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چکیده
زمینه و هدف :یکی از مجازاتها ،قصاص است که به موجب

3

نن ،اربر د بد دبر در قتب یب

در ،شرکت داشته باش د ،جواز قصاص همه ننها وجود دارد .لذا ،در این مقاله درصبدد هسبتی ابا
اجرای این حق را بر اساس عدالت کیدری ،ابیین مایی .
روش شناسی :مقاله مزبور به صورت اوصیدی -احلیلی و به روش کتابخا های ا جام ررفته است.
یافتهها و نتایج :فقهای مشهور امامیه و جمعی از فقهای اه س ت و بهابع ایشان ،قبا ون مجبازات
اسالمی ،بر این باور د که در قت های دسته جمعی (در صورت درخواست قصاص از سبوی اولیبای
دم متوفی) با پرداخت فاض دیه سبت به قصاص جمع اقدام میرردد .اکثریت فقها ،علبت اجبرای
حک قصاص جمع را ج به ارعابی و بازدار دری نن اعالم مودها د؛ بدین مع ی که افبراد ببه دلیب
ارسی که از تیجه عم خود دار د ،از ج ایتهای جمعبی خبودداری خواه بد مبود و ایبن امبر ببا
عدالت کیدری سازرارار است.
واژگانکلیدی :عدالت ،مجازات ،بازدار دری ،قصاص ،ام یت.
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وقوع ن ها به عل مختلف وجود دارد؛ راهی اراکاب ن ها با شراکت د د در صبورت مبیریبرد و
راهی یز مراک

ن ها در مقاب د د در میباشد .مجبازات قصباص ،مجبازاای اسبت کبه خداو بد

برای حدظ حیات در جامعۀ اسالمی نن را اشریع فرموده است« ،ولک فی القصاص حیبو یبا اولبی
االلباب (بقره .»)179/2 ،با اوجه به حرمبت خبون و جبان مبردم در جامعبۀ اسبالمی و وجبود قبا ون
ا کار اپذیر قصاص در اسالم و یز لزوم رعایت عدالت در احکام اسالمی و با ع ایت به اختالفی که
میان فقها در حک جواز یا عدم جواز قصاص جمبع در براببر ج ایبت ببر فبرد وجبود دارد ،کشبف
اراباط حک این مسئله با عدالت کیدری در اسالم ،موضوعی مه و ضروری به ظر میرسبد ،دبرا
که ارر عدّهای بهرو های در قت یا قطع یا ضربوجرح ی فرد مشارکت داشتها بد کبه عمب هبر
ی بها هایی میاوا د موجبات جراحت ،قطع یا قت مج ی علیه واقع شود و یا با سبرایت جراحبات
حاص از عم هر ی از افراد رروه جا ی ،قت یا قطع عضو او اادبا افتباده اسبت (حلبی:1394 ،
 .)187در هر دو صورت فو  ،ن چه زای شده عضو یا دس ،از ی فرد بوده و ن چه در مقابب نن
قرار خواهد ررفت ،اعضا و دوس افراد متعدد خواهد بود .و مه ابر از نن ،ن چبه کبه بیشبتر جلب
ظر میک د ،این است که طبق حک مشهور فقیهان شیعه و اه س ت ،فرقی ه میک د که در این
اقدام رروهی ،کسی ی

جرح به مج یٌ علیه وارد کرده باشد و دیگری صد جرح ،و دون قتب یبا

قطع از عم هر دو م جبر شبده اسبت (ببه ایبن موضبوع در مباده . 528م.ا مصبوب سبا  1392و
همچ ین رای وحدت رویه  1390/2/6- 717یز اصریح شده است)؛ برای مج یٌ علیبه و اولیبای دم
حق قصاص امامی شریکان وجبود دارد (حلبی .)187 :1394 ،کسبی کبه در اسبرار قبرنن کبری و
روایات ادبّر ک د به روش ی درمییاببد کبه قا و گبذاری و اشبریع در اسبالم ببر اصبو و قواعبدی
فراریر استوار است ،از جمله نن قواعد عبارا د از :نزادی و نزادری ،حدبظ حرمبت خبون ا سبان،
حراسببت امببوا  ،دببی ضببرر ،حدببظ ظببام اسببالمی ،حجّیببت عببرت در فقببدان دلیبب اجتهببادی،
عدالترستر ی بین همۀ مردم .اما نیبا قصباص افبرادی کبه در ج ایبت مشبارکت دار بد ،مطبابق ببا
عدالت کیدری است؟ لذا ،در این مقاله حق قصاص ولی دم را بر پایه ظریبه عبدالت کیدبری مبورد
واکاوی قرار میدهی .

 )1حق قصاص
قصاص در لغت اس مصدر است از ریشه « قصَّ  -یقُصُّ »و در لغت امه دهخدا مع بی نن د بین بیبان
الم یر از قصاص به مع ی «به ادریج د با اثر دیزی رفتن» ادسیر شده است (فیومی .)505 :1396 ،و
از طرفی ،این واژه به مع ای «هر وع د بالهروی و پیجویی مودن ،کبینکشبی ،ببه مثب کشب ده را
کشتن ،مجازات ،عِقباب ،سبزا ،جببران و االفبی» یبز مع بی شبده اسبت (ل گبرودی2919 :1396 ،؛
حسی ی15 :1384 ،؛ خسروشاهی.)27 :1380 ،
اما قصاص در اصطالح عبارت از« :االفی و استیدای عی ی ج ایتی که در قت عمدی ،قطع عضبو
و جراحت عمدی بر مج ی علیه وارد شده ،به شکلی که اثر ببهجاما بده از ج ایبت عی با روی جبا ی
اجرا شده و به دست نید» (ایما ی« .)371 :1382 ،در حقیقت ،م ظبور از قصباص در فقبه ببه مع بای
مقابلهبهمث در ج ایتهای عمدی است» (موسسه دایبرهالمعبارت فقبه اسبالمی .)597 :1392 ،و ببه
عبارت دیگر ،م ظور از این واژه در اصبطالح فقهبی« ،پیگیبری اثبر ج ایبت اسبت ،ببهرو بهای کبه
قصاصک ده عین عم جا ی را سبت به او ا جبام دهبد» ( جدبی« .)7 :1385 ،و د ا چبه اولیبایدم
مبادرت به عدو جا ی مای د و یا با اخذ دیه رضایت دهد ،قصاص محقق خواهد شبد ،هرد بد ایبن
عم از ظر لغوی همچ ان قصاص محسوب میرردد» (خسروشاهی .)27 :1380 ،پایان کالم ای کبه
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شده که« :ما د ن چه داده باشی بازستدن ،کش د یکی را کشتن ،کین کشبی ببه مثب » و در مصبباح

علما برای مث ج ایت اراکاب شده اع از قت و قطع و ضربوجرح ،ام قصاص را هبادها بد و در
حقیقت ،در صورت وقوع ج ایت عمدی علیه دوس ،اعضا و م افع ،قصباص مجبازات اصبلی ن هبا
میباشد ( قا ون مجازات اسالمی :1392 ،م .) 16
«عادت عرب جاهلی بر این بود که ارر کسی از قبیله ننها کشته میشد ،اصمی مبیررفت بد ابا
ن جا که قدرت دار د ،از قبیله قاا را بکش د .این رو ه افکبار ابا ن جبا پبیف رفتبه ببود کبه حاضبر
بود د به سب کشته شدن ی فرد امام طایده قاا را بابود ک بد .ایبن وضبع ببه شبک فزای بدهای
موج درریری کی هورزا ه و طوال ی میشبد ؛ در ای جبا ببود کبه نیبه قصباص باز شبد و حکب
عادال ه قصاص را بیان کرد» (مکارم شیرازی.)603 :1374 ،
لذا ،اسالم بهجای اجویز ا تقامهای کبور و االما به ،قبا ون م صبدا ه قصباص را اعیبین کبرد .در
واقع ،اسالم از ی سو نن را از الگوی رفتاری بیقیدوب د و مهار اشبده ،ببه الگبوی رفتباری مهبار
شده و حوزه قاضی و قضاوت کشا د .و از سوی دیگر ،نن را از صورت ا تقام کور خبار کبرده و
به قصاص عادال ه اببدی کبرد .و ببه وضبعیت حقبوقی ابسبامان و نشبدتهای کبه جوامبع نن زمبان
ررفتارش بود د ،پایان داد .کشتن د د برابر است که خویشان قاا در برابر ی قت  ،ا تقبامجبویی
سبعا ه و کور بود که دامان افراد بیر اه فراوا ی را میررفت (سجادی ،بیاا .)7 :در این اث ا بود که
خداو د در قرنن به صورت صریح و واضح دستور اجرای قصاص را صادر فرمود .و با زو نیات:
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ف وَالَب ُأ ُ َن ِبالَبأُ ُنِ وَالسِبنَ بِالسِبنِ
ف بِالَب َأ َ ِ
ن وَالَب َأ َ َ
ن بِبا َل َع ْی ِ
س وَا َلعَب ْی َ
س بِبال َ َد ِ
َو َک َت ْب َا َع َل ْی ِه ْ فِیهَبا ََ َن الب َ َد َ
وَالَجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنَ اَصَدَ َ بِهِ فَهُوَ کَدَارَ ٌ لَهُ وَمَنَ لَ ْ یَحْکُ ْ بِمَا ََ َزَ َ اللَهُ فَأُولَئِ

َ هُب ُ الظَبالِمُونَ(و
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در اورات بر ب یاسرائی حک کردی که َدَس را در مقاب َدَبس قصباص ک یبد و دشب را مقابب
دش و بی ی را به بی ی و روش را به روش و د دان را به د دان ،و هر زخمی را قصاص خواهد بود.
پس هرراه کسی حق قصاص را ببخشد ( یکی کرده و) کداره (ر اه) او خواهد شبد ،و هبرکس ببه
خالت ن چه خدا فرستاده ،حک ک د ،د ین کس از ستمکاران خواهد بود( ).مائده )45/5،ویَا ََیُهَبا
الَذِینَ نمَ ُوا کُتِ َ عَلَیْکُ ُ الَقِصَاصُ فِی الَقَتَلَى الَحُرُ بِالَحُرِ وَالَعَبْدُ بِالَعَبْدِ وَالَأُ َثَى بِالَأُ َثَى فَمَنَ عُدِیَ لَهُ مِنَ
ََخِیهِ شَیْءٌ فَااِبَاعٌ بِالَمَعْرُوتِ وَََدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ َلِ

َ اَخَدِیفٌ مِبنَ رَبِکُب ْ وَرَحْمَبۀٌ فَمَبنِ اعْتَبدَْ بَعْبدَ

َلِ َ فَلَهُ عَذَابٌ ََلِی ٌ (ای اه ایمان بر شما حک قصاص کشتگان د ین معین رشت کبه مبرد نزاد
در مقاب مرد نزاد ،و ب ده را به جای ب ده ،و زن را بهجای زن قصاص اوا ید کرد .و دبون صباح
خون از قاا که برادر دی ی اوست ،بخواهد دررذرد ،کاری است یکو ،پس قاا دیه را در کمبا
خش ودی ادا ک د.در این حک  ،اخدیف (امر قصباص) و رحمبت خداو بدی اسبت ،و پبس از ایبن
دستور ،هر که اجاوز ک د ،او را عذابی سخت خواهد بود( ).بقبره .)178 /2 ،اربر شخصبی از شبما
کشته شد ،میبایست متقابال ی در کبه مجبرم و مقصبر در مبورد نن ببوده ،قصباص شبود و اربر
خا واده مقتو رضایت داد د ،ا ها به ررفتن دیه یا حتی بخشف رضایت داده شود.
این حک قرن ی ابعا محدود به زمان خاص بوده و برای نن در نیبات دیگبر قبرنن و روایبات،
رستره ویژهای اعریف شده است .از این رو ،در همه جبا و همبه وقبت الزماالجراسبت (سبجادی،
بیاا.) 8 :
با گاهی مختصر در قا ون مجازات عمومی سا  1304پی به این تیجه خبواهی ببرد کبه قبا ون
مجازات عمومی یاد شده ،با الهام از قوا ین خارجی ،جبرای را از حیب

شبدت وضبعیت ببه دهبار

درجه  -1ج ایت  -2جَ هه مه  -3ج هه کود  -4خالت) اقسبی کبرده ببود (قبا ون مجبازات
عمومی سا  .)1304و با اصالح این قا ون در سا  1352نن  4درجه به  3درجه اقلی و به درجات
( -1ج ایت  -2ج حه  -3خالت) اقسی ب دی شد ( قا ون مجازات عمومی سا  .)1352ببه موجب
ماده  8این قا ون ،مجازات اصلی ج ایت عبارت بود د از اعدام ،حبس دائب  ،حببس ج بایی درجبه
ی از  3اا  15سا و  7ج ایی درجه  2از  2اا  10سا (همان ماده  .)8در قبا ون مجبازات عمبومی
قب از ا قالب اسالمی ایران ،هیچ بحثبی در خصبوص قصباص وجبود داشبته اسبت؛ ولبی پبس از
پیروزی ا قالب اسالمی و با اصوی قا ون مجازات اسالمی در سبا  1361ببرای اولبین ببار قبا ون
راجع به مجازات اسالمی ،ه زمان با ش اسایی مجازاتهای صدر اسالم ،ما د قصاص و حبد و دیبر
یز ش اخته شبد و جبزو مجبازاتهبای رسبمی ایبران اصبوی شبد؛ ببه طبوری کبه در ایبن قبا ون،
مجازات ها حس وع جرای بر دهار قسمت اقسی ب بدی شبده اسبت -1« :حبدود  -2قصباص -3
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دیات  -4اعزیرات» (قا ون مجازات اسالمی مصوب  / 1361مباده  .)7در ایبن قبا ون ببرای اعریبف
قصاص د ین نمده :قصاص کیدری است که جا ی به نن محکوم میشود و باید ببا شبرایا او براببر
یز قصاص همچ ان جزو قوا ین جزایی ایران محسوب و اجرا میرردد.
 )2مشارکت در جنایت
هرد د غالبا ج ایت اوسا فرد و شخص وقوع مییاببد ،ولبی امکبان ایبن موضبوع هب هسبت کبه
ج ایت اوسا د د در ا جام و در حقیقت ،با شرکت د د در د ین مسئلهای اادبا افتبد .ولبی نیبا
صرت حضور افراد در صح ه ج ایت ،شرکت در ج ایت محسبوب مبیربردد؟ در پاسبخ خبواهی
ردت :قطعا د ین یست ،بلکه در صورای می اوا د افراد مراک را قابب مجبازات دا سبت کبه؛-1
افراد مراک عال به ماهیت عم خود باش د ( ع صر روا ی جرم) -2عم اجرائی و عملیات ا جبام
یافته که م جر به ج ایت رردیده ،تیجه مشارکت و همکاری افراد متعدد باشد( .ع صر مادی جبرم)
و در حقیقت ،جرم (ج ایت) وقوع یافته ،مسبت د ببه فعب همبه افبراد باشبد و اربر ا جبام عملیبات و
فعالیت یکی از مراکبین فاقد اوصات فو باشد ،میاوان وی را به ع وان شری ج ایت شب اخت،
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باشد (همان ،ماده  .)9به د با این قا ون و در قوا ین مجازات اسالمی ایران مصوب سا های بعبدی

هرد د که بتوان به مصدا معاو ت در ج ایت را بر نن حم مود.
ماده . 368م.ا ،سا  1392یز شرکت در ج ایت را بدین ارای

اعریف کرده است کبه« :اربر

عدهای نسی هایی را بر مج ی علیه وارد ک د و ا ها برخی از نسی هبا موجب
واردک دران این نسی ها شری

در قت میباش د و دیگران حس

قتب او شبود ،فقبا

مورد به قصباص عضبو یبا ببه

پرداخت دیه محکوم میشو د» .هرد د در این قا ون مدهوم خاصی از مشارکت در ج ایت به دشب
میخورد ،ولی به ج بههای مختلف این وع ج ایت پرداخته است ،بهطوریکه در مباده  373همبان
قا ون نمده است« :در موارد شرکت در ج ایت عمدی ،حس مورد ،مج ی علیه یا ولی دم میاوا د
یکی از شرکا در ج ایت عمدی را قصاص ک د و دیگران باید بالفاصله سه خود از را ببه قصباص
شو ده بپرداز د و یا ای که همه شرکا یا بیف از یکی از ن ها را قصاص ک د ،مشبروط ببر ای کبه دیبه
مازاد بر ج ایت پدید نمده را پیف از قصاص به قصاص شو دران بپردازد .اربر قصباصشبو دران
همه شرکا باش د ،هر ی از شرکا که قصاص میشود یز باید سه خبود از ج ایبت را سببت ببه
اعداد شرکا بپرداز د» .البته ،الزم به اوضیح است که هبر عملبی کبه شبرایا شبرکت در قتب عمبد
داشته باشد ،به م زله شرکت محسوب میرردد و این موضوع (قت عمد و شرکت در نن) صبرفا ببا
ضربوجرح احقق مییابد (سپهو د .)89 :1389 ،ب ابراین ،وقوت بر ایبن موضبوع الزم اسبت کبه
د ا چه احراز رردد ،د د در (دو در یا بیشتر) به صورت نراها ه و با همکباری یکبدیگر ،شبخص
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دیگری را کشته باش د ،حتی ارر جزئیبات فعب مباشبرین روشبن و واضبح باشبد ،همبه ن هبا قااب
محسوب میشو د (ولیدی.)85 :1386 ،
واکاوی ظریه حق قصاص ولی دم در ج ایت های مشارکتی با اأکید بر عدالت کیدری  /ویس دران :سعید سالمتی ،مرضیه پیله ور ،محمدجواد رجبی سلمان

 )۳عدالت کیفری
در لغت امه دهخدا ،عدالت به مع ای دادرری است و جرجبا ی یبز م ظبور از عبدالت را اسبتقامت
معرفی موده اسبت .درهرحبا  ،م ظبور از عبدالت :عباد ببودن ،ا صبات داشبتن ،دادربر ببودن و
دادرری است .از معا ی دیگر که برای عد و عدالت ام برده شده « هادن هر دیزی بهجای خبود،
حد متوسا میان افراطوادبریا در قبوای درو بی» (معبین ،واژه عبد )« .ببه اسباوی اقسبی کبردن»
(لویس معلوت ،ماده عد )« .عدالت در لغت با عد ه مع است» (ابن م ظور« .)431 :1414 ،عبد
در مقاب جرم قرار میریرد» (جوهری .)761 :1407 ،و به مع ای قسا اسبت (زبیبدی)378 :1414 ،
و حتی به مع ی فدیه ه نورده شده است (طریحی )423 :1416 ،و از لحبا اصبطالحی ،عباد ببه
فردی اطال میرردد که به حق قضاوت میک د (زبیدی .)471:1414 ،و از لحا عرفبی عبد ببه
مع ای رعایت حقو دیگران در برابر ال و اجاوز به کار مبیرود .و از ایبن رو ،عبد را ببه مع بی
«إعطاءِ کُ ِ ی حقٍ حَقَّه» ررفتها د .و برخی در مع ای عد اوسعه دادها بد و نن را ببه مع بای «هبر
دیزی را در جای خود هادن یا هر کاری را به وجه شایسته ا جام دادن» بهکباربردها بد (صبدیپبور،
.)27 :1393
با گاهی در ااریخ بشریت به این تیجه خواهی رسید که کیدبر و مجبازات شبخص بزهکبار ببه
قدمت نفری ف و خلقت ا سان میباشبد؛ ببه طبوری کبه کیدبر شبخص خباطی و مجبرم در امبامی
اعصار ،طوایف و اجتماعات دیده میشود .ا سان همیشه از هر جرم و بزهی مت در ببوده و در جهبت
اجرای عدالت و به شا ه ا زجار از نن مبادرت به رویارویی و مقابله با نن مبوده و در حقیقبت ،در
پی اجرای عدالت بوده است .به بیا ی روشنابر ،ا سبانهبا و جوامبع بشبریت کبه دارای ه جارهبا و
قواعدی بودها د ،برای این سیره و روش خود ارزش و احترام قائ و با کسا ی که سعی در به خطبر
ا داختن این ضوابا داشته و با نن مقابله کرده است ،مقابله و موضعریری موده و وی را مجبازات
مودها د .الزم به اوضیح است که این عکسالعم ها در هر جامعهای و به ا اس مکان جغرافیبایی
نن و یا سبت به زمان و یا حتی با اأثیر از افکار رو ارون متغیبر ببوده و ببه و ببه یب شبک ببوده
است .به ع وان مثا (و برخالت اصور عامه) ،میاوان ا تقامجویی را یکی از جلوههای مجازات بام
برد .ب ابراین ،با گرش در جوامع بشری و ااریخ اقوام ،به این تیجه خواهی رسید مع ی عبدالت کبه
با نه گِ نرامِ حرکت خود در مسیر ااریخ هم واست ،متاثر از عوام مختلف فره گبی -اجتمباعی
میباشد و با این وصف یز میاوان ببرای احبوالت اباریخیِ مجبازاتهبا ،در امبام جوامبع بشبری
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حدومرز مشخصی اعیین مود؛ ولی دون مشابهتهایی در این احوالت وجود دارد ،مبیابوان ن هبا
را به د د دوره اقسی ب دی کرد.

مجازاتها قبال احت قاعده خاص بوده و به شیوه ک و ی یز قا و م د و احت ضبابطه ببودها بد .و
د ا چه اعمالی بر خالت م افع قبیله یا خا واده محسوب میرردید ،از طرت قبیله یا خبا واده ،یبا ببه
صورت ج گ میان رروهها مجازات میشد و یا اختالتها حب مبیرردیبد (اردبیلبی)61 :1397 ،
.مب ای اولیه کیدرها و مجازاتها در این دوره ،صبرفا حبس کی بهورزی و خو خبواهی ببوده اسبت.
اقوام و افراد بشری در صورت مشاهده هبر بوع جبرم ببه ا هبایی ببرای حدبظ و گهبداری خبود و
خا وادهاش و همچ ین ،اموا و داراییاش مبادرت به مجازات مجبرم مبی مبوده اسبت .ببه عببارت
دیگر ،م شأ مجازات در نن ایام مالحظات روا ی و حق طبیعبی دفباع ببوده اسبت (اردبیلبی:1397 ،
 .)61در این ظامها اقتدار حاک از اراده مطلق رئیس خا واده سردشمه مبیررفبت و حدبظ ظبام و
حمایت خا واده و قدرت فردی اکیه داشت و حق مجازات ه از نن رئیس خا واده ببود .قبدرت و
سیطره رئیس خا واده بسیار رسترده می مود (صا عی .)196 :1383 ،افبراد ربروه و قبیلبه هب ببرای
حدظ بقای خود به این ظام رروهی وابسته بود د و از نن حمایت میکرد د.
رئیس خا واده در اجرای مجبازات هبیچ محبدودیتی ببهجبز ابرس از خداو بد و بدای وجبدان
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 )1-۳عدالت کیفری و دوره انتقامجویی

داشت .ارر فردی از ی قبیله به حقو فردی از قبیله دیگری اجاوز میکبرد ،افعبا او اعبدی ببه
امام افراد قبیله محسوب میشد و ا تقامجویی حدومرزی داشت و ا اسبی میان ر اه و کیدر ببود و
راه اا کشتن متجاوز واشدی خاطر زیاندیده ادامبه پیبدا مبیکبرد .رباه نابف ا تقبامجبویی ن قبدر
رسترده میشد که دامن خویشاو دان و زدیکان بزهکبار و افبراد ببیر باه را مبیررفبت (صبا عی،
.)47 :1383
از ویژریهای مه این دوران ،میاوان به سه خصوصیت مه اشاره مود که عبارا د از:
 ) 1مسئولیت جرم متوجه همه قبیله بود؛ کب ربروه مثب یب

شبخص واحبد بود بد و اجبرای

مجازات مخصوص مجرم بود و شام سایر اعضای قبیله یز میرردید (ولیدی.)196 :1384 ،
 )2معیار مجازات و وع نن مشبخص ببود؛ ببه عببارت دیگبر ،میبان جبرم و مجبازات نن هبیچ
سازراری وجود داشت و مالک عقوبت افراد مجبرم ببه ولبع و حبرص ا تقبام و همچ بین ،قبدرت
ج گی اعضای رروه زیاندیده داشت (اردبیلی.)63 :1397 ،
 ) 3مادی و م تس به موضوع بودن مسبئولیت؛ بالفاصبله پبس از ای کبه در اثبر عمب شخصبی،
ضرری به فردی میرسید ،فرد ضرررسان میبایست عقوبت میرردید و عمد یا سهو ،صغر یا بلوغ،
حجر یا ج ون ،اکبراه ،اجببار یبا مضبطر ببودن اباثیری در مجبازات داشبت (صبا عی.)48 :1383 ،
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ب ابراین ،وقتی مرجع قا و ی جهت دادخواهی بوده و صرفا سلطه قبیلهای میبا جیگری امبام دعباوی
قبیله به خطر میا داخت) فرد یبا

بوده ،واهمه از ج گهای سخت (که راها ادامه حیات را برای ی
واکاوی ظریه حق قصاص ولی دم در ج ایت های مشارکتی با اأکید بر عدالت کیدری  /ویس دران :سعید سالمتی ،مرضیه پیله ور ،محمدجواد رجبی سلمان

افراد خاطی و متجاوز را از د ین اعمالی باز میداشبت (صبا عی .)48 :1383 ،عبالوه ببر مبوارد یباد
شده ،معموال شخص خاطی به صورت درون قبیلهای یز مجازات میشد و این امر هب بوعی اهبرم
فشار و ما ع برای اشخاص مجرم بوده است .فلذا ،ب ا به دالی متعدد این دوران (دوران ا تقامجویی)
جایگاه خود را از دست داده و به ظام عدالترستری خصوصی ابدی رردید.
 )2-۳عدالت کیفری و دوره عدالتگستری خصوصی
نن رو ه که در قسمت قبلی بیان رردید ،دالی متعددی باع

رردید اا دوران ا تقامجویی جایگاه

خود را از دست داده و به ظام عدالترستری خصوصی ابدی رردد .لذا ،برای نش ایی بهتر با ایبن
دوران عل عمدهای موج رردید ظام مجازاتهای ا تقامجویا ه را پایان و دوره عبدالترسبتری
خصوصی جایگزین نن رردد که به شرح ی میباشد:
)1ج گهایی که در اث ای دوران ا تقامجویی به عمب مبینمبد ،موجببات ابباه شبدن یروهبای
کارنمد قبای را به وجود نورده و حتی موجودیت خود رروه را یز به خطر میا داخت.
 )2پیدایف شهرها (عواطف را کمر گار) و باع شده همبستگی زدی افراد قبیله ک شبود
و به همین دلی افراد قبیله یز خود را به خاطر دفاع از دیگران کمتر به خطر ا داخت د.
 )3اعضای قبیله و جامعه با قبو و ررایف به دین واحد ،همبستگی رروهبی ببه مبذه و دیبن
واحد پیدا مود د (صا عی .)49 :1383 ،و با این وصف بود که نهستهنهسته قبای قدرت خود را از
دست داده و با اهور دولتها جایگاه خبود را ببه ن بان داد بد ،فلبذا دخالبت قبایب و افبراد نن در
مجازات شخص خاطی محدود رردید و از طرت دیگر ،هر قدر دخالبت ،دبو و اعتببار دولبتهبا
بیشتر شد ،دخالت افراد در محاکمه و مجازات افبراد کمتبر رردیبده و ا تقبام اشبخاص یبز مم بوع
کردید؛ بهطوریکه اکلیف و وایده افراد قبایب یبز اعبدی شبده و فبرد خباطی جوابگبوی اعمبا
اشایسببت خببود رردیببده و بببار مکافببات را بببر دوش کشببید (فببی  .)21 :1372 ،روش اجببرای
مجازاتها را در این دوره به این جهت که واک فهای ا تقامجویا ه افراد به طور سبی احت ظ و
قاعده درمی نید« ،دادرستری» مبی ام بد؛ ولبی «دادرسبتری» ه بوز ج ببه خصوصبی دارد ،دراکبه
اعقی و اجرای مجازاتها در این زمان از طرت خود افراد زیاندیده صورت مبیریبرد (اردبیلبی،
 .) 64 :1397و همچ ان در مجازات مجرم حق شخص و ج ببه خصوصبی بباقی ببود و مج بی علیبه
خود در مقام االفی برمینید ،ولی مسئولیت رروهی جای خود را به مسئولیت فردی داد (محسب ی،
 .)142 :1375عدالترستری «دادرستری» خصوصی در امبامی جامعبههبا ببه یب روش پیشبرفت
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داشت و پیشامدهای زمان بهویژه پیدایف ادیان نسما ی در برخی از جوامع در این مسبیر سبرعت
بیشتری داد.
(یهودیت) کیدر نالهی درخشی در این رذرراه پدید نورد و ارردبه ا تقبام از ببین رفبت ،لبیکن
خداو د نن را به عهده ررفت و بر سر وشت ندمیان حاک شبد (اردبیلبی .)64 :1397 ،ببا اوجبه ببه
مسائ یاد شده و از ن جایی که دوره ا تقامجویی بهاازری جایگاه خود را ببه دوره عبدالترسبتری
داده بود و ظر به وپا بودن این دوره ،شیوه مداخله دولتهای قدیمی در امور جزایی به شک یب
بود:
 )1پیفبی ی جرای عمومی و ادکی نن از جرای خصوصی.
 )2محدود کردن حقو رئیس خا واده.
 )3م ع ا تقام خصوصی و الزام به رجوع به حاک .
 )4اعیین غرامت و خسارتهای قا و ی.
 )5برقراری پادشاهی و کوااه کردن دست کاه ان از قضاوت (ولیدی.)206 :1384 ،
در این دوره برقراری کیدرهایی مث قصاص که نن را کهنارین وعی کیدر بد ی بایبد قلمبداد
کرد و پذیرش خون بهبا یبا سبازش مبالی قبف مهمبی در اعبدی افبراطوادبریاهبای ظبام ا تقبام
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ببا اهببور ادیببان شبباهد احببوالای در ببوع و شبدت مجببازاتهببا هسببتی  ،مببثال در نیببین عبرا ببی

خصوصی پدید نورد (صا عی.)54 :1383 ،
 )۳-۳عدالت کیفری و دوره عدالتگستری عمومی
پیدایف دولتهای بزرگ و دخالت قدرتهای مرکزی در برقرار مودن ام یت و ظب  ،در سراسبر
سرزمین حکومت یکی از مه ارین عواملی است که موج احکی ظام عبدالترسبتری عمبومی
(مخصوصا) در کشورهای اروپایی شبد .لبزوم پبیفبی بی قواعبد و ضبوابا شخصبی و معبین ببرای
اعقی ب و رسببیدری بببه جببرای کببه بببه م ببافع اجتمبباعی خل ب وارد مببیسبباخت ،موج ب احببو
عدالترستری خصوصی به عدالترستری عمومی شد و اقصیر و ج ایت از ظر نسیبی که بر بد به
جامعه وارد نورده بود ،از سوی حاک مورد اعقی قرار میررفت.
عدالت در سلسله عل احکام است ،ه در سلسبله معلبوالت .در حقیقبت ،ایبن طبور یسبت کبه
ن چه دین ردته ،عد است؛ بلکه ن چه که عد است را دین میروید .ب بابراین ،ببا قبرار دادن هبر
حکمی که شائبه غیرعادال ه بودن نن میرود ،در ارازوی عدالت مبیابوان ببه میبزان سبازراری یبا
عدم سازراری نن با عدالت پی برد (متین راسبخ .)59 :1394 ،ببرای پبی ببردن و نشب ایی بیشبتر ببا
ااریخچه عدالت کیدری در اسالم الزم است به قرنن کری  ،روایات و متون فقهبی مراجعبه مبایی .
هرد د که قرنن کری در خصوص عدالت کیدری ببه صبراحت بحب

و یبا نن را اعریبف مبوده
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است ،ولی با مداقه و مالحظه در نیات قرنن کری به این تیجه خواهی رسید که نیات بسبیاری در
خصوص لزوم رعایت عدالت و همچ ین ،مماثلت در مجازات بیان موده است.
واکاوی ظریه حق قصاص ولی دم در ج ایت های مشارکتی با اأکید بر عدالت کیدری  /ویس دران :سعید سالمتی ،مرضیه پیله ور ،محمدجواد رجبی سلمان

و ن چه بیشتر از همه مود پیدا میک د ،بح

عدالت کیدری در فقه اسالمی میباشد .هما گو به

که میدا ی  ،پیدایف فقه به نغاز اسالم برمیرردد و با این وصف ،ااریخچه بح

عبدالت کیدبری

یز به بعد از پیدایف اسالم و فقه مربوط خواهد شد و در حقیقت ،قدمت نن بیشتر از قبدمت اسبالم
و فقه خواهد بود .و ن چه که قدر مسل میباشد ،فقهای اه س ت و امامیه در این خصوص ظرات
متداوای داشتها د.
 )۳-4عدالت کیفری در اسالم
ارردببه فقهببای امامیببه اعریببف بخصوصببی از عببدالت کیدببری داشببتها ببد ،امببا معمببوال در مباحب
رو ارون مبح عادال ه یا االما ه بودن احکام را مد ظر قرار دادها بد .ببا گباهی در ابتبداییابرین
دوران فقه امامیه که به دوره محدثان مشهور است ،در میان مکتوببات احادیب  ،بحب عبد مبورد
اوجه محدثان بوده است .مثال ارر به کتاب الکافی «کلی ی» مروری داشته باشبی  ،خبواهی دیبد کبه
در این کتاب بابی با ع وان ال وجود دارد که به مصادیق ال و هی از ال ااکید داشته و در ایبن
میان فصاص به ع وان وسیلهای برای اخافه در مقاب ال معرفی شبده اسبت (کلی بی.)331 :1388 ،
شیخ طوسی (ه در عصری که به ام وی امگذاری شبده) ایبن رو بد را ادامبه داده و در کتابهبای
خود به مسائ ال و عدالت پرداخته است (طوسی .)319 :1387 ،در ادوار بعدی یز فقها این شبیوه
را ادامه داده و در احکام صادره خود «که به شرح ی نمده اسبت» مو بههبایی از الب و عبد را
بیان مودها د .به ع وان مثا « ،حبس کردن فرد پس از اجرای حد ال است» (طوسبی319 :1387 ،
) .یا د ین نمده که «حک به ا صیف دیه برای حبس با عل به ررس ه ی ا سان ،ال القبی شبده»
(اردبیلی .)381 :1403 ،با گاهی در قرنن کری متوجه خبواهی شبد کبه خداو بد متعبا در قبرنن
کری فرموده:
وَإِنَ عَاقَبْتُ ْ فَعَاقِبُوا بِمِثَ ِ مَا عُوقِبْتُ ْ بِهِ وَلَئِنَ صَبَرَاُ ْ لَهُبوَ خَیْبرٌ لِلصَبابِرِینَ(و اربر ببه شبما مسبلما ان
کسی عقوبت و ستمی رسا ید ،شما باید به قدر نن در مقاب ا تقام کشید ( ه بیشبتر) و اربر صببوری
ک ید ،البته برای صابران بهتر خواهد بود ( ).ح .)126 /16،
وَاصْبِرَ وَمَا صَبْرُکَ إِلَا بِاللَهِ وَلَا اَحْزَنَ عَلَیْهِ ْ وَلَا اَ ُ فِی ضَبیْقٍ مِمَبا یَمْکُبرُونَ (و ابو (ای رسبو )
صبر و احم پیشه کن که صبر او ا هبا ببه (اوفیبق) خداسبت ،و ببر ن هبا (کبه ابرک کدبر و ع باد
میک د) غمگین مشو و از مکر و حیله ن ان دلت گ مباش( ).یو س.)127 /10 ،
مَنَ عَمِ َ سَیِئَۀ فَلَا یُجْزَْ إِلَا مِثَلَهَا وَمَنَ عَمِ َ صَالِحًا مِنَ َکَرٍ ََوْ َُ َثَى وَهُوَ مُؤَمِنٌ فَأُولَئِ َ یَدْخُلُونَ
الَجَ َۀَ یُرَزَقُونَ فِیهَا بِغَیْرِ حِسَابٍ (و بدا ید که) هر کس کار بدی (در د یا) کرده (ن جا) اال به مثب نن
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مجازات شود ،و هر که از مرد و زن عم صالح بهجا نورده ،در صورای کبه باایمبان باشب د ،ن بان
در بهشت جاودان داخ شو د و ن جا از رز بیحسباب (و عمبت ببیشبمار) برخبوردار ررد بد).
است اد به این نیات سبت به بیان احکام قصاص پرداختها د (طوسبی -169 :1387 ،حبائری اهرا بی،
 .) 32 :1409ن چه که محتم است این که فقیهان در احکام خود به این علت به ایبن نیبات اسبت اد
مودها د اا التزام خود به ج بههای عادال ه را بیان مای د .برخبی از فقیهبان عصبر حاضبر یبز ه گبام
بح در بعضی از ابواب فقهی« ،ما د ا صیف دیه زن» ببه میبزان مطابقبت بحب ببا عبدالت اشباره
مود د (مکارم شیرازی .)147 :1410 ،اما قدر مسل ای که در فقبه ،ببرای بحب

عبدالت مبیابوان

ااریخچۀ خاصی مطرح مود و سیر بوجود نمدن عدالت و احکبام فقهبی را در نن مشبخص کبرد؛
درا که از ابتدای پیدایف اسالم و به ابع نن از ابتدای پیدایف فقه ،ب ا و اساس بر عدالت بوده اسبت
و اساسا طبق اعتقاد فقها ،اسالم حقیقی دی ی است که مطابق با قا ون عدالت و ا صات سرشبته شبده
است (شهید ثا ی .)163 :1416 ،لذا ،در این دین از همان او نوازه عدالتخواهی و عدالتپروری
سر داده شده و به هیچ ع وان میاوان در نن سیر احو در ظر ررفت.
 )4حق ولی دم در اجرای قصاص
محدود اختیارات مج یٌ علیه یا اولیای دم در قصاص اشی از ج ایت د د در اا ده حبدی اسبت؟
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(غافر )40/40 ،و ....و قصد ایشان شرط برابری و رعایت مماثلت بوده که فقهای اعصار مختلبف ببا

نیا حق مج ی علیه و اولیای دم در قصاص د د در با عدالت کیدبری اسبالم سبازرار اسبت؟ ن چبه
که مسل است این که بح اشتراک در ج ایت و حک نن از مبباحثی اسبت کبه در قبرنن کبری
صریحا به نن پرداخت شده ،از ن جا که ج ایت رروهی ده از وع ضربوجرح ،ده از وع قطع و
ده از وع قت  ،از جرایمی است ،احتما وقبوع نن ببه علب مختلبف ،وجبود داشبته؛ ولبی در ایبن
خصوص ص صریحی در قرنن کری وجود دارد .لذا ،در پاسخ به شبهه به وجود نمده ،میان فقهبا
اختالت در ظر بوجود نمده است .مشهور فقهای شیعه با است اد به دالیلی دون ااهر برخبی نیبات
و یز روایات معتبر قائ به جواز قصاص جمع در برابر ج ایت بر فرد شدها بد .و حتبی اکثبر فدهبای
اه س ت یز به جواز د ین قصاصی حک دادها د (ح دی ،بیابا)354 :؛ ببا ایبن ادباوت کبه فقهبای
شیعه حق قصاص جمع را برای مج یٌ علیه و اولیای دم مشبروط ببه پرداخبت مبازاد دیبه مبودها بد
(شهید ثا ی .)101 :1413 ،با ع ایت به مطال فو  ،از طرفی با اوجه به حرمبت خبون مسبلما ان در
جامعۀ اسالمی و همچ ین ،وجود ا کار اپذیر قا ون قصباص در اسبالم کبه در م بابع اسبالمی ببه نن
ااکید شده و از طرت دیگر ،لزوم رعایت عدالت در احکام اسالمی،که همگبی داللبت ببر لبزوم و
وجوب دارد؛ ولی اختالت حادث شده میان فقها در حک جواز یا عدم جواز قصاص جمع در برابر
ج ایت بر فرد و کشف اراباط حک این مسئله با عدالت کیدری در اسالم موضوع مهب و ضبروری
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به ظر میرسد که جای احقیق و بررسی فراوا ی داشته و یازم د اوجبه فبراوان ببرای جلبوریری از
حدوث هررو ه بیعدالتی میباشد.
واکاوی ظریه حق قصاص ولی دم در ج ایت های مشارکتی با اأکید بر عدالت کیدری  /ویس دران :سعید سالمتی ،مرضیه پیله ور ،محمدجواد رجبی سلمان

عدالت جزء اصو دین و پایۀ امبور اسبت .از طبرت دیگبر ،اوجبه ببه داد و دادربری در کلیبۀ
معارت اسالمی و همچ ین ،فقه و ببه طبور کلبی ،در عرصبههبای رو بارون مبدیریت اجتمباعی و
سیاسی قف باال و واالیی دارد که قطعا موجب

ما بدراری ظبام حقبوقی و دی بی مبیربردد .دبه

پرعمق و پر مع است این کالم که :المل یبقی مع الکدر و الیبقی مع الظلب  .ب بابراین ،ببا اوجبه ببه
د ین امری است که فقه ،دو رکن بسیار اساسبی علب و عبدالت را در اصبدی م اصب مبدیریتی و
اجتماعی شرط الزم میدا د .از همه مهمتر ،اوامبر خداو بد اببارکواعبالی در قبرنن کبری اسبت؛
قرن ی که عدالت را از صدات خداو د اعالی معرفی کبرده و فرمبوده« :شبهد ا ا به ال البه اال هبو و
المالئکه و اولو العل قائما بالقسا(ن عمران »)18/3،و همچ ین ،ا سا ها را به صبورت کلبی امبر ببه
رعایت عدالت موده« :ان ا یامر بالعد و الحسان ( ح  ،»)90-16،و حتبی امبری هب مخبتص ببه
پیامبر اکرم (ص) برای برپایی عد و قسا داشته« :ق امر ربی بالقسا (اعرات »)29-7،و مؤم ین را
یز اختصاصا به اقامۀ عدالت در امور ز بدری فراخوا بده اسبت« :یاایهبا البذین ام بوا کو بوا قبوامین
بالقسا ( ساء .)135/4،ب ابراین ،عدالت بر پایۀ فطرت و حقو واقعی ا سان استوار است و مالک و
مصدا نن را شرع مقدس اسالم و س ت بوی اعیین مبیک بد و همبین مسبئله باعب مبیربردد ابا
حقوقدا ان بر این عقیده باش د که در مرحلۀ وضع قا ون جزا باید ارزشهای مورد قبو افراد جامعبه
مورد اوجه قرار ررفته و در قا ون ا عکاس یابد ،زیرا در ک ار سایر قوا ین ،قا ون جزا حبافظ حقبو
ا سا ها و ارزش های ن هاسبت و ببه همبین جهبت بایبد سبازوکار جلبوریری از اعبدی و اجباوز ببه
ارزشها در مجازات افراد معین شود (مرامی .) 173 :1387،امبا ایبن مرحلبه کبافی یسبت ،دبرا کبه
قا ون عدالت صامت است و با اوجه به اهمیت عدالت در اسالم ،باید در مرحلۀ صدور حک (زمان
بکارریری قا ون) ،جرائ بر طبق قا ون عادال ه ،مشمو مجازات شبو د .ببدیهی اسبت مجبازات در
صورای شایستۀ وصف عدالت است که ع اصر اشکی ده بد نن یع بی -1 :قبا ون  -2رَی دادرباه
 -3اجرای حک یز براساس عدالت باشد (ادری .)1 :1395 ،از همین روسبت کبه برخبی مؤلدبان،
قا ون جزا را ابزاری در جهت برقراری عدالت جزایی دا ستها د (علینبادی .)2 :1393،واقعیت ایبن
است که ارر حکمی از عدالت به دور باشد ،در رردو ۀ زمان و واقعیات روزرار عق میما د و از
پای میافتد .مجبازات هبای مقبرر در قبوا ین اسبالمی عبارا بداز :حبد ،قصباص ،دیبه ،اعزیبر (مباد
. 14م.ا .مصوب  .)1392یکی از احکام دقیق جزایی در اسالم ،که ممکن است مورد قبد بسبیاری
از مجامع بینالمللی یز واقع شود ،حک قصاص است .ارردبه در شبرع مقبدس اسبالم و در قبرنن
کری به کارزار با مشرکین و قت کدار و محاربین دسبتور داده شبده (اوببه 111/9،و بقبره،)216/2،
ولی باید دا ست ن چه که در جامعه اسالمی (داراالسالم) مورد اوجه بسیار است ،قائ شدن حرمت
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برای خون و جان افراد است؛ به طوری که خداو د رحی میفرماید« :و ال اقتلوا الب دس التبی حبرم
ا اال بالحق(اسراء»)33/17 ،؛ حتی برخی نیات اشاره دار د به ای که حرمت ریختن خون ا سا ها به
ب ی اسرائی ا ه من قت دسا بغیر دس َو فسا ٍد فبی االر

فکا مبا قتب ال باس جمیعبا و مبن احیاهبا

فکا ما احیا ال اس جمیعا(ماد  ،»).32/5 ،در روایات مختلف یز به این مه اشباره شبده اسبت ،ظیبر
حدیثی از پیامبر اکرم(ص) که فرمود« :او ما یحک ا فیه یوم القیامه الدماء»( ،حبر عباملی:1409،
 .)19یا روایاای که استحال قت مومن به احق را باع ثبوت اراداد و کدر معرفی کبردها بد ظیبر:
«عن ابی عبد ا (ع) فی رج قت رجال مؤم ا قا «:یقا لبه مبت ای میتبۀ شبئت یهودیبا و ان شبئت
مجوسیا (حر عاملی .»).193 :1409 ،از این رو ،به جهت اهمّیّت جان مردم در جامعبۀ اسبالمی ببرای
اعر به نن ،مجازات هایی اوسا شارع مقبدس اعببین شبده اسبت .در قبرنن کبری ببه صبراحت
مجازات دیه بر ج ایات غیرعمدی« و من قت موم ا خطأ فتحریرُ رقببۀ موم بۀ و دیبۀ مسبلَۀٍ البی اهلِبهِ
( ساء »)92/4 ،و قصاص برای ج ایت عمدی بر عضو« والجروح قصاص (مائده »).45/5 ،و ج ایبت
بر دس «یا ایها الذین ام وا کت علیک القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد و اال ثی باال ثی(بقره،
 »).178/2پیف بی ی شده است .در روایات یز به ابعیت از قرنن کری  ،عالوه بر بیبان حکب دیبه در
ج ایات غیرعمدی ،از قصاص یز به ع وان مجازات جا ی عامد بر دس یا عضو ام برده شده اسبت
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ا ها در مکت

اسالم ،بلکه در ادیان نسما ی پیشین یز وجود داشته است« :من اج

ل

کتب ا علی

(حلی .)187 :1413 ،همچ ین ،فقها در باب قصاصِ کت ِ فقهی خویف ،از جواز و شرایا و احکبام
این مسئله به ادصی بح

موده ا د .عالوه ببر مبوارد یباد شبده فبو  ،قبا ون مجبازات اسبالمی یبز

قصاص را مجازات اصلی ج ایات عمدی بر دس ،اعضا و م افع (مباد . 16م.ا .مصبوب  )1392و
دیه را مجازات ج ایت غیرعمدی یا ج ایات عمدی بر دس ،اعضا و م افع که به هر جهبت قصباص
دار د (ماد . 448م.ا .مصوب  ،). 1392معرفی کبرده اسبت .امّبا نیبا نیبات ،روایبات ،احادیب ،
ظریات فقها و وجود مواد قا و ی برای اعیین مجازات داللت بر فرما برداری از ن هبا ببدون رعایبت
عدالت دارد؟ در پاسخ باید ردت :خیر ،اعیین مجازات به مع ای عدم رعایت عدالت در حبق جبا ی
یست .اوجه به عدالت در نموزهها و قوا ین اسالمی قف بسیار واالیی دارد ،به حوی که همبا طور
که قبال یز ردته شد ،رعایت عدالت موج بقای ظام حقوقی و دی ی میشود؛ بطوری کبه دسبتور
قرنن کری به ا سا ها (حکام وقضات) این است که ه گام صدور حک و ایجاد قوا ین عدالت پیشه
ریر د« :ا ا حکمت بین ال اس ان احکموا بالعد ( سباء  .»).58/4ب بابراین ،اوجبه ببه ایبن کتبه الزم
است که از شارع مقدس و عاد مطلق که ب یا گذار د بین سیسبت عادال بهای اسبت ،ا تظبار ای کبه
مسألۀ عدالت را از اصلیارین مسائ ز دری بشر به شمار بیاورد ،خواسته ابجایی خواهد بود؛ دبرا
که صدور قا ون ضد عدالت و االما ه از عاد ِ حکی محا است .حا کبه ببه ایبن همبه عبدالت و
عد از سبوی خداو بد متعبا پبی ببردی  ،ن چبه کبه قابب اأمب و ادکبر اسبت ،ایبن کبه در دیبن
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عدالترستر و عدالتپرور اسالم ،مجازات جماعت ج ایتکار در مقاب ج ایت بر فرد واحد ،به دبه
ارای

خواهد بود؟ به ده شیوهای باید عم کرد اا ه حق مج یٌ علیه یا اولیای دم او ضایع گبردد
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و ه ج ایتکاران به رو های عادال ه سزای عم خویف را ببی د؟
د ا چببه اطببالع داریب و بببا مطالعببه در مباحب جزایببی بیشببتر بببه نن پببی خببواهی بببرد ،ای کببه
درخصوص مبح

عدالت و لزوم نن به صورت مکرر و در قسمتهای مختلف فقه بح

رردیبده

است .به ع وان مثا  ،ارر مردی از ز ی اقاضای فع حرام ماید و زن با پرااب س گ مرد را به قتب
برسا د ،در این صورت خون مرد به صالحدید امام عاد هدر خواهد بود« .اجرای مجبازات م بوط
به حک امام عاد رردیده است» (صدو  .)103 :1413 ،البته ،با مطالعه دقیبقابر مطالب

فقهبی ببه

اهمیت عدالت و لزوم نن در ثبوت جرم پی خواهی برد .مبثال ،در خصبوص بحب شبهود ،متوجبه
میرردی که شهادت بعضی از شهود قاب پبذیرش یسبت و علبت عبدم پبذیرش یبز عبدم وجبود
عدالت در شهود میباشد .ظیر شهادت ولدالز اء که به دلی حرامزاده بودن «عدم وجود عدالت در
ن ها ثابت میشود» شهادت ن ها م تدی و غیرقاب قبو است .البته ،موارد اعالمی فو همگی بر ایبن
مطل ااکید دارد که برای اثبات جرم و ج ایت بی های که معرفی میرردد (شهود) ،باید از وصبف
عدالت برخوردار باشد اا حکمی که بر مب ای نن صادر میرردد یز عادال ه باشبد .ولبی ن چبه کبه
مسل و مبرهن میباشد این که صرفا دالی سقوط جرم یست که باید عادال ه باشد ،بلکبه غایبت و
هایت امر (یع ی حک صادره و اجرای نن) باید مد ظر باشد که نیا د ین حکمی با عدالت ا اس
دارد یا خیر؟ به جرَت میاوان ردت که متاسبدا ه در مباحب

فقهبی کمتبر (و یبا حتبی اصبال ) در

خصوص مت اس بودن حک و جزا با عدالت بح مودها د و این اشی از اعبدی بودن حک هبای
صادره از سوی فقیهان میباشد و ب ابراین ،مسئله و موضوع میباشد که مجازااهای معی ه در مباحب
جزایی فاقد ا اطه بر عدالت کیدری است و ارر ه م وط ببه د بین امبری شبده باشبد ،ببه بدرت و
رهگاه به دش میخورد .مثال ،دیده شده که در جایی د ا چه د د در مراکب قتب شبده باشبد و
جهت اجرای مجازات ن ها قصباص جمبع در قببا فبرد در ظبر ررفتبه شبده باشبد ،اجبرای د بین
قصاصی م وط به پرداخت مازاد دیه رردیده است و علت د ین حکمی م طبق مودن نن با عبدالت
کر رردیده است (ابن ادریس حلی .) 344 :1400 ،در هر حا با ای کبه د بین اعبیبر و حکمبی در
جهت اجرای عدالت کیدری صادر رردیده ،ولی اعریف خاصی از عبدالت ارائبه مبوده اسبت ابا
مشخص رردد که دگو ه میاوان در قبا ی فرد جمعی را قصاص مود (نیا د ین موضبوعی ببا
عدالت کیدری مطابقت دارد؟) .البته ،برخی از فقها در احکام جزایی خود اعالم مود د که عبدالت
در کیدر و مجازات زما ی احقق خواهد یافت که جزا با جرم یکسان باشبد (طوسبی.) 366 :1387 ،
الزم به اوضیح است که این ظر ایشان از نیات قرن ی برررفته و مست د به نن میباشبد؛ ببه طبوری
که در نیات .وَإِنَ عَاقَبْتُ ْ فَعَاقِبُوا بِمِثَ ِ مَا عُوقِبْتُ ْ بِهِ وَلَئِنَ صَبَرَاُ ْ لَهُوَ خَیْبرٌ لِلصَبابِرِینَ (و اربر ببه شبما
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مسلما ان کسی عقوبت و ستمی رسا ید ،شما باید به قدر نن در مقاب ا تقام کشید ( ه بیشبتر) و اربر
صبوری ک ید ،البته برای صابران بهتر خواهد بود ( ).ح .)126 /16 ،
الَجَ َۀَ یُرَزَقُونَ فِیهَا بِغَیْرِ حِسَابٍ(و بدا ید که) هر کس کار بدی (در د یا) کرده (ن جا) اال ببه مثب نن
مجازات شود ،و هر که از مرد و زن عم صالح بهجا نورده ،در صورای کبه باایمبان باشب د ،ن بان
در بهشت جاودان داخ شو د و ن جا از رز بیحسباب (و عمبت ببیشبمار) برخبوردار ررد بد).
(غافر.)40/ 40،
در این خصوص اصریح رردیده است و به شرط مماثلت و برابری ااکید شده اسبت و بایبد از
این موضوع غاف شد که اکثرا فقها ضمن بیان احکام قصاص ،این نیات را مورد است اد خبود قبرار
داده ا د (مرعشی جدی – 33 :1415 ،طوسی - 366 :1387 ،حائری اهرا بی .)31 :1409 ،همچ بین،
عالوه بر علمای امامیه ،فقهای اه س ت یز بر این امر ااکید دار د و د ین بیان مودها د که حداق
امکان باید مجازات با جرم همخوا ی و مماثلت داشته باشد (عی ی ح دی .)127 :1420 ،و ببا وصبف
فو به این تیجه خبواهی رسبید کبه م ظبور فقهبا از عبدالت کیدبری همبان سبازراری و مطابقبت
مجازات با جرم بوده است (مکارم شیرازی .)147 :1410 ،و د ا چه بحثبی در مبورد حکب جزایبی
االما ه مطرح رردیده ،م ظور ظر همان مطابق بودن کیدر و جزا با جرم و بزه بوده است که مبورد
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مَنَ عَمِ َ سَیِئَۀ فَلَا یُجْزَْ إِلَا مِثَلَهَا وَمَنَ عَمِ َ صَالِحًا مِنَ َکَرٍ ََوْ َُ َثَى وَهُوَ مُؤَمِنٌ فَأُولَئِ

َ یَبدْخُلُونَ

اوجه ایشان واقع رردیده است (اردبیلی .) 319 :1403 ،عالوه بر فقها ،میبایسبت موضبوع عبدالت
کیدری را در حقو موضوعه یز بررسی مود ،زیرا ن چه که مبرهن و مسل است این که در قوا ین
موضوعه هیچ اعریدی از ایبن اعبیبر ببه عمب یامبده اسبت ،ولبی حقوقبدا ان م ظبور از ایبن واژه را
«مقایسه خسارت وارده به جامعه با خطای اخالقی مباشر در ج ایت و اعیین میبزان کیدبر م اسب ببا
نن است ،وعی از عدالت که در نن ق

قوا ین دولتی و لطمه به ارزشبهای اساسبی جامعبه ،جبرم

القی شده و دولت بزهدیده واقعی این جرم است و هدت احراز مجرمیت بزهکار و اعیبین و اعمبا
مجازات است» (سماواای پیروز .)49 :1385 ،با وصبف فبو ن چبه کبه اهمیبت و ضبرورت بحب
عدالت کیدری را مایانار میسازد ،این که مجازات کلیدیارین و اعیینک دهارین قف به ع بوان
شمشیر بران و نماده ،برای ظامهای حکومتی در مبارزه با هررو ه جرم در داخ و حتی عرصههای
بینالمللی میباشد .لذا ،ن چه که مهب و پراهمیبت اسبت ایبن کبه در جهبت مجبازات مجبرم بایبد
موثرارین و م اس ارین ابزار و بهترین شیوه اجرای نن را مد ظر قرار داد؛ زیرا نبروی سیاسبی هبر
ظام دولتی و موفقیتهای اجتماعی نن و از همه مهمتر مشروعیت نن دولت (که زیر رهببین سبایر
دو میباشد) به وعی با این عمب نن ظبام پیوسبتگی خواهبد داشبت .ب بابراین ،بایبد احقیقبات و
مطالعات زیادی در این زمی ه ا جام ریرد ،دون مهمترین قبف حکومبت ایجباد و برقبراری ام یبت
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مالی ،جا ی و حیثیتی افراد جامعه و همچ ین ،برقراری عدالت میان فرد فرد نن جامعه (اع از مجرم
و بزهدیده) خواهد بود (صدری.)8 :1390 ،
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با مختصر گاهی در اوضاع و احوا جامعه به این مه پی خواهی برد ،برای ای که ببزهدیبدران
با اجرای عدالت خش ود و راضی باید بوده و احسباس ام یبت مای بد و از طرفبی دیگبر ،بزهکباران
جامعه ه به حوه اصولی و شرعی و به صورت م اس

سزای عم مجرما ه خبود را ببی بد ،وجبود

عدالت الزم و ضبروری خواهبد ببود .ب بابراین مالحظبه خبواهی مبود کبه مجبازات افبراد خباطی
موجبات بازدار دری سایر افراد جامعه یز خواهد رردید و همین امر باعب کباهف نمبار جبرم در
جامعه خواهد رردید .پس ،به این تیجه خواهی رسید که مجازات افراد بزهکار (با وصبف عادال به
بودن نن) ه بزهدیدران را قا ع خواهد مود ،ه بزهکاران را سرکوب می ماید و ه ببرای سبایر
افراد جامعه عام بازدار ده خواهد بود اا مراک جرم گرد د.
 )5رعایت عدالت با پرداخت مابهالتفاوت دیه به قصاصشوندگان
مشهور فقیهان شیعه برای اجرای قصاص جمع در ج ایتهای مشبارکتی در مقابب فبرد ،شبرطی ببه
ع وان پرداخت مازاد دیه رذاردها د ( جدی .)66 :1430 ،همان رو ه که میدا ی  ،موضبوع عبدالت
در امامی احکام مبد ظر شبارع مقبدس ببوده و مبیباشبد ،و ایبن موضبوع در مباحب احکبام ببین
افراد ،مخصوصا در خصوص موضوع قصاص مود بیشتری دارد .ن چه که بدیهی است ایبن کبه در
هیچ ی از دستورات شارع مقدس امری با ع وان پرداخبت مبازاد دیبه در قصباص جمبع (و حتبی
دیزی با ام قصاص جمع مطبرح شبده اسبت) و ببا دقبت ظبر در احکبام صبادره از سبوی فقهبای
اسالمی که ظر به پرداخت مازاد دیه در مقاب قصباص جمبع دار بد ،ببه ایبن تیجبه مبیرسبی کبه
پرداخت مازاد دیه در مقاب قصباص جمبع ،ببه ایبن دلیب کبه اجبرای نن مسبتلزم اجبرای خبالت
مقتضای حک واقعی و شرعی میباشد ،خالت مقتضای عدالت میباشد؛ زیرا حق دادن ببه مج بی
علیه یا اولیای دم به ای که با پرداخت دیه( ،به این علت که اوا ایی مالی دار بد) ،حبق قصباص امبام
افراد که در قطع مشارکت داشتها د ،را دار د ،صحیح به ظر میرسد .به ع وان مثا  ،فر ک یبد 5
در با همکاری یکدیگر و به صورت مشارکتی اقدام به ایراد ج ایت ببر فبردی مبی مای بد؛ در ایبن
صورت ،برابر ااهار ظر فقهای امامیه ،اولیایدم مقتو یا شخص مج ی علیبه حبق قصباص جمبع در
برابر ج ایت به عم نمده را دار د .اما به دلی ای که ی در به قت رسبیده ببه ا بدازه یب دیبه از
جمع دیههای شریکان را ک کرده ،ن گاه فاض دیه فرد فرد ج ایتکاران پرداخت خواه د رردیبد.
در این صورت است که با پرداخت مازاد دیه میاوان همه شریکان را قصاص کرد .حا ارر مج ی
علیه یا ولی دم او اوان مالی پرداخت مبلغ دیه مازاد را داشته باش د ،بایبد از ایبن حبق خبود عبدو
مای د .نیا این عدالت مقرر در اسالم است؟ البته ،الزم به اوضبیح اسبت کبه بعضبی از فقهبا شبرط
پرداخت مازاد دیه را امری عادال ه دا ستها د (ابن ادریس حلی .)344 :1400 ،ن چه که قابب اأمب و
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اوجه است این که د ین حکمی جامعه را به دو قشر مرفه و فقیر اقسی مبیک بد :ن هبایی کبه ابوان
مالی داشته و از غ ای مالی برخوردار د ،امکان اجرای قصاص جمع را خواه د داشت و کسا ی کبه
فو  ،نیا اجرای عدالت مقدور خواهد بود؟ نیا اسالم د ین دی ی است که ببرای اقشبار مرفبه یب
وع حک و برای اقشار ضعیف حک دیگری جاری سازد؟ نیا با اجرای د ین حکمبی حبق اقشبار
فقیر در عدم اجرای حک قصاص ضایع خواهد شد؟ و برعکس ،نیا این که مج ی علیه یا اولیاء دم
ایشان افراد ثروام د و غ ی هست د ،حق این افراد جا ی (به دلی ای که همگی قصاص خواهبد شبد)،
ضایع خواهد شد؟ در این مورد باید دولت را مواف به اامین م ابع مبالی مبورد یباز ببرای اجبرای
قصاص دا ست.
بحث و نتیجه گیری
اجرای قصاص به ع وان مجازات ،رامی مه در ایجاد ی

ظبام عادال به کیدبری اسبت ابا ظب و

ام یت اجتماعی حدظ رردد .قدر مسل ای که ظریه مشهور فقهای امامیه ،همان ظریه جواز قصباص
امام مج ی علیه در مقاب فرد جا ی میباشد؛ بطوری که ایشان بر این باور بد هررباه د بد دبر در
قت فردی شرکت داشته باش د و عم هر ی

بتوا د بها هایی سب

قت فرد را بوجود نورد ،ما بد:
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از فقر مالی برخوردار باش د ،امکان اجرای حک قصاص برای ایشان مقدور خواهد بود .ببا وصبف

د د در جراحاای را به صورت مجزا و یا دفعتا واحده بر شخصی وارد نورده و این عمب موجببات

قت فرد را بوجود نورد– یا د د در با کم

ه شخصی را از بل دی به زمبین افک بده و موجببات

قت وی را فراه نور د ،هرد د این ج ایات از لحا کمی و کیدی با ه متداوت باش د ،اولیای دم
مقتو میاوا د با رعایت شرایطی بعد از پرداخت فاض دیه جا یان امبام ایشبان را در براببر مج بی
علیه قصاص ک د .این شیوه موثر کیدر میاوا د به عدالت زدی ار باشبد و هب مجبرم ببه سبزای
عم خود میرسد و ه ج به بازدار دری خواهد داشت و ام یت در جامعه بهتر برقرار میرردد.
تشکر و قدردانی
ویس دران از داوران فصل امه علمی احقیقات حقوقی نزاد بابت اقویت مقاله حاضبر سپاسبگزاری
میک د.
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سپهو د ،امیرخان ( .)1389جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص ،داپ پ ج  ،اهران ،مجمع علمبیفره گی مجد.
سجادی ،سید مصطدی (بیاا) .تبیین و تحلیل فقهی حکم قصاص ،فصل امه پاسخ ،9مرکز مطالعات وپاسخرویی شبهات حوزه علمیه ق .
صدری پور ،امیرحسین و کهن ،نبراهام و حی ،یهودا ( .)1390گنجینرهای از تلمرود ،ببا ارجمبه امیبرفریدو ی رررا ی ،داپ دوم ،ا تشارات اساطیر.
صا عی ،پرویز ( .)1383حقوق جزای عمومی ،اهران ا تشارات طرح و ،داپ او .ادری ،محمدرضا ( .)1395مبانی عدالت جزایی در حقوق اسالمی ،اهران :ا تشارات امیرکبیر.علینبادی ،عبدالحسین ( .)1393حقوق جنایی ،اهران :ا تشارات دا شگاه اهران.-عو

احمد ادریس ( .)1372دیه (ترجمه علیرضا فیض) ،ا تشارات وزارت فره گ و ارشاد اسالمی.

ل گرودی ،محمدجعدر ( .)1396مبسوط در ترمینولوژی ،اهران ،ا تشارات ر ج دا ف ،داپ .30محس ی ،مراضی ( .)1375کلیات حقوق جزا ،اهران ،ر ج دا ف ،داپ او .-ولیدی ،محمد صالح ( .)1384حقوق جزای عمومی ،داپ شش  ،اهران ،ا تشارات سمت.

عربی
ابن ادریس حلی ،محمدبن م صور ( .)1400السرائری الحاوی لتحریر الفتاوی ،داپ دوم ،قب  :دفتبرا تشارات اسالمی.
اردبیلی ،احمد بن محمد ( .)1403مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشراد االذهران ،قب  :دفتبرا تشارات اسالمی.
-حائری اهرا ی ،میر سید علی ( .)1409مقتضیات الدرر و ملتقطات المثر ،اهران ،دارالکت

االسالمیه.

حر عاملی ،محمد بن حسن ( .)1409تفضیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ،ق :موسسبهن البیت.
حلی (عالمه) ،حسن بن یوسف بن مطهر اسبدی ( .)1413قواعد االحکام ،قب  :دفتبر ا تشبارات اسبالمیوابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ق .
ح دی ،زین الدین بن جی (بیاا) .البحر الرئق شرح کنز الدقایق ،داپ دوم ،بیروت :دارالمعرفه.2۳4

زبیدی ،سید محمد مراضی ( .)1414تاج العروس من جواهر القاموس ،بیروت ،دار الکدر للطباعه وال شر و التوزیع.

شهید ثا ی ،زین الدین بن علی ( .)1413مسالک االفهام الری تنقری شررائع االسرالم ،قب  :موسسبهالمعارت االسالمیه.
صدی پور شیرازی ،عبدالرحی عبدالکری ( .)1393منتهی العرب فی لغة العرب ،ارجمه؛ محمد حسنفوادیان – علیرضا حاجیان ژاد ،اهران ،ا تشارات دا شگاه اهران ،داپ او .
طوسی ،محمد بن حسن ( .)1387المبسوط فی فقه االمامیه ،دباپ سبوم ،اهبران ،المکتببه المراصبویهالحیاء االثار الجعدریه.
عی ی ح دی ،بدرالدین ( .)1420البدایه فی شرح الهدایه ،بیروت :دارالکتاب العلمیه.فیومی ،احمدبن محمد ( .)1396المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر ،ا تشارات طلیعه ور.کلی ی ،ابو جعدرمحمد بن یعقوب بن اسحا ( .)1388الکافی ،داپ دهارم ،اصحیح علی اکببر غدباری،اهران:دارالکت االسالمیه.
 مرعشی جدی ،سید شهاب الدین ( .)1415القصاص علی ضوء القرآن والسنه ،ق :ا تشارات کتابخا هنیه ا العظمی مرعشی جدی.
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شهید ثا ی ،زین الدین بن علی ( .)1416تمهید القواعد االصولیة واعربیة لتفریع االحکام الشرعیة،ق  ،دفتر ابلیغات اسالمی حوزه علمیه.

مکارم شیرازی ،اصر ( .)1410القواعد الفقهیه ،داپ دوم ،ق  :مدرسه االمام امیر الموم ین(ع). جدی ،محمدبن باقر(صائالعربی.

جواهر) ( .)1430جواهر الکالم فی شرایع االسالم ،اشر دارا احیا التراث
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