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Abstract 

There is consensus among scholars according to the stipulated text of the Divine 

Legislator regarding the retaliation right for the avenger of blood. However, there 

are controversies among the scholars as to whether it is necessary for the avenger of 

blood to seek the religious ruler's permission for the execution of retribution (qisas). 

The jurists have proposed some opinions in this respect. The majority of jurists such 

as Shaik Tusi maintain that the ruler's permission is obligatory in both issuance of 

the verdict and its execution. Other jurists such as Muhaqqiq Hilli maintain that the 

ruler's permission is obligatory only in the phase of issuance of the verdict. A few 

number of jurists such as Muhaqqiq Ardibili have mentioned that it is not obligatory 

for the avenger of blood to seek the ruler's permission in any phase. This research 

has used an analytical library research method. Having discussed the jurists' 

opinions and their arguments, the research aims at answering the question as to 

which opinions are acceptable based on rational and transmitted evidences and from 

which of the mentioned opinions the Islamic Penal Code is adopted. The research 

findings show that the famous opinion is valid and justifiable regarding the 

reasonable transmitted and rational indications and that the Islamic Penal Code 2014 

is adopted from this opinion. In addition, it can be understood that Muhaqqiq 

Ardibili's opinion lacks validity.   
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اردبیلی و از منظر محقّق « قصاص بدون اذن حاکم»

 2931قانون مجازات اسالمی مصوّب 

 7حسین صابری، *2جیرکلی منصور امیرزاده، 4فاطمه کوه میشی

 یرانا یدریه،تربت ح ی،دانشگاه آزاد اسالم یدریه،واحد تربت ح ی،حقوق اسالم یگروه فقه و مبان یدکتر ی. دانشجو1

 یرانا یدریه،تربت ح ی،دانشگاه آزاد اسالم یدریه،واحد تربت ح ی،حقوق اسالم یفقه و مبان یگروه آموزه یار. استاد2

 یرانمشهد، مشهد، ا یدانشگاه فردوس ی،حقوق اسالم ی. استاد گروه فقه و مبان9

 (51/52/1933 :رشیپذ خیتار ؛19/11/1931 :افتیدر خیتار)

 

 چكیده

دم  ، از موارد اختالفی آنان، مسئلة مبهادرت ولهیّ  اند القول متف دم  فقها بنابر نص هارع مقدس، در خصوص ح  قصاص برای ولیّ

اند. مشهور فقها ماننهد ههیخ    در اجرای قصاص به اذن حاکم یا بدون اذن حاکم بوده است. در این خصوص فقها اقوالی ارائه کرده

مانند محقه  حلهی فقه  بهه      اند. گروهی طوسی، قائل به لزوم اذن حاکم در مرحلة صدور حکم قصاص و مرحلة اجرای آن هده

اند و معدودی وون محق  اردبیلی قائل به عدم لزوم اذن حهاکم در ههر    لزوم اذن حاکم در مرحلة صدور حکم قصاص رأی داده

ای تدوین یافته، پس از طر  نظرهای فقهها و   های کتابخانه اند. این پژوهش که با روش تحلیلی و با استفاده از داده دو مرحله بوده

هر کدام، در پی پاسخگویی به این پرسش است که آرای کدام گروه براساس ادلهة نقلهی و عقلهی، مقبهول اسهت و قهانون        دالیل

مجازات اسالمی، مأخوذ از کدام قول است. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که قول مشهور با توجه به ادلة نقلهی و عقلهی، موجهه    

توان دریافت کهه آرای محقه  اردبیلهی در     مقتبس از آن است. همچنین می 1932و معتبر است و قانون مجازات اسالمی مصوب 

 .این موضوع از درجة اعتبار برخوردار نیست

 واژگان کلیدی

 .محق  اردبیلی اسالمی، مجازات قانون قصاص، حاکم، اذن
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 1055، تابستان 2، همارۀ 11های فقهی، دورۀ  پژوهش
 )مقاله پژوهشی( 111-151ات صفح
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 مقدمه . 1

 همهة  برو  ستا ههد تضمینها  انسان ةهم ایبر که ستا قیحو  لهىا ستا موهبتى ندگىز

. کنندمقابله  وزیتجا هرگونهدر برابر  و حمایت ،ح  یناز ا که ستا جبوا مداجوو  ادفرا

. ح  قصاص مقرر فرمهوده اسهت   دم یول ای هیعل یبرای مجن ،یهارع مقدس در جرائم عمد

برخهی فقهها بها     کهه  یطهور  بههود،  این مطلب در اطالق برخی آیات و روایات مشاهده می

از انهد، امها    دم دانسهته  نه آیات و اخبار، اجرای قصاص را ح  ولهیّ گو تمسک به اطالق این

پهذیرد و از   رتصو حله صادادگاه   یحاکم و از طر رتنظا تحت دیبا، قصاص نظر قانونم

صورت هخصی و به دست افراد عادی پرهیز هود. اصل برائت کهه از اصهول    اجرای آن به

قهانون   91هخصی داللت دارد. اصل های  مهم حقوق مدنی و کیفری است، بر نفی مجازات

کس از نظر قهانون مجهرم    اصل، برائت است و هیچ»دارد:  اساسی در این خصوص مقرر می

 نمتهما سرنوهت بنابراین«. هود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت هود هناخته نمی

 توس  ءاستفادهسو اربزا ندامىتو در غیر این صورت رایز ،دهو دهسپر قضایى باید به دادگاه

. دهو سالمىا حکومت تضعیآو  عمومى نظمزدن  هم بر موجب که باهد صخا ای هعد

قصهاص   یرا در صدور و اجهرا  یاذن حاکم اسالم ،یدر قانون مجازات اسالم نیز قانونگذار

ا مه ا .از طری  واحد اجرای احکام کیفری مربو  انجام گیهرد  اجرای آنباید  که الزم دانسته

 های برخورد و مبادرت به مسائل مذکور است.  محل اختالف است، هیوه آنچه بین فقها

 یو بررسه  1یلیمحق  اردب دگاهیویژه د های فقها به که با هدف طر  دیدگاه پژوهش نیا

 بیهین قانونگهذار  از آنها در خصوص مراحل حکم قصاص و ت کیمربو  به هر ةاقوال و ادل

از منهابد   حیحکم صهح  افتنیبرای  نهیاست تا زم، در تالش است فراهم آمده ،در این زمینه

 .دیدست آ معتبر به

                                                                                                                                        

در بین دانشمندان ههیعه   ،گرا اندیش و تحول نامدار و ژرف یقرن دهم و از فقها یمحق  اردبیلی از مفاخر علما .1

خهاص او در مجمهد الفائهده و     یها شهیاز اند یو برخ دانند یم یکه او را صاحب مکتب خاص فقه طوری است، به

 .است شمندانیو ... مورد توجه اند یزن، معامالت صب یةبلوغ دختران، قضاوت زن، د مانندالبرهان 



  633 7532اردبیلی و قانون مجازات اسالمی مصوّب از منظر محقّق « قصاص بدون اذن حاکم»

با توجه به اهمیت و ضرورت موضوعات مذکور و بررسی و نقد و تحلیل آرای فقههی،  

پژوهش که با روش تحلیلی و هیوۀ نظری تدوین یافته است، در پی پاسخگویی به این  نیا

 هاست. پرسش

به مراحل حکم قصاص، وه اقهوال و آرایهی   ه فقهای امامیه در خصوص مسئلة مربو  

 اند؟ ارائه داده

ای  بهر وهه ادلهه    صدور و اجهرای حکهم قصهاص    خصوص ه هر کدام از اقوال فقها در

 استوار است؟

نظهران در خصهوص مسهئلة اذن     عنوان یکهی از صهاحب   ه آرای فقهی محق  اردبیلی به

 حاکم در قصاص ویست؟

خصوص مراحل حکم قصاص از کدام قول در  1932ه قانون مجازات اسالمی مصوب 

 فقها تبعیت کرده است؟

 های پژوهش. تحلیل داده2

 (اجرا و صدور)قصاص  حكم مراحل .1. 2

 در انهد.  انجهام نهداده   تفکیهک روههنی   مراحل قصاص )صدور و اجرا( در خصوص فقهها،

ماننههد اسههتدالل ههههید ثهانی کهه       است، مرحله دو هر به ناظر فقها استدالل موارد برخی

زیرا مردم در هرای   ؛در اثبات قصاص و استیفای آن نیاز به نظر و اجتهاد است: »فرماید می

 در. (211: 10ق، ج1019)هههههید ثهههانی،  «وجهههوب و کیفیههت اسهههتیفا اخهههتالف دارنهههد

د، از جملهه  ان آن، فهرق نههاده یصهدور حکهم قصاص و اجهرا ةفقها میهان مرحله یموارد

به حکم حهاکم و اذن او در اجرای قصاص، اقدام بهه   دم یّاگر ول: »فرماید یعالمه حلی که م

ا اگر بعد از حکم حهاکم و قبههل از اذن در اجهرای قصهاص،    مضامن نیست، ا ،قصاص کند

؛ 211: 0ق، ج 1022 ،)عالمهه حلهی  « اسههت  هیه د نمایهد، ضهامن صاقدام به اجرای قصها

 یک از دو مرحلهه  هیچ و فتوای تعداد محدودی از فقها ناظر بر (201: 01جق، 1050 ،ینجف

. اگهر او بخواههد   اسهت  دم  یّقصهاص حه  وله   » فرمایهد:  ی که میلیمحق  اردبنیست، مانند 
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« دم کنهد  تواند قاتل را قصاص نماید و قاتل باید خود را برای اجرای قصاص تسلیم ولیّ می

 . (111 :تا یب ،یلیاردبمحق  )

 ترتیهب  این به دارد، وجود تفکیک آن اجرای و قصاص حکم صدور مرحلة بین امروزه

قانون آیین دادرسی کیفری، حکم قصاص بدواً توس  دادگهاه   9521مادۀ « الآ»طب  بند  که

هود و در صورت اعتراض به رأی، طبه  مهادۀ    کیفری یک )دادگاه کیفری استان( صادر می

 قصهاص  اجرای مرحله خواهی در دیوان عالی کشور است و همان قانون، قابل فرجام 0212

 گیرد. می انجام دادستان نظر زیر کیفری احکام اجرای توس 

 تحلیل اقوال فقها .2. 2

 توانند می دم اولیای اینکه یا است هرعی حاکم حکم نیازمند قصاص، مراحل مورد اینکه در

صهدور   مرحلهة  در حهاکم  اذن )لهزوم  فقها سه قهول  کنند، صقصا را قاتل حاکم، اذن بدون

اذن  لهزوم  عهدم  حکهم،  صهدور  مرحلة در فق  حاکم اذن لزوم آن، اجرای و قصاص حکم

 کنیم.  اند که ادلة هر کدام را بررسی و تحلیل می مرحله( ارائه کرده دو هر حاکم در

 هر دو مرحله )صدور و اجرا( قول اول: لزوم اذن حاکم در .3. 2

در خصهوص لهزوم یها عهدم لهزوم اذن حهاکم در        نظر اختالفوجود با بیشتر فقهای امامیه، 

که در ذیل ادلهة قهائالن بهه ایهن قهول و آرای فقههی و        اند قولمراحل قصاص، قائل به این 

 هود. دیدگاه قانونگذار در این زمینه بررسی می

 ادلۀ قول اول. 4. 7. 2

ر خصوص این قول، از قرآن کریم دلیلی یافهت نشهده   با توجه به ادله و مستندات احکام، د

 اند.  است؛ اما روایات متعددی از جمله موارد زیر به این موضوع پرداخته

                                                                                                                                        

 «.هود می رسیدگی یک کیفری دادگاه حیات در سلب مجازات موجب جرائم به» ق. آ.د.ک: 952مادۀ « الآ» . بند1

 تعزیهر  یها  و ابد حبس عضو، قطد حیات، سلب آنها قانونی مجازات که جرائمی درباره صادره آراء» ک:.د.ق. آ 021 . مادۀ2

 و اسهت  آن از بهیش  یها  کامل نصآ دیه آنها دیة میزان که جسمانی تمامیت علیه عمدی جنایات و است باالتر و سه درجه

 .«است کشور عالی دیوان در خواهی فرجام قابل مطبوعاتی، و سیاسی جرائم درباره صادره آراء
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 جههت  بهه ( ع)امام فرمان به کس هر»: کند روایت می( ع)باقر مسلم از امام بن . محمد1

 ق،1053 عهاملی،  حهر ) 1«نیسهت  او بهر  جراحهت  و قتل در ای هیچ دیه هود، کشته قصاص

 (.10: 23ج

حهائری  ) داننهد  می اذن اعتبار به مشعر را روایت این جواهر صاحب و المسائل اضیر صاحب

 روههنی  داللهت  مذکور روایت ؛ یعنی(211: 02ق، ج1050 نجفی، ؛233: 11ق، 1011 طباطبایی،

 قصهاص  اجهرای  در امهام،  اذن ههر   بیهان  مقهام  در روایت این گفته هده که .ندارد قول این بر

 عضهو،  قصهاص  اجهرای  کهه  است موضعی در جانی سوی از دیه نفی بیان مقام در بلکه نیست،

 (.  111ق: 1015؛ مدنی کاهانی، 211: 2ق، ج1010 طباطبایی یزدی،) هود جانی قتل موجب

 دهیه لزوم اذن امام)ع( در امر قصاص فهم ثیحد نیاز ا المدار  جام طب  نظر صاحب 

 فرماید: . محق  اردبیلی نیز می(212: 1ج، ق1050 ،ی)خوانسار «هود ینم

گفته ههود قصهاص،    نکهیمگر ا ،بر هر  اذن امام در قصاص داللت ندارد ثیحد نیا»

اسهت کهه    یدر صهورت  نیه ل اسهت و ا مه له قابل تأئمس نیا که ست،ین زیجز به اذن امام جا

تحقه    یفعله   ةواسهط  قصاص به زیی و تجاوز همراه نباهد و ندامام با تع اذنقصاص بدون 

وه مربو  به قصاص عضو باهد و وه مربو  به قصهاص   ،استو عدوانی  یکه عمد ابدی

 . (029: 19ق، ج1059 ،یلیاردبمحق  ) «نفس

طور کلی با اذن امهام   به یداست که قصاص با نیا ،رسد ینظر م به مذکور تیروا آنچه از

اینکهه مفههوم    ی آن. امها اجهرا  ةو وهه در مرحله  حکم قصاص  صدور ةوه در مرحل ؛باهد

حدیث داللت دارد بر این موضوع که در صهورت عهدم اذن امهام در قصهاص، دیهه ثابهت       

سبب عهدم رعایهت    هود و قصاص مقید به اذن امام هده است، ممکن است این تقیید به می

 حدود هرعی در قصاص باهد.

: فرمهود  کهه  کنهد  مهی  روایت( ع)صادق امام از فرقد، بن داود از فضاله از سعید بن . حسین2

 و دارد را دیگهری  خانهة  بهه  ورود قصهد  کهه  مهردی  دربهارۀ  مهن  از کهرد  سهیال  علهی  بن داود»

                                                                                                                                        

    .«جِرَاحَة لَا وَ قَتْلٍ فِی لَهُ دِیَة فَلَا الْإِمَامِ بِأَمْرِ الْقِصَاصُ قَتَلَهُ مَنْ: »قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ . مُحَمَّد1ِ
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 ههکایت خانه  صاحب و پذیرد نمی مرد آن اما. کند می نهی اش خانه به ورود از را اوخانه  صاحب

. بکهش  را او ههد،  ات خانهه  وارد زور بهه  اگهر : گویهد  مهی  او بهه  سهلطان  بهرد،  می سلطان نزد به

 مهن  نظهر  بهه : گفهتم  پاسهخ  در ویسهت؟  آن حکهم  کشهد،  مهی  را متجهاوز  مرد نیزخانه  صاحب

 مهورد  در تواند می انسانی هر پس هود، عمل سلطان حکم به اگر ندارد، حقى ونینخانه  صاحب

: 23ج ق،1053 عهاملی،  حر) 1«کشتم را او من و هد وارد ام خانه به زور به او که بگوید دهمنش

190).   

 ،(011: 15ق، ج1051 ،یاند )مجلسه  همرده به آن استدالل کرده حیرا صح تیروا نیا یبرخ

قهول بهه    یدر آن برا لیو مربو  به دفاع است؛ به تعل ستیمقام قصاص ن رناظر ب تیروا نیا اما

حفه  نظهم    یبرا تیروا نیاستدالل هده است که امام)ع( در ا گونه نیوجوب اذن در قصاص ا

 یمهالک در اجهرا   نیکنهد و همه   یم یهرج و مرج از کشتن مرد متجاوز نه از زیدر جامعه و پره

 .  (920: 13ق، ج1051 ،یرازیه ینیوجود دارد )حس زیحاکم ن اذنقصاص بدون 

براساس این حدیث کشتن اههخاص از روی قصهاص بهدون اذن حهاکم و نظهارت او      

و آسیب بهه آنهان   هود و باب تجاوز بر جان مردم  موجب فساد و اختالل نظم در جامعه می

 هود. گشوده می

 امهام  گهردن  بر را دین خداوند: »... کند می روایت( ع)صادق امام از غالب بن اسحاق .9

 رعایهت  و...  داد قهرار  خهود  ههای  سرزمین سرپرست و خویش بندگان بر دلیل را او و نهاد

 او واسهطة  بهه  و برگزیهد  خهویش  ههدف  تهرین  بزرگ انجام براى را او و طلبید او از را دین

  (.252: 1ج ق،1051 کلینى،) 2«بداهت زنده را خویش حدود و اوامر راه، های گذرگاه

                                                                                                                                        

 کَؤانَ  رَجُلٍ عَنْ عَلِیٍّ بْنُ دَاوُدُ سَأَلَنِی: »قَالَ اَلسَّالَمُ عَلَیْهِ عَبْداَللَّهِ أَبِی عَنْ فَرْقَد  بْنِ دَاوُدَ عَنْ فَضَالَة عَنْ سَعِید  بْنِ يُسَیْنِ. 1

 فِیهِ تَرَى فَمَا فَقَتَلَهُ قَالَ فَاقْتُلْهُ فَعَلَ إِنْ اَلسُّلََْانُ فَقَالَ اَلسُّلََْانِ إِلَى فَذَهَبَ یَفْعَلَ أَنْ فَأَبَى بَیْتَهُ یَأْتِیَ أَنْ فَنَهَاهُ رَجُلٍ بَیْتَ یَأْتِی

 «.فَقَتَلْتُهُ بَیْتِی دَخَلَ لِعَدُويهِ إِنْسَانٍ کُل  یَقُولَ أَنْ شَاءَ ثُمَّ هَذَا اِسْتَقَامَ إِنِ إِنَّهُ یَقْتُلَهُ الَ أَنْ أَرَى فَقُلْتُ

 وَ لِدِینِؤهِ  اسْتَرْعَاهُ...  بِلَادِهِ فِی قَیيمَهُ وَ عِبَادِهِ عَلَى الْحُجَّة جَعَلَهُ وَ دِینَهُ قَلَّدَهُ وَ»... )ع(: عبدا  أبی عن غالب بن اسحاق. 2

 ....«يُدُودَهُ وَ فَرَائِضَهُ وَ سَبِیلِهِ مَنَاهِجَ بِهِ أَيْیَا وَ أَمْرِهِ لِعَظِیمِ انْتَدَبَهُ
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 و هههرها  در سرپرسهت قهرار دادن او   نیهز  گردن امام و بر دین آویختن در این حدیث

 اینکهه  و الههى  نظهام  در حکومهت  حقیقت از است توضیحى و بیان مردمانش، و ها سرزمین

 الهى حدود داهتن نگاه زنده که همچنان. است امور همان از تعبیرى مسلمانان امر ولی والیت

. اسهت  ایشهان  عههدۀ  بهر  آنهها  داهتن پا به مسئولیت که است این از کنایه امر، ولى دست به

 (.32: 9، ج1910است )میمن قمی،  الهى حدود زمرۀ در نیز قصاص که است روهن

و  یقصهاص از جملهه حهدود الهه    مفهوم حدیث مذکور بر این موضوع داللت دارد که 

دم الزم است کهه ههکایت خهود را نهزد      پس بر ولیّآن در دست حاکم اسالم است.  اریاخت

حاکم یا کسی که از سوی او گمارده هده ببرد تا حکم به قصاص از سوی او صهادر ههود.   

 دم به اجرای قصاص نیز ضروری است.  در مبادرت ولیّ اذن حاکم بر آن عالوه

 خصهوص  در محکمهی  روایهی  مسهتند  به استدالل فقها در مورد اخبار مهذکور،  با توجه

 نشد. یافت حاکم اذن بدون قصاصِ

 تحلیل آرای فقها. 2. 7. 2

؛ 115ق: 1019 مفیهد، ) داننهد  مهی  حهاکم  اذن بهر متوقهآ   را قصاص بیشتر فقهای متقدم امر

ق، 1051 بهراج، ؛ ابهن919 ق:1059، ؛ حلبهی155: 1، ج1911 و 250: 0ق، ج1051 طوسی،

برخی دیگهر   .(910-012: 9ق، ج1015 ادریهس، ؛ ابهن051 ق:1011 زههره، ؛ ابهن010: 2ج

 ایهن  حهاکم اسهت.   اذن بهر متوقآ قصاص  ویژه به مجازات اعمال که باورند این بر از فقها

 اثبهات  وراکهه است؛  نیز احتیا  به مقرون است، روایات برخی مبنی برآنکه  بر عالوه رأی،

 توانهد  نمهی  ییتنها به خود دم داهته که ولیّ اجتهاد و نظر دقت به نیاز آن استیفای قصاص و

 و مراقبهت  بهه  محتاج قصاص، استیفای کیفیت و وگونگی در آن بر عالوه. کند احراز را آن

 ههود  مهی  قلمداد مهمی امر ،هاست انسان جان مسئلة که دماء امر زیرا است، بیشتری نظارت

 ی،ثهان  دیههه ؛ 222: 0ق، ج1011حلهی،   فههد  ابهن )نیست  موجه آن بر افراد همة سلطة که

 (. 221: 10ق، ج1019

زیهرا در   اسهت،  قصهاص  مرحلهة  دو ههر در حهاکم اذن لزوم فقها، گویای استداللاین 
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کیفیهت  همچنین دادرسی است و  ةقصاص که مربو  به مرحله حکم اثبات استدالل مذکور

 هده است.  بیاناجرای حکم قصاص است،  ةمرحل رآن که نهاظر به یاجرا

برخی فقهای معاصر مسئلة لزوم اذن حاکم در امر قصاص را بها همهان تفصهیل فقههای     

( و بعضهی دیگهر آن را مقهرون بهه احتیها       299ق: 1021اند )لنکرانهی،   متقدم مطر  کرده

 . (090: 2ج ق،1051خمینی، )اند  واجب دانسته

حفه  نظهم و منهد ههرج و مهرج و       منظهور  بهه اذن اولیای دم از حاکم در امر قصهاص  

 لنکرانهی نیهز   (. فاضل250ق: 1013ضرورت اتخاذ آن مقرر هده است )هاهمی هاهرودی، 

 لنکرانهی، ) دانهد  یمه  جامعه نظم در اخالل موجب را حاکم اذن بدون قصاص اجرای مرحلة

 م بدون مراجعه به حاکم، ح  اعمال قصاص را ندارد.د بنابراین ولی .(231 ق:1021

دم تصمیم به قصاص داهته باهد، در صورت امکهان،   اگر ولی: »فرماید می اردبیلی محق 

دم  باید این کار را با اذن حاکم انجام دهد و متوقآ بر اذن او بداند. بنابر فرض مراجعه ولی

دم را از این کار مند کند و اگر منهد   به حاکم برای کسب اذن قصاص، حاکم ح  ندارد ولی

دم واجب نیست، بلکه حاکم کهار حرامهی انجهام داده اسهت؛ البتهه        کند پیروی از او بر ولی

دم بخواهد که قاتل را عفو یا بر دیه مصالحه کند؛ اما در هر صهورت   حاکم ح  دارد از ولیّ

کسب اجازه از حاکم واجهب نیسهت و اذن حهاکم نیهز ههر  جهواز و اسهتیفای قصهاص         

است؛ بنهابراین   نشده حاکم اذن به مقید قصاص و است مطل  قصاص دالیل ؛ زیراباهد ینم

 ق،1059 محقه  اردبیلهی،  ) «دم جایز است بدون اذن حاکم استیفای قصهاص نمایهد   بر ولی

 (. 023: 19ج

در مرحلة صدور و اجهرای   اسالم حاکم اذن بودن واجب بر مشهور فقها رسد می نظر به

 دارد داللت طلبم این بر مبحث قول اول در ادهدهی دارند و اخبار نظر اتفاق حکم قصاص،

 اعمهال  بهه  نیاز قصاص، اجرای کیفیت و هرای  دم در ح  قصاص استقالل ندارد و که ولی

از . کنهد  قصهاص  بهه  مبهادرت  حهاکم،  اذن بهه  که است الزم دم ولی و بر دارد اجتهاد و نظر

 قصههاص  حهه   صههاحب  هرگهاه  کهه  است این گویای در جامعهه نظهم طرفی دلیل حف 

 اسهتیفا  را خهویش  حه   حاکم، طری  از اعمال کند، ضروری است را خویش ح  بخواههد
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 قصهاص،  حه   صهاحب  اگهر  کهه  است بدیهی .نشود مرج و ههرج دوهار جامعهه تها کنهد

 در آهفتگی ثباتی و بی سبب و داهت خواهد دنبال به مفاسدی کند، قصاص به اقدام هخصاً

 وارد عمومی نظم بر ناپذیری جبران صدمات نتیجه در هود،  قتل در اسرافبسا  وه و اجتماع

 و الزم نظهام،  اخهتالل  از پیشهگیری  جههت  قصهاص  اجهرای  در ههرع  حاکم اذن پس. کند

محق  اردبیلی اذن حهاکم در قصهاص را الزم ندانسهته و بهه مطله        هروند .است ضروری

 بودن دالیل قصاص استناد کرده است.

 قصهاص،  حکهم  اجهرای  و صهدور  مرحلهة  در حهاکم  اذن لهزوم  بر اگروه فقها مشهور

 قصاص اجرای صورت در دم ولی تعزیر عدم یا تعزیر ایشان در ثبوت لیکن دارند؛ نظر اتفاق

 .دارند نظر اختالف حاکم، اذن بدون

 بهه  مبادرت جان، یا عضو در قصاص ح  ثبوت از بعد دم ولی اگر فقها، برخی عقیدۀ به

 ؛010: 2ق، ج1051 بهراج،  ابهن  ؛155: 1، ج1911 طوسهی، )ههود   مهی  تعزیر نماید، قصاص

 در دم ولهی  اقهدام  دیگهر  ای عهده  .(103: 11ق، ج1011 هندی، فاضل ؛919ق: 1059 حلبی،

الزمی  امر که جهت آن از فق  و ندانسته ضمان را موجب حاکم اذن بدون قصاص استیفای

ق، 1051 حلهی،  محق ) دانند می تعزیر به محکوم را او است، کرده ترک را( حاکم استیذان)

، ق1051 خمینی، ؛211: 01ق، ج1050 ؛ نجفی،010: 2ق، ج1011 حلی، فهد ابن ؛213: 0ج

 بهرای  لهیکن  اند، دانسته ضروری را قصاص در حاکم اذن آنکه با فقها برخی ، اما(090: 2ج

 الزم را تعزیری مجازات گونه هیچ کنند، می قصاص حاکم اذن بدون را جانی که دمی اولیای

 .(051 ق:1011 زههره، ابهن ؛205: 0ق، ج1051 طوسی، ؛115ق: 1019 مفید،) اند نشمرده

 و داننهد  مهی  واجهب  قصاص در را حاکم اذن فقها از گروهی: »فرماید می اردبیلی محق 

 است واجب او تعزیر و است کرده گناه نماید قصاص به مبادرت حاکم اذن بدون کسی اگر

 محقه  اردبیلهی،  ) «ترنهد  آگهاه  آنان و فقهاست دلیل این و نیست ویزی آن غیر دم ولی بر و

 . (095: 19ج ق،1059

 را مسئله این فقها قول از و فق  کرده تأمل دم ولی تعزیر عدم یا تعزیر خصوص در وی

 قصاص در حاکم اذن به معتقد و دانسته دم ولی ح  را قصاص ایشان زیرا است، داهته بیان



636  7011، تابستان 2، شمارۀ 71دورۀ های فقهی، پژوهش 

 ایهن  در فقهها  امها . ههود  ثابهت  تعزیهر  قصهاص،  امر به دم ولی مبادرت صورت در تا نیست

 اجمهاع  بهه  تعزیهر  عهدم  یها  تعزیهر  رأی دو از کهدام  چیهه  در و دارنهد  نظر اختالف موضوع

 تأییهد  او طهرف  از کهه  کسهی  یا حاکم نزد در قصاص کیفر هرگاه رسد می نظر به. اند نرسیده

 وکیهل  را کسهی  یا کند قصاص به مبادرت حاکم اذن بدون دم ولیّ ونانچه هود، اثبات هده،

بسها   وه و نکرده است رعایت را والیت ح  زیرا هود، تعزیر مستح  دهد، قرار قصاص در

 .هود قصاص اعمال در تعدّی سبب است ممکن

توان گفت اجماع حاصل است. اجماع منقول نیز حجت  در مورد آرای مشهور فقها نمی

بوده که به حکم لهزوم صهدور    نیست، مگر به حد تواتر برسد؛ اما وون آرای فقها در حدی

نحهو موجبهه    توان گفت اجمهاع بهه   رو می و اجرای قصاص به اذن حاکم رسیده است؛ ازاین

 جزئیه حاصل است.

 تحلیل قانونی .7. 7. 2

قصاص الزم دانسهته اسهت. در  یقانونگذار نقش حاکم و دادگاه را در صدور حکم و اجرا

مجهازات و اجهرای آن بایهد تنههها از طریهه       حکم به »قانون اساسی آمهده است:  91اصل 

قانون اساسهی احکهام    111. همچنین طب  اصل «دادگهاه صهالح و بهه موجهب قهانون باهد

باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باهد که براساس آن حکم صادر هده  ها دادگاه

 است. 

مقهام   از اسهتیذان  0132و  0111 ادمودر  ،1932مصوب سالمى ا زاتمجا نقانومقنن در 

 قصاص قصاص الزم همرده و بیان کرده است که اجرای در اجرای رهبری یا نمایندۀ او را

 طریه   از رهبهری  مقهام  از اسهتیذان  از پس ولی باید است، علیه مجنٌی و دم ولی ح  اگروه

                                                                                                                                        

 .ست«ا زمال او ۀنمایند یا یهبرر ممقا اذن ص،قصا ایجرا در»ق.م.ا:  011. مادۀ 1

 آنهان،  مهرگ  صهورت  در که است علیه مجنیٌ و دم ولی ح  آن، در مباهرت و قصاص اجرای» ق.م.ا: 013 . مادۀ2

 کیفهری  احکهام  اجهرای  واحهد  طری  از رهبری مقام از استیذان از پس باید و میشود منتقل ایشان ورثة به ح  این

 .«گیرد انجام مربو 
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دم هخصهاً، حه  اجهرای قصهاص را      گیرد و ولهی  انجام مربو  کیفری احکام اجرای واحد

 ندارد.

 یاز نظهر مشههور فقهها، بهرا     رویی، به پ1932ق.م.ا مصوب  025در مادۀ نیمچنمقنن ه

اگهر  »کهرده اسهت:    ینیب شیپ رییمجازات تعز د،کنکه خودسرانه، اقدام به قصاص  یدم یول

صاحب ح  قصاص، برخالف مقررات اقدام به قصاص کند، به تعزیر مقرر در کتاب پنجم 

 «.هود یمحکوم م« تعزیرات»

بهرخالف مقهررات    قصهاص  حه   صهاحب  اگهر  گفت که توان می 025 مادۀ توضیح در

 بهدون  یا دادگاه در دعهوا طهر  بهدون) است الزم قصاص مراسم اجرای برای که حکومتی

 احکههام  اجههرای  واحههد  طریهه   غیر از یا رهبری مقام اجازۀ بدون یا دادگاه حکم صدور

 مجهازات  قهانون  1121مهادۀ   در مقهرر  حکهم  مشمول نماید، نفس قصاص به اقدام ،(کیفری

 1102 مهادۀ  مشهمول  نماید، نفس مادون قصاص به اقدام که یدرصورت و( تعزیرات)اسالمی 

 .  بود خواهد مورد حسب قانون، همان

 که گفته هد، مشهور فقهاطور همانهود،  در کالم فقها مالحظه می 025مبانی فقهی مادۀ 

 حلی، محق  هندی، فاضل حلبی، براج، ابن ،(المبسوط) آثارش از یکی در طوسی هیخ مانند

 اگهر  که معتقدند لنکرانی فاضل ،(ره)خمینی امام صاحب جواهر، حلی، عالمه حلی، فهد ابن

 .  هود می تعزیر نماید، جانی قصاص به مبادرت حاکم اذن بدون قصاص، ح  صاحب

                                                                                                                                        

 گذههت  قصهاص  از ولهی  داهته هاکی یا نداهته هاکی و هود عمد قتل مرتکب هر کس»(: تعزیرات) ا.م.ق 112 . مادۀ  1

 بهیم  یها  جامعهه  امنیت و صیانت و نظم در اخالل موجب وی اقدام که درصورتی نشود قصاص علت هر به یا و باهد کرده

 .   «نماید می محکوم سال ده تا سه از حبس به را مرتکب دادگاه گردد دیگران یا مرتکب تجری

 هکسهتن  یها  نقصان موجب که آورد وارد ضربی یا جر  دیگری به عمداً هر کس»(: تعزیرات)  ا.م.ق 110مادۀ  .2

 عقهل  زوال یها  منهافد  یا حواس از یکی نقص یا فقدان یا دائمی مرض به منتهی یا اعضا از عضوی افتادن کار از یا

 و صهیانت  و نظهم  در اخالل موجب وی اقدام ونانچه باهد نداهته امکان قصاص که مواردی در گردد علیه مجنی

 صهورت  در و ههد  خواههد  محکهوم  حهبس  سهال  پنج تا دو به گردد دیگران یا مرتکب تجری بیم یا جامعه امنیت

 .«هود می محکوم نیز دیه پرداخت به مرتکب علیه مجنی درخواست
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  حكم( صدور مرحلۀ در حاکم اذن قول دوم ) لزوم .4. 2

 یاذن حهاکم در اجهرا   معتقدنهد  انهد،  دانستهدم  یقصاص را ح  ولاستیفای  ،گروهى از فقها

 این به قائالن حال ادلة. فتوای آنان ناظر بر مرحلة صدور حکم استو  نیستقصاص الزم 

 .هود می بررسی زمینه این در قانونگذار دیدگاه و فقها آرای و قول

 ادلۀ قول دوم. 4. 9. 2

 موضهوع  ایهن  روایات متعددی بهه  اما نیامده است؛ دست به قول این بر قرآناز آیات  دلیلی

 .میکن یم اهاره آنها از  نمونه به وند که اند پرداخته

 پهنج  بهه  را( ص)پیهامبر  خداونهد : »کند می روایت )ع(صادق امام از غیاث بن حفص .1

 دسهت  بهه  همشیر این کشیدن. است غالف در همشیرها این از یکى... کرد مبعوث همشیر

. پهذیرد  مهى  صهورت  آن بها  قصهاص  کهه  است همشیرى آن و ماست بر آن حکم و ما غیر

 عهدۀ بر همشیر کشیدن پس ."وشم مقابل در وشم و جان مقابل در جان": فرمود خداوند

 . (01: 23ج ق،1053 عاملی، حر) 1... «ماست عهدۀ بر آن کردن حکم و مقتول اولیای

امام پنجمین همشیر را پوههیده در غهالف بیهان داههته کهه       حدیث، این به استدالل در

ی امامهان)ع(  هها  یژگه یوبه عهدۀ دیگران و حکم کردن در مورد آن از  برکشیدن آن از نیام،

و  بِهاألُذنِ  وَ األُذُنَ بِهاألَنآِ  وَاألَنهآَ  بِالعَینِ وَ العَینَ بِالنَفسِ النَفسَ : »...هریفة آیة در است که

 کهردن  حکم بنابراین. است هده اهاره ( بدان00)مائده:  ....«قصاصٌ وَ الجرو َ بالسنِّ السِّنَّ

 بهر  دیگهر  عبهارت  به است،( ع)امامان و پیامبر)ص( عهدۀ بر هریعت، در قصاص همشیر به

 . (31: 9، ج1910 میمن قمی،) دم اولیای عهدۀ بر آن اجرای و است اسالمى حکومت عهدۀ

کنهد نهه    حاکم در مرحلة صدور حکم قصاص اهاره مهی این حدیث به مسئلة لزوم اذن 

 و عضهو  قصهاص  نفهس،  بهر قصهاص   واسطة ذکر آیة هریفه، عهالوه  اجرای آن. همچنین به

 هود. جراحات را هم هامل می

                                                                                                                                        

 وَ غَیْرِنَؤا  إِلَؤى  سَؤل هُ  مَغْمُؤودٌ  سَؤیْفٌ  مِنْهَؤا ... أَسْیَاف  بِخَمْسَة ص مُحَمَّداً بَعَثَ اللَّهَ إِنَّ: »قَالَ)ع( عَبْدِاللَّهِ أَبِی  عَنْ غِیَاث  بْنِ يَفْصِ. 1

 ....«إِلَیْنَا يُكْمُهُ وَ الْمَقْتُولِ اوالیَاءِ إِلَى فَسَل هُ بالعینِ العینَ و بِالنَّفْ ِ النَّفْ َ اللَّهُ قَالَ الْقِصَاصُ بِهِ یُقَامُ الَّذِی السَّیْفُ هُوَ وَ إِلَیْنَا يُكْمُهُ
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، امها براسهاس   (999: 11ق، ج1050مجلسهی،  ) انهد  برخی علما این حدیث را ضعیآ دانسته

راوی حدیث اگروهه عهامی مهذهب بهوده، ولهی      آورده است،  االصول  عدةآنچه هیخ طوسی در 

دلیهل   توان روایت مورد بحث را از ناحیة او ضهعیآ ههمرد، بهه    فردی معتبر است. در نتیجه نمی

اگهر رخهدادی پهیش آمهد و حکهم آن را در      »روایتی که از امام صادق)ع( نقل هده کهه فرمهود:   

بهه همهین دلیهل    «. رجهوع کنیهد   انهد  روایات ما نیافتید به روایات عامه که از علی)ع( نقهل کهرده  

انهد و   اصحاب امامیه به روایات حفص بن غیاث و دیگر افهراد عهامی کهه از امامهان نقهل کهرده      

 (.911: 1ق، ج1011کنند )طوسی،  نزدهان روایت معارضی با امامیه نیست، عمل می

 توان به آن استناد کرد. بنابر آنچه بیان هد، حدیث مذکور مورد اعتماد است و می

 معنهای  کهردم؛  عرض( ع)صادق امام به: »کند می روایت( ع)صادق امام از عمار بن اسحاق .2

 نصهرتی  وهه : »فرمهود ( ع)امهام  ویسهت؟ ( 99اسهراء:  )ههریفه   آیة در "مَنْصُوراً کانَ إِنَّهُ" عبارت

 پیامهد  ههیچ  و بکشهند  را او تها  ههود  مهی  داده قهرار  مقتول اولیاء اختیار در قاتل اینکه از تر بزرگ

   .(191: 23ج ق،1053 عاملی، حر) 1«نیست قاتل کشتن در آخرت و دنیا در آنها برای ناگواری

قول امام در روایت مذکور بر جواز قصاص توس  اولیای دم داللت دارد و اگر قاتل در 

اختیار اولیای مقتول قرار گیرد و آنان بر انجام آن تمکن داهته باهند، الزم است قصهاص را  

 اجرا کنند. 

اولیهای دم بهدون اذن حهاکم در صهورتی      است کهه  گفته هده در پاسخ به این استدالل

ای بهر آن مترتهب نباههد، در غیهر ایهن صهورت        توانند قاتل را قصاص کنند که مفسهده  می

 (.111 ق:1015 ،یکاهانمدنی ) قصاص باید به اذن حاکم باهد

این موضوع اهاره دارد کهه خداونهد   به  «إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً»از نظر محق  اردبیلی عبارت 

دم را با تسل  بر قصاص قاتل یاری کهرده کهه نبایهد از حهد آن تجهاوز کنهد و اینکهه         ولی

 در نداوخدخداوند با کمک حاکم او را یاری کرد تا قاتل را قصاص کند و احتمال دارد که 

                                                                                                                                        

 أَیُّ وَ قَهالَ  "مَنْصُهوراً  کهانَ  إِنَّههُ " تَعَالَى قَوْلِهِ مَعْنَى مَا قُلْتُ: »قَالَ حَدِیثٍ فِی )ع(اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ عَمَّارٍ بْنِ . إِسْحَاق1َ

 .«دُنْیَا لَا وَ دِینٍ فِی قَتْلِهِ مِنْ تَلْزَمُهُ تَبِعَة لَا وَ فَیَقْتُلُنَّهُ الْمَقْتُولِ اوّلیَاءِ إِلَى الْقَاتِلُ یُدْفَدَ أَنْ مِنْ أَعْظَمُ نُصْرَۀ
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 رىاهه ی را او د،خو عظیم داشپا دادن با نیز تخرآ در و ص،قصا تشرید حکمسبب  ههب نیاد

 (.119تا:  نماید )محق  اردبیلی، بی

صهدور حکهم    ةبه مرحلدر قسمتی از بیان خود  تعبیر عبارت مذکور،در  یلیمحق  اردب

واگهذار کهرده اسهت.     دم کرده و مرحلة اجرای قصاص به ولهی قصاص توس  حاکم اهاره 

اسالم قهرار  براساس این حدیث یاری اولیای دم جهت استیفای ح  قصاص بر عهدۀ حاکم 

داده هده است که باید قاتل را هناسایی کنند و به اولیای دم تحول دهند تا آنان حه  خهود   

را استیفا کنند و اگر حاکم تشخیص دهد، اجرای قصاص توسه  اولیهای دم ممکهن اسهت     

الزم  مقهدمات در جامعه هود، باید به مقتضای حاکمیت خود  تیامنموجب فساد و اختالل 

 دم به ح  خود فراهم آورد.  ولیرا برای رسیدن 

 فقها آرای تحلیل. 2. 9. 2

 حه   قصهاص،  در معتبهر  هرای  با رعایت تواند  مى دم ولی که باورند این بر فقها از گروهى

نیست، اما بیشتر آنهان اذن  الزم  در اجرای قصاصاذن حاکم ستاند و  باز قاتل، از را خویش

 اند. حاکم را اولی دانسته

 اذن بهر  توقهآ  امهام،  اذن بدون قصاص استیفای جواز بیان از پس االيكام قواعد میلآ

 وجوب االسالم شرائ  صاحب و( 122: 9ق، ج1012 حلی، عالمه)دانسته است  اقرب را امام

 بههدون  قصهاص  کراهت و اذن استحباب به فتوا فقه  و پهذیرد نمی را امهام اذن بهر توقآ

 همهین  نحهوی  بهه  فقها بیشتر وی، از پس .(219: 0ق، ج1051 حلهی، محق ) دههد می اذن

؛ 951: 1ق، ج1019عالمهه حلهی،    ؛ 125: 2ق، ج1011 آبههی،  فاضهل ) انههد  پذیرفته را قول

 ؛ عهاملی،30: 15ق، ج1015ههید ثانی، ؛219ق: 1015 ههید اول، ؛122: 0، ج1911 حلهی،

؛ خهویی،  211: 02ق، ج1050 نجفهههی، ؛233: 11ق، ج1011 حهههائری، ؛11: 11تها، ج بی

 . (111 ق:1015 ؛ کاهانی،101: 2ق، ج1019

قصهاص بهه اذن    یقول به عهدم توقهآ اجهرا    ،المسائل اضیرفقها مانند صاحب  یرخب

( و 233: 11ج ق،1011 ،دانهد )حههائری   را قول بیشتر متأخران، بلکه عموم آنهها مهی   حاکم
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 ق،1019خهویی،  کنههد )  آن را مشهور میان فقهها ذکههر مهی   یی  خوقمانند مح گرید یبرخ

قصهاص   یاذن در اجههرا  ةنظر فقهها را در مرحله   محمدرضا گلپایگانی اختالف(. 101: 2ج

 . (005ق: 1050 صدور حکم آن )گلپایگانی، ةدانهد، نه در مرحل می

قصاص  بخواهد قاتل را بدون صدور حکم حاکم، دم یول اگر»فرماید:  محق  اردبیلی می

نماید، باید یقین حاصل کند که او مرتکب قتل هده است و ظاهراً هخص حهاکم، نیهاز بهه    

کنهد،   حاصل از آنچهه قتهل را ثابهت مهی     ظنحصول یقین، نسبت به ثبوت قتل ندارد، بلکه 

 دم بعهد از  کند و تفاوتی نیست که اقرار باهد یا ههادت دو هاهد عادل. امّا ولهیّ  کفایت می

کهه البتهه    نهدارد  نیقیبه حصول  ازین تواند جانی را قصاص نماید و ، میصدور حکم حاکم

 (. 021: 19ق، ج1059ی، لیاردب)محق  « این مسئله قابل تأمل است

قصاص جانی را بدون صدور حکم حاکم، منهو  بهه حصهول     رسد محق  اردبیلی نظر می به

از  ازیه ن یبد از صدور حکم، دم نسبت به عمل مرتکب دانسته و مرحلة اجرای آن را بع یقین ولی

براساس فتاوای قائالن به قول دوم، مرحلة صدور حکهم قصهاص    که یدرحالیقین، دانسته است؛ 

   بر اذن حاکم است و در مرحلة اجرای آن، اذن حاکم هر  نیست، ولی اولی است. متوقآ

 قانونی  تحلیل .7. 9. 2

)مقننهه،   گانهه  سهه  یصورت مطله  بهر قهوا    به یمقام رهبر ،یقانون اساس 01براساس اصل 

نظارت بر صحت  یبرا یاز مقام رهبر ذانی( نظارت و حکومت دارد و استهییقضا و هیمجر

 است. یقصاص الزم و ضرور یاجرا

 دجوو فقها مکال در که ینظهر  اخهتالف  از ریتأث با 1932 ن مجازات اسالمیقانو در مقنن

)در تحلیههل  013و  011در مههواد سو  یکاز . ستا گرفته پیش در را ای جانبهدو  راه دارد،

و از  نستهدا وریضرو  زمال صقصا ایجردر ا را مرا لىو زۀجاا قانونی قول اول اهاره هد(،

 .ستا نستهاند دم ص توس  ولهیّ قصا یستیفاا از ماند را انستیذا 011دۀ ما رشنگا با سویى

 در این ماده آمده است: 

 قحقو عایتر و اجرا صحت بر رتنظا ایبر ص،قصا ایجرا در یهبرر ممقا از انستیذا»
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 یستیفاا نمکاا از ماند ان،ستیذا سمامر نباید و ستا یعود یگرد افطرا و صقصا ح ّ صاحب

 .«دهو دخو ح  از او نهد وممحر و صقصا ح  صاحب توس  صقصا

که در حال حاضر قصاص بهه موجهب حکهم دادگهاه و      رادیا نیدر پاسخ به ا ریمادۀ اخ

 انستیذکهه ا  دارد یو مقرر م دههوجود ندارد، وضد  یو نگران ردیگ یمطاب  قانون صورت م

 دعواست. نیقانون و حقوق طرف ینظارت بر اجرا یفق  برا

 یدادرسه  نیهی آ تیه و رعا نیبا قهوان منطب   یدبا وم صدور حکم قصاصدر هر حال، لز

 تیامکان اهتباه در هو ،قصاص نباهد حکم صدور ةونانچه اذن حاکم در مرحل، زیرا باهد

در جامعهه   تیامنسلب اتفاق خواهد افتاد که موجب تنش و  ،موضوع نیا رینظ یو اهتباهات

هد. همچنین اذن حاکم در مرحلة اجهرای قصهاص نیهز الزم اسهت تها از تعهدی و       خواهد 

 .تجاوز و اخالل در نظم جامعه پیشگیری هود

و  دههو  یدر جامعهه مه   تیامن جادیموجب ا ن،یقوان یمجازات در راستا یاجرا دیترد یب

 ریدر جامعهه را در کنهار سها    تیامن جادیا ةفیاست که وظ ییاز جمله نهادها ییدستگاه قضا

 بر عهده دارد.  ییاجرا یها دستگاه

 مرحله(  دو هر در حاکم اذن لزوم قول سوم )عدم .5. 2

دم در امر قصاص استقالل دارد و نیازی به اذن حهاکم   معدودی از فقها، ولیبه عقیدۀ تعداد 

در مرحلة صدور حکم قصاص و مرحلة اجرای آن وجود ندارد که در ذیل به بررسی ادلهة  

 پردازیم.   قائالن به این قول و آرای فقها می

 سوم ادلۀ قول. 4. 5. 2

 :هود می اهاره روایات و کریم قرآن آیات از دالیلی به قول، این خصوص در

 الف( قرآن کریم

 اجرای و مثل به مقابله ح  بر ،میرمستقیغ یا مستقیمطور  به کریم، قرآن از متعددی آیات در

 اذنضهرورت   بهه  ضمنی یا صریحطور  به آیات، این از کی چیه در لکن هده، تأکید قصاص،

 .است نشده اهاره قصاص ح  اعمال از قبل امر، ولی
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 نَکا نَّهُإِ لْقَتْلِا فِی فیُسْرِ فَال سُلَْاناً لِوَلِیِّهِ جعَلْناَ فَقَد مَظْلُوماً قُتِلَ منَْ»...  ههههریفة آیهههة. 4

 (. 99)اسراء:  «راًمَنْصُو

اوسهت   1دم بر جانی و قاتل یا عاقله در اینجا حکم قصاص و تسل  ولی« سلطه»مراد از 

(. 901: 2ق، ج1020)فاضهل مقهداد،   کنهد   گیرد و یا قصاص می کند یا دیه می که یا عفو می

زیرا اصل برائت ذمه است، اما  ،است دم یگویای ایهن اسهت کهه قصاص ح  ول هیطالق آا

واسطة خطیر بودن دماء بهتر است  این مسئله نیاز به نظر و تأمل دارد و اگر اذن امام باهد به

از  ییخ طوسى در قسهمت از جمله هها فق . به اعتقاد بیشتر(30: 15ق، ج1015)هههید ثهانی، 

: 2ق، ج1022 ،)عالمهه حلهی   رااليكؤام یتحر( و عالمه در 01: 1، ج1911 ،ی)طوسمبسوط 

کهه بهه   اسهت  دم در اجراى قصاص مانند اخذ به هفعه و دیگر حقوقى  ی(، استقالل ول200

 بنهابراین، قصاص جهایز اسهت؛    ة مذکور،آی تیدلیل عموم به . همچنیناذن امام نیازى ندارد

ق، 1019، )ههید ثهانی  دم منافات دارد یاذن امام با مطل  بودن سلطنت ول هقصاص بآ قتو

 (. 221: 10ج

دم در اجرای قصهاص ماننهد حه  ههفعه در نظهر       در توجیه عبارت مذکور که ح  ولی

اههتراک در موضهوع    رغهم  یعله توان گفت که ح  قصاص بها حه  ههفعه     گرفته هده، می

ی قابل مقایسهه نیسهت، زیهرا اجهرای قصهاص      تیامنی و الناس، از نظر پیامدهای اجتماع ح 

ی بهر  ریناپهذ  جبهران تواند صهدمات   قصاص، می تیفیکدم در نظام کنونی از نظر  توس  ولی

 دنبال نخواهد داهت.  ح  هفعه ونین آثاری به که یدرحالنظم عمومی کشور وارد کند، 

ه له تواند با اطالق اددلیل محکم و قابل توجهى وجود ندارد که ب، جواهرصاحب از نظر 

و عموم آن که ح  قصاص را مانند هفعه و دیگر حقوقى که اجرایش را نیازمنهد اذن امهام   

آ اجهراى قصهاص بهر اذن امهام اولهى و بهه احتیها         قه تو بنابراین،معارضه کند.  ،داند نمى

  (.211: 02ق، ج1050)نجفی: تر است  نزدیک

                                                                                                                                        

اند از پدر و مردان باله و عاقل و ثروتمند از خویشان پدری او که باید دیة قتهل خطها را کهه     عاقلة جانی عبارت .1

 (.201: 1913)فیض، جانی مرتکب هده است، بپردازد 
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این آیهه در مقهام تشهرید اصهل حکهم       همچنین در استدالل به آیة هریفه گفته هده که

نه در مقام بیان هرای  و قیود آن. بنابراین عموم و اطالق آیهه قابهل تمسهک     استقصاص 

توان به عموم بیشتر ادلة لفظی تمسک کرد )تبریهزی،   نیست، زیرا اگر ونین باهد دیگر نمی

 (. 111ق: 1021

دم بهر قصهاص جهانی اسهت و      مراد از این آیه، سلطنت ولهی »فرماید:  محق  اردبیلی می

 (. 012: 19ق، ج1059 ،یلیاردب)محق  « دم تسلطی بر دیه ندارد بنابر نظر مشهور ولی

 مقتول ولیّ تسل  بر «سُلََْاناً لِوَلِیيهِ جَعَلْنَا فَقَدْ» عبارتخصوص  به و آیات و اخبار عموم

  .(111 تا: اردبیلی، بیمحق  اصل عدم لزوم حضور امام است )و  کند می داللت قاتل بر

 و سهتم  روی از مبهاحی  سهبب  بدون که کسی: »فرماید می آیه توضیح در محق  اردبیلی

 قصهاص  را او تا داده است قرار قاتل بر تسل  مقتول، ولیّ برای خداوند هود، کشته عدوان

 قتهل  هامل که داده قرار دیه بر تسل  ولیّش برای خداوند نباهد، عدوان روی از اگر و. کند

 خذا و صقصا منجاا بهر اینکهه   دارد حتارهص رذکوهم ۀیبنابراین آ. هود می عمد هبه و خطا

 زمال عهر حاکم دنز در آن توهههثب و تهههسا جایز حاکم اذن ونبد لمقتو لىّو فطر از یهد

را در مطالب مختلآ مربهو  بهه    بحثمورد  یةآ (. ایشان119: تا بی محق  اردبیلی،) نیست«

 ههود  یخون مسلمان باطل نم مذکور، یةه است که در خصوص آکرد انیقصاص مطر  و ب

 . (019: 19ق، ج1059 ،یلیدبرامحق  )

 واگهذار  مقتول دم اولیای یا دم ولی به استناد آیة مذکور به قصاص را ح  محق  اردبیلی

 قصهاص،  اجهراى  و اعمهال  و سلطه است که بر هریفه آیة است و دلیل ایشان اطالق کرده

فَقَهدْ  »قرآن در تفسیر عبهارت   نامفسربر آن بیشتر  عالوه .دارد داللت حاکم به رجوع بدون

انهد و حه  او را جههت     دم قائل نشده قید و تکلیفی برای ولی گونه چیه «سُلْطَاناً هِیِّجَعَلْنَا لِوَلِ

 اند. قصاص قاتل، مقید به اذن حاکم نکرده و از لزوم یا عدم لزوم استیذان سخنی بیان نکرده

 (.05)هوری:  ...« عَلَى اللّهِ فَأَجْرُهُ أَصْلَحَ وَ عَفا فَمَنْ مِثْلُها سَیيئَة سَیيئَة وَجَداءُ»هریفة  آیة .2

 :  فرماید می کرده و اهاره دم ولی توس  قصاص ح  به آیه این در( ع)علی امام
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 مظلهوم . باههد  مهی  ظهالم  عقوبهت  دهند انجام دارند، اجازه بندگان که کارهایی از یکی»

 .(919: 21ج ق،1053 عاملی، حر) «کند عفو را او یا و کند مجازات را ظالم تواند می

آیة هریفه داللت دارد بر اینکه قصاص و تالفی کردن باید مثل و اندازۀ ههم باههد و از   

 «سهیئه » بهه  تعبیر قصاص از . در این آیه،(919: 2ق، ج1020 مقداد، آن تجاوز نشود )فاضل

 میهان  زوجهى  تقابهل  بیهان  براى یا تعبیر این. نیست سیئه و است ح  اص،قص آنکه با هده

 مهورد  ههخص  بهه  نسهبت  قصهاص  عمل که است آن جهت از یا است، قصاص و جنایت

علیهه   کند که اندازۀ مماثله نیز از حقهوق مجنهی   آیه بیان می .است ناخوهایند عملى قصاص،

 . (905 ق:1013 هاهرودى،) است

 و عضو و نفس قصاص جواز برتنها  نه آیه این: »فرماید می آیه توضیح در اردبیلی محق 

 هر عوض یعنی کند؛ می داللت نیز تعویض جواز بر مطل طور  به بلکه دارد، داللت جراحت

 دادن و.... دهنام و زدن مثل دهد، انجام داده، انجام او به نسبت دیگری که کار ناخوهایندی

 مثهل  نیسهت،  جهایز  آن مورد در قصاص و عوض که جایی هود می خارج احکام این از اما

 هم آن مانند و قذف در و دارد همراه به مرگ خطر که جرحی و ضرب و استخوان هکستن

 بهر  آیهه  این همچنین. کرد قصاص توان می ،ادهدهی موارد غیر در ولی نیست؛ جایز قصاص

 بهدون  و او نهزد  در ثبهوت  بدون و حاکم اذن بدون ،ادهدهی موارد تعویض و قصاص جواز

 او بهه  نسهبت  کهه  حدی از هخص تجاوز عدم بیانگر آن بر عالوه دارد. داللت ههود وجود

 عهدم  و عفو و کرده حرام را تعدی و ظلم آیه، این در خداوند عبارتی به. باهد می ،هده انجام

 کهه گونهه   آن نیست هر  قصاص ح  گرفتن در حاکم اذن پس .است همرده نیکو را انتقام

-111 تا: بی محق  اردبیلی،)« اند همرده الزم و دانسته هر  قصاص در را حاکم اذن برخی،

115) . 

محق  اردبیلی اطالق آیة مذکور را در خصوص مباهرت در قصاص بدون مراجعهه بهه   

آیه، در مقام بیان ونین حکمی نیسهت و امهور عمهومی،     که یدرحالحاکم تأیید کرده است، 

هود کهه  ت، در غیر این صورت موجب اختالل در نظام و ناامنی میموکول به اذن حاکم اس

 (. 002: 1911خالف اصول هریعت اسالم است )عمید زنجانی، 
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 (. 121)نحل: « … بِهِ عُوقِبْتُمْ ما بِمِثْلِ فَعاقِبُوا عاقَبْتُمْ إِنْ وَ»هریفه  آیة .9

 ایهن  بهر  آیه مفاد. است پیشین آیة به استدالل در این آیه همانند اردبیلی محق  استدالل

 نیسهت  حهاکم  حکهم  بهه  محتاج دیه و قصاص مورد در حقوق استیفای که دارد داللت امر

 . (115تا:  بی محق  اردبیلی،)

 آیهات  ههود. اطهالق   دم ثابهت مهی   فق  ح  قصاص برای ولهی  آیات، به اطالق توجه با

 آیهات  زیهرا  قصاص باههد،  در اجرای حاکم اذن به نیاز عدم برای محکمی تواند مستند نمی

 .سکوت کرده اسهت  قصاص هرای  مورد در و قصاص است حکم بیان مقام در تنها هریفه

 حهاکم،  اذن بهه  قصهاص  اجهرای  بودن مقید بر قاطعی دلیل مذکور، آیات بررسی از بنابراین

 نفس قصاص بر که دارد وجود روایات میان در آیات اطالق نظیر . همچنیندیآ ینم دست به

 .  دارد داللت حاکم اذن بدون عضو قصاص و

 ب( روایات

 داللهت  قصهاص،  امهر  در حهاکم  اذن بدون عضو قصاص و نفس قصاص بر روایات برخی

 .دارند

 را خهویش  همسر که مردى دربارۀ: »کند می روایت( ع)صادق امام از سنان بن عبداهلل .1

 او باهند، داهته را قاتل کشتن قصد زن، آن خویشان اگر: فرمود که هنیدم بود کشته عمد به

 . (15: 23ج ق،1053 عاملى، حر) 1«بپردازند خاندانش به را اش دیه نصآ و بکشند را

 دانهد،  وابسهته مهی   مقتهول  اولیهاى  خواست بر تنها را قاتل کشتن( ع)امام حدیث این در

 بکشند.   را قاتل توانند مى کنند، اراده هرگاه که یا گونه به

 اگهر  حتهى  دارنهد،  را قصهاص  اجراى ح  مقتول، اولیاى که است این روایت، مقتضاى

میمن )باهند  نگرفته را آن اعمال اذن حاکم هرع، از و نبرده حاکم نزد به را خویش دعواى

 . (30: 9، ج1910 قمی،

                                                                                                                                        

 یَقْتُلُؤوهُ  أَنْ أَهْلُهَا شَاءَ إِنْ فَقَالَ مُتَعَميداً اِمْرَأَة قَتَلَ رَجُلٍ فِی: »یَقُولُ اَلسَّالَمُ عَلَیْهِ عَبْدِاَللَّهِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ سِنَانٍ بْنِ عَبْداَللَّهِ. 1

 .«اَلديیَة نِصْفَ أَهْلِهِ إِلَى یَُْدُّوا وَ
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استفاضهه گذههته، بلکهه     دبسیار است تا جایى که از ح ،نظیر این خبر، در میان روایات

 (. 11-10: 23ق، ج1053ترند )حر عاملى، متواتر یا نزدیک به توا

 حدقهه  از را زنهى  وشهم  کهه  مردى مورد در: »کند می روایت( ع)صادق امام از حلبى .2

 بیهرون  را مهرد  آن وشهم  مجازنهد  بخواهند، زن اولیاى ونانچه اگر: فرمود بود، آورد بیرون

 او بهه  دیهه  وههارم  کی هد، راضى دیه به زن اگر و بپردازند او به را دیه وهارم کی و آورند

: فرمهود  بهود،  آورده بیهرون  را مردى وشم که زنى خصوص در ایشان نیز و. هود پرداخت

 وشهم  دیهه  گهرفتن  به تواند مىوگرنه  آورد بیرون را زن آن وشم تواند مى بخواهد مرد اگر

  .(111: 23ج ق،1053 عاملى، حر) 1«کند بسنده خویش

، بسهتگى دارد و مقتضهاى   علیهه  مجنهی انجام قصاص، تنها بر خواسهت   در این روایات،

بدون بدون ثبوت قصاص در نزد حاکم و ، دم علیه یا ولی مجنیاطالق روایات این است که 

 (. 30: 9، ج1910ۀ او ح  اجرای قصاص را دارد )میمن قمی، اجاز

دارد، امها  دم در اجهرای حه  قصهاص داللهت      بر اسهتقالل ولهی   ادهدهی اطالق روایات

واسطة روایات دیگر )ماننهد روایهات مهذکور در قهول      ی موجود در این روایات بهها اطالق

، جمد عرفی کرد کهه  اند متعارضبین روایاتی که ظاهراً با هم  توان یمهوند و    دوم( مقید می

اند، ایشان تنها پس از مراجعه به حاکم اسالمی  اولیای دم اگروه صاحبان اصلی ح  قصاص

 توانند ح  خود را استیفا کنند. می

 فقها آرای تحلیل. 2. 5. 2

سورۀ اسراء، عدم لزوم اذن حاکم در قصاص را  99برخی فقها به مقتضای عموم آیة هریفة 

؛ خوانسهاری،  122: 0، ج1911؛ حلهی،  012: 3ق، ج1019انهد )عالمهه حلهی،     اختیار کهرده 

 بهه  نهاظر  را فقها اختالف نراقهی ق (. مح193: 2تا، ج ؛ فیض کاهانی، بی212: 1ق، ج1050

 دههد   مهی  فتهوا  حکهم،  صههدور  لهزوم عهدم به خود و داند می حکم قصاص صدور مرحلة

                                                                                                                                        

 وَ اَلديیَة رُبُ َ إِلَیْهِ یَُْدُّوا وَ عَیْنَهُ یَفْقَئُوا أَنْ یَشَاءُوا إِنْ فَقَالَ اِمْرَأَة عَیْنَ فَقَأَ رَجُلٍ فِی: » اَلسَّالَمُ عَلَیْهِ عَبْدِاَللَّهِ أَبِی عَنْ يَلَبِیي. 1

 .«عَیْنِهِ دِیَة أَخَذَ إِالَّ وَ عَیْنَهَا فَقَأَ شَاءَ إِنْ أَنَّهُ رَجُلٍ عَیْنَ فَقَأَ ْ اِمْرَأَة فِی قَالَ وَ اَلديیَة رُبُ َ تَأْخُذَ أَنْ شَاءَ ْ إِنْ
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از  دم ولهی  اذن آیها  که سیال این جواب در الصادق فقه. میلآ (009: 11ق، ج1010، نراقی)

 است خاصه حقوق از قصاص کالً»: فرماید می واجب است؟ قصاص اجرای درحاکم هرع 

دم  یوله  برخهی به نظهر  . (920: 1ق، ج1052 مغنیه،)« هود می ساق  دم، ولی اسقا  با فق  و

 لموجب اختال ذانیکه عدم است یما در فرضا ،حاکم قاتل را قصاص کند نبدون اذ تواند یم

 ههود  یذان واجهب مه  یاسهت  ،ضهرر و حهرج صهدق کنهد     هیثانو نیاز عناو یکی ونظام هود 

 (. 111ق: 1021)تبریزی، 

 قاتهل  توانهد  می حاکم اذن با کهطور همان دم ولی: »فرماید می زمینه این در اردبیلی محق 

 اذن و نماید قصاص را قاتل تواند می امکان صورت در هم حاکم اذن بدون کند، قصاص را

 و اصل قصاص، در حاکم اذن جواز عدم دلیل و نیست قصاص استیفاء و جواز هر  حاکم

 درمسهئله   ایهن  بهر  آهکاری دلیل اینکه خاطر به است، سنت و کتاب از قصاص ادلة اطالق

محقه  اردبیلهی،   ) «سهازد  مقیهد  را اطهالق  و برطهرف  را اصل اینکه تا نیست سنت و کتاب

 . (023: 19ق، ج1059

گروهی از فقها پیرو دیدگاه و روش محق  اردبیلی هستند که مشهورترین آنهان محقه    

از آنهان بهه    جواهرصاحب  که یطور بهسبزواری، فیض کاهانی و محق  خوانساری هستند، 

اعتنایی آنان را به افکهار   کند و روش متهورانه و آزاد این فقیهان و بی اتباع المقدس تعبیر می

 (. 01: 1911پسندد )مدرسی طباطبایی،  میو آرای پیشینیان ن

 حه   یریه گ بهازپس  منظهور  بهه  را حهاکم  اذن لزوم با توجه به مطالب قبل، مشهور فقها،

 اجهرای  مرحلة را در اذن حاکم لزوم عدم ی نیزو گروههر دو مرحله برگزیدند  در قصاص

 و کهرده  پیروی قرآن صریح حکم از اردبیلی محق  که یدرحال اختیار کردند، حکم قصاص،

 بهر  «سُؤلََْاناً  لِوَلِیيؤهِ  جَعَلْنَؤا  فَقَؤدْ » عبارتخصوص  به و آیات و اخبار عموم دارد که می بیان

 و اذن بهه  نیهاز  دم اسهت و  حه  ولهی   قصاص کند، پس می داللت قاتل بر مقتول ولیّ تسل 

 اجرای جهت حاکم، اذن لزوم عدم به که امامیه فقهای بیشتر طرفی از. ندارد امر ولی حضور

 کهه  یدرحهال  اند، کرده مطر  حاکم، نزد در کیفر اثبات از بعد را لزوم عدم معتقدند، قصاص

 او نهزد  در بهدون اثبهات   و حاکم اذن بدون دم، قصاص را توس  ولی اجرای اردبیلی محق 
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و  هها  مجهازات با این تفصیل نظر محق  اردبیلهی مطهاب  اجهرای هخصهی     . است کرده بیان

دم  عدالت کیفری خصوصی است. البته اگروه اجرای قصاص بدون اذن حاکم توسه  ولهی  

قبل اثبات قتل یا در جریان رسیدگی یا بعد آن یکی از مصادی  عهدالت کیفهری خصوصهی    

است؛ اما مهدورالدم بودن قاتل در برابر اولیای دم از یک سو و ضرورت تقاضای اولیای دم 

ز سوی دیگر بهرای توجیهه عهدالت کیفهری خصوصهی در      از حاکم جهت اجرای قصاص ا

مورد قصاص ضروری است. هروند برخی فقهای امامیه به جنبة خصوصهی حه  قصهاص    

 اند. توجه کرده و هر  اذن حاکم را الزم ندانسته

 گیری . نتیجه3

 به هر  زیر بیان کرد: اختصار به توان یمنتایج این پژوهش را 

ة مذکور، در مسئلة لزوم اذن حاکم یا عدم آن در امر قصاص، گان سه. با توجه به اقوال 1

از اقهوال وجهود نهدارد؛ اگروهه ههارع       کی چیهمیان فقها اختالف است و اجماعی کلی بر 

دم قرار داده است و هواهد آن در قرآن و روایهات نمایهان    مقدس ح  قصاص را برای ولی

ایات دیگر مقیهد ههده اسهت و از    است؛ اما از طرفی اطالق ادلة قصاص توس  دالیل و رو

طرف دیگر نظارت بر اجرای احکام الهی همچهون حهدود، قصهاص و... ازجملهه وظهایآ      

دم  رو ولی مسلم حاکم اسالم است و بنابر ادلة والیت ونین حقی برای او ثابت است؛ ازاین

 تواند بدون اذن حاکم مبادرت به اجرای قصاص کند.  نمی

 پهس  ندارد؛ محکمی مستند حاکم اذن بدون قصاص جواز ادلة قول مشهور، . براساس2

اجرای قصاص کهه بهه تعهدی و تجهاوز منجهر       تیفیکو نظارت بر  مسئله در برای احتیا 

 مبادرت حاکم اذن بدون فردی اگر حال. است قصاص ضروری اجرای در حاکم نشود، اذن

 خود ح  حاکم اذن بدون تنها زیرا هود، نمی او یا دیه علیه قصاص موجب کند، قصاص به

ههود. بهر ایهن     مهی  تعزیهر  مستح  ترک امر الزم اذن حاکم، دلیل به اما. است کرده استیفا را

 نحو جزئی در قول مشهور وجود دارد. گفت اجماع به توان یماساس 

است و  حکومت اختیارات از دیگری، مجازات هر مثل اثبات، از پس قصاص . اجرای9
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این موضوع را  011. قانون مجازات اسالمی نیز در مادۀ باهداذن و نظارت حکومت ید به با

استیذان از مقهام رهبهری   « صحت نظارت بر اجرای قصاص»سبب  تصریح کرده است که به

 ۀقو سیرئ یقصاص فق  با امضا ران،یا یاسالم یامروزه در جمهوربر آن  الزم است. عالوه

 .ن دارد و از طرف او منصوب هده استاذ فقیه، ولیاز طرف  زیکه او ن هود یاجرا م هیقضائ

 قصهاص  اجرای و جواز هر  را حاکم اذن فقها، مشهور نظربرخالف  اردبیلی . محق 0

 از وی .کند می معرفی سنت و کتاب از قصاص ادلة اطالق آن را جواز عدم دلیل و داند نمی

 و گیهرد  مهی  انجام دم ولی اذن با قصاص که دارد می بیان و کند می پیروی قرآن صریح حکم

 ندارد.   امر یا حاکم ولی حضور و اذن به نیاز

 در حهاکم  اذن لهزوم  ادلهة  بهه  توجهه  بها  موضوع این در صحیح حکم رسد می نظر . به0

. فقها )قول نخست( اسهت  مشهور حکم همان آن، اجرای و قصاص حکم صدور خصوص

 بهوده اسهت، قابهل   هها   مجهازات  هخصهی  اجهرای  مواف  اردبیلی، دیدگاه محق  که آنجا از

 حقوق تضیید احیاناً هود، می جامعه در ینظم یب و مرج و هرج موجب زیرا پذیرش نیست،

 تبعیهت  مشههور  نظر از قصاص اجرای در نظر است الزم پس. داهت خواهد در پی را افراد

 . استکنیم که مطاب  قول قانونگذار در قانون مجازات اسالمی نیز 

 هخصهی  اجهرای  فقهها،  بهین  موجهود  نظرههای  اخهتالف  به توجه با نتایج،براساس این 

 دادگهاه  در عادالنه دادرسی از پس قصاص حکم صدور و هود منتفی باید قصاص مجازات

 .گیرد صورت احکام، اجرای واحد توس  آن اجرای و صالح
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10- 191. 
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