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  چكيده
به لحاظ  باشند يمام كيفري هاي اخالقي و هنجارهاي اجتماعي كه مورد حمايت نظاز آنجا كه ارزش      

نظام كيفري نيز كه عنوان  مجازات يا كيفر دارند به حكم لزوم  يها پاسخمرتبه و جايگاه يكسان نيستند، 
در سياست كيفري اسالم نيز، با توجه به منشأ و . باشند يممتنوع و گوناگون  ،تناسب جرم و مجازات

  . خاصي برخوردار است يها يژگيوكيفري از  يها پاسخخاستگاه حقوق و از جمله حقوق كيفري، 
 .نسبت به برخي جرايم است ها پاسخهاي حقوق كيفري اسالمي، تنوع و گوناگوني يكي از ويژگي      

اي به گونه. گردددر جرم قتل مشاهده مي ،بيشترين جلوه تنوع و گوناگوني مجازات در سياست كيفري اسالم
عالوه بر اين كه عفو و بخشش . توجب قصاص، ديه و يا تعزير گرددكه جرم قتل در اسالم ممكن است مس

  .قاتل، از طرف اولياي دم مقتول نيز جايگاه مهمي دارد
 بينانه بودن، عادالنه بودن وتبيين فلسفه تنوع ضمانت اجراها در جرم قتل، از جمله اشاره به واقع      

  . قاله استها، موضوع مورد بررسي در اين مبودن مجازات دسودمن
 

  .اولياي دم ،ديه ،قصاص ،اسالم ،حقوق كيفري ،سياست كيفري :هاكليد واژه
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  :مقدمه.1
واژه سياست كه همان روشمندي در مقام اجراء است، متضمن مفاهيمي از قبيل خردورزي،      

لذا چنانچه واژه سياست با هر وصفي بياميزد و واژگان تركيبي . هدايت شدگي و هدفمندي است
يجاد كند، به معناي حركتي هدف دار و با درايت و شناخت توأم با حمايت و حفاظت از رشد و ا

بر اين اساس، در بيان معناي وصف تركيبي سياست كيفري . بالندگي در آن مقوله مورد نظر است
-اي كه دولت با استفاده از آنها عليه جرم واكنش نشان ميسركوب گرانه يها وهيشمجموعه «به 
مجرمانه،  يها تيفعالواكنش سازمان يافته و سنجيده جامعه عليه «يا ) 11:  1382الزرژ، ( »دهد

  . شوداشاره مي) همان(» منحرفانه يا ضد اجتماعي
در رويكردهاي جديد، از مترادف انگاري سياست كيفري با حقوق كيفري اجتناب، و سياست      

اين گستردگي در معني و مفهوم . رفته استكيفري، تا حد نزديك شدن به سياست اجتماعي پيش 
ميان دو واژه سياست كيفري و سياست  ،سياست كيفري سبب گرديده حقوق دانان و جرم شناسان

نظري و عملي نظام  يها جنبهبه اين بيان كه سياست كيفري مترادف با . جنايي تفكيك قايل شوند
و  ها اقدامعلوم جنايي شامل مطالعه  كيفري و سياست جنايي به عنوان رشته مطالعاتي مستقل در

، )جرم و انحراف(تدبيرهاي متنوعي است كه دولت و جامعه مدني براي سركوبي پديده مجرمانه 
پيشگيري از آن، حمايت از بزه ديدگان و ترسيم آثار زيانبار جرم از جمله پيشگيري از تكرار جرم 

       .)42: همان(كنند اعمال مي
ها و كاركردهاي ويژه به ، حقوق كيفري ضمن اين كه با توجه به خصوصيتدر اين شرايط      

جنايي، جايگاه خود را حفظ كرده است، به دليل اين كه در  عنوان بخش محسوس سياست
 -چارچوب كلي سياست جنايي و يكي از ابزارهاي مورد استفاده در كنترل اجتماعي مورد بهره

با توجه به شرايط و اوضاع و احوال  ،و پاسخ گويي مناسب گيرد، نيازمند تحولبرداري قرار مي
- در اين ميان، كاركردهاي حقوق كيفري اسالم در ذيل مجموعه. هاي مجرمانه استحاكم بر پديده

هاي اسالمي براي تربيت و تعالي انسان از جهت هماهنگي با اهداف و مقاصد شريعت و آموزه ي
با توجه به اهميت حق  ،در اين پژوهش. و مطالعه استفلسفه و اهداف خلقت، نيازمند بررسي 

حيات در شريعت اسالمي، و پاسخ كيفري شريعت اسالمي به سلب عمدي يا غير عمدي حيات، به 
  .  اشاره گرديده است ها پاسخگوناگوني پاسخ شريعت به سلب حيات و فلسفه تنوع اين 
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   :آنسلب و مجازات  حيات  اهميت. 2
ممنوع و با پاسخ  ،حيات از انسان زنده، در زمره جرايم طبيعي و در هميشه تاريخقتل يا سلب       

رواني قاتل و علل و  يها زهيانگو  فيزيكيفارغ از همه اوصاف  ،اين پديده. كيفري همراه بوده است
فعلي است سرزنش آميز و  قاتل و مقتول،و مذهب  مليت ،عوامل اعدادي آن و حتي فارغ از نژاد

از  ،قاتل و يا استفاده از ابزارهاي خاص انگيزهدليل نوع ه ب ،البته برخي از اشكال آن  .قبح باتوأم 
وزه رتا آنجا كه ام .دنبال داشته استه اجتماعي را ب واكنش نيتر سختجرايم بزرگ تلقي شده و 

رايم پيرامون مبارزه با ج كيفريكه در سايه تولد مكاتب جديد  نظريه پردازي هايي ي همهنيز با 
در نظامهاي كيفري معاصر برخوردار  مهميشي از جايگاه كشود، هنوز هم مقابله با قتل و آدممي

  .است
طور استثنائي در برخي از ه و تنها ب شده يم محسوبهميشه جرم  نفسقتل به عبارت ديگر،       

در بعضي از  كشتن دختران مانند ؛شدنداز مفهوم جرم بودن خارج مي ،آنبعضي از موارد  ،جوامع
    .)14ص  ،1356زرين كوب، (ن عربستاشبه جزيره پدر در بعضي مناطق  توسطقبايل عهد جاهليت 

هاي اسالمي، حيات انسان، موهبتي گرانبها است كه هم خود انسان و هم ديگران بايد در آموزه    
. شودشناخته ميحق  نيتر مهمدر حفظ آن بكوشند و حق زندگي و حيات انسان، به عنوان اولين و 

قرآن كريم، نخستين حقي كه براي انسان بر شمرده، حق حيات به دو گونه مادي و معنوي است 
، و هيچ كس مجاز نيست حق حيات مادي يا معنوي ديگران را )175، ص 1389جوادي آملي، (

ام اين كار، مساوي است با نابود سازي همه جامعه، مگر اين كه به دليل درستي انج. سلب كند
جهت ). 32مائده، (» من قتل نفسا بغير نفس او فساد في االرض فكانما قتل الناس جميعا«: گيرد

تضمين حق حيات در قرآن كريم، حق قصاص قاتل براي اولياي دم كسي كه بي گناه كشته شده 
  ) 33اسراء، (» و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا«: تشريع گرديده است

كه به نظر برخي از فقهاي معاصر مفاد آن » اليبطل دم امرء مسلم«ر اساس قاعده چنين بهم      
توان از مضمون مي  ،)190، ص 1410مدني كاشاني، (همانند قاعده نفي ضرر و حرج كلي است 

   .  اين قاعده، وظيفه حاكميت اسالمي در حمايت از حق حيات و امنيت جاني افراد را استفاده كرد
  
  :ياست كيفري اسالم در مواجهه با قتل و فلسفه وجودي آنابزارهاي س.3
 يا گونهه در جرايم عليه تماميت جسماني ب خصوصاًها در سياست كيفري اسالم تنوع مجازات  

  .دينما يمهاي كيفري متمايز و برجسته است كه آن را در ميان ساير نظام
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سياست كيفري اسالم در قبال قتل نفس،  هاي كيفري،عبارت ديگر، برخالف بسياري از نظامبه      
و ) جنبه خصوصي(سياستي قابل انعطاف است كه اين انعطاف، عالوه بر اين كه جنبه حق الناسي 

متعددي را پيش  يها راهجنبه عمومي جرم را مورد توجه قرار داده است، براي مقابله با پديده قتل، 
  .روي نظام كيفري و اولياي دم قرار داده است

و جايگزين  شود يمعنوان نمونه، واكنش كيفري قصاص كه  در موارد قتل عمد بدان حكم به      
آن يعني پرداخت ديه، به عنوان دو اثر و پيامد مهم قتل نفس عمدي در سياست كيفري اسالم 

از طرفي در كنار آن دو، به اولياي دم اين حق داده شده است كه قاتل را عفو . شوند يمشناخته 
البته با عفو اولياي دم، حقوق عمومي يا خدشه وارد شدن به حق جامعه مطرح است كه . يندنما

  .تواند قاتل را به مجازات تعزيري محكوم نمايدحكومت به نيابت از مردم مي
با مالحظه ابزارهاي متنوع سياست كيفري اسالمي در مواجهه با پديده قتل، به صورت كلي       

تواند در مي ها يژگيو، عادالنه بودن و سودمندي قابل مشاهده است كه اين سه ويژگيِ واقع بيني
بديهي است به دليل . اسالمي در باب قتل مورد بررسي قرار گيرد يها مجازاتبحث فلسفه يا اهداف 

وحياني بودن خاستگاه قوانين شرع، ممكن است در اهداف و مقاصد شريعت مصالحي نهفته باشد 
  . شده استكه بر بشر معلوم ن

    :ي در تعيين كيفر قتلواقع بين.1.3
ها مجازات ي در تعيينواقع بين ،هادر مباحث نظري پيرامون فلسفه مجازات مهم اصولاز  يكي      
مكاتب و مانده  مغفولآن، عمالً  با وجود اهميتكه اين مبناي نظري  رسد يم نظرهبالبته . است

  ،برخي به جرم .اند داده نشانپديده جنايي توجه و التفات كيفري فقط به يكي از ابعاد و اركان 
  .اند دهيورزبرخي به مجرم و برخي ديگر به مجازات اهتمام 

طوري كه امروزه ه ب. ستنينفس و مقابله با آن نيز از اين مقوله مستثني  قتل ،اين ميان در      
از  يعني ).68- 74ص  ،1377 ،انيخز(پيرامون تثبيت و يا لغو مجازات اعدام هستيم  مباحثيشاهد 

اعدام در قبال برخي جرايم بزرگ از جمله قتل استدالل  ضرورت اجراي مجازاتيك طرف براي 
 ،مجازات اعدام اجراييبا ذكر ادله متعدد و با تمسك به برخي پيامدهاي   از طرف ديگر،و  شود يم

 دانند يم مورد بيهاي  سخت گيري و  زننده  هاينابرابرياعمال آن را بي اثر و موجب ازدياد  
آنچه كه در نظام كيفري اسالم بدان توجه رسد مي با اين حال، به نظر ).85- 86، ص 1375آنسل، (

با اين  مقابلهلذا در مواجهه و  .تاس) عمدي(قتل نفس  جناييتحليلي جامع و كامل از پديده   ،شده
نوعي ه كه ب كساني تمامر مثبت و مفيد براي برخورد شده كه بيشترين آثا يا گونهبه پديده جنايي 

و آدمكشي في  قتلدرست است كه  ،حال هره چون ب. دست آيده در اين حادثه دخالت دارند ب
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  با  قاتلو شخص   استرحمانه ي ب العاده فوقلحاظ انساني ه نفسه يك جرم و جنايت وحشتناك و ب
 ،اما در هر صورتاست؛ ايت شده مسئوليت اخالقي كه برعهده داشته مرتكب اين جن تمام
 يها قتل به عنوان مثال،. بسيار متفاوت باشد تواند يمجرم و علل و عوامل موجب آن  يها زهيانگ

  :زير دسته بندي كردكلي  يها عنوانتحت  توان يمرا در عالم واقع  صورت گرفته
  ؛نمودن خطا يا جرم ديگرپنهان  واسطههبقتل   ب         ؛خروج از حالت عادي واسطههبقتل   الف
   ؛ ايقتل براثر درگيريهاي قومي و قبيله) د    ؛عقيدتي و اخالقي با مقتول اختالفاتواسطه هقتل ب  ج
، 1367عبدي، (.ياختالفات مالي و ملك بواسطهقتل ) ز ي     جنسي و ناموس مسائلقتل ناشي از ) ر

  )36ص 
مجبور و دست بسته و تابع بي قيد و شرط عوامل  لحاظ فلسفيه را ب انسان توان ينم البته      

مثالً  ؛انكار كرد توان ينمهاي موجود را نيز ولي واقعيت ،و ژنتيكي فرض كرد جغرافياييمحيطي و 
اثر يك در قتل با آنجا كه حادثه  گيرد،صورت ميسبق تصميم با  ،كه كشتن و قتل نفس آنجا

پاسخ كيفري به اين لذا يك نوع انعطاف در  .نيستنديكسان و برابر  ديآ يمپديد  ايلحظه هيجان
و  توان ينم مجرمانه يها زهيانگالبته به بهانه تفاوت . رسدبه نظر مي مقبولمعقول و  موارد متفاوت،

به  ،مجرم يها زهيانگو و براي تطبيق جرم و جنايت با شخصيت  نمود متزلزلرا كيفري  قوانيننبايد 
در عين حال به اين . ها دادوراي اصل فردي كردن مجازات يا ژهيو، اختيارات ها دادگاهقضات 

را در آحاد خاصي در صحنه اجتماع پيامدهاي روحي و رواني  قتل موضوع هم بايد توجه كرد كه 
مقتول و مجني عليه برجاي خواهد گذارد كه اگر سياست درست و  بازماندگانخصوصاً  ،جامعه

غضب برجاي  يها شعلهچه بسا آثار خشم و  ،ن اتخاذ نگرددتالبا آدمكشان و قا مواجههمنطقي در 
 عملياتهاي ديگري گردد و اين جنايت، سبب ايجاد جنايت) غيرمستقيم(در قربانيان  مانده

  .به كام مرگ فرو بردرا ديگري گناهان  انتقامجويانه آنها چه بسا بي
 جامعهدفاع از حقوق  عنوانبه  ،تسويه از طرف حاكمي هاي يكمجازات اعمالطرف ديگر،  از      

مستحق مجازات  ،مطلق و لزوم سزادهي به مجرم كه بواسطه ارتكاب قتل عدالتو پاسداري از 
كه بتواند تمام آثار بر جاي مانده از قتل يكي از افراد خانواده را براي  نيستمعلوم است،  گشته

در  موجودهاي اقتصادي ناشي از خالء مسئله جبران خسارت ،لذا .جبران و تالفي نمايد بازماندگان
كه نه با تحقق  استواقعي در پديده قتل و آدمكشي  يها جنبهخود يكي از  ،عوامل توليد خانواده

و سياستي ديگر را  قابل عالج است ،قاتل انداختنو مرگ قاتل و نه با لغو اعدام و به زندان قصاص 
و نيز كيفيت قتل، رابطه و سوابق  اجتماعيادي، فارغ از همه مقوالت عاطفي، اقتص. دينما يمطلب 

است كه در تحليل  ييها تيواقعو مقتول، خود از ديگر  قاتلقاتل و مقتول، اختالفات و وجوه تمايز 
طور كه قبالً متذكر شديم گاهي قتل همان. اهميت بسياري دارد آنپديده قتل و شناخت ابعاد 
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يدتي بوده در واقع قاتل براي حمايت از يك ارزش يا يك اختالف عق وناشي از مسائل ناموسي 
سبب افراط ه اضح است كه اين موارد با آنجايي كه قاتل بو پر .شده است آدمكشياخالقي مرتكب 

الكلي و يا اختالفات مالي و يا پنهان نمودن جرم و خطايي ديگر مرتكب قتل  مشروباتدر نوشيدن 
   .تمتفاوت اس ،شود يم

ابعاد مختلف و گوناگون كه  بااست   جرميرسد پديده قتل و آدمكشي مينظر  هاين ببنابر      
 ها پاسخاجراي  واگر در مراحل تقنين  و دينما يمبا همين صفات و مشخصات طلب  پاسخي  الجرم

تأمين كننده  بلكهجرم منافات نخواهد داشت، منه تنها با عدالت انساني و استحقاق  ،دقت شود
كيفري نيز حقوق علوم اجتماعي، جرم شناسي و انسان دوستانه انديشمندان اهداف و آرمانهاي 

   .خواهد بود
قتل داراي چنين پديده ست كه مواجهه سياست كيفري اسالم با ا اين مااينجا ادعاي  در      

  :  ميخوان يمسوره بقره چنين  178در آيه . استخصوصيتي 
 زنكرد، آزاد در مقابل آزاد، عبد در مقابل عبد و خداوند بر شما قصاص را واجب  ايماناي اهل « 

است نيكو،  كاريبخواهد درگذرد، آن ) كه برادر ديني اوست(در مقابل زن و چون ولي دم از قاتل 
رحمت خداوندي است و پس از  ودر اين حكم آساني  . پس قاتل ديه را در كمال خشنودي ادا كند

  1».خواهد بوداو عذابي دردناك  برايآن هركس تعدي كند 
ه ، برود يمشمار ه منبع تشريع قوانين كيفري در اسالم ب نيتر يقطعكه  قرآنترتيب،  بدين      

كه البته اعمال هر يك از آنها  دينما يمدر قبال قتل و آدمكشي را تجويز  مواجههصراحت سه نوع 
در  تخفيفاين تخيير و  اول به انتخاب و تصميم اولياي دم و صاحبان حق وابسته است و با وهلهدر 

عفو،   ،قصاص: نوعي همه آراء و نظرات را در حكم خود جمع كرده استه در واقع ب ،اعمال مجازات
البته مجازات اوليه و باالصاله كه در شريعت اسالم براي جنايات عمدي منجر به قطع عضو و  .ديهو 

وعي، پاسخي به رفتار خشن شديدي كه به ن العمل عكسيا قتل نفس تعيين گرديده قصاص است؛ 
  .شود يمجاني و از مصاديق مقابله به مثل شمرده 

هاي لزوم مماثلت و همانندي جرم و مجازات در خصوص قتل نفس، در ميان انواع مجازات      
تهديد تقنيني است كه با اهداف خاص در  يها صورتهاي كيفري از مهمترين معمول در نظام

  .ديآ يميش بيني واقع شده و با شرايط ويژه به مرحله اجرا در سياست كيفري اسالم مورد پ

                                                 
العبد بالعبد واالنثي باالنثي فمن عفي له من اخيه شيء  بالحر الحرالذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلي  ياايها.  1

 .فله عذاب اليم باحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحمه فمن اعتدي بعد ذلك اليه اداءفاتباع بالمعروف و 
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اجتماعي در  يها واكنشدانان براي انواع آن گونه كه در منابع حقوق كيفري آمده است، حقوق
كه عبارت است از رنج آور بودن، رسوا كنندگي، مشخص  شمرند يممقابل جرم، خصوصياتي را بر 

كه همه اينها به نوعي در جلوگيري از  ،)181- 187ص  ،2ج  ،1372صانعي، (بودن و قاطع بودن 
 - مي رگذاريتأث) پيشگيري جمعي(و يا جلوگيري از ارتكاب جرم  )يپيشگيري فرد(تكرار جرم 

نكته قابل توجه اين كه در تشريع قصاص به عنوان حكم اوليه مجازات قتل نفس عمدي، . باشند
وجود دارد، به طوري ) ي كه بدان اشاره خواهد شدديگر يها يژگيوبه عالوه (همه اين خصوصيات 

و يا رسوائي  ديآ يمپديد  يا شنوندهكه تداعي رنج و عذابي كه در قصاص براي هر بيننده و يا 
حاصل از انجام قصاص عضو كه براي مجرم در جنايت براي اعضاء و جوارح و در صحنه اجتماعي و 

هر يك به نوعي موجب  ،آنها قطعيت مجازات قصاص و در كنار شود يماذهان و افكار عمومي مطرح 
 سازد يمارعاب عمومي آحاد جامعه شده و نيز سختي كيفر را به فوريت در ذهن جنايتكاران متبادر 

به اين ترتيب، با اثر . دهد يمو آنان را در جهت عبرت آموزي از سرنوشت مختوم و موعود سوق 
قوه، به نوعي حيات انسان  در نظام اجتماعي مورد بازدارندگي از جرم و جنايت در مجرمان بال

در فلسفه تشريع قصاص نيز اشاره ) 179 ،بقره(شايد بيان قرآن كريم . رديگ يمحمايت جدي قرار 
  ».ولكم في القصاص حيات يا اولي االلباب«: به همين مطلب باشد

نامه به عنوان اولين قانون پيشينه چند هزار ساله دارد كه در اين رابطه ،البته مجازات قصاص      
همچنين، در كتب عهدين نيز ). 92ص: 1376آشوري، (حمورابي نام برد نامه توان از قانونمدون مي

  ).32آيه  5باب  ،و انجيل متن 31آيه  35باب  ،تورات(به مسئله قصاص اشاره شده است
قابل مالحظه است و با  يا مجرمانهلحاظ اجتماعي در هر پديده ه كه ب آنچه ،طرف ديگر از      

آثار تبعي است كه در صحنه  و  خسارت  ،شود يم  شمرده  انكاربينانه، غيرقابل  واقعهمان ديدگاه 
رعب و وحشت و اضطراب و نگراني حاصل از ارتكاب قتل نفس،  ،از جمله. گذارد يماجتماع بر جاي 

به خود در رفع و دفع آن وارد  كه حاكميت با ابزارهاي مختص دينما يمايجاب  يا جامعهدر هر 
الناس بودن  حقهيچ وجه با ه و با اقتدار و سلطه كامل به مقابله با آن برخيزد و اين امر ب شدهعمل 

گناهاني است كه در  وهرحال قتل و آدمكشي از جمله افعال ه چرا كه ب. جرم مزبور منافات ندارد
براي آن مجازات تعزيري نيز  ،مقرر قرآني يها مجازاتكنار  در و طرح كلي سياست كيفري اسالم 

بلكه حتي در  ،كه نه تنها در صورت عفو اولياي دم نسبت به قاتل استپيش بيني شده و واضح 
 مجازاتيبا وضع  تواند يمتا طرح شكايت نمايد، دستگاه حاكمه  ولي دمي نداردكه مقتول  مواردي

ه البته ب. ندارد مانعي وجودو از اين حيث  نشان دهد العمل عكس، قتل واقع شدهمناسب در مقابل 
نگري در نظام ، چنين واقعگردد يم بر 1361 سالبه  آنكه آغاز  موضوعه ايرانلحاظ قوانين 

باره مشفقانه كه در اين انديشمنداني  يها هيتوص و تذكرات با وجودقانونگذاري ما رخنه نكرده بود و 



  1389 زمستان، دومشماره سال اول، پژوهشنامه حقوقي،    64  

-كه اولين قدم 61مصوبات سال  در ،)151ص، )1382(كاتوزيان، ( شدند يم عموميمتذكر حقوق 
لذا با . مورد توجه نبودنفس  قتل عمومي آسيب ديده در اثرهاي قانونگذاري اسالمي بود، حقوق 

گذشت و عفو مجني عليه و يا خانواده  صرف ،در قانون راجع به مجازات اسالمي 43وضع ماده 
او در مراحل ابتدايي دادرسي نيز بنا به  تموقو حتي بازداشت  شد يممقتول موجب آزادي مجرم 

، 1، ج1362معاونت قضايي، ( اعالم شد غيرمشروععالي قضايي  رأي كمسيون استفتائات شوراي
گذشت اولياي دم موجب آزادي مجرم در قتل عمد  ،در اين زمان كه اينتوجه  جالب ).37ص
راجع به قتل  62مصوب سال  قانون تعزيرات 149با توجه به ماده  ،زماناما در همين  شد يم

اساساً گذشت اولياي دم تأثيري در آزادي مجرم نسبت به  ،گيرانند تصادفاتغيرعمد ناشي از 
اجتماعي  يها تيواقعدور بودن از  اين. 1نداشت 149مقرر در موضوع ماده ) سال 2تا  ماه 6( حبس 

شاهرودي، ( يش بيني شده بودحل مناسبي پ راهكه البته در متون فقهي و منابع اسالمي براي آن 
و آثار مثبتي را در سوابق تقنيني نظام حقوقي ما بر  سال طول كشيد 10 حدود ،)210، ص 1378
با توجه به فشارهاي موجود و فتاواي حضرت امام در  1370در سال  ،هرحاله ب .نگذاشت جاي
و تبصره  208ماده  بر اساس سرانجام ، )1257ص ،1ج ،1365كريمي، ( به برخي استفتائات پاسخ

در  اند نمودهعمد و يا ضرب و جرح اقدام  قتلني كه به امجرم ،قانون مجازات اسالمي 269ماده  2
سال حبس و  10تا  3مجرم را در قتل عمد به  توانست يمصورت گذشت اولياي دم، قاضي محكمه 

اعمال اين حق  البته در .حبس تغريري محكوم نمايد سال 3ماه تا  3در ضرب و جرح عمدي به 
مذكور مطرح شد كه تصميم گيري در اين باره را سخت كرده و موجبات  مادهي در طشر ،اجتماعي

اگر اقدام قاتل موجب « كه بودشرط مذكور اين . آورد يمقضايي را فراهم  آراءتشتت و اختالف 
اين رابطه  در هك» ديگران را فراهم آورد يااخالل در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب 

براي  ثانياً ،شود يماوالً ارتكاب قتل هميشه نوعي اختالل در نظم اجتماعي را موجب  رسد يم نظره ب
به تشخيص قاضي بايد  معناييالنهايه چنين . بيم تجري مرتكب يا ديگران هيچ مبنايي وجود ندارد

لف در جرايم يكسان و موجب صدور احكام مخت گردد كه اين خود آثار مطلوبي ندارد واگذار
  .تسال حبس قرار داده شده اس 10تا  3تعزيري مزبور بين  مجازاتكه  خصوصاً آن ؛گردد يم
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   :قتل كيفري به يها پاسخعادالنه بودن .2.3
مؤيد اين  .استشريعت اسالم طرفدار جدي عدالت در تمام سطوح و اركان جامعه  ،ترديد بدون      

 ،نحل( »بالعدل واالحسان مركمان اهللا يا«: ديفرما يمقرآني است كه  هخواهان عدالتمعنا همان شعار 
اين   ستيبا يمو اجراء   اسالمي در مقام قانون گذاري در اعمال سياست  كيفري ،بنابراين) 90

  . كند  پيدا  عملي  و  عيني  تجلي  شعار
 تاالزم است  ابتدارح باشد، همه اختالفي كه شايد در معناي عدالت كيفري مط بااين رابطه،  در      
 دركه عدالت از جمله مقوالتي است كه  خصوصاً آن. را از عدالت كيفري معلوم سازيم خودمراد 

مالك  ومعيار  توان ينمو تقبيح عقلي جايگاه رفيعي داشته و از جمله مفاهيمي است كه  تحسين
  .گردد يم شرعييق حسن و قبح آن را به اوامر و نواهي شارع مستند كرد كه در آن صورت از مصاد

و  بحثبه  ،و در ميان عقالء پذيرفتني است شود يم فهم،  عدالت از كه عقليبلكه بايد با درك اوليه 
ادله و  الباليخواهانه را از بپردازيم و موضع درست و عدالت مورد بحثبررسي در سياست كيفري 
كيفري  بيان نموده و  عدالتود خود را از ابتدا مقص ،به همين دليل .ممستندات شرعي بيرون آوري

آنچه كه مورد توافق . ميپرداز يمقبال قتل  درسپس به تطبيق آن با سياست كيفري اسالم و ايران 
معناي عدالت كيفري باشد، تناسب بين جرم و  نيتر يكل و نيتر سادههمه عقالي عالم است و شايد 

كه مصداق كامل عدالت از  گاه در اين شايد هيچالبته . است استحقاقمجازات و يا همان رعايت 
در سطح جامعه بشري نائل  )ياجماع عقالن(به يك توافق عمومي  ،است مقدارجهت حداكثري چه 

هر قانون و يا عملي را به مرز ظلم و بي  آن از تجاوزكه  عدالت ازيك معناي حداقلي  درنشويم، اما 
نوع جرم با تناسب مدارد و آن همان مجازات مجرم قابليت توافق وجود  ،كند يمنزديك  عدالتي
شده  پذيرفتهعنوان يك اصل مسلم ه اصل مقابله به مثل در كالم قرآني ب ،با همين ديدگاه. است
  )90 ،بقره( »فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم«: است
 ريعت اسالم در قبال قتل نفسهاي كيفري شنيز كه از جمله مجازات قصاصدر  ،اين رو از      
هستيم و اصالً وجه  خواهانه عدالتشكلي كامالً ه تناسب جرم و مجازات ب همينما شاهد  ،است

ه ب ارتكابيتسميه مجازات قصاص نيز همين تناسب بين جرم و مجازات و تبعيت مجازات از جرم 
 اثره شيئاً بعد تتبعتلشي اذا قصصت ا«: چنان كه در كتب لغت نيز آمده آن. لحاظ اثر و دنباله است

قصاص مجازاتي : ديگو يماين خصوص صاحب المنجد  در )190، ص1408ابن منظور، ( .»يئش
ص  ،1364 ،معلوف( .شود كه خود رفتار كرده است رفتاراست كه با مرتكب جرم به همان صورت 

است  اسمي "اصقص"بوده است كه   نيز همين معنا مد نظر فقها و انديشمندان اسالمي و )631
قاتل طريقي :  هكه گفته شد يا اين و ).11، ص10شهيد ثاني، بي تا، ج( .جنايتبراي استيفاي مثل 
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، ص 1406 ،الجزيري(كرده است دنبالاز قتل را پيموده كه شخص قصاص كننده آن طريق را 
كه قصاص  يا گونهه از قصاص دنبال نمودن اثر جنايت است ب مراد": شده  گفتههمينطور  و ).246

  ).7ص ،42ج ،1374نجفي، . ("عمل جاني را نسبت به او انجام دهد عينكننده 
هايي افراط و تفريط ،شود يمعدالت مطرح  بحثها اگر در خصوص جرايم و مجازات گاهي البته      
دنبال ه بايد ب هكه گفته شد از جمله اين. است مطرودكه از نظر شريعت اسالمي  ديآ يمعمل ه نيز ب

  در  قاتلكشتن  همان ،عادالنه مجازاتقتل نفس، تنها  مثلعدالت مطلق باشيم و لذا براي جرمي 
به نظر  ،هر صورت در. )61ص ،2، ج 1372صانعي، ( استمكان  و  زمان  لحاظه ب  شرايطي  هر
  :چون قتل نفس بگونه اي بوده است كه يا دهيپدمواجهه با  در اسالم  كيفري سياست  رسد يم

   ؛حداقلي عدالت كه همان تناسب بين جرم و مجازات است رعايت شده تحقق: اوالً      
و علل و عواملي كه در آن نقش دارند  دهد يمكه رخ  ييها قتلاختالف و تمايز  بهبا توجه  :ثانياً      

 دارند،  اذعان وشناسي معاصر، انديشمندان علوم كيفري بدان اعتراف  كه در جرم ييها تيواقعو 
چه  بلكه ،دانست توان ينممجازات ثابت در خصوص قتل را نه تنها عينيت بخش عدالت  يك نتعيي

مجازاتها پيش  اعماللذا تنوع و تخفيف در  .شود يمعدالتي و ظلم نيز نزديك  بسا گاه به مرز بي
له قابل تحقق نيست از جم طبيعتكه اساساً مطلق هيچ امري در جهان  مضافاً اين. بيني شده است

  . عدالت مطلق و يا همان عدالت حداكثري
مورد توجه قرار گرفته و آن رعايت  هامجازاتو عدالت در  بهترين مالك و معيار تناسب :اًلثثا      

آن  يها زهيانگو نيز با توجه به شخصيت مجرم و  جرمبا توجه به كيفيت و كميت  ،تناسب مجازات
و معنوي كه در بازماندگان جرم پديد آورده و يا خواهد  مادي پيامدهايو نيز با توجه به آثار و 

ما به كيفيت و كميت جرم توجه  ،اساساً مگر ممكن است كه در اعمال مجازات. باشد يمآورد، 
حتي به چگونگي انجام جرم نيز توجه  ،است يك سياست كيفري مبتني بر عدالت بديهي؟ منكني
برابري بين جرم و  و يتساو رعايتمسئله امكان  فقها در شرايط اصلي قصاص ،اين رو از. دارد

كه امكان رعايت اين امر  و در صورتي اند شدهرا متذكر ) عضو قصاصدر خصوص جرح و (مجازات 
آثار شديدتري نسبت به اصل جرم در شخص  قصاص، كه با اعمال صورتيموجود نباشد و يا در 

   ).335ص  ،42ج  ،1374نجفي، ( خواهد شد متوقفمجرم پديد آيد، اجراي قصاص 
تساوي اعضاء در سالم  -1:  است  الزامي  زير  شرايطرعايت   ،براي اجراي قصاص ،ديگر عبارته ب

قصاص  - 4مقطوع  ياتساوي در محل عضو مجروح  - 3اصلي بودن   درتساوي اعضاء  - 2بودن 
ص  10ني،  ج شهيد ثا( نشودقصاص بيشتر از اندازه جنايت  - 5موجب جاني يا عضو ديگر نباشد 

76.(  
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، به صورت است كه فقهاي اهل سنت نيز با توجه به منابع مورد استناد خود گفتنيهمين رابطه  در
  .اندبدون اتالف و ضرر و زيان مطرح كرده ،قصاص عضو را امكان استيفاء حق شرايطيكي از  صريح
ه موجب افراط در مجازات امكان استيفاء قصاص بايد بگونه اي باشد ك: سدينو يم حنبليبزرگ  فقيه
بر اين دليل  عالوه "ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به  و": چون خداوند فرموده است  نشود

لذا   ،جنايتي كه كرده است اندازهقرآني، اساساً چون خون مجرم في نفسه معصوم است مگر به 
ض به آن حرام است كما اينكه تعر و ماند يممازاد بر جنايت ارتكابي، معصوميت او باقي نسبت به 

   ).411، ص10ق، ج1404ابن قدامه، ( است بودهقبل از ارتكاب جنايت نيز تعرض به جان او حرام 
گونه نتيجه گرفت كه هر گاه قصاص عضوي از  اين توان يميك قاعده كلي  عنوانه ب ،اينبنابر      

صورت  ابي را فراهم آورد، در آنتعزير و ضرر و زياني بيش از مقدار جنايت ارتك موجباتمجرم 
  . گردد يمعضو منتفي شده و تبديل به ديه  قصاص

مباني فقهي و آراء فقها در موارد متعددي از قانون  الهام ازاسالمي نيز با  جمهوري قانونگذار      
، سپس اصلي كه همان تعزير مجرم است را پذيرفته قاعده 272اسالمي از جمله در ماده  مجازات

در سالمت و اصلي بودن اعضا و تساوي  تساوياب شرايط و كيفيت قصاص عضو با بيان شرط در ب
متذكر شده  تلف جاني و يا عضو ديگر نشود موجبكه انجام قصاص عضو  در محل جراحت و اين

توضيح و  بهدر واقع ناظر  ،مواد بعدي اين باب .قصاص عضو بيشتر از اندازه جنايت نشوداست كه 
البته در . طور مستقل چندان ضرورتي نداشته استهماده هستند كه ذكر آنها بتشريح همين 
قسمت  دركه  قانون مجازات و تبصره آن توضيح مختصري الزم است و آن اين 275خصوص ماده 

دست  عضوجهت تساوي در محل عضو براي انجام قصاص، در مقابل قطع ه ب ديگو يماول ماده 
در : ديگو يمدر تبصره اين ماده  قانونگذارسپس . شود يمص راست، عضو همان طرف مجرم قصا

 باشددست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته  ،صورتي كه مجرم دست راست نداشته باشد
  .پاي او قطع خواهد شد

به نظر  ،بر تعارضي كه در انشاي قسمت اول ماده و تبصره آن موجود است عالوه ،اين ماده در      
اصل تساوي در عدالت حداقلي در انجام قصاص مخدوش گردد و لذا جا  ،اين ماده بيانبا  رسد يم

اين تبصره به جستجو و كنكاش بيشتري در منابع شرعي از جمله  قانونگذار در تصويب كهداشت 
 صراحتسوره مائده با  45كه در آيه (گونه قاعده مسلم قرآني را  و اين پرداخت يمفقها  آراءقرآن و 

معتبر  كتابهايبه روايتي كه در بعضي  ،)شم در مقابل چشم و گوش در مقابل گوآمده كه چش
معاصر صراحتاً با آن  فقهاي  از برخي و شدهفقهي نسبت به صحت و درستي سند آن تشكيك  

  .زد ينمتخصيص  ،)155ص  ،2ق، ج  1396ويي، خ(اند كرده مخالفت
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يد ثاني صاحب مسالك االفهام از مهمترين محقق ثاني صاحب شرايع و شه ،ادريسابن  مرحوم      
محمدي، (اند دهيورزهستند كه با اين معناي مذكور در تبصره مزبور مخالفت  فقهي يها تيشخص
ه به آراء متقن فقهي تمسك كرده و ب ستيبا يمكه قانونگذار ما به فرض اين  و ؛)357، ص 1374

مقبول و  275چنين معنايي در تبصره ماده آنها را جعل و وضع نمايد،  ياسالم مدونعنوان قوانين 
  .بود نخواهدمطلوب 

فقهاي اهل سنت نيز با مفاد تبصره مزبور مخالف بوده و در همه اعضاء و  اكثراست كه  گفتني      
مثالً  .دانند ينمعضوي ديگر مجاز به قصاص  به جايزوج هستند، هيچ عضوي را  كهجوارحي 

 1404ابن قدامــه، ( دانند ينمراست به پاي چپ را جايز  به گوش چپ يا پاي راستقصاص گوش 
  .)438ص  10ق، ج 
دم مالزمه بين قصاص مجرم و ع(در خصوص قصاص نفس نيز همين قاعده  كه اينديگر  نكته      

يعني اگر مجرمي محكوم به . قابل طرح است ،البته به شكلي ديگر )يافراط زيانتحميل ضرر و 
 ،همان قصاص نفس است وال غير ،حق او قابل اجراء و مجاز به اعمال استآنچه كه در  شود،قصاص 

شرعاً مستحق  ،شتمي نسبت به او انجام دهد ولذا اگر كسي تعرض ديگري به او روا بدارد و ضرب  
قصاص بودن او نيز فقط نسبت  مستحق ،واسطه قتل نفسه ب اصالًكه  كما اين. مؤاخذه خواهد بود

اگر فردي غير از ولي دم و بدون رضايت  بنابراين ،گردد يممقتول ثابت  دماي به مجني عليه و اولي
خواهد بود و قانون مجازات  قصاصخود مستحق  ،قتل برسانده را ب) محكوم به قصاص(او، قاتل 

 ،طرف ديگر از .متذكر شده است صراحتاً 219  ماده دراسالمي نيز مطابق قواعد فقهي اين معنا را 
در نوع برخورد اولياي دم و  تواند يماو نيز  يها زهيانگات، شخصيت مجرم و در اجراي مجاز

 .مسلماً در همين رابطه است ،توصيه قرآن به عفو و بخشش قاتل وثر باشد ؤبازماندگان مقتول م
قتل حاصل يك نزاع ناشي از مراودات سابق بين  وقوعبفهمند كه  مقتولكه خانواده  مثل آنجائي

واال معلوم است كه قرآن  ؛در تحقق قتل تأثير گذار بوده استنوعي ه و قرباني ب دهبوقاتل و مقتول 
طور ه از روي كينه و عداوت و ب وكه با سبق تصميم   و آنهائي يا حرفهجنايتكاران  خصوصدر 

هرگز ترغيب و توصيه به  ،ندينما يمرا مضطرب و ناامن  جامعهو فضاي  اند شدهظالمانه مرتكب قتل 
  .تاهد داشعفو نخو

 طريق خود يك  ،حق مطالبه قصاص و يا عفو و بخشش قاتل به اولياي دم اعطاي ،اينبنابر      
ه عمل آيد و در واقع به موارد مقتضي از اجراي قصاص جلوگيري ب كه در است بخشي اطمينان

پذيرش قابل  ،از اين رو. گذارد يمتناسب مجازات با شخصيت مجرم باز  رعايتنوعي راه را براي 
و كيان جامعه را  شود يمجامعه مربوط  يجرايم مهم كه به مصالح اساس در« شود،نيست كه گفته 

كه قانونگذار مجازات را متناسب با جرم  شود يملزوم پيشگيري از جرم باعث  ،اندازد يمبه مخاطره 
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» زندز كند و از توجه به شخصيت مجرم و دخالت دادن آن در نحوه تعيين مجازات سربا تعيين
  ).611ص  ،1373عوده، (

   :كيفري اسالم در قبال قتل سياستبودن  دسودمن.3.3
كيفري اسالم در قبال قتل بدان اشاره كرد،  حقوقتوان در مواجهه مي كهجمله مسائلي  از      

هاي مقرره در خصوص قتل و آدمكشي آثار مفيد و چند جانبه در اعمال مجازات ترتبسودمندي و 
  .است
حفظ نظم و امنيت اجتماعي  - 1: اين آثار متعدد و مترتب عبارتند از  ،اجمالييك نگاه  در      

جلوگيري  - 3) ارعاب خاص(تنبيه و تأديب مجرم براي جلوگيري از تكرار جرم  - 2) عموميارعاب (
  .و محبت و صلح و دوستي اشاعه خشم و غضب كينه توزانه در جامعه و ايجاد مهر از
  .مهريك از موارد مزبور توضيحاتي را مطرح مي نمائي مونپيرااينجا  در
  

  :اجتماعي امنيتحفظ نظم و  .1.3.1
مدني (است  مند بهرهي كه از آن تو طبيع) روحيه استخدام(روحي  شرايطلحاظ ه ب انسان      

در صحنه اجتماع و در يك زيست  ،زندگي اجتماعي است و شاكله وجودي او نيازمند) بالطبع
 ماندنبه همان ميزاني كه حفظ حيات آدمي و مصون  ،بنابراين. كند يمو دوام پيدا  وامق ،جمعي

از  جلوگيري، حفظ و صيانت نظام اجتماعي و شود يمجسم و جان او از لغزش و تعدي مهم شمرده 
با چنين نگرشي . استبروز هر گونه اضطراب و ترس و دلهره نيز مهم تلقي شده و حائز اهميت 

و استحكام زندگي  انسجامه و التفات شارع مقدس به حفظ امنيت و آرامش مردم و است كه توج
است كه قرآن كريم به صاحبان خرد و  نويدي ،مؤيد ما در اين بحث. استاجتماعي آنها قابل توجيه 

ولكم في القصاص : (است قصاص مجازات  اجرايسبب ه دهد و آن تحقق تأمين حيات بانديشه مي
  ).179بقره، (  )اللبابحيات يا اولي ا

ن قرآن اآيا همان زنده ماندن است كه كثيري از مفسر. به چه معنا است حياتاين  براستي      
زنده ماندن افراد جامعه در اثر  مراد،كه  از آن اعم ،)56ص  ،5بي تا، ج  ،رازي( اند شده متذكربدان 

 تشريعچرا كه با وضع و  باشد،جاني   خانواده وكاهش قتل و آدمكشي و يا زنده ماندن بازماندگان 
برخالف (خود جاني و مرتكب قتل است  ،شود يمتنها كسي كه مستحق كشتن شمرده  ،قصاص
را  قاتلنفر چندين نفر از خانواده  كه در رويه هاي عهد جاهليت مرسوم بوده و در مقابل يك آنچه

شايد  و )428ص  2ج  ،1997 طباطبائي، ؛357ص  2ج  ،1373مقداد، ( )كشتند يمبعنوان قصاص 
و ترس و  تعباي است كه در يك جامعه عاري از رنج و خود زندگي و حيات معقول و طيبه ،مراد
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و اعضاي خانواده  خود  آينده  نگران  ها انسان  ،آندر   كه  يا جامعه.  شودحاصل   تواند يموحشت 
 اند دهيدتر خود در زندگي تدارك فرداي به برايكه  يا روزمره  يها برنامهو به  نباشندخويش 

قصاص حياتي  ،چرا كه از طرف اجتماع شود يمحاصل  قصاصبا تشريع  ،اميدوار باشند و اين معنا
و اخالقي و اجتماعي  يهمه جانبه فكر ارتقاءموجب رشد و  آنگاهبرتر است زيرا ريشه كني جنايات 

ج  ،1350طالقاني، ( ن آورده شده باشدشده و نسبت به آن ايما شناختهبرتر  يها هدفكه  گردد يم
قبلي متذكر شديم كه علل و عواملي كه موجب وقوع قتل  يها بخشطرفي در  از ).58ص  1
رسيدن قاتل به منافع و فوايدي  ،است اما آنچه كه در ميان همه آنها مشترك است مختلف گردد يم

تا او به  پذيردمتفاوت بايد انجام  لذا يك سلسله عمليات متعدد و  ؛كند يمكه براي خود تصور  است
هم با اختياري كه  آن ،قصاصتقنين و تشريع  با  ،مياناما در اين  . مراد و مقصود خود نائل شود

 سازد يمرا با اين مسئله روبرو  بالقوهمجرمين  ،آورد يمخانواده مقتول از رهگذر حق قصاص بدست 
 زندگيحتي شريان حيات و  بلكه  ،شوند ينمنائل  دخونه تنها به منافع  ،كه چه بسا با ارتكاب قتل

در  عمومييك نحو بازدارندگي  ،بديهي است در چنين موقعيتي. گردد يممعمول آنها نيز قطع 
است  واكنشيآن هم به صرف وضع و تشريع يك كيفر مناسب كه در واقع . ديآ يمجامعه پديد 

ن بر اين ااز مفسر برخي ،بر همين اساس. لسركوبگرانه بر اساس اصل روشن و بديهي مقابله به مث
 ؛433– 434ص  2،  ج 1997طباطبائي، ( اند شدهكاركرد قصاص التفات داشته و متذكر آن 

   ).57ص  5ج  ،بي تا ،رازي ؛266بي تا، ج  ،طبرسي
- بخشي از مراد خداوند را مطرح نمايد و ساير ابعاد حيات نيز مي ،گيري نتيجهشايد اين  البته      

 همينبر ) ع(در روايتي از امام سجاد . آثار ديگري از قصاص مورد دقت و تأمل قرار گيرد درواند ت
عن علي بن الحسين في تفسير قوله تعالي ولكم  «:  )50ص  2طبرسي، ج ( معنا تصريح شده است

در قصاص حيات و زندگي نهفته  محمدشما اي امت  براي: ديفرما يمامام  .»حياه  القصاص  في
كه قصاص خواهد شد از قتل  داند يم و  كند يم  را  كسيست زيرا كسي كه قصد كشتن  ا

كرد و اين موجب استمرار حيات است، هم براي كسي كه اراده قتل داشت و هم  خواهدخودداري 
 چون. كه قصد كشتن او را داشت و نيز موجب حيات است براي غير آن ها از مردم كسيبراي 
  ".كنند ينمجرأت بر قتل پيدا  ،از ترس قصاص است پذير امكان صاصقكه   بدانند  وقتي
ذهن انسان  بهشده از سوي قرآن   داده  وعده  حيات  معناي  خصوص  در  كه  ديگري  نكته

 ،دهد يمبشارت  )ص( حيات را خداوند به امت پيامبر اسالم اينتحقق : ن است كهآ ؛شود يممتبادر 
معمول و مرسوم و ) الاقل(نيز ) ع(در امت موسي  قصاصاين  ريم،ك قرآن ه تصريح كه ب در حالي

بشارت حيات را به امت ) ع(قول امام سجاده چرا ب پس ) 45مائده، ( .بلكه واجب بوده است
) ع(امت موسي  آن است كه قصاص در رسد يمذهن  بهنكته اي كه  ؟كند يمخطاب ) ص(محمد
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با وضع و ) ص(كه در امت پيامبر اسالم  در حالي ،است بودهتنها روش مقابله با قتل و آدمكشي 
خانواده مقتول در انتخاب يكي از آنها مخير  ،يا عفو قاتل، در واقع وتشريع قصاص در كنار اخذ ديه 

است كه در سايه تعاليم اسالمي  امتيو بلوغ  بالندگيخود ناشي از رشد و   ،معناو اين  است
اين درجه . و مواجهه با آنها تصميم گيري نمايد مقابلهگونگي نسبت به جرايم ارتكابي و چ تواند يم

و توانايي بر تشخيص و انتخاب مصالح و مفاسد زندگي  آگاهيمعناي ه از حيات اجتماعي كه ب
از حيات فيزيكي صرف است كه در آن انتخاب و ابداع و اراده چندان  گرانبهاتربسيار  ،انساني است

  .نداردنقشي 
 حفظ قصاصقانونگذار ايران با پذيرش اين معنا كه از جمله آثار  رسد يم نظره ب ،هر صورت در      

 نمودهمواد مختلفي را كه براي تحقق اين آرمان ضروري است، جعل و وضع  ،نظم اجتماعي است
آن  اجراي ،كه مجازات قتل عمد را بيان داشتهاسالمي قانون مجازات  205در ماده  ،از جمله. است

. تأكيد كرده است وا را تكرار موضوعنيز اين  219اذن ولي امر دانسته است و در ماده را منوط به 
و  اذن ولي امر نقش داشته باشد ،ست كه در مطالبه قصاصا آن معنايه بالبته مفاد اين مواد نه 

نظارت ولي امر در اجراي امور  ،معنا است كه براي تحقق نظم اجتماعي بدينبلكه  ،جزء العله باشد
قبال تفويض به رئيس  ،آمده است كه اين نظارت 205لذا در قسمت اخير ماده  ؛استضايي الزم ق

قابل تفويض  اش ياصلو معلوم است كه واليت در معناي  باشد يمو يا شخص ديگر  قضائيهقوه 
  .نيست
قانون  208همين نظم اجتماعي و امنيت عمومي، جعل و وضع ماده  ازراستاي حمايت  در      
كه اجراي قصاص جز به مطالبه اولياي دم امكان پذير  يعني از آنجائي. است توجيهزات نيز قابل مجا

چه بسا با عفو او قصاص منتفي شود و موجب آزادي مجرم را فراهم آورد و اين امر في  و ،نيست
 ،يرتعزباب  لذا با توجه به مباني فقهي موجود و از ،موجب تجري مجرم و ديگران خواهد بود نفسه

كه قانونگذار  اهتماميالبته با همه اهميت و . پيش بيني شده است 208مجازات حبس نيز در ماده 
بي رويه اشخاص  يها دخالتوجه پذيراي هرج و مرج و  يچه اما به ،براي مجازات مجرم قائل است

زات قانون مجا 219ماده  اساسلذا بر  شود ينمحتي در اجراي احكام الهي  ،و افراد غيرمسئول
اجازه آنها به قتل برساند،  بدوناگر محكوم به قصاص را فرد ديگري غير از اولياي دم و يا اسالمي، 

  . مرتكب قتلي شده است كه موجب قصاص است
ن است كه با اي كردذكر  توانقانون مجازات ايران ميعنوان انتقاد از ه كه ب توجهيقابل  نكته      
تبصره و  226ترتيبات مقرر در ماده  ،حفظ امنيت و آرامش عموميبراي  قانونگذارتمهيدات  ي همه

-ايد موجه به نظر نميخودسرانه افراد، راهي را باز نم يها دخالتبراي تواند مي كه  295ماده  2
به ويژه از جهت نسبي است كه  دقيق و مفصلي مهدورالدم بودن در فقه اسالمي داراي شرايط. رسد
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خويي، ( ور الدم، اختالفات گسترده اي بين صاحب نظران وجود دارديا مطلق بودن مصاديق مهد
قتل ه كه فردي به زعم خود شهروندي را به عنوان مهدورالدم ب لذا اين ).68، ص2ج.ق 1396

 يها صورتاز بدترين ) اعم از آنكه بتواند يا نه(شود كه آن را اثبات كند  موظفبرساند و بعداً 
كه بازنگري در مفاد مواد  استو امنيت قضايي ل به نظام اجتماعي در امور كيفري و اخال دخالت

  .سازدمذكور را ضروري مي
  

  :)بازدارندگي خاص(مجرم براي جلوگيري از تكرار جرم  تأديبتنبيه و  .2.3.3
البته در  مجرم كه لزومي هم ندارد با اصالح و تربيت مجرم همراه باشد،) خاص( بازدارندگي      

البته در موارد . مطرح باشد اجراي قصاص عضوه بحث جرم و جنايت بر اعضا و ك استمواردي 
 ،شخصي و با توجه به شرايط و مقتضيات و انتخاب برخوردار است تعيينجرح، مجني عليه از حق 

مطالبه قصاص نموده و يا براي خسارت  تواند يممعنوي و حتي شخصيتي مجرم  و، مالي ياجتماع
اخير و يا حتي اگر اصالً  صورتالبته در . يد و يا مجرم را مورد عفو قرار دهدديه اخذ نما خودمادي 

قانون  269كه در ماده  شدهنداشته باشد، براي مجرم حبس تعزيري پيش بيني وجود شاكي 
ه آن هم ب ،مجازات اعمال ،هر صورته ب. و تبصره آن به اين مطلب اشاره شده استاسالمي مجازات 

معمول و  يها مجازات در مقايسه با رسد يمنظر ه قصاص مطرح است بصورت و شكلي كه در 
لحاظ ه ب ،انسانيچون هر . نقش بازدارندگي بيشتري داشته باشدمرسوم در حقوق عرفي 

و به تعبيري بهترين  استطبيعي و غريزي به حفظ جان و تماميت جسماني عالقمند  يها خصلت
 باشد يمتمام اعضاء و جوارح  حفظجسماني توأم با  همين سالمت ،ابدي يممتاعي كه در دست خود 

مستوجب معامله به  ،تعرض جسماني به ديگران وو اگر بداند و نيز ببيند كه پيامد هر گونه جرح 
 همين رسد يمنظر ه بدان اقدام نموده است، ب خودمثل و مجازاتي شبيه به آن جنايتي است كه 

ناشي از قطع عضوي  عذابيافتن مجازات و تحمل رنج و تصوير سازي از نوع مجازات و بلكه عينيت 
  .خواهد بود جرماز اعضاء، مانع و رادعي بزرگ براي پيشگيري از تكرار 

هر جرمي يك مراحل تكويني وجود دارد كه در اصطالح جرم  تحقق در ،ديگر عبارته ب      
 شود يمتعبير  ).Acting out( گذار از انديشه به عملفرايند يا  و »جنايي پويش«شناسان  از آن به 

ها و مناسبت ها فرصتلتر نويسنده فرانسوي بر قدرت و تأثير و ).3ص 1377نجفي، هاشم بيگي، (
 معتقدطور بنتام  رحمي و لذت طلبي معتقد بوده است و همين و بكاريا به تأثير بي نمودهتأكيد 

 انجامهاي مربوطه توسط مجرم محاسبه و مقايسه لذات و منافع حاصل از جرم و مجازاتكه بود 
  . رديپذ يم
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بار ديگر گذار از انديشه به عمل مطرح شده و انديشمندان علوم جنايي  نيزشناسي معاصر  جرم در
است كه كشش به سوي ارتكاب جرم از مقاومتي كه در  يا گونهه اساساً وقوع جرم ب كهمعتقد شدند 

وسيله ه گرايش به سمت جرم در بيشتر انسانها باين كشش و . قويتر باشد شود يمايجاد  آنبرابر 
تهديد به كيفر و يا ترحم  ازاز جمله ترس از سرزنش اجتماعي، ترس  گردد يمخنثي  ييها بازدارنده

   .)4همان، ص (نسبت به مجني عليه 
و به مطالعه  دهند يمعمل را مورد مداقه قرار  بهاز انديشه گذار فرايند  ،شناسي جرمعلم در       

مراحل، گذار از انديشه به  يا پارهواسطه ه ب كه  پردازند يممتقابل ميان عواملي  يها كنشروابط و 
طور جدي و ه ب كه  عواملي  جمله  از ،مياندر اين . دهد يم قرار خودالشعاع  تحترا  مجرمانهعمل 

   .گرانه است عينيت يافتن يك واكنش سركوب ،باشد تأثيرگذاردر اين فرايند  تواند يمقاطعانه 
تلخي و رنج حاصل از كيفر قصاص را چشيده باشد و پيامدهاي  عمالًمجرمي كه  ،ترتيب بدين      
گونه جرايم اجتناب كرده و در واقع اين  از تكرار اين ،لمس كرده باشد زندگيآن را در  تر سخت

  .گرددتأمين  ندهيدر آاز تكرار جرم سبب خواهد شد كه حيات و سالمتي او نيز  بازدارندگي
تأمين و تضمين اين زندگي حتي براي مجرم، وعده قرآني نيز جامه  باكه  قابل ذكر اين نكته      

  .مجرم نخواهد بودحتي نسبت به  ،قصاص چيزي جز زندگي و استمرار حيات پيامدپوشد و عمل مي
  

    :دم اوليايمجني عليه يا  تسكين .3.3.3
يا ضرر و زيان مادي و معنوي در هر جرمي متوجه مجني عليه  نبيشتريانكار نيست كه  قابل      

لذا بسيار طبيعي است كه با . خصوصاً در قتل نفس و يا جرح و صدمات جسماني استبزه ديده 
او كه در واقع قربانيان غيرمستقيم  بازماندگانتوجه به عمق جنايت و كيفيت آن، مجني عليه و يا 

را از خود نشان دهند و اساساً ساختار دروني و  العمل عكس نشديدتريجنايت هستند بيشترين و 
در  .كند يماز خود دفاع  نفساني ي هجمهخصوصاً   ،كه در مقابل تهاجم استخلقتي انسان چنين 

با كمي اختالف در شرايط و محدوده ( حقوقي يها نظاممبناي دفاع مشروع نيز كه در همه  ،واقع
مسئله دفاع مشروع ) جنايت واقعه(فرض ما يعني  درالبته . همين نكته است ،پذيرفته شده) آن

كه  در حالي ؛دفاع مشروع فعليت حمله و هجوم است مسلممنتفي است چرا كه از جمله شرايط 
خشونتي كه صدمات  با أميا بازماندگان او به عمليات تو و عليهاگر بعد از انجام جنايت، مجني 
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بحث ما در اينجا  تمام. 1نيستزنند از مصاديق دفاع مشروع  دنبال داشته باشد، دسته جسماني را ب
 ؛اند شدهمتضرر   جنايتطور مستقيم يا غيرمستقيم از يك ه كه ب آنهائي ،رحاله اين است كه به

ه تمايل نشان دهند كه ب ديآ يم پديدطور طبيعي در آنها ه چه بسا در اثر آتش خشم و غضبي كه ب
وسيله خود و اطرافيان را به  نمايند و بدين مثلتالفي و مقابله به  ددانن يمكه خود مقتضي  يا گونه

شارع مقدس با درك درست و واقع بينانه از  ،مناسبت همينه ب. يك آرامش روحي و رواني برسانند
سياست كيفري خود براي مقابله با پديده  ذيلمناسبي را در  تمهيدات ،اين امر غريزي و طبيعي

است و آن نيست مگر مخير كردن بازماندگان و يا مجني عليه نسبت به  هآوردقتل و جرح فراهم 
البته آن قدر بر عفو و گذشت تأكيد و اصرار شده كه بدون ترديد  .عفو و يا ديه ،انتخاب قصاص

 قانونگذاربيش از اجراي آن مورد نظر  ،گفت عدم اجراي قصاص از طرف اولياي دم مقتول توان يم
محروم كردن بازماندگان جنايت از  ،رحاله به اما ).218ص  ،1380شاهي،  خسرو( اسالم بوده است

تنها سرپوش گذاشتن  ،و يا حتي گرفتن ديه عفو  و  صبر  به  توصيه صرفاًبرخورد متقابل با جاني و 
به نظر لذا  . حق از يك حق طبيعي است شده و محروم كردن ذي دار حهيجربه احساساتي  ظاهري

به اين امر غريزي و فطري در قالب نظام تشريعي پاسخي مناسب  ،يفري اسالمدر حقوق كرسد مي
  . شده است داده
هم زدن نظام زندگي  برتوأم با لجام گسيختگي اجتماعي و  ،واضح است كه اعطاي اين حق پر      

  گيري تصميم  حق  اعطاي  با  مقدس  شارعبلكه صرفاً  ؛مردم نبوده اصالً مستلزم آن معنا نيست
مين ه امر مهم اهتمام ورزيده حق الناس بودن قصاص نيز صرفاً به بدين ،مطالبه كردن قصاص و

جا به اين نكته مهم نيز متذكر شويم كه حق الناس بودن  است در همين مناسبمعنا است لذا 
منافاتي با برنامه ريزي  ،قذف و سرقتحد مجازات در برخي ديگر از جرايم مثل  مطالبهقصاص و يا 

و قذف  جرحچه در موارد قتل و  بنابر اين،. كيفري براي مقابله با اينگونه جرايم نداشته و ندارد نظام
حكومت از يك  اساساًكه از حقوق الناس هستند و چه حتي در موارد حق اهللا مثل زنا و لواط، 

 نه اولي حكم نعنواه ب(مكمل  قوانيناي برخوردار است كه در موقع لزوم با جعل و وضع امتياز ويژه
   2.هاي محتمل جلوگيري نمايد خالء هاي موجود و نابساماني از) ثانوي حكم عنوانه ب

                                                 
عمومي ديوان عالي كشور در خصوص پرونده اي كه در آن فردي با گرفتن  هيئتدر اين خصوص رأي صادره از  .1

ندانسته  مشروعاو را به قتل رساند قابل استناد است كه در اين رأي موضوع را از مصاديق دفاع  مهاجمداس از دست 
  ) 26/9/1317 – 2052رأي شماره (است 

تاريخي امام خميني در پاسخ به رئيس جمهور وقت در خصوص اختيارات وسيع حكومت به  هناماشاره اي است به  .2
  .تگرديده اس مندرجهاي جديد در مسائل حقوقي اثر دكتر حسين مهرپور  كه در كناب ديدگاه 16/10/66 تاريخ
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گونه منافاتي با اخالقيات مطروحه در منابع ديني  هيچ ،و سياست كيفري رويهنماند كه اين  ناگفته
يز نفساني به بناي اخالقي مبتني بر تعديل لذايذ و غرا ،طور كه متذكر شديم همان كهندارد چرا 
 بدنتحقق عدالت در جهان تن و  ،آن به گفته بزرگان اخالقنتيجه قوه عاقله است كه  حاكميت

قصاص  بهتشريع سياست كيفري اسالم نيز در مواجهه با قتل و جرح كه اصطالحاً از آن . است
ر آن كنا درتحت حاكميت عقل است كه البته  ،نوعي ارضاء همان غريزه غضبه ، بشود يمتعبير 

بين خشم و غضب  انسانكه مكمل آن است و در واقع  رديگ يمانجام  نيزبخشش   وتوصيه به عفو 
يكي از آن دو  ،جوانب امر بهو با توجه  شود يممخير  )فرو خوردن خشم( كظم غيظو شده  ور شعله

  .كند يمي و ارتقاء روحاني را ط نفسانياز مراحل كمال  يا مرحلهوسيله  و بدين كند يمرا انتخاب 
  
  :گيرينتيجه.4

در . حيات انسان به عنوان نعمت ارزشمند الهي در سياست كيفري اسالم مورد حمايـت اسـت        
رود، به صراحت سه نوع پاسخ منبع مقررات كيفري در اسالم به شمار مي نيتر يقطعقرآن كريم كه 

گرفتـه اسـت كـه عبارتنـد از     به طور صريح مورد تاكيد قـرار  ) عمدي(يا واكنش در قبال جرم قتل 
شريعت اسالم، حداقل سه خصوصيت واقـع بينـي،  عـدالت     يها پاسخاز تحليل . قصاص، ديه و عفو

خواهي و سودمندي سياست كيفري اسالم قابل استنباط است كه با  حكمت و عقالنيت مفروض در 
متقـدم بـر شـريعت     با توجه به قوانين ديني و يا مقـررات بشـري  . تقنين شريعت، نيز سازگار است

رسد شريعت اسالمي در احترام به حق حيات انسان و تضمين حق حيـات نسـبت   اسالم، به نظر مي
زيرا، با تنظـيم  . و سودمند تر است تر عادالنهبه شرايع سابق و مقررات بشري مورد اشاره، كارآمدتر، 

ازات، زيانديده يا اولياي كه تصميم گيرنده اصلي در تقاضاي اجراي مج يا وهيشكيفري به  يها پاسخ
دم وي هستند، ضمن حمايت از حقوق عمومي و امنيت جامعـه، بـه حقـوق و خواسـته زيانديـده و      

ايـن سياسـت كيفـري، بـه نحـو      . شـود حتي تقاضاي مصالحه با فرد قاتل و يا عفو وي نيز توجه مي
ضـايت زيانديـده و   كاركرد اصلي حقوق در جامعه را كه حفظ و تضمين امنيت است با ر يا ستهيشا

در عين حال، تقارب و انطباق برخي نظريات جديد . امنيت رواني و عدالت خواهي عجين كرده است
در عرصه جرم شناسي و كيفرشناسي و يا الاقل عدم مخالفت مبنايي اين نظريـات بـا آثـار و نتـايج     

  .رار گرفتموضوعي است كه در اين مقاله مورد تأييد ق  ،مستنبط در سياست كيفري اسالم
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  :منابع و مĤخذ
  :و عربي فارسي. الف
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