون تعزیرا

نه پیش نینی این مورد ایتمام ورزد.

نتیجهگیری
مهمترین نتایج پ ویش حاضر عاار

است از:

 نا وجود آیه  33سوره اسری حکم نه قصاص و اجرای آن نر عهده حکومذت اسذت و آیذهتنها در مقام تا ید نر حق اولیا دم می ناشد و نه نفی وظیفه از حا میت.
 نرخی رقهای متقدم و نیز معاصر استیاان در قصاص را شرط نمی دانند و نه اطالق ادله ایه حق قصاص را نرای اولیا دم بانت می داند استناد می نند لیکن نر اساس دیدراه دیگذر
ه مورد پایرش ماده  183قانون اسالمی قرار رررته استیاان در قصاص شرط می ناشد.
 قانون سانق نا وجود پایرش شرط استیاان در قصاص مطلقا ضذمانت اجرایذی نذرای عذدماخا انن تعیین ننموده نود ه این اشکال در قانون مجازا

اسالمی مصوب  16ررع شذد و

در ماده  164نرای تخطی از آن تعزیر تعیذین رردیذد لذیکن میذزان آن از سذوی قانونگذاار
مشخص نشد و طاعا الزم است نه دلی تعارض نا اص قانونی نذودن جذرم و مجذازا
اصالح قانون تعزیرا

نه این مهم توجه رردد.

در
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منابع و مآخذ
 .8انن ادری  ،م ،السرائر ،چ دوم ،درتر انتشارا
 .6انن نانویه ،م ،الخصال ،چ اول ،انتشارا

اسالمی8184( ،ق).

جامعه مدرسین.)8326( ،

 ،__________ .3من ال یحضره الفقیه ،چ دوم ،درتر انتشارا

اسالمی8183( ،ق).

 .1انن منظور ،م ،لسان العرب ،چ سوم ،دارالفکر8181( ،ق).
 .6انو صالح حلای،

 ،الکافی فی الفقه ،چ اول ،تانخانه امام امیرالمومنین(ع)8143( ،ق).
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 .1حرعاملی ،م ،وسایلالشیعه ،چ اول ،مؤسسه آلالایت8141( ،ق).
 .1حقی نرسوی ،ا ،تفسیر روح البیان ،دارالفکر( ،نی تا).
 .84راغب اصفهانی ،ح ،مفردات الفاظ قرآن ،چ اول ،نشر دارالعلم8186( ،ق).
 .88زنیدی ،س ،تاجالعروس من جواهر القاموس ،چ اول ،نیرو  :نشر دارالفکر8181( ،ق).
 .86سازواری ،س  ،مهذب االحکام ،چ چهارم ،موسسه المنار8183( ،ق).
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 .81شریف الییجی ،م ،تفسیر الهیجی ،چ اول ،تهران :درتر نشر داد.)8333( ،
 .86طااطاایی ،م ،المیزان فی تفسیرالقرآن ،چ دوم ،قم :درتر انتشار
 .82طارسی ،ف  ،مجمع البیان ،چ سوم ،انتشارا

اسالمی8183( ،ق).

ناصرخسرو( ،نی تا).

 ،______________ .83تفسیر جوامعالجامع ،چ اول ،انتشارا

دانشگاه تهران.)8333( ،

 .81طاری ،م ،جامع البیان ،چ اول ،دارالمعرره8186( ،ق).
 .81طریحی ،ف ،مجمع البحرین ،چ سوم ،تانفروشی مرتضوی8183( ،ق).
 .64طوسی ،م ،الخالف ،چ اول ،انتشارا

اسالمی8143( ،ق).
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 ،______ .66النهایه ،چ دوم ،دار الکتاب العرنی8144( ،ق).
 ،_________ .63تهذیب االحکام ،چ چهارم ،دارالکتب االسالمیه8143( ،ق).
 .61عاملی (شهید اول) ،م ،اللمعه الدشقیه ،چ اول ،دارالتراث8184( ،ق).
 ،__________ .66غایه المراد ،چ اول ،انتشارا

درتر تالییا

اسالمی8181( ،ق).

 .62عاملی (شهید بانی) ،ز  ،الروضه البهیه ،چ اول ،نشر داوری8184( ،ق).
 ،__________ .63مسالکاالفهام ،چ اول ،مؤسسه المعارف االسالمیه8183( ،ق).
 .61عالمه حلی ،ح ،ارشاد االذهان ،چ اول ،درتر انتشارا

اسالمی8184( ،ق).

 ،___________ .61تحریر االحکام ،چ اول ،موسسه آل الایت( ،نی تا).
 ،___________ .34مختلف الشیعه ،چ دوم ،درتر انتشارا

اسالمی8183( ،ق).

 .38راض لنکرانی ،م ،تفصیل الشریعه -قصاص ،چ اول ،مر ز رقهی ائمه اطهار8168( ،ق).
 .36رخر المحققین ،م ،ایضاح الفوائد ،چ اول ،موسسه اسماعیلیان8331( ،ق).
 .33ریومی ،ا ،المصباح المنیر ،چ اول ،منشورا

دار الرضی( ،نی تا).

 .31قرطای ،م ،الجامع الحکام القرآن ،چ اول ،انتشارا
 .36لینی ،م ،الکافی ،چ چهارم ،انتشارا

ناصرخسرو.)8321( ،

دارالکتب االسالمیه8143( ،ق).

 .32رنانادی ،س ،تفسیربیان السعاده فی مقامات العبااده ،چ دوم ،مؤسسذه االعلمذی للمطاوعذا ،
(8141ق).
 .33مجلسی ،م  ،بحاراالنوار ،چ اول ،دار احیاء التراث العرنی8143( ،ق).
 .31مجلسی ،م ،روضه المتقین ،چ دوم ،قم :موسسه وشاناور8142( ،ق).
 .31محقق حلّی ،ن  ،شرایع االسالم8141 ،ق ،موسسه اسماعیلیان8141( ،ق).
 ،________ .14مختصر النافع ،چ ششم ،موسسه المطاوعا

الدینیه8181( ،ق).

 .18مرعشی نجفی ،ش ،القصاص علی ضوء القران و السانه ،چ اول ،انتشذارا
مرعشی8186( ،ق).

تانخانذه آیذه اهلل

استیذان در قصاص183  ...........................................................................................................................................

 .16معاونت آموزش قوه قضذائیه ،گنجینه آراء فقهی قضایی ،نذی تذا ،درتذر آمذوزش روحذانیون و
تدوین متون رقهی.
 .13مینیه ،م  ،فقهاالمام صادق (ع) ،چ دوم ،مؤسسه انصاریان8168( ،ق).
 .11مفید ،م ،المقنعه ،چ اول ،نگره جهانی شی مفید8183( ،ق).
 .16مال حویش ،ع ،بیان المعانی ،چ اول ،مطاقه الترقی8316( ،ق).
 .12مومن ،م" ،اجازه ولی امر در انجام قصاص" ،مجله رقه ای نیت ،شماره .)8331( ،3
 .13میر محمد صادقی ،ح ،جرائم علیه اشخاص ،چ سیزدیم ،نشر میزان.)8316( ،
 .11نجفی ،م ،جواهر الکالم ،چ یفتم) ،دار احیا التراث العرنی8141( ،ق).
 .11نراقی ،ا ،مستند الشیعه ،چ اول ،موسسه آل الایت8186( ،ق).

