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 چکیده

، اما گاه در اتفاقی نادر کنند های سالب حیات، حقِ حیات را از مجرم سلب می مجازات
ظاهر علیه ٌ م حیات در محکومیید موتِ مجرم توسط پزشک قانونی عالیبا وجود تأ
شود این است که آیا امکان اجرای مجدد حکم وجود  الی که مطرح میؤس. خواهد شد

  است،علیه از اجرای مجازات اول متحمل شدهٌ هایی که محکوم دارد و تکلیف آسیب
 به پیروی از نظر مشهور 438 در مادۀ 1392چیست؟ قانون مجازات اسالمی مصوب 

 در این .ده استکردر قصاص نفس مشخص  صرفاً رافقها، وضعیت آثار بقای حیات 
 آثار بقای حیات را در سایر ،نوشتار ضمن نقد مبنای فقهی و تحلیل مادۀ مذکور

به این نتیجه   وایم بررسی کرده) اعدام، صلب، رجم(های سالب حیات  مجازات
ها، اگر پزشک قانونی مرگ مجرم را تأیید کند و صحت  ایم که در این مجازات رسیده
جایز  اجرای مجدد حکم ،دشوحکم نیز توسط مقام قضایی مجری حکم اعالم اجرای 
ای هم از اجرای مجاز یا غیرمجاز اولیۀ حکم وارد   اگر صدمهزمینه، در همین نیست
 .آید وجود نمی به حق قصاص یا دیه برای مجرم ،شود
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 مقدمه
های سـالب حیـات و     ها مبین این واقعیت است که در مورد اعمال مجازات          تاریخ مجازات 

 گاه توافق نظر وجـود نداشـته اسـت و هرچنـد کـه               هیچها   چگونگی اجرای این مجازات   
شـده اسـت    هایی در بسیاری از کشورهای دنیا عمالً محقـق           امروزه حذف چنین مجازات   

گذشته از صحیح یا غلط بودن چنین (قوق کیفری ایران  در ح)65: 1391هود و هویل، (
های سالب حیات یعنی قصاص نفس، رجم، صلب و اعدام   همچنان مجازات )هایی مجازات

ناپذیر بودن و سلبِ حـقِ حیـات از          ها برگشت  ترین ویژگی این مجازات    واضح .دنوجود دار 
، گاهی  1دشونمنتج به مرگ      باید های سالب حیات   اما با اینکه مجازات   . علیه است ٌ  محکوم

آید کـه بـا      وجود می  شود و این بحث به      و حیات مجرم سلب نمي     2افتد چنین اتفاقی نمی  
شده قلمداد کرد یا اینکه چون در هر         حکم را اجرا  باید  چنین محکومی چه باید کرد؟ آیا       
 باید مجدداً به اجراي آن مبادرت کرد؟ با مطالعۀ        است،  صورت سلب حیات، محقق نشده      

اجـرای  (ابیم که قانونگذار برای اولین بـار در ذیـل فـصل دوم              ی  سیر قوانین کیفری درمی   
 تکلیفِ آثار بقای حیات را      1392 قانون مجازات اسالمی     438با وضع مادۀ    ) قصاص نفس 

 اسـت کـه     3 برگرفتـه از روایتـی     مـذکور مادۀ  . ده است کرصرفاً در قصاص نفس مشخص      
ایـن روایـت از جهـاتی همچـون         . شـود   حسوب مـی  ممبنای فتوای مشهور فقهای امامیه      

هـر روی وضـع      بـه . مرسل بودن، داللت عقلی و حجیت شهرت روایی مورد مناقشه است          

                                                                                                                                            

 293شالق موضوع مادۀ نامۀ نحوۀ اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و   آیین18طبق مادۀ . 1
پس از اجرای حکم چنانچه «: 1378های عمومی و انقالب در امور کیفری  قانون آیین دادرسی دادگاه

به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد اطمینان به مرگ حاصل شود، از محل اجرای حکم خارج 
علیه باید  ای نشده که محکومٌ هنامۀ مذکور اشار ضمناً در آیین. »...شود و جسد تحویل پزشکی قانونی می

 .آویز بماند چه مدت حلق
ایشان در پاسخ سؤال گزارشگر که از لحظۀ . توان به سرگذشت نیازعلی اشاره کرد عنوان نمونه مي به. 2

تا پیش از آنکه حلقۀ طناب را به گردن بیندازند هنوز امیدهایی در : گوید اعدام چه به یاد داری؟ می
مطمئن : گفتند می! پرسیدم پس کی؟ می. بخشند گفتند بستگان مقتول تو را می  میدلم بود، به من

افتاد، با خودم  حتی وقتی که حلقۀ دار به گردن می. نگاه به چشم آنها دوخته بودم! باش پای چوبۀ دار
در ). 385: 1392میرمحمد صادقی، : نقل از. (»...کنند  بخشند، گذشت می گفتم االن من را می می
 یک حمل دلیل به که بجنوردی سالۀ 37  اتفاق افتاده بود، قاچاقچی1392رد مشابهی که در سال مو

 حکم اجرای از پس روز یک اما .شد آویخته دار به بود، اعدام حکم منتظر شیشه، مخدر مادۀ کیلوگرم
 ).1392بهار نیوز، (شد  منتقل بیمارستان به درمان برای حیاتی، عالیم مشاهدۀ با اعدام

 . آید است که متن کامل آن در ادامه مي عثمان بن منظور روایت ابان. 3
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 تا حدودی ابهاماتی را که در مورد آثار بقای حیاتِ محکوم به قـصاص نفـس                 مذکورمادۀ  
 تأمالت و    اما گذشته از اینکه در مبنای فقهی مادۀ مذکور          کرده است،  مطرح بود، برطرف  

هـای    فراوانی وجود دارد، حکم ِفروض مشابه دیگر مسئله یعنی سایر مجـازات            هایانتقاد
االت ؤسـ . در قانون مجازات اسالمی مـشخص نیـست       ) اعدام، رجم و صلب   (سالب حیات   

نِ بـه   ام حیـات در محکومـ     یـ اصلی در بحثِ مطروحه این است که در صورت ظهـورِ عال           
امکان اجرای مجدد حکم وجـود دارد یـا خیـر و ثانیـاً در                اوالً   ،های سالب حیات   مجازات

 آیا حق قصاص یا دیه برای مجرم        ،ای غیرمجاز باشد   گونه موردی که اجرای حکم اولیه به     
ابتـدا آثـار بقـای      در    کـه   حاضر شامل دو بخش اصلی اسـت       ۀشود یا خیر؟ مقال    ثابت می 

 از  های سالب حیـات را     حیات در قصاص نفس و سپس آثار بقای حیات در سایر مجازات           
 . کنیم می بررسي منظر فقه امامیه و حقوق کیفری

  
 آثار بقای حیات در قصاص نفس. 1
 در فقه امامیه . 1. 1
 توقف اجرای قصاص نفس مجدد بر قصاص عضو از ولی دم. 1. 1. 1

ال هـستیم کـه آیـا اجـرای قـصاص نفـس             ؤدر این بخش در صدد پاسخگویی به این س        
 برای پاسخ به ایـن      . یا خیر   منوط است  ضو از ولی دم یا اخذ دیه از او         بر قصاص ع   ،مجدد
ابتدا احادیث واصله را بیان و سپس روایت مـورد بحـث را از منظـر علـم رجـال،            پرسش

 .درایه و فقه الحدیث تحلیل خواهیم کرد
 

 بیان احادیث: الف
کـه  ) ع( یا امام صـادق      )ع(بن عثمان از کسی که او را خبر داده است از امام باقر                از ابان 
 را کشته بود، نزد عمربن خطاب آوردند، عمر او را بـه             ی را که برادر مرد    یمرد«: فرمودند

کرد   ی که فکر م   ی آن مرد هم قاتل را زد تا حد        ،برادر تحویل و دستور داد که او را بکشد        
 تـا آنکـه   اش کردند  معالجه، داردی دیدند که رمق، او را به منزلش بردند.او را کشته است   

 یتو قاتل برادر منـ    : خوب شد، چون از منزل بیرون آمد، برادر مقتول او را گرفت و گفت             
، قاتل را نزد عمر     یا  تو یک بار مرا کشته    :  او به آن برادر گفت     .و من حق دارم تو را بکشم      
: گفت یکه م یآن مرد از نزد عمر بیرون آمد، در حال . را بکشد   آورد، عمر دستور داد که او     

) ع(او در بـین راه بـا امیرالمـؤمنین          .  مردم به خدا سوگند او یک بار مرا کشته اسـت           یا
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شتاب مکن تا من نزد     : حضرت فرمود . برخورد کرد و گزارش جریان خود را به امام گفت         
 یا: عمـر پرسـید   . حکم در این مورد چنین نیـست      : حضرت نزد عمر رفت و فرمود     . تو بیایم 

این شخص باید از برادر مقتول، اول آنچه با او کرده، : فرمودابوالحسن حکم چیست؟ حضرت 
ولی دم هم که دیـد اگـر از او قـصاص            . تواند او را بکشد    قصاص کند، پس از آن، ولی دم می       

؛ 278 :10  ج،1407طوسـی،  (  »1 خودش خواهد مُرد، عفو کرد و همدیگر را رها کردند ،شود
 روایـت ). 125 :29  ج ،1409؛ عاملی،   174 :4  ج ،1413؛ صدوق،   360: 7  ج ،1407کلینی،  
که از وجود دارد  ی در روایتیبن سلیمان طائ بن عامر احمد  دیگری با همین مضمون از     طویل

  ).365: 1379ابن شهرآشوب مازندرانی،  (2کرده است نقل) ع(امام رضا 
 
 رجال الحدیث :ب
 آمده مختلف طرق به کافی و فقیه تهذیب، در روایت این سند مقدمان، روایی جوامع در

 بـن   علـی  شیخ، طریق در تهذیب در. شوند می ختم عثمان بن  ابان به سند سه هر است و 
 مهزیـار  بن  علی همان که مهزیار بن  علی. است عثمان بن  ابان و عبدهللا بن  ابراهیم مهزیار،
 و اسـت  روایت واسع اینکه ضمن قرار دارد،  توثیق مورد رجالی کتب در است که  اهوازی

 :1373 طوسـی،  ؛253 :1365 نجاشـی،  (دارد صـحیحی  اعتقـادات  و نیست او بر نیطع
 نـدارد  وجود توثیقش بر نصی عبدهللا بن  ابراهیم مورد در). 92 :1411 حلی، عالمه ؛360

 وجـود  هـم  تضعیفش بر نصی اینکه ضمن) 225 :1 تا، ج  بی خویی، ؛48 :1427 حکیم،(
 هـای  نـسخه  از بعضی در نیز عثمان بن  ابان خصوص در. است مجهول به ملحق لذا ندارد،
 محقـق  کـه   حـالی  در) 375 :1409 کشی، (است مذهب ناووسی او که آمده کشی کتاب

 نزد که کشی کتاب از ای نسخه در گوید می) 323 :9 ، ج 1403محقق اردبیلی،   (اردبیلی  
 در یشـک  هیچ و شده واقع تصحیف مورد و ناووسیه از نه است، قادسیه از ابان است، من
 بـن   ابـان  نیـز  این از گذشته است؛ »االحسن من احسن «عثمان بن ابان و نیست مورد این

 ؛21 :1381 حلـی،  عالمـه  (شـود   محسوب می  اجماع اصحاب جزو البجليّ االحمر عثمان
                                                                                                                                            

 .است) ع(احدهما در متن اصلی روایت مضمر نیست، بلکه مراد حضرت باقر یا صادق  .1
: 101، ج 1410مجلسی دوم، (این روایت به نقل از شهرآشوب در کتب روایی دیگری نیز آمده است . 2

ضمناً این حدیث در کتب ). 258: 31، ج 1429؛ بروجردی، 254: 18، ج 1408؛ محدث نوری، 386
بن عثمان است که ظاهراً معارضی با روایت ابان  اربعه ذکر نشده ولی مضمون آن همان روایت ابان

کدام از فقها نبوده است و سند آن نیز معلوم  ندارد، ولی با توجه به اینکه روایتِ مناقب مورد عمل هیچ
 .د مالک صدور حکم شرعی باشدنیست، نبای
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: 1342 داوود، ابـن  ؛46 :1 ، ج1418 تفرشـی،  ؛375 :1409 کـشی،  ؛146 :1 تا، ج  بی خویی،
 از بعضی که است تعجب جای و ندارد وجود شکی گونه  هیچ ابان نبود ثقه در بنابراین) 235

 از و انـد   کرده توثیق را او رجالی کتب از بسیاری که چرا اند، دانسته ضعیف را ابان  متأخرین
 آورده صـحیح  طور   به مشیخه در را ابان تا خود طریقۀ فقیه صاحب. دانند می اجماع اصحاب
 رجـالی  کتب در ابراهیم بن  علی که دارد، وجود ابیه عن مابراهی بن  علی کافی طریقِ در. است
 از مـراد  .)260 :1365 نجاشی، (است کلینی شیخ استاد و قمی تفسیر صاحب و شده توثیق
 فقها از بعضی نشده است،  توثیق صریح صورت  به هرچند که است قمی هاشم بن  ابراهیم ابیه

دارد  وجـود  منقـول  اجمـاع  او مـورد  در حتـی  و انـد  کـرده  اقامـه  وثاقتش بر بسیاری دالیل
 از). 1110 :4 ، ج 1419 زنجـانی،  شـبیری  ؛289 :1 تـا، ج   بی خویی، ؛46: 1388 سبحانی،(

 مـورد  در جـز   بـه  که گفت توان می شد، بیان مذکو حدیث الرجال علم مورد در آنچه مجموع
  .هستند موثق روات شده، بیان دیگرِ طرق در عبدهللا بن ابراهیم وثاقت

 
 رایه الحدیثد: پ

نظـر دارنـد، مـشهور فقهـای          فقهای امامیه در مورد مسند یا مرسل بودن روایت اختالف         
مجلـسی دوم،  ( امامیه معتقدند که روایت مذکور مرسل و بر همین اساس ضـعیف اسـت             

 ،1408؛ محقق حلی،    175: 2 ج   ،1422؛ خویی،   184: 2، ج   1404 ؛594 :16  ج ،1406
؛ تبریــزی، 227 :5  ج،1407؛ حلــی اســدی، 304 :28  ج،1413؛ ســبزواری، 218 :4 ج

؛ فاضـل   629 :3  ج ،1413 حلـی،    ه؛ عالمـ  631 :1387؛ فخرالحققین حلی،    275 :1426
 :1427؛ طباطبایی الحکیم، 265 :15  ج،1413؛ الجبعی العاملی، 622 :2  ج،1417آبی، 

: اوالًکـه     چـرا  ،روایت مـسند اسـت    که   در مقابل عدۀ معدودی به دالیلی معتقدند         .)47
روایت ابان در فقیه بدون ارسـال       : ثانیاً ؛اند مشایخ ثالثه این روایت را در کتب خود آورده        

 ؛ماننـد مـسانید ایـشان اسـت       ) بن عثمـان   ابان(مراسیل اصحاب اجماع    : ثالثاً است؛   آمده
 :42،  1404نجفـی،   (شـود    مرسله بودن روایت با شهرت و عمل فقهـا جبـران مـی            : رابعاً
گذشـته از اینکـه کـامالً       ). 5 :1386 ؛ مظاهری،    481 :10  ج ،1406ی اول،   ؛ مجلس 341

 زیرا احادیث   نیست، ضعف روایت    ابرمبرهن است که صرف وجود روایت در کتب اربعه ج         
 شیخ با یک ارسال بعد      1الصدور نیستند، روایت ابان در تهذیبِ      موجود در این کتب قطعی    

                                                                                                                                            

ا ع .1 حَدِهِمَ رَهُ عَنْ أَ خْبَ مَّنْ أَ انَ عَ مَ انِ بْنِ عُثْ بَ هِ عَنْ أَ رَاهِیمَ بْنِ عَبْدِاللَّ زِیَارَ عَنْ إِبْ طوسی، ...(عَلِيُّ بْنُ مَهْ
 ).278: 10، ج 1407
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 شیخ طریق خود را ،عد از ابان ذکر شده و در فقیه با دو ارسال قبل و ب1از ابان و در کافی
امـام صـادق یـا کـاظم        ( بدون اینکه همراه به یکی از دو امام معاصرِ با ابـان              2در مشیخه 

. شـود   محـسوب مـی    روایت مرسـل     نظر که از این     کرده است،  ذکر   ،باشد) علیهما السالم 
که این تعبیر ارسالی    » نبن عثما  و فی روایت ابان   « : است ضمن اینکه در فقیه چنین آمده     

بنابراین در هر سه طریـق روایـت مرسـل        . بن عثمان تفاوت دارد    است و با تعبیر قال ابان     
شود کـه آیـا مرسـالت اصـحاب           مطرح می  پرسشیاما با وجود مرسل بودن روایت       . است

 پاسـخ قطعـی     زمینـه در ایـن    . مانند مسانید ایشان است یا خیـر      ) بن عثمان  ابان(اجماع  
 ضـعف  سـبب  چـون ارسـال   ،درست عدم اعتبار آنهاست که رسد نظر می ارد و به وجود ند 

 . 3د شوشده نیست تا وثاقت او روشن است و راوی محذوف شناخته
 
 )نظریۀ مطلق و تفصیلی(فقه الحدیث : ت
 و  انـد   کـرده  عمـل    ابـان اساس نظریۀ مطلق بعضی از فقهای امامیه به اطـالق روایـت              بر

 ولـی دم او را بـا ضـربه یـا ضـربات              و کنـد  را به ولی دم تسلیم       اگر حاکم قاتل  : معتقدند
د و بهبود یابد و سپس ولی دم شومتعدد بزند و به گمان اینکه مرده رهایش کند و مداوا      

 جراحـات  دلیل شرطی که ولی دم به   به ،گیرد  قصاص انجام می   کند،تقاضای قصاص نفس    
؛ 451 :3  ج ،1412 حلـی،    محقـق (د  کنـ د یـا دیـۀ آن را پرداخـت          شـو واردشده قصاص   

 شـیخ طوسـي و      ،د ش که مالحظه  طور همان). 438 :1408؛ حمزه،   774 :1400طوسی،  
 یعنی بر خـالف نظریـۀ تفـصیلی         ؛اند دهکر عمل    ابان گروهی از پیروانش به مطلق روایت     

معتقدند تفاوتی وجود ندارد که ولی دم در اجرای اولیۀ قـصاص نفـس عملـی مجـاز یـا                    
 متوقف بر قصاصِ عضو از ، داده باشد و در هرصورت قصاصِ نفس مجدد غیرمجاز را انجام  

بن عثمان با توجه     دن به اطالق روایتِ ابان    کر اما باید توجه شود که عمل        .4ولی دم است  

                                                                                                                                            

ابِهِ عَ. 1 حَ ْعضِ أَصْ بِیهِ عَنْ بَ اهِیمَ عَنْ أَ رَ ا ععَلِيُّ بْنُ إِبْ دِهِمَ حَ نْ أَ رَهُ عَ خْبَ نْ أَ مَّ انَ عَ مَ انِ بْنِ عُثْ بَ کلینی، ...(نْ أَ
 ). 360: 7ج  ،1407

د بن حسن : کند گونه بیان می شیخ صدوق در مشیخه طریق خود را این. 2 ه عنه  یرضـ محمّ  از ـاللّ
د ار از یعقوب محمّ وب بن حسن صفّ دبن هاشم بن نوح و ابراهیم بن یزید و ایّ ار همگ  و محمّ  یبن عبد الجبّ

د  ).484: 4، ج 1413صدوق، (بن عثمان احمر  از ابانیبن یحی  عمیر و صفوانیبن اب از محمّ
بنیاد . شناسی حدیث آسیب. حسن ربانیمحمد: ک برای ارزیابی دیدگاه مخالف با نظر نگارنده ن. 3

 .62: 1390های اسالمی آستان قدس رضوی،  پژوهش
بته اگر قائل شویم که شیخ طوسی در کتابِ النهایه در مقام بیان فتوا نبوده و صرفاً مضامین روایات ال. 4

 .اند، با این وصف محل خدشه نسبت به نظریۀ مطلق وجود ندارد کرده را در کتاب مذکور بیان می
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کـه متعاقبـاً بـه آن اشـاره         (به عدم صراحت اطالق آن و مخالف بودنش با قاعـدۀ عقلـی              
فس مجدد توسـط ولـی دم بـه قـصاص            زیرا اجرای قصاص ن    ، مشکل است  )خواهیم کرد 

، بنابراین حـداقل نظریـۀ تفـصیلی ظابطـۀ مـستدل و         است دهمشروط ش عضو از ولی دم     
 .دکن تری را نسبت به این نظریه بیان می روشن

که تقریباً مشهور فقهای امامیه بـه مـضمون         کرد   نظریۀ تفصیلی باید اذعان      زمینۀدر  
 با ایـن تفـاوت کـه        ،اند  را مورد تفصیل قرار داده     اند و آن   کردهبن عثمان عمل     روایتِ ابان 

 1قائل به نظریـۀ تفـصیلی     آن  بعضی با قبول صحت روایت و بعضی دیگر با کنار گذاشتن            
قصاص نفس برای مرتبۀ دوم برای ولی دم وجود نـدارد تـا             : اند، گروه اخیر معتقدند    شده

بـر    ایـن مـضمون بنـا      د و شوقصاص  است،  ده  کر جراحاتی که وارد     دلیل  اینکه ولی دم به   
 این است که    2 و ابان ضعیف و سند روایت نیز مرسل است؛ اقرب          بودهبن عثمان    روایت ابا 

 دلیـل   ولی دم به،گیرد اگر ولی دم جانی را با آلتی زده است که با آن قصاص صورت نمی         
ا اما اگر ولی دم قاتل را ب       پردازد، می شود یا دیه    قصاص می  کرده است، جراحاتی که وارد    

صورت ولـی دم بـدون اینکـه         گیرد که در این    آلتی زده است که با آن قصاص صورت می        
؛ 218 :4  ج ،1408محقـق حلـی،     ( دکنـ تواند دوباره از جـانی قـصاص          می ،قصاص شود 

 ،1417؛ فاضل آبـی،     539 :2  ج تا، ؛ موسوی الخمینی، بی   300 :2  ج ،1418محقق حلی،   
؛ 227 :5  ج،1407حلــــی اســــدی، ؛ 269 :3  ج،1413؛ عالمــــه حلــــی، 622 :2 ج

؛ فاضــل لنکرانــی، 82 :3  ج،1423 الغطــاء، ؛ کاشــف631 :1387فخــرالمحققین حلــی، 
؛ فاضل  442 :13  ج ،1403؛ اردبیلی،   268 :15  ج ،1413؛ الجبعی العاملی،    353 :1421

فقهـا بـا قبـول صـحت روایـت           در مقابل بعضی دیگـر از     ). 175 :11  ج ،1416اصفهانی،  
اند، استدالل این دسته از فقها به چند دلیل           معتقد به نظریۀ تفصیلی شده     بن عثمان  ابان
بـن    ابـان  :ثانیـاً  ؛دشـو    مرسله بودن روایت با شهرت و عمل فقها جبـران مـی            :اوالً: است

توان آن    لذا می  ،روایت ابان در اطالق صراحت ندارد      :ثالثاً ؛عثمان از اصحاب اجماع است    
؛ 6 :1386مظاهری، (گیرد  صورت غیرمجاز انجام می  بهکه قصاص حمل کرد را بر موردی

  ج ،1412؛ روحانی،   312 :16  ج ،1418؛ حائری طباطبایی،    342 :42  ج ،1404،  3نجفی
                                                                                                                                            

ای هم در این  عده). 304: 28، ج 1413سبزواری، (اند  بعضی با تردید نظریۀ تفصیلی را پذیرفته .1
؛ حلی اسدی ،  451 :4 ، ج1404 حلی، سیوری( اند مسئله توقف و فقط اقوال مسئله را بیان کرده

 ). 728: 3، ج 1416 ؛ اعراج الحسینی، 435 : 5، ج 1410
 .در مورد قائلین این نظریه کنار گذاشتن روایت است» اقرب«و » اشبه«هایی مانند  وجه وازه. 2
طور که در ادامه خواهیم دید،  اما همان. اند در این مورد اجماع را ممکن دانسته) 342: 42، ج 1404(ر صاحب جواه. 3

 .توان پیرامون اجماعی بودن مسئله سخن گفت تحقق شهرت در این مسئله مخدوش است، بنابراین به طریق اولی نمی
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بعضی دیگر از فقها ظاهراً به مـضمون        ). 440 :3  ج ،1409؛ طباطبایی حائری،    137 :26
د و تفـصیل خـود را بـر         ان کرده  عمل  ) روایتِ احمدبن عامر بن سلیمان طائی     (روایت دوم   

 بـه   بایـد ). 405 :3 ج،1410ابن ادریـس،    ( »وسیله«اند، نه    داده قرار» تعداد ضربه «مبنای  
تعـداد  «یـا   » وسـیله «که فقط     که محدود کردن موردِ تقیید به حالتی       کرداین نکته اشاره    

د دن چنین تقییدی به مـوار     کر زیرا مضیق    ، خالی از اشکال نیست    ،بگیرد بر را در » ضربه
 و اگر قائل شویم که تقییـد وضـعیتی اسـت کـه ولـی دم در                  ردشده دلیل روشنی ندا    یاد

 اعم از اینکه وسیله، محل ضربه زدن و         ،دکنطور غیرمجاز اقدام     کیفیت اجرای قصاص به   
 زیرا ترجیحی وجود ندارد بـر       ،تر است   چنین تقییدی دقیق   ،تعداد ضربات غیرمجاز باشد   

  .غیرمجاز باشد» ضرباتِ«یا » لهوسی«اینکه فردِ تفصیل فقط 
مشهور فقهایی که با کنار گذاشتن روایتِ ابان بـه مـضمون            مشخص نیست استدالل    

 بـر قاعـده یـا روایـت         چرا که نظریۀ تفصیلی بنا     ، بر چه اساسی است    د،دنکرروایت عمل   
  زیرا ایـن گـروه از      ، عمل به مضمون روایت معنایی ندارد      ،اگر بر مبنای روایت باشد    . است

 ،دانند و اگر بر اساس قاعدۀ عقلـی باشـد          طور صریح روایت را مرسل و ضعیف می        فقها به 
 ولی دم را مستحق قصاص عضو و توقف قصاص نفس دوبـاره از قاتـل را موکـول بـه      باید

کـه قـصاص نفـس را         چرا که مجازات ولی دم در مواردی       ،قصاص عضو از ولی دم ندانند     
 بنابر فتـوای بـسیاری از همـین فقهـا حـداکثر تعزیـر               دهد ای غیرمجاز انجام می    شیوه به

 زیرا گذشته از اینکه قاتل نسبت به ولـی دم مهدورالـدم نـسبی اسـت، ترجیحـی          1،است
 قاتـل کـشته     یـا که ولی دم قاتل را مثله کند و قاتل کشته شـود              وجود ندارد بین حالتی   
.  تعزیـر اسـت     صورت گرفته که عقوبـت آن      ی حداکثر فعل حرام   ،نشود، در هر دو صورت    

بنابراین استدالل آن دسته از فقیهان کـه نظریـۀ تفـصیلی را بـا کنـار گذاشـتن روایـت                     
بـن    چندان روشن نبوده و حداقل فقهایی که با مـسند دانـستن روایـتِ ابـان                ،اند پذیرفته

ایـن  اما بـا وجـود      . اند  کرده تری را بیان    نظرِ ضابط  ،اند عثمان قائل به نظریۀ تفصیلی شده     
زیرا به نظـر مـا مـستند قـرار دادن           . رسد این نظریه هم خالی از اشکال نباشد        مینظر   به

 چنانکـه در علـم اصـول هـم بـه            نیست، راهگشا   ،عمل مشهور به روایتی که مرسل است      
                                                                                                                                            

تا،  ؛ موسوی الخمینی، بی214 :4، ج 1408محقق حلی، (بعضی معتقدند که مثله کردن جایز نیست  .1
این گروه از فقها برای مثله کردن حتی تعزیر را هم در نظر نگرفتند و ظاهراً روایات وارده ) 536: 2ج 

اند، در مقابل بعضی از فقها برای مثله کردن مجازات تعزیر در نظر  را حمل بر بیش از کراهت نکرده
؛ 174: ق1410؛ مدنی کاشانی، 438: 3، ج 1409؛ 305: 16، ج 1418حائری طباطبایی، (اند  گرفته

 ). 433: 5، ج 1426؛ بهجت، 299: 42، ج 1404نجفی، 
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کنندۀ ضعف روایت نیـست و پیـروی از     شهرت جبران،از طرف دیگر. 1تفصیل آمده است  
. یـل اسـتوار و محکـم مـستند باشـد          شهرت هنگامی جایز است که قول مـشهور بـه دال          

عالوه حجیت شهرت به شیخ طوسی و فقهای بعـد از او نـسبت داده شـده اسـت کـه                      هب
 و آن را تقلیــد از شــیخ 2انــد گونــه شــهرت را بــسیاری از فقهــای متــأخر رد کــرده ایــن

 ضمن اینکه مخالفت با مشهور در فرض وجود دلیل صریح و صحیح دشـوار               ،اند برشمرده
لحاظ داللـی     به ،بر نظر مشهور فقها روایت مرسل است       که عالوه بر اینکه بنا    چرا  ،  نیست

 قـصاصِ عـضو     )طور که بیان شد    همان( از جمله اینکه مجازات مثله کردن        دارد،نیز ایراداتی   
رَّجُلُ أَنَّهُ إِنِ  نَفْسِهِ فَنَظَرَ الی عَلَیفَنَظَرَ الرَّجُلُ أَنَّهُ إِنِ اقْتَصَّ مِنْهُ أَتَ    «ضمن اینکه عبارتِ    . نیست

طـور   در روایت ابان بیـانگر ایـن اسـت کـه بـه      »  فَعَفَا عَنْهُ وَ تَتَارَکَا    - نَفْسِهِ ی عَلَ یاقْتَصَّ مِنْهُ أَتَ  
که در قصاص عضو یکی از شـروط          در حالی  ،ضمنی به شرطِ عدم تلفِ ولی دم توجهی نشده        

 سندی و داللـی بـر       از جنبۀ  که   هایی  هر حال مجموع اشکال    به. استالراعیه حفظ نفس     الزم
؛ حــائری 137 :26 ج،1412روحــانی، ( بعــضی از فقهــا شــده ســببخبــرِ ابــان وارد اســت 

 ،که قائل به نظریۀ تفصیلی بر مبنای شهرت عملـی هـستند           ) 312 :16 ج،1418طباطبایی،  
بر آنچـه در مـورد داللـت و           بنا در نهایت .  کنند  موردی تلقی  یآن را قضیۀ فی واقعه و حکم      

 ج ،1422خویی، (رسد دیدگاه آن دسته از فقهای امامیه      نظر می   به ،مستند حدیث گفته شد   
که معتقدند این روایـت مرسـله       ) 47 :1427؛ حکیم،   268 :7 ج،1405؛ خوانساری،   177 :2

. تر باشـد   گفته پسندیده   به دالیل پیش   ،نیستاعتماد شدنی   است و برای اثبات حکم شرعی       
  . محل اشکال جدی است،یه برای قاتللذا حق قصاصِ عضو یا د

 
  امکان اجرای مجدد قصاص نفس.2. 1. 1
 است که اگر ولی دم بـه طریـق غیرمجـاز یـا              آنشود   الی که در این بخش مطرح می      ؤس

 ،رهـایش کنـد   اسـت،    ولی به گمان اینکـه او را کـشته           اقدام کند، مجاز به قصاص نفس     
ان اجرای قصاص مجدد را دارد یا خیر؟ آن          آیا ولی دم امک    کند،سپس قاتل خود را مداوا      

                                                                                                                                            

شود وگرنه ضمیمه کردن آن به امری که خود  حد نفسها حجت باشد، بدان اخذ می شهرت اگر فی .1
د شیء باشد، موجب اعتبار آن امر نخواهد بود، چنانکه مشهور است فاق) روایت مرسل(فاقد حجیت 

 ).100: 2تا، ج  خویی، بی(تواند معطی آن باشد  نمی
بن باویه، ابن ابی عقیل و  همچون علی) قده(با توجه به اینکه در آنچه از متقدمین بر شیخ طوسی  .2

توان شهرت قدما در این  جنید در خصوص مسئلۀ مورد بحث چیزی به دست ما نرسیده است، نمی ابن
 .ترتیب باید گفت انجبار ضعف روایت محل اشکال جدی است  اینمسئله را محقق دانست و به
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؛ محقـق  774 :1400طوسـی،  (دسته از فقها که قائل به نظریۀ مطلق یا تفصیلی هستند   
 :16 ج،1418؛ حـائری طباطبـایی،      342 :42 ج،1404؛ نجفـی،    451 :3 ج،1412حلی،  
 ؛ فاضل اصفهانی،  442 :13 ج،1403؛ اردبیلی،   268 :15 ج،1413؛ الجبعی العاملی،    312

چه بر مبنای عمل به روایت یا کنار        ) 218 :4ج  ،  1408؛ محقق حلی،    11:175 ج،1416
زیرا حکم اجرای قـصاص نفـس بـه     گذاشتن آن، معتقدند که قصاص مجدد منعی ندارد،     

؛ 362 :2 ج،1417صافی گلپایگـانی،    ( و قصاص صورت نگرفته است       استقوت خود باقی    
 ایـن گـروه از فقهـا بـین اینکـه            .)210 :1  ج ،1384؛ صـانعی،    459 :2  ج تا، لنکرانی، بی 

امـا در مقابـل     . اند  تفاوتی قرار نداده   ،قصاص در مرتبۀ اول با شیوۀ مجاز یا غیرمجاز باشد         
ــایی حکــیم، (بعــضی دیگــر  ــساری، 47 :1427طباطب ــوی ؛ 268 :7  ج،1405؛ خوان عل

 ،اند ر گذاشته گفته کنا  که روایت ابان را به دالیل پیش      ) 1435؛ مظاهری،   1435گرگانی،  
 کـه بیـشتر از      کـرده معتقدند اگر ولی دم بخواهد برای بار دوم بزند قاتل را اذیـت و آزار                

وسیلۀ آن زدن    هبر احتیاط وجوبی ساقط شدن قصاص ب        ولی دم است پس بنا     1استحقاق
این گروه از فقها نیز قصاص مجدد را در دو حالتی کـه زدن اولیـه مجـاز یـا                    . اولیه است 
توانیم قائل به دو تحلیل  در مورد این مسئله می به نظر ما .دانند  جایز نمی،شدغیرمجاز با

 مماثلـت کـه اسـاسِ       ،محقـق نـشود   ) روح(که از قاتل ازهاق نفس        تا هنگامی  اول ،شویم
گونه شـکی نیـست کـه      اینکه هیچویژه  به  خواهد بود،   منتفی است،مجازات قصاصِ نفس    

بنابراین صرفِ صدقِ عنـوان قـصاص کفایـت         . ت اس ولی دم مستحق ازهاق نفس از قاتل      
 ،نیـست مـانعی    برای استیفای حقِ اصـلیِ ولـی دم          ،ضمن اینکه اسراف در قتل    . کند نمی

 و استیفای حقِ کاملِ ولـی دم        خواهد بود  منتفی   است،بنابراین مجرای احتیاط که شک      
الناسـی    حـق  اینکه مجازات قصاص جنبۀویژه ، بهشود محقق بایداولویت وجوبی دارد که  

ضمن آنکه این دیدگاه با آنچـه یکـی از اهـداف             .استدارد و بالذات برای ولی دم منظور        
 در  دومخواهـد بـود؛      هماهنـگ    )یعنـی برقـرای عـدالت     (شود    محسوب می مهم قصاص   

 ولـی   کنـد،   یـد مـی   یشود و پزشک قانونی مـرگ او را تأ         که قاتل قصاص نفس می     مواردی

                                                                                                                                            

ظاهراً مبنای استدالل این گروه از فقها این است که استحقاق ولی دم ازهاق روح نیست، ظاهراً ایشان  .1
، پس یاگر بکش!...  فرزندان عبدالمطلبیا«:  کهدان استناد کرده) ع( از وصیت امیرالمؤمنین یبه بخش

). 267: 31، ج 1429بروجردی،  .( »]یکن یمثله نم ... [یکن ی یک ضربت و گناه نمیجا بهیک ضربت 
بر عدم مثله کردن » یک ضربت«در این مورد دربارۀ ) ع(باید توجه کرد که کالم امیر المؤمنین 

یر روایات و هللا علیه داللت دارد، نه اینکه ازهاق نفس از قاتل شرط نیست و به قرینۀ سا ملجم لعنه ابن
 .به شیوۀ زدن گردن با شمشمیر است» قتل«فتاوی معتبر منظور از یک ضربه 
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هر و صحت اجرای حکم نیز توسـط مقـام قـضایی مجـری              م حیات ظا  یطور اتفاقی عال   به
 از سـوی    1 جدیـدی  ۀ هب شایدم حیاتی   یدلیل اینکه این ظهور عال      به ،دشو  حکم تأئید می  

 ضمن آنکـه در ایـن مـورد شـکی         ، امکان اجرای قصاص مجدد وجود ندارد      ،خداوند باشد 
عـدم جـواز    ، بنابراین اصل     است وجود دارد که نفس او برخالف عادت معمول حفظ شده         

کـه مـورد     ( زیرا راهی جز تمسک به احتیاط در دماء        ،دشو  مجدد قصاص نفس جاری می    
د کـه از اجـرای      کنـ    انصاف نیز اقتضا مـی     عالوه  به.  نخواهیم داشت  )پذیرش همگان است  

 ،یک مرتبه اجرای حکم به نحو مـشروع       دادن  که با انجام      چرا ،مجدد حکم اجتناب شود   
 با  گذشته از این  .  تضییع حقوق مجرم است    ، اجرای دوباره  قصاص نفس به اتمام رسیده و     

توجه به اهداف کیفرهای اسالمی که اصالح مرتکب، نادم شدن او و بازدارندگی عمـومی               
ای بـوده کـه اجـرای مجـدد حکـم       گونه ، تجربۀ مجرم به    هستند  آنها ۀو خصوصی از جمل   

جـای   ر ایـن مـورد بـه      بنابراین بهتر اسـت د    . خالف اهداف تشریع چنین کیفرهایی است     
 از دیدگاه صرف فقهی و حقـوقی      نظر نگارندگان اگر      به. قصاص نفس به دیه مصالحه شود     

هر حال اتخـاذ هرکـدام از ایـن نظرهـا             ولی به  رسد،  نظر می    به تر  نظر اول صحیح   بنگریم،
 بـا ایـن     .است پذیر  دو تحلیل توجیه   دم هر    از زاویۀ دید قاتل و ولی      مشکل است، چرا که   

الناس و اصل احتیـاط       رسد تصالح به پرداخت دیه برای تعدیل میان حق          نظر می    به وصف
 که تحلیل   438 قانون مجازات اسالمی در مادۀ       .در اجرای عدم قصاص دوباره ارجح باشد      

 . اول را پذیرفته استنظربن عثمان   با در نظر گرفتن روایت ابانآن در ادامه خواهد آمد،
 
 در حقوق کیفری . 2. 1
  بقای حق قصاص نفس.1. 2. 1

اگر پس از اجرای قصاص نفـس قاتـل زنـده           « قانون مجازات اسالمی     438مطابق با مادۀ    
                                                                                                                                            

 این در. است تأمل قابل نفس مادون جنایات دربارة مذکور مسئلۀ زمینة در مشابه فروض از بعضی .1
 این در .کند می دریافت را یافته زوال منفعت دیۀ ٌعلیه مجنی که کرد اشاره عقل زوال به توان می مورد
 به دیه بود، شده زائل کامل طور به عقل که باشند کرده حکم کارشناسان که اگر معتقدند فقها فرض
 هبه (متعال خداوند طرف از »جدیدی هبۀ «عقل بازگشت که استدالل این به شود نمی داده پس جانی
 دندان کندن مورد رد نیز استداللی چنین مشابه .)438 :2 ج ،1412 العاملی، الجبعی (است) هللا من

 این در فقها بیانات از) 363 :2 ، ج1413 ؛ خویی،87 :10 ، ج1412العاملی،  الجبعی (دارد وجود
 بتوان شاید و است محفوظ جدید هبۀ هنگام دیه و قصاص در ٌعلیه مجنی حق که یابیم می در زمینه
ن نظر مبتنی بر قیاس البته هرچند که ای. باشد داشته مصداق جانی مورد در نیز حق همین گفت

  .فقهی است، شاید مفید باشد دارای صبغۀ» هبه من هللا«است، از این جنبه که 
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شود که قانونگـذار صـرفِ       مالحظه می  .»...  حق قصاص برای ولی دم محفوظ است       ،بماند
صدق عنوان اجرای ِقصاص را کافی ندانسته و بـرای رعایـت اصـل اساسـیِ قـصاص کـه                    

 بدین بیان کـه در   ،داند حقِ ازهاق نفس را برای ولی دم مطلقاً محفوظ می          ،مماثلت است 
کـه   صورت اجرای قصاص نفس توسط ولی دم یا واحد اجرای احکـام و حتـی در حـالتی                 

 ،که قاتل زنده بماند     حق قصاص همچنان در حالتی      گیرد،  غیرمجاز انجام  ۀقصاص با شیو  
 که اسـتیفای کامـل حـقِ    جنبهن شد از این گونه که قبالً بیا   این نظریه همان  . باقی است 

 از  ،را مـورد توجـه قـرار داده       » سلب حیـات  «خصوصی ولی دم یعنی تعلق حق ایشان به         
این نحوۀ برخورد مقنن برگرفته از نظر مشهور فقهای امامیـه           . قوت خوبی برخوردار است   

 مجـوزی بـرای محفـوظ مانـدن حـق او            ،است و با استصحاب بقای حقِ قصاص ولـی دم         
 قاتـل را  » زنـده شـدن   «رسـد  قانونگـذار فـرض         نظر مـی   ضمن آنکه به  . شود  محسوب می 

 قانون مجازات اسـالمی مویّـد آن اسـت        438 چرا که مادۀ     ، محال دانسته است   درستی  به
 .1دشوزنده اینکه  نه ،محفوظ است» زنده بماند«که قاتل  که حق قصاص در موردی

 

  حق قصاص عضو برای قاتل.2. 2. 1
م علیه تمامیت جسمانی اشخاص در ذیل شرایط        ی شرایط تحقق عنصر مادی جرا     یکی از 

با اینکـه قاتـل   . الدم بودن قربانی است م محقونیاوضاع و احوال الزم برای تحقق این جرا   
 438 مطابق با حکم قانونگذار در مـادۀ      ،الدم نسبت به ولی دم مهدورالدم است نه محقون       

 قاتـل   ،قصاص کرده باشـد   » ای که جایز نیست    گونه به «قانون مجازات اسالمی اگر ولی دم     
در نظر گرفتن حقِ قصاص عضو برای قاتل استثنایی بر  . حق قصاص عضوِ ولی دم را دارد      

 قانون مجـازات    302مادۀ  » پ« قانون مجازات اسالمی و بند       420حکم کلی مادۀ    مبنای  
                                                                                                                                            

به همین دلیل نگارندگان در عنوان مقاله . رسد نظر می در ظاهر امر، حیات مجدد غیرمعقوالنه و نامتعارف به .1
 قانون مجازات اسالمی از 438در مادۀ همین دلیل هم  اند و شاید به را انتخاب کرده» بقای حیات«عبارتِ 
افتد که  استفاده شده است، اما ناگفته نماند که گاهی حوادث بسیار نادری اتفاق می» زنده بماند«عبارت 

ظاهر محال، با شبهه مواجه و محلی برای مناقشه شود و این سؤال را  سبب گردیده است که این فرض به
» حیات مجدد«کننده تأیید شده  ٌعلیه توسط پزشک معاینه  محکوممطرح کنند که آیا با وجود اینکه مرگ

بحث ماهوی در این موردِ نادر، تخصصی و پیچیده را به علوم دیگر مانند . »بقای حیات« پیدا کرده است یا 
هر روی نگارنده در صدد بررسی واقعیت یا عدم واقعیت چنین  به. کنیم علوم تجربی و فلسفه واگذار می

: ک تر نزدیک به مرگ ن تعبیر صحیح های مرگ یا به در مورد تجربه. نیستای  پدیده
>http://neardeath.org/lifereview<  .چگونه : کی ز مردن کم شدم. 1393آنیتا مورجانی، : ک همچنین ن

  .ترجمۀ محمود دانایی، قم، انتشارات صبح صادق. ام منجر شد مرگ من در اثر سرطان به خودشناسی
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ب حق قصاص که بر خـالف       به تعبیر دیگر قانونگذار در حالت کلی برای صاح        . اسالمی است 
علیـه  ٌ ، زیـرا در صـورتی کـه مجنـی      است  تعزیر در نظر گرفته    ،دهاقدام کر مقررات به قصاص    

 ،شـود   ولی دم به قصاص و دیه محکوم نمـی         ،باشد) مهدورالدم نسبی (مستحق قصاص نفس    
توجیـه  . 1است، نه تعزیر» قصاص عضو« اقدام غیرمجاز ولی دم موجب    438اما مطابق با مادۀ     

، بر نگارندگان شود فرض مینطقی چنین استثنایی که برگرفته از نظر مشهور فقهای امامیه م
 ، قصاص را اجرا کرده باشـد      ی غیرمجاز ۀدم به گون    که در صورتی که ولی      چرا ،پوشیده است 

در صورت بقای حیاتِ قاتل، ولی دم به قصاص عضو و در حالتِ زوال حیات، به تعزیـر مقـرر      
عـالوه بـر اینکـه چنـین مجـازاتی          . شـود  ون مجازات اسالمی محکـوم مـی       قان 420در مادۀ   

 سیاست افتراقی قانونگذار بین حالت بقای حیـات و زوال حیـات تـوجیهی               است،غیرعادالنه  
  .است ندارد و در هر دو حالت قاتل نسبت به ولی دم مهدورالدم

 کـه گـسترۀ   ستا» ای که جایز نیست گونه به« بعدی دایرۀ شمول عبارت مبهمِ    ۀمسئل
 مجاز ولـی بـدون نظـارت واحـد          ۀشود که ولی دم با شیو      آن حتی شامل موردی هم می     

رسـد ایـن     نظـر مـی    به. مبادرت کرده باشد   به اجرایِ قصاص نفس      ،اجرای احکام کیفری  
  زیرا فتاوی مشهور   دارد، تفاوت   ، است 438اطالق با آنچه مبنای فقهی قانونگذار در مادۀ         

 به کیفیت اجرای قصاص اعم از تعداد ضـربات یـا            ش قبل بیان شد،   گونه که در بخ     همان
 بـا  نبـه الـذکر از ایـن ج   هر روی اطالق فـوق      به ،دارداشاره   غیرمجاز   ۀمحل ضربه یا وسیل   

 438د که شمولِ مـادۀ      کرضمن اینکه باید توجه     . مبنای فقهی قانونگذار سازگاری ندارد    
 ، قـانون مجـازات اسـالمی اسـت      299مادۀ  قانون مجازات اسالمی منصرف از مواردِ مجازِ        

عبارت دیگر اگر قاتل مقتول خـود را بـا ضـربات متعـدد کـشته باشـد ولـی برخـی از                        به
سری در قتل نباشد     جنایت که تاثیری  دارد  هایی را     ولی دم حقِ قصاص عضوِ جنایت      ،ها مُ

رود تا موجبی  میشمار ن هب» غیرمجاز«بنابراین این حد از اقدام ولی دم . اند هدر قتل نداشت
ای کـه    گونه به«گذشته از این، دیگر ابهام وارد بر عبارتِ         . برای قصاص عضوِ ولی دم باشد     

                                                                                                                                            

 اشاره 438ا است که با آنچه در ذیلِ مادۀ .م. ق420شده در مادۀ   از تعزیر، مجازات اشارهمنظور .1
در صورت عدم اقدام او در ... «:  قانون مجازات اسالمی438مطابق با ذیل مادۀ  .شود، تفاوت دارد می

 جهت اعمال تعزیر مقرر در این ماده به. »شود دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم مي  این مدت، ولي
 قانون مجازات اسالمی بر مبنای مادۀ 447جنبۀ عمومی قصاصِ عضو است که مطابق با ارجاع مادۀ 

دلیل اقدام غیر مجاز ولی دم  هرحال تعزیر مقرر در این ماده به به. شود   قانون تعزیرات تعیین می614
ر حالت اخیر در مورد نیست، زیرا قانونگذار د)  مطرح شده است420که در مادۀ (در قصاص نفس 

 . بینی کرده است جای تعزیر، قصاص عضو را پیش اقدامات غیرمجاز ولی دم به
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 مثله کـردن    ، قانون مجازات اسالمی   436 است که مطابق مادۀ      نبهاز این ج  » جایز نیست 
که قانونگـذار بـه مثلـه         در حالی  ،ممنوع و موجب تعزیر است    » پس از قصاص نفس   «قاتل  

 سـت، کـه دربردارنـدۀ اذیـت و آزار فراوانـی بـرای او            » هنگام قـصاصِ نفـس    «قاتل  کردنِ  
 مجاز اما بـدون نظـارت واحـد اجـرای احکـام             ۀدم با شیو   حال اگر ولی  . کند  میای ن  اشاره

اقـدام ولـی دم صـراحتاً       ،   اما قاتل زنـده بمانـد       اقدام کند،  کیفری به اجرای قصاص نفس    
المی برخالف مقررات تلقـی و غیرمجـاز محـسوب           قانون مجازات اس   419مطابق با مادۀ    

 قـانون مجـازات اسـالمی بـرای         438 در نتیجه حق قصاص عضو مطابق با مادۀ          ،دشو  می
 و این در حالی است که اگر ولی دم هنگـام اجـرای قـصاص نفـس     خواهد بودقاتل ثابت   

ر ولـی دم     اخیـ  رفتـار  مطابق قانون مجازات اسالمی      ، و قاتل زنده بماند    کندقاتل را مثله    
طـور کـه     همـان .  و حق قصاص عضو بـرای قاتـل ثابـت نیـست            1دشو  غیرمجاز تلقی نمی  

 زیـرا گذشـته از      اسـت، مالحظه شد نتیجۀ حاصل در فرض اخیر نامعقول و غیرعادالنـه            
اینکه در نظر گرفتن حقِ قصاصِ عـضو بـرای قاتـل غیرعادالنـه و خـالف مبـانی فقهـی                     

 فروض این باید ،م چنین حقی برای قاتل هست  ، بر فرض هم که بپذیری     شود  حسوب می م
 بـه قـدر متـیقن       بایـد  چرا که در مـوارد خـالف قاعـده           ،طور واضح مشخص باشد    حق به 

حمـل  روی ظاهر عبارات قانون را باید بر موارد قانونی        هر به. مستفاد از نصوص اکتفا کرد    
 نـه   ،ز قانونی است  عدم جوا » ای که جایز نیست    گونه به« یعنی معنای منطوقِ عبارتِ      ،کرد

هـا و    م و مجـازات   یاین تفسیر با اصل قانونی بودن جرا      . 2مطلقِ عدم جواز قانونی و شرعی     
 . شود محسوب میهماهنگ  منع تعمیم استثنا

 است کـه اگـر اجـرای اولیـۀ قـصاص       آن شود در اینجا مطرح     شایدال دیگری که    ؤس
مـثالً  اسـت،  خـود را کـشته   ای باشد که قاتل مقتول  نفس توسط ولی دم با همان وسیله  

                                                                                                                                            

سالۀ آزمایشی قانون مجازات  5الزم است قانونگذار برای رعایت اصل قانونی بودن جرایم پس از طی دورۀ  .1
کند، اقدام نماید تا در   میمثله» هنگام قصاص نفس«انگاری رفتار ولی دم که  ، نسبت به جرم1392اسالمی 

 . شود1392 قانون مجازات 420صورت رفتار غیرمجاز ولی دم مشمول حکم مادۀ  این
 ؛ حائری536: 2 تا، ج بی الخمینی، موسوی ؛214 :4 ، ج1408 حلی، محقق(در کالم مشهور فقها  .2

 :42 ،ج1404 فی،نج ؛174 :1410 کاشانی، مدنی ؛438 :3 ، ج1409 ؛305 :16 ، ج1418 طباطبایی،
هنگام قصاص نفس و پس از (طور مطلق  عدم جواز مثله کردن به) 433: 5 ، ج1426 بهجت، ؛299
جنید به نقل  ابن(البته در بعضی از فروع مسئله اختالفاتی وجود دارد و بعضی از فقها . آمده است) آن

همان نحو که  ند خود را بهتواند قاتل خویشاو معتقدند ولی دم می) 453: 9، ج 1413از عالمه حلی، 
 . کند مقتول خود را کشته است، بکشد مشروط برآنکه وثوق داشته باشد که تعدی نمی
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ند که موجب اذیت   غیرمجاز تلقی ۀگون» وسیله« آیا این حد از مماثلت در شود، میآلت کُ
آورد یا خیر؟ قانون مجازات اسالمی در  میوجود   و حق قصاصِ عضو برای قاتل به      شود  می

 عـدم    بایـد  الحکم است و در این مـورد هـم         گفته مسکوت  این فرض هم مانند مورد پیش     
با این وصف هرچنـد کـه در    . 1»شرعی«را مالک عمل دانست نه عدم جواز        » قانونی«واز  ج

گفتـه ولـی     به دالیل پـیش ، اقدام ولی دم غیرشرعی است ،این مورد هم مانند فرض قبل     
 و اجرای قصاصِ نفس مجـدد متوقـف بـر قـصاصِ             یستگونه مجازاتی ن   دم مستحق هیچ  
 . خواهد بودعضو از ولی دم ن

 
 های سالب حیات قای حیات در سایر مجازاتآثار ب. 2
  بررسی امکان اجرای مجدد حکم.1. 2
در  است که اگر پس از اجرای ظاهری حکـم     آنشود   الی که در این قسمت مطرح می      ؤس

توان در مورد او حکـم        آیا می  2،دشوم حیات مشاهده    یمحکوم به صلب، اعدام یا رجم عال      
ده کـر  حکمـی را بیـان ن      زمینـه ازات اسالمی در این     قانون مج . د یا خیر  کررا دوباره اجرا    

اند و روایتی هـم در ایـن          این مسئله بحثی را مطرح نکرده      ربارۀاست، فقهای امامیه نیز د    
 :4  ج ،1428؛ بهجـت،    362 :2  ج ،1417گلپایگـانی،   (فقهای معاصـر    . زمینه وجود ندارد  

  ج ،1427ارم شـیرازی،    ؛ مکـ  210 :1  ج ،1384؛ صانعی،   475 :2  ج تا، ؛ لنکرانی، بی  475
معتقدند میان حـد و قـصاص       ) 1435 صادق روحانی،    ؛1435، موسوی اردبیلی،    490 :2

                                                                                                                                            

) 235 :15 ، ج1413 العاملی، الجبعی ؛453 :9 ، ج1413 حلی، عالمه از نقل به جنید ابن (فقها از برخی .1
تا،  بی الخمینی، موسوی (فقها مشهور قابلم در. است جایز قصاص استیفای مقام در کیفیت در مماثله معتقدند

 کیفیت در مماثله جواز عدم به) 214 :4 ، ج1408 حلی، محقق ؛299 :42 ، ج1404 نجفی، ؛536 :2 ج
 جواز اصل بیان مقام  در)بقره :194 (مماثله آیۀ اینکه بر مبنی مشهور قول رسد می نظر به. معتقد هستند

 باب ،29 ج ،1409 حرعاملی،: نک (دارد وجود روایاتی اینکه ضمن باشد، ثابت است، آن کیفیت نه مماثله
 دم ولی اقدام وصف این با. شوند می محسوب مزبور آیۀ اطالق مقید که) 36 :عمد شبه و خطا عمد، قتل تفسیر

 .شود تلقی می غیرشرعی  شود، جانی شکنجۀ و آزار موجب که ای وسیله از استفاده صورت در
 با مرگ از موارد برخی در: گوید می فوت های تشخیص این دربارۀ قانونی شکیپز سازمان معاون .2

 کسانی فنوباربیتال، با مسمومیت سرد و آب در شدگی غرق گرفتگی، برق مانند محدودی عوامل
 تقلید را مرگ عالیم کامالً یعنی شوند، می »معلق حیات «دچار قانونی پزشکی اصطالح به که هستند

 ناگهان ولی آن، مانند و ندارند نبض و دهد نمی واکنش است و شده گشاد ها شمچ مردمک کنند، می
 ).1392خبر آنالین، (گردد  برمی قلب ضربان ها، مدت از بعد بینیم می
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مظـاهری،  (در مقابـل بعـضی دیگـر        . دشـو  اجـرا    دوباره و باید حکم     1تفاوتی وجود ندارد  
 ایـن گـروه از فقهـا        ،دانند اجرای مجدد حکم را جایز نمی     ) 1435؛ علوی گرگانی،    1435

 .شوند صاص تفاوتی قائل نمینیز بین حد و ق
نظر ما در مورد رجم اگر با اقرار ثابـت شـود بـا توجـه بـه اینکـه در صـورت فـرارِ                          به
 اول اینکه اگر محکوم     ،توانیم متصور باشیم    دو فرض را می    ،علیه رجم ساقط است   ٌ  محکوم

ود، رها ش است،  به رجم در حین فرار از گودال از پای درآید و به گمان اینکه کشته شده                 
 زیرا چنین حقی پس از فرار محکوم از گودال ساقط  وجود ندارد، حق اجرای حکم مجدد     

و به   فرض دوم اگر مجرم در داخل گودال قرار داشته        در  اما  . 2الدم است  و مرجوم محقون  
 از طرفی با توجه به اینکه شخص در این ؛او را بیرون آورنداست، گمان اینکه کشته شده 

 اجـرای  منجر شـود،  به سلب حیات  باید و مجازات مورد نظر شارع       مورد مهدورالدم است  
 ضمن اینکه مقتضای یقین سابق در استحقاق محکوم به مرگ،           ،حکم مجدد منعی ندارد   

 اینکه نصی در این مـورد       ۀاما از طرف دیگر با مالحظ     . استصحاب بقای اجرای حکم است    
 مسئلۀ مذکور مـستحدثه     3 وجهی بر پذیر نیست و بنا    وجود ندارد و استنباط قاطع امکان     

اجـراي رجـم در      عـالوه   شود؛ بـه   عرفی استیحاش موجب حکم شاید  مجدد ، اجرای است
نـوعي    هاي جهاني خواهد شد و به       ویژه زماني که علني شود، سبب واکنش        زمان حاضر به  

شود که بنا بر قاعدۀ حرمت تنفیـر از دیـن، اصـل               موجب گریزان کردن مردم از دین مي      
ترتیب هرچند دیدگاهی که  ه این  ب ).208: 1389نوبهار،  (رود     نیز زیر سؤال مي    اجراي آن 

ت خوبی دارد       رعایت احتیاط در دماء رسد برای نظر می ، به4بر استصحاب مبتنی است، قوّ
                                                                                                                                            

 لطمه در حکم مجدد اجرای جواز عدم و جواز در الناس حق و هللا حق ماهیتی تفاوت رسد می نظر به .1
 .است تهدید معرض در دم ولی منافع جامعه، از یشب چراکه باشد، دم ولی منافع به

 موسوی (بعضی حتی و باشد نداشته وجود نظری اختالف گونه هیچ مورد این در رسد می نظر به .2
 اقرار با رجم که صورتی در معتقدند مورد این در دارند، حکم مجدد اجرای به نظر که) 1435 اردبیلی،

 . باشد شده ثابت شهادت با موردی که برخالف ،شود می واجب معالجه باشد، شده ثابت
 ، اگر مراد از مستحدثه این باشد که مسئله در گذشته مطرح نشده است، این مسئله مستحدثه است.3

عنوان جدید است، جزو مسائل مستحدثه صرفاً و نیست اما اگر مراد این است که از مسائل روز جدید 
  .شود ص و حدود مطرح می بلکه در قالب عنوان فروعات قصا،نیست

ای مقدم است که بر عدم دوبارۀ  در مسئلۀ حدود قاعده» احتیاط«و » استصحاب«در تعارض بین  .4
آید، بنابراین در حالتی که  کمک قاعدۀ دیگر می کند، چرا که قاعدۀ درء در حدود به مجازات داللت می

د شود، موافق قاعدۀ درء  با رعایت احتیاط شخص مجازات نمی است؛ اما اگر هیچ دلیل دیگری مؤیّ
یکی از دو اصل استصحاب و احتیاط نباشد و استصحاب هم جریان داشته باشد، استصحاب مقدم بر 

 .هر صورت در مسئلۀ فروج و دماء باید توجه داشت که احتیاط مقدم است احتیاط است، ولی به
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 در نظـام حقـوق کیفـری اسـالمی          چـرا کـه    اسـت، نظر دوم بهتر    و رعایت سایر مصالح،     
تا آنجا که ممکن است از تحمیـل  م مستوجب حد  ویژه در جرای    بهدستگاه عدالت کیفری    

توان بدون توجـه بـه      مضافاً در اجراي احکام اسالمي نمي     « .مجازات بر بزهکار امتناع دارد    
مصالح اسالم هم تصمیم گرفت و حسب آنچه از رهبر انقـالب و سـایر فقهـا نقـل شـده                     

ت دیگـر جـایگزین     هرگاه اجراي رجم باعث وهن دین گردد، اجرا جایز نبوده و به مجازا            
که رجـم بـا      در مواردی  باید گفت     در پایان مبحث   ).1389همان،  (» گردد  آن بسنده مي  

 1هـای صـلب و اعـدام       شود و در خصوص مجـازات      علم قاضی یا شهادت شهود اثبات می      
 ،2 در این مورد هم مصداق دارد      ،هایی که در مورد فرض اخیر بیان کردیم        همان استدالل 

دهـد    نشان مـي   را واقعیت این 3اخیر پروندۀ در قضایی دستگاه ردعملک خصوص اینکه   به
تمـایلي بـه     که قوۀ قضاییه هم صرف نظر از مباحث نظري، به پیروي از افکـار عمـومي،               

 را  مـوت  خود4 بعد از اطمینانبنابراین اگر پزشک قانونی  . ندارد حکم اعدام  مجدد اجرای
 . تأیید کند، اجرای مجدد حکم جایز نیست

 
  امکان برخورداری مجرم از حق قصاص یا دیه بررسی.2. 2

طـور غیرشـرعی انجـام       های اعدام، صلب و رجم بـه       فرض دیگر این است که اگر مجازات      
 آیا جبران خـسارت چنـین       را نشان دهد،  م حیات   ی و مجرم بعد از اجرای حکم عال       گیرد

                                                                                                                                            

 وجود 1376 مصوب مخدر مواد با بارزهم قانون اصالح قانون کماکان در اعدام مجازات که هرچند .1
 با الذکر فوق قانون در شده بینی پیش اعدام و ندارد وجود اعدام تعزیرات در شرعی منظر از دارد،
  .مغایر است تعزیرات وضع از شارع غرض و فلسفه

 و اعدام صلب، قتل، قصاص، رجم، احکام اجرای نحوۀ نامۀ الزم به توضیح است که مطابق با تبصرۀ آیین .2
چنانچه  «:1378 کیفری امور در انقالب و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون 293 مادۀ موضوع شالق،

فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد، پایین آوردن جسد برای انجام مراسم مذهبی و کفن و دفن قبل 
مجرم توسط پزشک قانونی محرز شود، بنابراین اگر قبل از سه روز، فوت . »از انقضای سه روز بالمانع است

 . وجود ندارد) دالیلی که اشاره شد به(ولی سپس عالیم حیات بروز کنند، امکان اجرای مجدد حکم 
 روز یک از پس اما شد، آویخته دار به 1392 سال در که بجنوردی سالۀ 37 مخدر مواد قاچاقچی علیرضا .3

 ).1392همشهری، (گرفت  قرار عفو مورد قضاییه ۀقو رئیس توسط پدیدار شدند وی در حیات عالیم
نامۀ نحوۀ اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شالق موضوع مادۀ   آیین17مادۀ : ک ن .4

الذکر تا زمان  نامۀ فوق آیین. های عمومی و انقالب در امور کیفری  قانون آیین دادرسی دادگاه293
ضمناً . االجرا خواهد بود  الزم1392انون آیین دادرسی کیفری  ق549نامۀ موضوع مادۀ  تصویب آیین

اطمینان در این مورد ممکن است توأم با تقصیر و اشتباه پزشک باشد، لکن اگر از روی عمد موت 
 .تأیید شود، در امکان اجرای مجدد حکم شکی نیست
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اسخ بـه ایـن      پ ، قصاص نفس  زمینةگونه که گذشت در      همان. خیر  یا الزم است محکومی  
توانیم حکم آن را به موارد   نمی،ال منفی بود و بر فرضی هم که روایت ابان را بپذیریم   ؤس

 به قدر متقین اکتفا و از تسری حکم         باید زیرا در موارد خالف قاعده       ،حدود تعمیم دهیم  
؛ 475 :4  ج ،1428بهجـت،   (بعـضی از فقهـا      ایـن   با وجود   . به موارد دیگر جلوگیری کرد    

ظاهراً به استناد روایت ابان بـه جبـران خـسارت در            ) 490 :2  ج ،1427یرازی،  مکارم ش 
علیه ٌ گذشته از اینکه با توجه به مهدورالدم بودن محکوم        . اند دادهحکم  صورت تعدی و تفریط     

 و مبتنـی اسـت  صورت قصاص یا دیه محرز است، چنین نظری بر قیاس    عدم جواز جبران به   
 قـصاص و دیـه بـرای        نظـر گونـه مـوارد حقـی از          در ایـن   بنابراین. شود  حسوب می ضعیف م 
 قـانون مجـازات اسـالمی       302بـر مـادۀ       چرا که چنین شخصی بنا     ،علیه وجود ندارد  ٌ  محکوم

 چـرا   ، قانون مجازات اسالمی نیز ممکن نیست      438 و استفاده از حکم مادۀ       استمهدورالدم  
دادن آن به سایر موارد مشابه  و تسری  بودهشده در این ماده خالف اصول کلی که حکم بیان

بنـابراین دیـدگاهِ مخـالفِ      . هاسـت  م و مجازات  یموجب قیاس و خالف اصل قانونی بودن جرا       
دهـد کـه حکـم بـه کـسی        قانون مجازات اسـالمی نتیجـه مـی   438قاعده بودنِ حکمِ مادۀ  

 نظـر بعـضی از   ،دارد که اجرای اولیۀ حکمش قصاص نفـس باشـد بـا ایـن وصـف         اختصاص  
 قـانون  438مبنی بر اینکه میان قصاص نفس در مـادۀ       ) 362 :1393شامبیاتی،  (ان  حقوقدان

  .خواهد داشتمل أ تجای ، وجود نداردیمجازات اسالمی و اعدام تفاوت
 

 گیری نتیجه
 صـرفاً آثـار     شـده،  بررسی   1392آنچه که در فقه امامیه و قانون مجازات اسالمی مصوب           

الـبِ دو نظریـۀ   قمـشهور فقهـای امامیـه در    . بقای حیاتِ محکوم به قصاص نفـس اسـت   
 کنـد که ولی دم پس از اجرای قصاص نفس گمـان            تفصیلی و مطلق معتقدند در صورتی     

امـا  . خواهـد بـود    حقِ قصاصِ نفس همچنان باقی       ،و رهایش کند  است  که قاتل را کشته     
صاصِ  قـ ،که کیفیت اقدام اولیۀ ولی دم غیرمجاز باشد مطابق با نظریۀ تفصیلی در صورتی    

بـن   مبنای فتوای مذکور روایتِ ابـان     . استمنوط   به قصاصِ عضو از ولی دم        ،نفسِ مجدد 
انـد کـه در جمیـع        عثمان است که از نظر مستند حکم، محمدون ثالثه آن را نقل کـرده             

بـه تـصریح بعـضی از فقهـا         ایـن   اما با وجـود     . وجود دارد » رفع«یا  » ارسال«طرق مشکلِ   
واسطۀ   نظر ما جبران ضعف سند بهازلیکن . ین خبر است ضعف سند اجابرشهرت عملی  

 محقق مسئله این در متقدمین عملی شهرت  زیرا ،خواهد بود شهرت عملی محل خدشه     
. شدۀ فقه جزایی اسـت      متعددی خالف قواعد شناخته    های  نبه روایتِ مذکور از ج    و نیست
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 همین دلیـل    هست و ب  بنابراین استفاده از این روایت برای استخراج حکم شرعی ممکن نی          
 قانون مجازات اسـالمی  438مادۀ این حق قصاص یا دیه برای قاتل وجود ندارد؛ با وجود       

گفتـه   ده است که از جهات پیشکر از نظریۀ تفصیلی مشهور فقهای امامیه پیروی   1392
در مـورد امکـان اجـرای مجـدد         کـه   البته ناگفته نماند    .  دارد  نقد جایبه نظر نگارندگان    

چنـد کـه دیـدگاه        قطعی نیستند و هر    ۀ نگارندگان مدعی رسیدن به نتیج     ،سقصاص نف 
 اما دیدگاه مخالف ، از منظر قواعد صرف فقهی و حقوقی صحیح است      زمینهقانون در این    

 . داردملأ دفاع و تامکان مبتنی است،هم که بر تصالح به دیه 
اعد حاکم بر فقـه      خالف قو  1392 قانون مجازات اسالمی     438با توجه به اینکه مادۀ      

هـای    از تعمیم آن بـه سـایر مجـازات         بایدجزایی و حقوق کیفری در بحثِ قصاص است،         
که اجرای حکم اولیـه      بنابراین در صورتی  . دشواحتراز  )  صلب  و اعدام، رجم (سالب حیات   

 حق قصاصِ عضو یـا دیـه بـرای مجـرم وجـود              ، غیرمجاز باشد  ۀها به گون   در این مجازات  
 باید ی مذکورها  امکان اجرای مجدد حکم در مورد مجازات زمینۀیگر درندارد؛ از طرف د

 و صـحت اجـرای   را اعالم کندیم که اگر پزشک قانونی مرگ مجرم        کنبه این نکته اشاره     
 جـایز نیـست،    اجرای حکم مجـدد      ،دشوید  یحکم نیز توسط مقام قضایی مجری حکم تأ       

 مـانع از اجـرای      ، احتیاط در دمـاء    دلیل رعایت  زیرا اصل عدم جواز اجرای مجدد حکم به       
 ضمن آنکه استیحاش عرفی در اجرای مجدد حکم، انصاف، در نظر           د؛شو  مجدد حکم می  

 تمایل حقوق کیفری    ،داشتن اهداف کیفرهای اسالمی، مستحدثه بودن موضوع مطروحه       
 عـدم اجـرای      و قاعدۀ حرمت تنفیر از دین،      ترین دالیل  اسالم به اجرای کیفر با ابراز قوی      

 .کند مجدد حکم را ایجاب می
هـای سـالب حیـات       نِ مجـازات  ادر خاتمه برای جلوگیری از تضییع حقـوق محکومـ         

هـای    حکم بعضی از فروض مسئله مانند آثار بقای حیات در مجازاتشود که   پیشنهاد می 
بـر اسـاس    و  (توسط قانونگذار بـه صـراحت       است،  اعدام، رجم و صلب که مسکوت مانده        

پـس از طـی     قانونگـذار   ضمن اینکه بهتر است     . دشو مشخص   )شدیل  آنچه تجزیه و تحل   
ـ   هایی با توجه به ایراد    ،دورۀ آزمایشی قانون مجازات اسالمی      نظـر مـشهور     ر مبنـای   که ب

که ( قانون مجازات اسالمی را مطابق با نظر غیرمشهور          438 مادۀ   شد،فقهای امامیه بیان    
بـا ایـن فـرض مـشکل حـق      . دکنح   اصال )استمبتنی  جاي قصاص    بر قائم مقامي دیه به    

 .خواهد شدخود منتفي  هقصاصِ عضو برای قاتلِ عمدي هم خودب
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