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 مقدمهـ 1
که  استگرفتن اثر جنایت جاني و برخورد قاطعانه در مقابل جنایت  قصاص به معناي پي

عنوان امري شایسته به ،. علیرغم اینکه گذشتشود میعه موجب حیات و امنیت جام
 درعلیه یا اولیاء او عنوان حق مجنيبه جنایت، برابر درقصاص  ،استمورد تأکید نصوص 

و امکان احقاق این حق براي آنان مشروع و ممکن است. اما مواردي  شده گرفته نظر
فرار یا فوت جاني بعد از  ملهج از ؛شودقصاص متعذر مي دالیلیکه بنا به  آید میپیش 

اولیاءدم  از کشته شدن جاني توسط فردي غیر واسطه بهفرار، و گاهي نیز این تعذر 
باشد. محور بحث این پژوهش  غیرعمدییا  شود. این قتل ممکن است عمد وحادث مي

صور مختلفی را شامل  موردنظرفقط صورت قتل عمدی است. فرض  هم آنمورد اخیر 
را به قتل برساند و قبل از اینکه اولیاء  عمداً بکر ،فرض کنید زید مثال، نوانع به شود می

 تواند میدر این صورت قتل زید  .جعفر، زید را بکشد ،بکر اقدام به قصاص زید نمایند
؟ شود میحال باید بررسی شود که تکلیف حق اولیاء بکر چه  غیرعمدی.عمدی باشد یا 

؟ همچنین بر اساس باشند میمقتول خود مستحق حقی و آیا اولیاء زید نسبت به قتل 
 از جملهاصل تناسب مجازات و جرم که از ملزومات اولیه انصاف و عدالت در همه امور 
یا  استتعیین کیفر است، آیا قاتل دوم در قتل عمدی قاتل اول مستحق دو مجازات 

ول چگونه اولیاء مقتول ا شده تضییعیکی؟ و جایگاه عدل و انصاف در خصوص حق 
  .کند میاست که ضرورت این پژوهش را ایجاب  سؤاالتیاست؟ همه 
کثرت مباحث مربوط به تعذر قصاص در منابع  باوجود: نوآوری تحقیق پیشینه و

رسد مسئله به قتل مي نظر به ،واردشدهچنین شروح بسیاري که در این زمینه فقهي، هم
ر بوده و قابلیت تفکیک آن از دیگر گرچه شایان بحث و مداقه بیشت رسیدن فرد جاني،

واقع نشده است. لذا این  موردتوجهلکن چندان  مسائل مربوط به قصاص وجود داشته،
  خاص اطالق کرد.  یدرزمینهپژوهش را شاید بتوان اولین کار 

چندان دقیق و عمیق بدین  در مباحث فقهي و حقوقي، آنجاکه از: پژوهش سؤاالت
به قتل رسیدن قاتل  صورت دراین ابهام وجود دارد که  مسئله پرداخته نشده است،

 زمانی الخصوص علی احقاق حق آنان چگونه باید صورت بگیرد؟ توسط غیر اولیاء مقتول،
اما جاني مستحق ؛ ندشاب خواستار قصاص بوده و تمایلي به اخذ دیه نداشته ها آن که

ست آنان قصاص شود. حاضر موجود نیست تا به خوا حال دربه قتل رسیده و  قصاص،
صورت امکان دارد که اجرا یا این که آیا دراین عبارت است ازاین پژوهش  سؤالترین مهم
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 جاني را به قتل رسانیده، طبق نظر اولیاء که کسیعدم اجراي قصاص شخص ثالث یعني 
  مقتول اول باشد یا خیر؟ 

  
  صقصا اجرای تعییني یا تخییري بودن

الزم  مینظرات فقها در رابطه با موضوع مذکور بپرداز يو بررس نییبه تب نکهیقبل از ا
 تیمجازات جنا تیفیاول راجع به ک يمالحظه شود که نظر فقها در وهله ابتدااست 
 نیدر ا ر؟ییتخ ایهستند  نیی، و قائل به تعباشد میچه  يجسمان تیتمام هیعل يعمد

   .وجود دارد نظر اختالفموضوع 
  
  ای قصاصتعییني بودن اجر .2- 1

معتقدند که مجازات باشند و قائل به تعیین مي هیامام يفقهامشهور است که  توجه  قابل
. هیقصاص و پرداخت د ياجرا نیب رییباشد نه تخيصاله مقتل عمد، قصاص باأل ياصل

پس  ،] بنابراین اگر در نظر بگیریم که مجازات در قتل عمد تعییني است83، ص11[
ما  موردبحثلذا در فرض  .واقع شود توجه مورداهکار متقن باید اولین ر عنوان بهقصاص 

، پس بدوا ولي دم شود میکه شخص ثالثي، قاتل ثاني نسبت به مقتول اول شناخته 
قاتل دوم وجود داشته  که مادامیتعیین است. لذا  نحو بهمقتول اول مالک برحق قصاص 

  اتل بستگان خود بپردازد.باشد، وي باید بتواند به قصاص آن فرد در قبال قتل ق
شاید  ،خواهان دیه نسبت به مقتول خود باشند ،در این میان چنانچه ولي دم دوم

دیه  ،باشد که پیش از اعمال قصاص توسط ولي دم اول تصور قابل ها آناین امکان براي 
د. اما این بدان معني نیست که قصاص قاتل دوم وابسته شوآن مقتول از قاتل ثاني اخذ 

اولیاي  درنتیجهضایت یا عدم رضایت ولي دم دوم نسبت به قصاص قاتل دوم باشد. به ر
که بدون انتظار براي پرداخت دیه توسط قاتل دوم به ولي دم  را دارنددم اول این حق 

شود که ما قائل بر آن دوم حق خود را استیفا نمایند. البته این بحث زماني مطرح مي
ته داراي حق نسبت به قاتل ثاني خواهد بود. اما اگر باشیم که ولي دم دوم في حد ذا

تر و منتخب بدان نظر دارد، قائل بر آن باشیم که اساسا ولي دم که قول قوي طور همان
پس ولي دم اول خواهد توانست قصاص  کند نمیدوم هیچ حقي نسبت به قاتل ثاني پیدا 

لي دم اول خواهان اعمال حق خود را اعمال نماید و البته این فرع بر آن است که اگر و
  به ولي دم دوم بدانیم یا ندانیم. انتقال قابلقصاص خود نشود، این حق را 
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خواهان عفو یا بخشش با مصالحه به  یبه بیان بهتر اگر ولي دم اول تحت هر شرایط
میزان کمتر یا بیشتر از دیه مقرر شرعي باشد، در این صورت حق قصاص ایشان بر 

به نظر  ،ني به دیه تبدیل خواهد شد. لکن مطابق با همین نظریهاساس نظریه تعیی
   ،اینکه ولي دم اول خواهان قصاص بوده است واسطه بهکه ولي دم دوم  رسد می
حق قصاص به  شدن تبدیلتوانسته حقي بر قصاص جاني داشته باشد. اما بر اساس نمي

ال به ولي دم دوم را داشته رسد که حق قصاص از ولي دم اول قابلیت انتقدیه به نظر مي
 دهشکه در این صورت با توجه به اینکه تنها حق قصاص براي ولي دم دوم منتقل  ،باشد
اي مطالبه در قبال عدم قصاص جاني دوم از وي دیه عنوان هیچ بهتوانند نمي ها آن است،

ود و در شگرفته مي نظر دریک مجازات براي فرد جاني  ،نمایند. چراکه در نظریه تعییني
 که درصورتیاینجا ما قائل به انتقال مجازات به ولي دم دوم خواهیم بود. بر همین منوال 

رسد که حق قصاص و مي نظر بهیا بخشش جاني دوم باشد،  ولي دم اول خواهان عفو و
حق دریافت دیه به کمتر یا بیشتر از میزان مقدر شرعي به ولي دم ثاني منتقل گردیده 

از باب تعیین باید حکم قصاص را اجرا نمایند و چنانچه تعذر نسبت به  ها آناست. لذا 
اما اگر تعذري وجود نداشته باشد،  ؛توانند دیه دریافت نمایندمي ،قصاص ایجاد شود

امکان اجراي  که زمانیکه در حالت تعییني تا  دریافت دیه اساسا منتفي است. چرا
  مال مجازات ثانوي نخواهد رسید.مجازات اولیه وجود داشته باشد، نوبت به اع

خواهد بود که ما نظریه  قبول قابلگرفت که این فرض تنها زماني  نظر دراما باید 
انتقال حق را در اثر عدم تقاضاي ولي دم اول نسبت به استیفاي حق خود به رسمیت 

که در صورت  شود مینتیجه آن  ،بشناسیم. لذا اگر فرض انتقال حق را صحیح ندانیم
تواند هیچ قصاص و یا عدم دریافت دیه توسط ولي دم اول، ولي دم دوم دیگر نمي عدم

ولي  که مادامیایم ولي دم دوم بگیرد. چراکه ما پذیرفته نظر درنوع مجازاتي براي جاني 
شاید این ایراد مطرح  حال بااینفاقد هر حقي خواهد بود.  ،دم اول وجود داشته باشد
نجر به مجازات مضاعف براي قاتل ثاني خواهد بود؛ زیرا قاتل شود که نظریه انتقال حق م

 است؛ شدهتقاضاي ولي دم اول مجبور به پرداخت دیه  واسطه بهثاني در مرتبه نخست 
حق خود را استیفا نموده و اگر ولي دم دوم بخواهد این شخص را مجازات  عمالًپس 

وي هم دیه را  چراکه ؛ودشنماید اعمال مجازات قصاص نوعي مجازات مضاعف تلقي مي
که بیان  طور هماندر مجازات تعییني  که حالی درپرداخت کرده و هم باید قصاص شود. 

تعذر از یک مجازات نوبت به مجازات ثانوي خواهد رسید و جمع  که درصورتیشد 
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همچنین بر اساس قواعد اسالمي و آنچه در عالم  .مجازات محلي از اعراب نخواهد داشت
شود اصل بر عدم مجازات مضاعف براي یک فعل است و در اینجا جاني مي حقوق مطرح

  پذیرش نظریه انتقال حق ناگزیر از تحمل دو مجازات خواهد بود. واسطه بهدوم 
اما باید توجه داشت که در اسالم اصل  ،رسداگرچه این ایراد صحیح به نظر مي

هاي حرام رخ اگر جنایتي در ماه مثال عنوان بهمجازات مضاعف با استثنائاتي روبروست. 
  ولي دم نخواهد حق قصاص خود را اعمال کند تغلیظ  که درصورتیدهد میزان دیه 

جنایت ارتکابي در یکي از امکنه شریفه نظیر کعبه و  که درصورتیشود همچنین مي
حدي  جرائماین حکم همچنان پابرجاست. در سایر  ،دشوو امثال آن واقع  مسجدالحرام
  هاي محرم و یا مورد نسبت به زمان ارتکاب فعل که ممکن است در ماه نیز حسب

مجازاتي مضاعف بر حد از باب تعزیر بر شخص  ،بپیوندد وقوع بههاي شریفه مکان
آنکه دو  واسطه به ،شود. پس شاید بتوان گفت در رابطه با جاني دوممرتکب جاري مي

  باشد. قبول قابلقتل صورت پذیرفته است، این مجازات مضاعف 
مضاعف  حقیقتاًتوانیم از لفظ مجازات مضاعف استفاده کنیم که البته ما زماني مي

بودن به اثبات برسد. به بیان بهتر اگر ما هر مجازات قصاص نفسي را حداقل برابر با یک 
دیه کامل بدانیم، در این صورت مصالحه بر میزان دیه بیش از میزان مقدر شرعي با 

 تائیدکه هیچ فقیهي بر این امر مهر  ،نوعي مجازات مضاعف باشد جاني، خود باید
تواند نوعي مجازات مضاعف باشد. نگذاشته است. از همین رو انتقال حق قصاص نمي

خواهد بود  انتقال قابلآنکه ما قائل به این هستیم که حتي در صورت عفو، حق  مخصوصاً
نشده است، پس اعمال قصاص  و چون در عفو هیچ مجازاتي براي جاني دوم محاسبه

  تواند مجازات مضاعف شناخته شود.نمي عنوان هیچ  بهدم دوم توسط ولي
مربوط به حالتي است که در آن  ،دشوایراد دیگري که ممکن است در اینجا مطرح 

اولیاي دم مقتول اول متعدد باشند. در چنین حالتي تعیین اینکه حق قصاص از طرف 
د، با مشکل جدي روبرو است و چون شوي دم ثاني منتقل ميکدام ولي دم اول به ول

در صورت عفو یا  درنتیجهمالک و ضابطه مشخص در رابطه با انتقال حق وجود ندارد، 
به  انتقال قابلها بخشش و یا مصالحه یک یا چند تن از اولیاي دم اول حق قصاص آن

اما  ؛قصاص شود گران طالبهمتواند یکي از ولي دم دوم نخواهد بود و ولي دم دوم نمي
اگر ضابطه مشخصي در این زمینه وجود داشته باشد در آن صورت چنانچه یک یا چند 

به  ها آننظر کرده باشند، و حق تن از اولیاي دم اول نسبت به اعمال حق قصاص صرف
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یکي از مدعیان حق قصاص با  عنوان بهتواند د، ولي دم دوم ميشوولي دم دوم منتقل 
  ولیاي دم اول وارد مذاکره شود و خود خواهان قصاص شود و حتي در مرتبه سایر ا
تواند راسا و یکي از دارندگان حق قصاص مي عنوان بهتوان مدعي شد که وي تر مياولي

  بدون جلب رضایت سایرین مبادرت به اجراي قصاص نماید.
تقال حق نیاز به ضابطه آن معتقدیم که ان مورد دردانیم و ما نیز این ایراد را جایز مي

 محض بهپذیرد. پس در این حالت تعیني صورت مي نحو بهبلکه قهري و  ،خاص ندارد
خود مبني بر استیفاي قصاص مصالحه  حق بهآنکه یکي از اولیاي دم مقتول اول نسبت 
تواند برابر با هریک از گردد و آن شخص مينماید حق وي به ولي دم دوم منتقل مي

قتولین اول، خواهان اجراي قصاص شود. با این تفاوت که ولي دم دوم چون اولیاي دم م
تواند همانند سایر اولیاي دم مقتولین اول از حق اي است نميداراي حق قصاص عاریه

ولي دم دوم از  درواقعد. شونماید و خواهان دریافت دیه یا عفو جاني  نظر صرفخود 
 صورت بهعمل حقوقي انجام دهد بلکه تنها وي خود حقي ندارد که بتواند بر مصالحه آن 

نیابتي قدرت بر اعمال و استیفاي حق قصاص خواهد داشت هرچند همین میزان از 
  د.  شوتواند منجر به تشفي خاطر ایشان و کاهش آالم روحي آنان اختیار نیابتي مي

  
  . تخییري بودن اجرای قصاص2-2

 هیقصاص قاتل و مطالبه د نیاز همان ابتدا بدم يول ،لیعق ين ابباو  دیطبق نظر ابن جن
اما در رابطه با این حقیقت که ممکن است حق  ]412ص ،13 ، ج21[. تاس ریاز او مخ

اول نسبت به  دم چنداني بر حق ولي تأثیراین حالت  ،قصاص تخییري دانسته شود
مناقشه،  که در وادي تخییر تنها مسئله مورد رو این ازقصاص جاني دوم نخواهد داشت. 

نسبت به مصادیقي که تفاضل دیه براي  مخصوصاًپرداخت دیه در قبال اجراي قصاص 
 نوع هرکه  است آنفرض اصلي ما شود. لکن پیشاجراي قصاص الزم است محسوب مي

اي براي اجراي قصاص توسط ولي دم اول پرداخت شود که در این صورت تفاضل دیه
 ولی دم درنتیجهسبت به دریافت دیه اظهار نماید. تواند عدم رضایت خود را نجاني نمي
اما اگر ولي دم اول خواهان دریافت دیه شود،  ؛تواند قصاص را اعمال کنداول مي
فرض تخییري بودن را ارجح بدانیم، پس حق قصاص به ولي دم دوم در  که درصورتی

مگر با  ؛تواند خواهان اجراي قصاص شودشود که ولي دم ثاني نميحالي منتقل مي
  است. نموده  پرداختاي که جاني دوم به ولي دم مقتول اول پرداخت میزان دیه
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مربوط به زماني است که تمام تفاضل  ،به بیان بهتر فرض عدم سقوط حق قصاص
اي در اینجا باشد. البته نکته شده پرداختدیه قابل مطالبه توسط جاني به ولي دم اول 

ت که جاني ثاني، مرتکب قتل قاتلي شده باشد که از شود مربوط به حالتي اسمطرح مي
حیث دیه، آن قاتل با مقتول اول برابر باشد، لکن با قاتل ثاني داراي تفاضل دیه باشد. مانند 
آنکه قاتل ثاني مردي باشد که مرتکب قتل بر علیه یک زن شود و آن زن قاتل زني همسان 

سط ولي دم مقتول اول براي اعمال و خود باشد؛ که در این حالت بالشک تفاضل دیه تو
اجراي قصاص بایستي به قاتل پرداخت شود. هرچند یک زن مرتکب قتل برعلیه زن دیگري 
شود. اما اگر بخواهیم منتقل شدن حق قصاص را ثابت در نظر بگیریم پس ولي دم اول براي 

ل تفاضل دیه را اعمال حق خود ناگزیر از پرداخت تفاضل دیه خواهد شد. حال اگر ولي دم او
تادیه کند قصاص حتمي است؛ اما اگر ولي دم اول تفاضل دیه را پرداخت ننماید، و صندوق 

مانده دیه را پرداخت نکند، در چنین حالتي، تأمین خسارات دادگستري نیز سهم باقي
رسد که بایستي تفاضل دیه را بجاي نظر مي چنانچه ولي دم دوم خواهان قصاص باشد، به

اول پرداخت نماید تا بتواند قصاص کند. لکن اگر ولي دم دوم نیز نتواند تفاضل دیه ولي دم 
  احتمال قریب را بپردازد یا آنکه تصمیم بگیرد با قاتل مصالحه نماید در چنین حالتي به 

  یقین حق قصاص از هر دو ولي ساقط خواهد شد. به
حق قصاص براي ولي  درست است که شد، هکه در قبل گفت طور همانبه بیان بهتر 

 شود،تواند خواهان اخذ دیه شود و وي به اختیار خود نمياي محسوب ميدم دوم عاریه
وي مکلف به دریافت دیه  ،تفاضل دیه را نداشته باشد تأمینتوان  که درصورتیلکن 

خواهد بود که این دیه را مکلف است به ولي دم اول بازگرداند. البته مشروط بر آنکه 
ق قصاص با رضایت ولي دم اول صورت نگرفته باشد. چه آنکه در صورتیکه انتقال ح

. پس تواند دیه را براي خود نگاه داردانتقال حق مبني بر رضایت باشد، ولي دم دوم مي
تعداد با قاتل  ازنظرکلي چنانچه انتقال حق، قهري باشد همانند آنکه مقتولین  صورت به

 ،باشد شده منتقلتفاضل دیه حق به ولي دم دوم  تأمینز و یا در اثر عجز ا، نابرابر باشند
در این صورت دریافت دیه توسط ولي دم دوم، ایجاد دین براي ایشان نسبت به ولي دم 

نماید. در چنین حالتي پس از بازگشت دیه توسط ولي دم دوم به ولي دم اول، اول مي
پرداخت نماید و حق قصاص تواند  تفاضل دیه موجود را به جاني دوم دم نخست ميولي

شود که ولي دم اول انتقال حق قصاص منجر به این مي درواقعخود را اعمال کند.  
گیري دیه براي اجراي قصاص بتواند، با بازپس تأمینتعذر و عجز از امکان  که درصورتی
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دیه دریافتي توسط ولي دم دوم، شرایط مناسبي را براي اعمال حق قصاص ایجاد کند. 
گیري حق قصاص از ولي دم انتقال قهري تنها راهکار براي پذیرش نظریه بازپس البته

  دوم خواهد بود. 
  

  دیدگاه فقها در خصوص کشته شدن قاتل
نظر برسد؛ از سویي  موضوع پژوهش باید از دو جهت بررسي شود تا به نتیجه مورد
. لذا به تبیین نظرات نسبت به اولیاء مقتول اول و از دیگر سو نسبت به اولیاء مقتول دوم

که غیر فقها معتقدند درصورتي .شودبرخي فقها راجع به کشته شدن قاتل پرداخته مي
، 16[ .را به قتل برساند مستحق قصاص است گرفته تعلققصاص بر او  که فردی دم،ولي
چنانچه « گوید:فاضل لنکراني مي ]167،ص 42،ج11 ؛ 459، ص5، ج 9؛ 62، ص10ج

دم مقتول اول، قبل از کشته شدن و ولي قاتل را بکشد، دم مقتول،يفردي غیر از ول
قادر به دریافت دیه  اخذ دیه با وي توافق نکرده باشد، مورد درقاتل، او را عفو ننموده یا 

قاتل اول یا مقتول دوم مخیرند که قاتل دوم را قصاص نموده یا از او  دم اولیاءاما  نیست.
اما اگر غیر ولي، قاتل را بدون  ] 478، ص2، ج27[.»عفو نمایندمطالبه دیه کنند یا او را 

ق.م.ا قتل دوم قتل جدیدي است  421اذن یا وکالت از سوي ولي قصاص کند، طبق م 
توان طبق م حتي نمي. باشد و اولیاء مقتول اول هیچ نقشي ندارندکه موجب قصاص مي

ها به هدف اول د. زیرا گویي آنها از اموال قاتل اول بوقائل به استحقاق دیه آن 435
 باشد.و جمع بین قصاص و دیه نیز ممکن نمي اند یافته دست است بودهخود که قصاص 

  ]19، ص1، ج 32[. باشدلذا تعیین تکلیف قاتل دوم با اولیاء مقتول دوم مي
  
  . قتل قاتل همچون فوت او باشد3- 1

لذا فرضیه  اند، نپرداختهاین مقاله  موردبحثصریح به فرض  طور بهفقها  که اینبا توجه به 
همان نظر مربوط به فوت یا فرار را  اول این است که فقها نسبت به کشته شدن جاني،

  داشته باشند،که در این زمینه دو دیدگاه اصلي مبني بر ثبوت و سقوط دیه وجود دارد.
 به تعمداًکه جاني توسط دیگري : طبق این فرض درصورتي. دیدگاه اول3- 1- 1

د. شوپرداخت مي اول قاتلاز اموال  اول مقتوللذا دیه  ،است شده فوتقتل برسد،کأنه 
فوت متعاقب فرار قاتل، که  مورد درچراکه ازجمله ادله این دیدگاه روایاتي است 

، 42، ج11[ .باشدمنحصر به همین مورد نبوده و دال بر حکم مطلق مرگ مي شده گفته
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اما ذیل مطلق  ،ه مشمول موت پس از فرار نیستبنابراین فرض مذکور گرچ ]155ص
 33شریفه  هیبا توجه به آگیرد. همچنین فاضل لنکراني معتقد است که مرگ قرار مي
 ،28[ .باشدميطور مطلق همستلزم سلب سلطنت ب، هیقول به سقوط دسوره اسراء، 

  ده جواب دا به جهت عدم سلب سلطنت باشد،و اگر حکم به پرداخت دیه،  ]349ص
استیالء بر قتل قاتل است نه سلطنت بر دیه. پس  شود که مراد از سلطنت در آیه،مي

  ] 128، ص26ج ،23[. این آیه داللتي بر دیه ندارد
دلیل دیگر براي پرداخت دیه در فرض تشابه فوت قاتل و به قتل رسیدن جاني، 

؛ شودتباه نميفرمایند: خون شخص مسلمان که ایشان مي است،روایتي از پیامبر(ص) 
 شود که خداوند متعال ذیل بسیاري از آیات،این دلیل بدین نحو رد مي ]102، ص10[

/ 178/ اسراء؛ 33؛ (دم مقرر نموده استاخذ دیه و عفو جاني را براي ولي حق قصاص،
هرکدام را که متمایل است اعمال یا  ،امکان درصورتوي اختیار دارد ، بنابراینبقره) 

نوبت به پرداخت  ،دم باشدکه قصاص ممکن بوده و مطلوب وليلذا مادامي مطالبه نماید.
جلوگیري از  پس چنانچه دلیل حکم اداي دیه به خانواده مقتول اول،رسد. دیه نمي

أولي بطالن  طریق به با اجراي قصاص، بطالن و تباه شدن خون شخص مسلم باشد،
  .آیدخون مسلم الزم نمي

مخیر بین قصاص و  دم در مجازات قاتل عمد،ا نیز وليهمچنین طبق نظر برخي فقه
، 2ج ،31[. شوددیه جایگزین آن مي که قصاص منتفي شد،پس هنگامي دیه است،

جایگزین حق قصاص شده و دیه به اولیاء  اخذ دیه، لذا با کشته شدن قاتل نیز،] 466ص
طور ء قصاص بهانتفا بسا چهتوان گفت اما در پاسخ مي د.شومقتول اول پرداخت مي

نسبت به قاتل اول منتفي گردد. فلذا ایراد مذکور در مورد  صرفاًمطلق محقق نشده و 
  باشد.مي طرح قابلاینجا نیز  قبل،
مقایسه  بر مبنی نیز دلیل دیگر فقها براي حکم به پرداخت دیه در این زمینه، و

را قطع نموده کسي دست دیگري  که موردیبا  مرگ قاتل و از بین رفتن محل قصاص،
قیاس مع الفارق است  ممنوع است. زیرا قیاس نفس با عضو، باشد،و خود فاقد دست مي

   ]329، ص42ج ،33[. باشدکه در مذهب امامیه پذیرفته نمي
که درصورتي چنانچه قتل جاني را همانند موت او بدانیم، . دیدگاه دوم:2-1-3

ق قصاص و اخذ دیه از جانب ولي اجراي ح دم به قتل برسد،غیر ولي دست بهجاني 
 ،کنندزیرا قائلین به این دیدگاه در فوت قاتل استدالل مي باشد؛مقتول اول ساقط مي
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 موردبحثکه موضوع آن در فرض  شود قصاص استيعمد واجب م موجب بهآنچه 
 محقق شود، يدم تراضوليقاتل و  نیکه ب يجز در موارد زین هید يادااست.  شده فوت

 ، ص10[کند.  میسقوط هر دو را اقتضاء  نجای. لذا اصل عدم در اکند نمی دایوجوب پ
در رد این دلیل همین بس که با عمل به اصل مذکور بطالن خون مسلم الزم  ]102
است که بر حفظ حرمت خون مسلم تأکید بسیار شده و این موضوع   درحالی. این آید می

ماند که همچنان بدون پاسخ مي سؤالنزد تمامي فقها و علما مفروض است. پس این 
 دم اولیاءکلیف  که قاتل او زنده و موجود است،ت حال این با درصورت کشته شدن جاني،

که امکان قصاص  الخصوص علیشود؟! ریخته شده او چه مي ناحق بهمقتول اول و خون 
سلب گردیده. پس این  ها آناز  بوده است، ها آنحق قطعي و حتمي  باوجود اینکهنیز 

  است.  تأمل قابلدلیل نیز 
  
  . قتل قاتل غیر از فوت او باشد2-3

شخص  چراکه در فرض قتل قاتل، ،اما بنا بر اینکه بپذیریم قتل قاتل غیر از فوت او است
عنوان قاتل دوم نیز وجود دارد که باید نسبت به او هم تعیین تکلیف صورت ثالثي به

  رسد.هن ميبگیرد، دو نظریه به ذ
  
  . نظریه اول (قصاص از باب حق اولیاء مقتول دوم)2-3- 1

(قاتل اول) بوده و اجراي آن منوط به  قتل مقتول دوم دلیل به صرفاًقصاص شخص ثالث 
قتل  قبال درباشد. چراکه او، قاتل اول را کشته است، فلذا باید درخواست اولیاء او مي

تَبْن«ود. آیه شریفه مجازات ش شده واقعمورد جنایت  که کسی مْ اوَ کَ هِ لَیْ نَّ فِیها عَ فْسَ أَ  النَّ
... هیچ  دون ب . زیرا طبق آیه مذکور،کند می تأییدمائده) همین قول را  /45( »بِالنَّفْسِ

  ]103، ص17[ .او غیرهمان شخص قاتل است نه  مراد از نفس، یالفتخا
قاتل و یک مقتول  یک  آنکه در راجع به موردي باشد  صرفاًاین آیه  بسا چه: اوالًاما 

بحث از دو مقتول و دو قاتل  که جاییصورت حکم آن فرق دارد با این وجود دارد. در
این احتمال وجود دارد  ثانیاًباشد. قاتل اول و مقتول دوم مي واحد  آن دراست و یک نفر 

مقتول درخواست اولیاء  دلیل بهشخص ثالث  که درجایی "جان در برابر جان"که قید 
نظر نفسي را تلف نموده که  که فرد مورد نحو بدیناول قصاص شود نیز صدق کند. 

تحت استیالي اولیاء مقتول اول بوده و حق قصاص به نفع آنان بر وي تعلق داشته  عمالً



  205  تحلیل حق اولیای دم در فرض کشته شدن عمدی قاتل

تصرف  نوعي این فرد،جان و نفسي را که تحتدلیل شاید بتوان گفت به همین بهاست. 
دیدگاه فقهایي که قائل به قصاص قاتل دوم هستند  ظاهراً .تآنان بوده از بین برده اس

 باشد یا اولیاء مقتول دوم،اند که این حق براي اولیاء مقتول اول مياما تصریح نکرده
  شود.مشمول این نظریه واقع مي

از  يکه قاتل عمد، توسط اشخاص يدرمورد شانیاست ا شده روایت(ع) از امام صادق
قاتل داده و  لیدهندگان تا زمان تحو يشده، حکم به حبس فرار دهیرهان دم اولیاءدست 
 با  ]49، ص29 ، ج22[ هاست. آن عهدۀ برمقتول  هید ردیبمفراري اگر قاتل  و ندافرموده
قتل قاتل نیز  مورد دربه مفهوم این روایت صحیحه در رابطه با مرگ قاتل فراري،  توجه

 به محکوماداي دیه به اولیاء مقتول اول، که قاتل دوم عالوه بر  است شدهاستدالل 
. چراکه مطابق ظهور باشدمیاولیاء مقتول دوم  نفع بهکشتن قاتل اول،  دلیل بهقصاص 

، فلذا اند، مسبب عدم امکان قصاص شدهعرفي این کالم افرادي که قاتل را فراري داده
  ]79-80، صص1، ج 6[. باشندمرگ قاتل مي صورت درمسئول پرداخت دیه 

 صرفاًرسد چنانچه از اختصاص حکم این روایت به مورد مذکور که مي نظر بهاما 
پوشي شود، این نحوه استدالل که منتهي به محکومیت قاتل مرگ بعد از فرار باشد چشم

با عدالت کیفري سازگار نیست. زیرا فرد  اساستوأمان باشد  طور بهدوم به دیه و قصاص 
بتوان براي اثبات مقصود این نوشتار، بدین  بسا چه. است دهشدو مجازات  به محکوم عمالً

 بهنحو به روایت مزبور استناد جست که: در روایت که بحث از فوت قاتل پس از فرار 
دم مقتول اول ولي حق بهفراري دهندگان است امام(ع) افراد فراري دهنده را که  کمک

 که درحالیاند، داخت دیه دانستهاند، ضامن از بین رفتن قصاص و مسئول پرتعدي نموده
توانستند حکم به اداي دیه از اموال قاتل بدهند. این بدین معناست که جبران امام مي

اند. این در حالي است که بحث از هکردافرادي است که این حق را ضایع  عهدۀ برضرر 
، است شدهدهنده فلذا حکم به پرداخت دیه توسط فراري است، بودهمرگ متعاقب فرار 

زیرا در این فرض نیز  ؛دادنداگر بحث از قتل قاتل بود امام(ع) حکم به قصاص مي بسا چه
دم مقتول اول بوده است، تعرض نموده فردي غیرمحق، به موردي که تحت استیالي ولي

  باشد.بنابراین ضامن و مسئول مي
  
  . نظریه دوم (قصاص از باب حق اولیاء مقتول اول)2-2-3

باشد این است که هرگاه شخصي توسط مي تصور قابلفیه که در مانحن نظریۀ دیگري
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کشته  دست شخص ثالثي که از اولیاء مقتول نیست،دیگري به قتل برسد و قاتل نیز به
باشد. دیدگاه مختار نیز قصاص علیه شخص ثالث براي اولیاء مقتول اول مي حکم، شود،
رسد که مطلق مرگ مي نظر بهطور اینکه باشد؛ توضیح اینهمین نظریه مي بر مبنی

 درو  هستمتفاوت  يگریبا حکم کشته شدن قاتل توسط دقاتل و یا موت بعد از فرار او 
مطابق  رسد که اعمال قصاص بر قاتل فرد جاني،گونه به ذهن ميموضوع اخیر این مورد

ایر اقوال و مناقشات وارده بر ادله س بر عالوهدم مقتول اول ممکن باشد. لذا نظر ولي
  این دیدگاه وجود دارد. بر ناظر دالیلینظریات، 

  
 سوره اسراء  33آیه  .2-2-3- 1

هِ و َ«...فرماید: خداوند متعال در سوره مبارکه اسراء مي وَلِیِّ لْنا لِ عَ وماً فَقَدْ جَ لُ لَ مَظْ نْ قُتِ مَ
لْطاناً  بدین مختار واقع شود؛تواند موید دیدگاه به عموم مي ). آیه مذکور،33اسراء/...» ( سُ
باشد. دم مقتول و سلطنت وي بر آن ميکه آیه دال بر وجود حق قصاص براي ولي نحو

هیچ دم جعل شده و غیر او حق دخالت در آن را بهصرفا براي ولي بنابراین این حق،
شود که زیرا از سلطنت بر شيء این معنا به ذهن متبادر مي عنوان نخواهد داشت.

خاطر  همین بهبدون اذن مستولي بر شيء ندارد.  الت و تصرف درآن را،دیگري حق دخ
چراکه  چنانچه این حق توسط غیر از بین برود، عقالً شخص متصرف باید ضامن باشد،

  آور بوده است.عمل او ضمان
  
  وجود مسئولیت کیفری در قتل قاتل .3- 2-2-2

شاید به ] 108، ص1، ج31[. دانندعموم فقها ازهاق نفس معصوم را موجب قصاص مي
قصاص  به محکوم ذهن برخي خطور کند که چون شخص جاني به جرم قتل دیگري 

او را به قتل رسانیده مستحق مجازات  که کسیپس . شودمهدورالدم محسوب مي بوده،
مهدور الدم است و  اما در پاسخ باید گفت چنین شخصي فقط نسبت به اولیاء، باشد.نمي

دیگري حق وارد آوردن جنایت  وجه،هیچباشد. لذا بهالدم ميمحقون نسبت به غیر اولیاء
که استحقاق اند که، فرديبر او را ندارد. فقهاي شیعه و سني نیز بر این مطلب متفق

که صورت مطلق نیست و خونش تنها نسبت به کسيالدم بهدارد، مهدورقصاص را 
 بااست که  پرواضحچنین هم ]46، ص12[ .باشدصاحب حق قصاص اوست مباح مي

به تأکید فراواني که در شرع و قانون بر حفظ حرمت خون اشخاص و جلوگیري از  توجه
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شخص سوم حق نداشته قاتل را مورد جنایت قرار  است،  اخالل در امنیت شدهقتل و 
بنابراین از این حیث که مرتکب ازهاق نفس محقون و محترمي  قتل برساند.داده و به

رسد مي :نظرو درچنین صورتي به باشد.سئولیت کیفري دارد و ضامن ميم شده است،
قصاص قاتل فرد  صورت مطالبه قصاص از طرف اولیاء، بهترین راه براي جبران، البته در

  جاني طبق نظر اولیاء مقتول اول باشد.
  
  ضمان در تضییع حق قصا 3- 2- 2- 3

 کسي مال دیگري را غصب نماید،شود که چنانچه قانون مدني استفاده مي 311از ماده 
. باشدکه عین تلف شود،ضامن مثل یا قیمت آن ميصورتي ضامن عین مال بوده و در

از  آنجا که ازآید. و حقوق بشمار مي جمله منقصاص  ذکر شد، قبالًکه  طور همان
رسد که چیزي به ارث مي معموالًحق قابلیت انتقال و به ارث رسیدن است و  های ویژگی

همین  ؛بیاید حساب بهیملک فرد داخل شده باشد و جزء اموال و دارایي افراد مادر 
دم بشمار یملک وليما شرایط در حق قصاص نیز موجود است. بنابراین اگر حق قصاص،

گیرد و موجب ضمان متصرف است. آید، تصرف دیگري در آن، عنوان غصب به خود مي
ضامن از بین بردن حق ولي  ه قتل رسانیده،با این استدالل شخص ثالثي که قاتل را ب

رسد که راه جبران ضرر وارده این است که باشد و چنین به ذهن ميمقتول اول مي
  دم اول قصاص گردد.شخص مذکور طبق نظر ولي

و این اشکال که حکم مربوط به نفس انسان با مال قیاس شده و قیاس باطل است، 
اتحاد طریق و تنقیح مناط صورت  عنوان بهاین احتجاج که اوال  چرا ؛باشدنمي قبول  قابل

ما با این  ثانیاًمعناي اصطالحي و مردود در مذهب امامیه نیست. گرفته است و قیاسِ به
 حکم به شود میمنتقل  مثل بهفرض که حق قصاص مال محسوب شود و اداي آن از عین 

مبني بر  :ا دلیل مزبورب مذکور ورود کردیم. ایراد شخصي بودن مجازات نیز تا حدودي
دم و تضییع حق ولي قبال درصدق عنوان غاصب بر شخص ثالث و اینکه این فرد باید 

  دخالت در آن پاسخگو باشد، ممنوع است.
  
  غصب نمودن حق .3- 4-2-2

 واقع دراز مسائلي که باید بدان پاسخ روشني داد مقوله امکان غصب نمودن حق است. 
حق قابل غصب خواهد بود یا  حقیقتاًپاسخ داد که آیا  سؤالین باید به ا چیز هرپیش از 
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حق را با دقت  های ویژگیپاسخ دهیم ناگزیر از آنیم که  سؤالخیر؟ اگر بخواهیم به این 
و  خرید قابلو یا  معاوضه  قابلذکر شد حق  سابقاًقرار دهیم. چنانچه  موردبررسینظر 

با حق مطرح  رابطه درکه  ای نکته ترین اصلیخواهد بود. اما  بخشش قابلفروش و یا 
. پس اگر موضوع حق به هر نحو از بین برود است آناست قابلیت پایداري و ماندگاري 

دیگر عنصر پایداري قابل تحقق نخواهد بود. شرط اصلي در رابطه با غصب آن است که 
اند باشد و مالک حق نتو ایجادشدهتوسط فردي من غیر حق بر یک شيء واحد  استیال

در مبحث  هم آنعامل را از استیالي خود بر حذر دارد. اما در رابطه با مقوله قصاص 
رود. قصاص نفس موضوع حق، جان خواهد بود. که در صورت اعمال قصاص از بین مي

که با از بین رفتن موضوع عنصر پایداري  تواند مورد غصب واقع شود چرانمي اساساًپس 
داریم صرف حق قصاص نیست که  مدنظرما  آنچهاست. اما  و ماندگاري حق از بین رفته

با از بین رفتن شخص، موضوعیت حق نیز از بین برود، بلکه ما حق بر مجازات را مالک 
شود. دهیم که در این حالت قصاص یکي از حاالت مجازات در نظر گرفته ميقرار مي

تواند در اء دم اول ميحق مبادرت به اجراي قصاص نماید، اولی غیر منفلذا اگر کسي 
دم دوم قاتل جهت اعمال حق مجازات خود به اشکال دیگر روي آورد. لذا حتي اگر ولي

دم از بین نرفته موضوع از بین رفته است حق مجازات ولي که ازآنجاییثاني را بکشد 
هت اشت نمایند و یا به جاز مال جاني دوم دیه را برد مستقیماًتوانند مي ها آناست. فلذا 
  بستاند.  ها آناند، دیه جاني را از دم دوم مبادرت به اجراي قصاص نمودهآنکه ولي

مطلب بعد که در رابطه با امکان غصب باید بدان توجه کرد آثار ناشي از غصب است. 
در مال  زیارتییکي از اثراتي که غصب همواره به دنبال دارد، آن است که چنانچه 

غصب منجر به حصول  که درصورتیبه مالک اصلي است و بیاید، متعلق  وجود بهغصبي 
منظر نیز ولي دم دوم اگر  ازاین پس باشد. غاصب مي عهده برزیان گردد، ضمان آن 

بخواهد با قاتل یا جاني دوم حسب مورد دیه و یا مالي بیش از میزان دیه مقدر شرعي 
مام آن اموال را از تواند تولي دم اول مي ،در جهت عدم اجراي قصاص مصالحه نماید

تواند مبادرت به استیفاي حق قصاص مي توأمانولي دم دوم اخذ نماید. همچنان که 
از باب غصب مورد شناسایي است،  ازآنجاکهعملکرد ولي دم ثاني  درواقعخود بنماید. 

استیال بر جاني دوم کسب نماید، بایستي به ولي دم  واسطه بهپس هر مالي که از این راه 
  زگردانده شود.اول با
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  تقدم زماني حق ولی دم مقتول اول. 2-3- 2- 5
باشد. در چنین وضعیتي تقدم و تأخر متوجه دو شخص مي نحوبهگاه دو خسارت و ضرر 

در جهت استیفاي حقوق افراد متضرر طبق قاعده تقدم باید حقي که ابتدا ضایع گشته، 
که در ء گردد. عالوه بر ایناز بین رفته، استیفا آن از پس جبران شده سپس حقي که 

که حق قصاص به نفع  جهت  از اینمحل بحث، با عمل مجرمانه قاتل دوم، ضرر وارده 
باشد. بنابراین نیز متوجه اولیاء مقتول اول مي گرفته تعلقاولیاء مقتول اول به قاتل اول 

 اند، گشته، متضرر شده واقعدر وهله اول استیفاي حقوق اولیاءدمي که ابتدائا از جرمِ 
ها فیه فرض بر این است که آنمقتول اول اولویت دارد، که در مانحنیعني اولیاء 

  اند. خواستار قصاص بوده
که باید در اینجا بدان اشاره کرد آن است که در رابطه با استیفاي قصاص  ای نکته

باشد. کنند مربوط به قید استیالي بر جاني نميبرخالف آنچه غالب فقها بدان توجه مي
صاحب حق بر قصاص نسبت به  فردی اگراز فقها معتقدند که به بیان دیگر این عده 

جاني باشد چنانچه زودتر بر وي استیال یابد،  وي حق خواهد داشت که بدون انتظار و 
داراي حق قصاص  نظر مورداتالف وقت براي جلب نظر سایر افرادي که نسبت به جاني 

استیفا نموده و او را به قتل برساند. این فقها همچنین بر شوند، حق خود را محسوب مي
اي اند که اگر جمعي از اولیاء دم با یکدیگر خواهان اجراي  قصاص شوند و عدهاین عقیده

دیگر خواهان عفو یا مصالحه بر دیه به میزان مقدر شرعي و یا کمتر یا بیشتر از آن با 
باید دیه را حسب مورد به جاني جاني گردند، کساني که خواهان قصاص هستند 

اند بپردازند. و جاني نیز باید دیه را به کساني که وي را عفو نموده یا با وي مصالحه کرده
که چنانچه احد اولیا دم  اند عقیدهپرداخت نماید. اما همین فقها نیز باالتفاق بر این 

ود را استیفا نماید، خواهان قصاص باشد و بدون هماهنگي با سایر اولیا دم بخواهد حق خ
قدر مسلم وي با اعمال حق قصاص، حق سایرین  که درحالیبر وي حرجي نخواهد بود. 

به تقدم زمان استحقاق حق و  توجه با. اما اگر استیفاي قصاص را است نمودهرا تضییع 
نه با توجه به زمان استیالي حق در نظر بگیریم، در این صورت تنها کسي که اولین 

شود، مستحق اعمال قصاص خواهد بود. در چنین ولي دم شناخته مي انعنو بهشخص 
حالتي اگر وي از حق خود بگذرد سایر نفرات براساس توالي تقدم زمان استحقاق 

دم اول پیش از مال حق مصالحه کنند و چنانچه وليبا جاني بر دیه یا اع توانند می
آنکه دیگر افراد قصاص را بدون  فرضنیاورد، با پیش دست بهسایرین استیالي بر قاتل 
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، به شده فوتبراي اخذ دیۀ  تواند میوي  ،رعایت تقدم زمان استحقاق اعمال نمایند
قصاص مراجعه نماید. به بیان بهتر در فرضي که هماهنگ با نظر قاطبه  اجراکننده
سایر  ،ولي دم حق خود را استیفا نماید عنوان بهیکي از طرفین  که درصورتیفقهاست 

در فرض  که درحالیخواهند بود.  نصیب بیجاني  علیهلیاي دم نسبت به اعمال مجازات او
  گیرند دم آخر قرار ميتقدم زمان استحقاق تمام کساني که در ردیف جلوتر از ولي

  داشته باشند.  شده فوتتوانند نصیبي از دیۀ مي
ول و دوم عمدی الزم به ذکر است که همه این مباحث مربوط است به صورتی که قتل ا

قتل دوم غیر عمد باشد، در این صورت از طرفی چون  باشد اما اگر قتل اول عمدی بوده و
حق قصاص اولیاء دم اول را من غیر حق زایل کرده و از طرف دیگر مجازات قتل غیر عمد 

های نگارشی مجله، نیازمند تحقیق و بررسی مستقل  قصاص نیست. لذا با توجه محدودیت
ر صورت توفیق به آن خواهیم پرداخت. کما اینکه صورتی را که قتل اول غیر عمد دارد که د

  ایم. و قتل دوم عمد و یا غیرعمدی باشد را در پژوهش مستقل انجام داده
  
  نتیجه

توجه به آنچه در این پژوهش موردمطالعه واقع شد، به این نتیجه دست پیدا نمودیم که  با
غیر حق، توسط فرد دیگري به قتل برسد، در چنین  اگر جاني پس از ارتکاب جنایت من

 که حق بر مجازات نسبت به جاني اول را داشتهجهت آن دم مقتول اول بهحالتي، ولي
واسطه این حق، جاني و یا جنایتکاران دیگري را که مرتکب قتل است، قادر خواهد بود به

ر اجراي قصاص نسبت به فرض حق ایشان باند، قصاص نماید. با این پیشقاتل اول شده
جاني دوم، چه از باب تعییني و چه از باب تخییري موردتوجه قرار بگیرد، این حق نسبت 

دم اول دم دوم مقدم است. زیرا عمل جاني دوم، غصب حق بر مجازات وليحق ولي به
که تقدم بر استحقاق حق، اولي بر تقدم استیالء حق شود، و با عنایت بر اینمحسوب مي

نظر  چنین بهگردد، شرعاً اعمال حق توسط ایشان رجحان بیشتري دارد. هموب ميمحس
دم اول نخواهد جاني دوم را قصاص کند، حق وي بر قصاص که ولي صورتی رسد درمي
جهت یکي از علل قهري باشد، مانند  انتقال به ولي ثاني است. لیکن اگر انتقال حق به  قابل
 صورت قهري بودهراي تأمین تفاضل دیه سبب انتقال حق بهدم اول بکه عدم تمکن وليآن

دم دوم نیز نخواهد یا نتواند جاني دوم را قصاص نماید، پس از مصالحه وي بر باشد و ولي
  دم اول بازگرداند.بایست دیه دریافتي را به وليدیه، وي مي
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سبت به آن ن شده منتقلبه بیان بهتر هر زمان که حق بر مجازات انتقال یابد، حق 
دلیل اعمال نشود، در حکم  هر بهگردد. لذا اگر این حق شخص، عارضي محسوب مي

به جهت تلف، متلف باید خسارت را از مال خود به مالک حق  درنهایتتلف است که 
دم دوم که داراي حق عارضي قصاص است، تصمیم به عفو جاني بدهد. لذا اگر ولي

دم اول بازگرداند. چراکه با عفو جاني ز مال خود به وليبایست دیه قاتل را ابگیرد، او مي
  . است گشتهدم اول دوم، مرتکب تلف حق بر مجازات ولي
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