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سوره  33 هیقصاص در آ يانگار حق
  مترتب بر آن یاسراء و فروع فقه

  *آبادي ده احمد حاجی   __________________________________________________________  

 چکیده
 یدم مقتـول  یولـ  يسلطنت، قدرت و امکـان قصـاص بـرا    يسوره اسراء، حاو 33 هیآ لیذ

ظلم کشته شده است. اگر امکان قصاص حق باشد ـ نه حکم ـ ازآنجاکه    ياست که از رو
 هیـ کـه حـق عل   یکسـ «و » سـبب حـق  «، »متعلـق حـق  «، »صاحب حـق «چهار رکن  یهر حق
  کرد. یو بررس افتی هیدر آ اچهار رکن حق قصاص ر نیا توان یدارد، م» اوست

 بـودن  یالناسـ  بودن، حـق  بودن قصاص و نه صرف حکم اند از: حق مقاله عبارت جینتا یبرخ
آن، جـواز   بـودن  یدم، انحاللـ  یولـ  یولـ  يمقتـول و بـرا   يقصاص، نبودن حق قصاص برا

شرط پرداخت  نبودن قصاص همه شرکاء قتل به مقتول، اسراف ونید نیقصاص بدون تضم
 يهـا  وهینفـس و حرمـت قصـاص بـه شـ      صـاص فاضل قصاص، تداخل قصاص عضـو در ق 

  .رمتعارفیغ

  دم، قصاص، اسراف در قتل، حق، حکم. یول :کلیدي واژگان
   

                                                      
  ).adehabadi@ut.ac.ir(دانشگاه تهران  یفاراب سیپرد اری* دانش
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  مقدمه
ي جـزء  درابتـدا هفدهمین سوره قـرآن کـریم اسـت کـه      ،اسرائیل بنی سوره اسراء یا

دستوراتی الزامی اعم از  ي سورهدرابتدابوده، مکّی ، این سوره. پانزدهم قرار گرفته است
  :فرماید می که 33تا آیه  ،واجب و محرّم بیان شده است

الَّت الَتَقْتُلُوا النَّفْس یو رَّمـلَ    حـنْ قُتم قِّ وإِالَّ بِـالْح مظلومـاً   اللَّه  لولْنَـا لعج ـ فَقَـد طَاناً ه سـلْ ی
 شید نفسی را که خداوند کشتن او را حـرام کـرده  مکُ :انَ منْصوراًکالْقَتْلِ إِنَّه  یسرِف فیفَالَ

 ؛او قدرتی قرار دادیـم  براي ولی ،کشته شودمظلوماً  مگر از روي حق و کسی که است،
  .پس در کشتن اسراف نورزد که او یاري شده است

آیاتی اسـت   ازجملهاین آیه  .قابل استخراج استاحکام فقهی متعددي  شریفه هیاز آ
آیـه  در کنار آیاتی همچـون   »جنایات«حکام در مبحث األ ي آیاتها کتابکه نویسندگان 

ي آیـه  درابتـدا پـس از آنکـه    انـد.  بحث کـرده از آن و  اند بدان پرداخته، سوره بقره 178
 ،کشـته شـده  مظلومـاً   کسـی کـه   بـراي ولـی  در ذیل آن شود،  می حرمت قتل نفس بیان

 باشـد؛  مـی اسـت کـه کنایـه از امکـان قصـاص قاتـل       شـده  سلطنت و قدرت قرار داده 
بـه  حاضـر  نوشتار . او یاري شده است زیرا ؛کند می از اسراف در کشتن نهی حال درعین

 ،شـود کـه امکـان قصـاص     می بحثمسئله ابتدا از این . پردازد می تحلیل ذیل آیه شریفه
کسـی کـه   «، »الحـق  صاحب حق یا من له«دارد: حقی چهار رکن  هر. حق است یا حکم

بحث ، از این چهار رکن. »سبب حق«و  »متعلق حق«، »حق علیه اوست یا من علیه الحق
موضوع اسـراف و نهـی از    1.دهد می مباحث بعدي را تشکیل ،و متعلق حق صاحب حق

سـت کـه   ا آن علت تفکیک ایـن موضـوع  . شود مطرح میآخرین بحث عنوان  به ،اسراف
نهـی از اسـراف اگـر     ،ثانیـاً  ؛طلبـد  میدربردارد که جایگاه مستقلی بسیاري مباحث  ،اوالً

ولـی   ،بحـث کـرد  تـوان   مـی آن را در متعلق حق و شـرایط آن  ، باشد ولی دم خطاب به
  .محتمل است که خطاب به قاتل باشد

                                                      
) و 56ـ25، ص1397 آبادي، ده ر.ك: حاجیاي بحث شد ( تر در مقاله (قتل عدوانی) پیش »سبب حق« .1

 .شود نمیبررسی  ،بحث چندانی ندارد »الحق من علیه«ازآنجاکه 
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  ؟رف حکمیا ص ولی دم حق، امکان قصاص. 1
. شـود  تقسـیم مـی   »حکم«و  »حق«به دو قسم  است، ار شدهاموري که به انسان واگذ

ـ حکـم،  عمال قدرت وجود دارد و سلطه و ا، حقدر  رف جـواز و تـرك فعـل اسـت    ص 
 کل و شربی کـه از آیـه  أمیان حق خیار و جواز  دلیل همین به ؛)184ص ،1423، سبحانی(
»وا واشْرَبرِفُوا کلُوا وقابل اسقاط و  ،حکم. تفاوت است، آید دست می هب) 31 :اعراف» (الَتُس

  است.وانتقال  حق غالباً قابل اسقاط و نقل که درحالی ،وانتقال نیست نقل
حکم شـرعی اسـت   ، تواند قاتل را قصاص کند می ولی دم اینکهشود  اکنون پرسیده می

ب  «آیـاتی چـون   ، اگر مستند قصاص. طبع درابتدا باید به لسان ادله توجه کرد به؟ یا حق کتـ
یلَعکم ف اصصتَدى«)، 178 :بقره( »الْقَتْلَى یالْقنِ اعلَ  فَمیعلَ کمتَدوا عیفَاعتَـدى  ها اعثْلِ مـ   بِم  »کمیعلَ
ـ  «و ) 40 :شـوري ( »مثْلُها ئَۀٌیس ئَۀٍیجزاء س و«)، 194 :بقره(  »الـنَّفْس بِـالنَّفْسِ   أَنَّ هـا یف هِمیکتَبنَـا علَ
 :بقـره » (امیالص کمیکتب علَ« از آیه که چنان ؛شود بیش از حکم فهمیده نمی، باشد) 45 :مائده(

ـ فَقَد جعلْنَا لول« آیه محل بحث با تعبیر ولی، شود نمی بیش از حکم فهمیده) 183 لْطَاناً  هی سـ «
نیـز   .شود قصاص استفاده میبودن  کند و از آن حق بر بیش از حکم داللت می ،)33(اسراء: 

رود  مـی  میـان نفع از از اینکه حکم با اسقاط ذي نفع از بین نمی رود ولی حق با اسقاط ذي
» حسـان إلیـه ب إداء أفاتبـاع بـالمعروف و    خیـه شـیئاً  أفمن عفی له مـن  «و اینکه مفاد آیاتی چون 

) سـقوط قصـاص بـا عفـو صـاحب      45(مائـده:   »فمن تصدق به فهو کفاره له«) و 178  (بقره:
  رف حکم.نه ص ،توان فهمید که امکان قصاص، حق است ، میقصاص است

حکم یا حق است و کسی که مجعول مـرتبط  ، اگر شک شود در اینکه مجعول اکنون
بـدان اخـذ    ،اگر عموم یا اطالقی باشد صورت دراین، آن را اسقاط کرده باشد ،به اوست

؛ شـود  عنـوان حکـم بـدان داده مـی     درنتیجـه شـود و   شود و حکم به عدم سقوط می می
در فرض اسقاط حـق قصـاص شـک     ،بر قاتل ولی دم سلطنت ياگر در بقا دلیل همین به

آن است کـه جـواز قصـاص بـاقی     ) 33(اسراء: » من قُتلَ مظْلُوماً و« مقتضاي اطالق، شود
فـرض کـه در    اطالق دارد و به ،دو حالت اسقاط و عدم اسقاطچون آیه نسبت به  ؛است

مـروج  ( شـود  جـواز قصـاص مـی    يحکم به بقـا ، با استصحاب، اطالق آیه مناقشه شود
در اطـالق   کـه  درصـورتی ن معتقدند االبته برخی معاصر). 155ـ154ص ،تا] [بی ،جزایري
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بایـد بـه آیـات و روایـاتی      صورت دراین، آیه نسبت به اسقاط و عدم اسقاط تردید باشد
ی که از قصاص ولی دم اگر درنتیجهکند و  رجوع کرد که بر حرمت قتل نفس داللت می

مرتکـب قتـل    ،بکُشـد  قاتل را، شک در سقوط جواز قصاص دارد است و گذشت کرده
این  ،گرچه در مقابل). 49ـ48ص ،2ج ،تا] [بی ،خویی( مستحق قصاص است شده،عمد 

  ).155ص ،تا] [بی ،مروج جزایري( واقع شده استعقیده مورد ایراد 
 چهـار هر حقـی  . تشریع شده است ولی دم برايحقی است که  ،جواز قصاص هرحال به

متعلـق  «، »الحق کسی که حق علیه اوست یا من علیه«، »الحق صاحب حق یا من له«: رکن دارد
  .دهیم می بحث را درادامه حول این چهار محور قرار. »سبب حق«و  »حق

  صاحب حق قصاص .2

  ؟یا مقتول ولی دم ،صاحب حق قصاص .2ـ1
براي خود مقتول اسـت   ئاًجعل شده است یا ابتدا ولی دم برايصرفاً  ا حق قصاصیآ

سـهم و حقـی در قصـاص     نیزآیا خود مقتول ؟ رسد می ارث او به ولی دم و از مقتول به
تواند پیش  می آیا ،که اگر کسی مجروح شود کند حاضر مشخص میبحث ؟ دارد یا خیر

 فایده ابراء مالم یجب و بی، قاتل را از قصاص نفس عفو نماید یا این عفو، از آنکه بمیرد
ـ   ،نمرده است زمانی کهزیرا تا ؛ است ایـن حـق   ، ردقصاص نفس ثابت نیست و وقتـی م

 بـه کسی دیگـري را  اگر  همچنین. او قرار داده شده است براي ولیشریفه آیه  موجب به
ـ آ... و دوئـل  ،مـرگ در رقابـت   ،مرگ شیرین ،در اتانازي یا امر کندخودش  قتل ا حـق  ی

  ؟قصاص ساقط است
نـه   ،جعل شده اسـت  ولی دم برايظاهر آیه شریفه آن است که حق قصاص از ابتدا 

، 5ج، 1418، اصـفهانی (ببرنـد   ارث و ورثه آن را به باشداینکه حق قصاص براي مقتول 
د و در پاسـخ از اسـتناد بـه آیـه     ندان را نافذ می علیه مجنیدر مقابل برخی عفو ). 252ص

است و ناظر بـه اینکـه    ولی دم براياین آیه در مقام اثبات اصل والیت : «اند گفتهشریفه 
 ،1413، سـبزواري » (مولی علیه در زمان حیات خویش والیـت بـر خـود نـدارد نیسـت     
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زیرا مقصود استنادکنندگان به  ؛صحیح نیستمذکور پاسخ رسد  نظر می به). 54ص ،29ج
شـخص کشـته    که درصورتیو آن هم  ولی دم براي فقط شریفه آیه این است که در آیه

دلیلـی   ،طبع وجود والیت بر خود در زمـان حیـات   به. والیت قرار داده شده است، شود
  نیست.خواهد که دراینجا  می

پـیش از  را  علیـه  مجنـی عفـو   ،1392اسـالمی   قانون مجـازات  365 ماده گفتنی است
  .داند می مسقط قصاص و دیه نفس ،فوت

  ولی دم غیروسیله  بهقتل قاتل . 2ـ2
مرتکـب قتـل عمـد مسـتوجب     ، بکُشد بدون اذن او قاتل را ولی دم اگر کسی غیر از
 ؛ درنتیجـه »حـد أ لکلّ« نه ،»هیفَقَد جعلْنَا لول: «فرماید می کریم زیرا قرآن ؛قصاص شده است

 ولی دم غیر وسیله بهضمن آنکه بر قاتلی که . بکُشد تواند قاتل را می مقتول ولی دمفقط 
 ).175ــ 174ص، 42ج، 1422، خـویی ( کنـد  می صدق» من قُتلَ مظْلُوماً« باشد، کشته شده

 مهدورالـدم  ولـی دم  قاتـل را فقـط نسـبت بـه     1392قانون مجازات اسـالمی   302 ماده
نیـز   ولـی دم  سـوي ذون ازأشود که قاتل نسـبت بـه مـ    استفاده می 421 ماده ند و ازدا می

  .مهدورالدم است

  ولی ولی دمبراي نبودن حق قصاص . 2ـ3
 قتـل  بـه مثالً زنـی عمـداً   ؟ حق قصاص دارد ولی ولی دمآیا ، صغیر باشد ولی دم اگر

 ولـی دم  ،شـوهر . یک پسر دوماهه دارد فقطاو شوهر دارد و در طبقه اول . رسیده است
توانـد از بـاب اینکـه     آیا شوهر می اکنون. باشد میاش  پسر دوماهه، زن ولی دم نیست و

یـا بایـد صـبر     العوض یا عفو مجانی نماید قاتل را قصاص یا عفو مع، است ولی دم پدر
 خـی فقهـا  موضـوع اختالفـی اسـت و بر    کند؟کبیر شود و اتخاذ تصمیم  ولی دم تا کرد
صغیر و مجنون در هرموردي حتـی   گویند عموم یا اطالقی نیست که داللت کند ولی می

فقـط  شود حـق قصـاص    می از این آیه استفاده). 163ص، همان( والیت دارند ،قصاص
  .ولی ولی دمنه  ،است ولی دم براي
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یـا  بـودن   انحاللـی ( حق قصاص براي یکایک اولیاي دم یـا همگـی  . 2ـ4
  )؟حق قصاصبودن  مجموعی

 هریـک آیـا حـق قصـاص بـراي      ،اگر شخصی کشته شود و چند وارث داشته باشد
حـق قصـاص بقیـه سـاقط     ، اي که با عفو برخـی  گونه به ؛مستقل جعل شده است طور به

حق قصـاص وجـود دارد یـا اینکـه یـک حـق       ، دم يبه تعداد اولیا درنتیجهشود و  نمی
، اي که اگر برخی عفو یـا اسـقاط کننـد    گونه به ؛قصاص براي همه اولیاي دم وجود دارد

اگـر   تعبیردیگـر  بـه  ؛شـود  رود و قصاص به دیه تبدیل می می میانحق قصاص بقیه نیز از
تنهایی حق قصاص دارنـد یـا یـک حـق      به هریکا یآ ،چندین وارث داشته باشد، مقتول

 تعداد وراث منحـل  حق قصاص به نخست،در فرض ؟ قصاص براي همگان وجود دارد
اگر برخی  ؛ درنتیجههستیک حق قصاص براي مجموع ورثه  ،شود و در فرض دوم می

بـر   بنـا ، العـوض نماینـد یـا خواهـان دیـه باشـند       قاتل را عفو مجانی یا عفو مـع ، وراث
تواننـد قاتـل را    مـی  ،انـد  کـه خواهـان قصـاص   اي  ورثه دیگر، حق قصاصبودن  انحاللی

گان را به قاتـل و سـهم خواهـان دیـه را بـه      باید سهم دیه عفوکنند ، ولیقصاص نمایند
تبـدیل   قصـاص سـاقط و بـه دیـه    ، حـق قصـاص  بودن  بر مجموعی بنا اما، ایشان بدهند

گرفتـه شـده    درنظـر که براي مجموع ورثـه   نیستزیرا یک حق قصاص بیشتر  ؛شود می
حق قصاص و از دومـی بـه   بودن  از اولی به انحاللی. توافق ندارند، و اینک وراثاست 

  .شود حق قصاص تعبیر میبودن  موعیمج
نسـبت  . دکـر طبع باید ادله حق قصاص را بررسی  بهو هست  نظراختالف  باره دراین

سوره اسراء معتقدند از این آیه استفاده  33فقها با استناد به آیه برخی  ،به آیه محل بحث
و  181 ،154ــ 153صصـ ، 5ج، 1407، طوسـی ( شود که حق قصاص انحاللی اسـت  می

حـق   ،گفتـه شـود   ولـی دم  و به هرکس کـه بـه او   ولی دم زیرا آیه براي طبیعت ؛)188
ــل شــده اســت  ، 42ج، 1422، خــویی /262ص، 7ج، 1405، خوانســاري( قصــاص قائ

دم قصـاص سـاقط اسـت و دیـه ثابـت       ياگر کسی بگوید با عفو برخی اولیا). 159ص
  ).555ص، 29ج، 1421، سبزواري( خالف ظاهر آیه سخن گفته است، شود می

اینکـه مقصـود   نخست،  ؛رود سه احتمال میشریفه معتقد است در آیه  خویی اهللا آیت
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جعـل   ،ندا مجموع وراث باشد و حق قصاص براي مجموع کسانی که وارث مال ولی، از
 طبیعـی ولـی   ولی، احتمال دوم آنکه مقصود از. حق قصاص قائم به مجموع است ،شده
شـود   ملکیت خمس و زکات گفتـه مـی   درمورد که چنان ؛تک ایشان تکیا نه همه  ،باشد
امـا   ،احتمال سـوم اینکـه مقصـود طبیعـی ولـی     . طبیعی فقیر یا طبیعی سید است، مالک

حـق قصـاص دارد و   ، میت صدق کنـد  که بر او ولی هرکس یعنی ؛شکل انحالل باشد به
 ظاهر آیـه شـریفه احتمـال   . حق قصاص او متوقف بر ثبوت حق قصاص دیگري نیست

 شـود و هـرکس بـه او ولـی     طبیعتاً منحل مـی ، زیرا حکم با انحالل موضوع ؛اخیر است
احتمـال  رد  ایشـان در ). 240ــ 239ص ،1424، خـویی ( حـق قصـاص دارد   ،گفته شود

اي کـه   گونه به ،باشد ولی دم و دوم که حق قصاص براي مجموع ورثه یا طبیعی نخست
  :نویسد می ،باعث سقوط حق دیگران شود اولیاي دمعفو و اسقاط یکی از 

 ؛منافات با حکمـت جعـل قصـاص دارد    ،نفسه بعید است این مسئله عالوه بر اینکه فی
. »لبـاب األ ولـی أالقصاص حیاة یا  لکم فی و«: جهت حق حیات است زیرا جعل قصاص به

توانـد قصـاص را از    قاتل مـی ، اگر حق قصاص براي مجموع ورثه یا طبیعی ورثه باشد
با مال یـا غیرمـال و   یا  ،برخی ورثهکردن  با تحریک برخی ورثه و راضی ؛خود دور کند

شـود و ایـن از حکمـت     حق قصاص بقیه ورثه ساقط مـی  ،با عفو یکی از ورثه درنتیجه
ظاهر آیه شـریفه آن اسـت کـه حـق قصـاص بـراي        ؛ بنابراینجعل قصاص بعید است

  ).241ـ240ص ،همان( قرار داده شده است اولیاي دمیکایک 
گویـد   تقریر کـرد کـه آیـه نمـی     نیز شکل بدینتوان  شریفه میبا استناد به اطالق آیه 

. »رضایت بدهند نیز اولیاي دمشرط اینکه سایر  به ،حق قصاص قرار دادیم ولی دم براي«
 »گوید براي مجموع اولیاي دم او سلطنت قرار دادیـم  آیه نمی«: اند نوشتهگونه  اینبرخی 

  ).171ص ،1410، کاشانیمدنی (
  :ازجمله ؛اند کرده نقدهاي متعددي بر استناد به آیه ذکر بعضی نیز

جهت در مقام بیان نیست تـا بـه اطـالق ولـی نسـبت بـه        توان ادعا کرد که آیه ازاین می
است  براي ولیآیه فقط درصدد بیان جعل سلطنت . تمسک کرد از ورثه مستقالً هریک

» القتـل  فالیسـرف فـی  : «دنبال آن آمـده اسـت   به دلیل همین بهتر و نه بیش ،جنایت مقدار به
  .)10ص ،1378 ،هاشمی شاهرودي(
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  :نویسند می ،در نقد استناد به حکمت وضع قصاصهمچنین 
بـا حکمـت وضـع     ،اینکه فرموده این احتمال که حق قصاص قائم به مجموع باشد

زیرا از کجا معلوم شـد کـه حکمـت     ؛نماید بسیار عجیب می، قصاص منافات دارد
بلکـه شـاید   ؟ از ورثه در داشتن این حق است هریکوضع قصاص همان استقالل 

...  بـا حکمـت حفـظ دمـاء     ،بتوان گفت قراردادن چنین حقی براي مجمـوع ورثـه  
  .)9ص ،همان( مناسبت دارد
 ؛متکلم اسـت بودن  در مقام بیان ،اصل ،اوالً :توان گفت مینخست در نقد اشکال 

این معنا را  کریم بلکه عرضه هر خبري بر قرآن ،روایات عرضه اخبار متعارض ،ثانیاً
یکی حـاکی   ،اگر دو روایت تعبیردیگر به ؛کند که قرآن در مقام بیان است تقویت می

تنهایی حق قصاص دارند و دیگري آنکه حق قصاص  از ورثه به هریکاز آن بود که 
را بر نخست روایت  ،تمسک به ظاهر آیه شریفه توانستیم با آیا نمی، مجموعی است

مقتـولی اسـت کـه پـدر و      درمورد والد حناط ابیروایت صحیحه ؟ دوم ترجیح دهیم
خواهـد و پسـر    مـی  و مـادر دیـه  است قاتل را عفو کرده  ،مادر و فرزند دارد و پدر

سـهم  رد  و سهم دیـه مـادر  رد  شرط و پسر اجازه قصاص به باشد میطالب قصاص 
این روایت را به همین شـکل   .)113ص، 29ج، 1416، عاملیحرّ ( به قاتل داردپدر 
در نقد . توان ارزیابی کرد و از عرضه آن بر آیه محل بحث صحت آن را دریافت می

استقالل ، حکمت وضع قصاصه است نگفت خویی اهللا آیتتوان گفت  اشکال دوم می
حیات کسـی کـه    ؛است حیات، بلکه حکمت وضع قصاص باشد، میاز ورثه  هریک

. منصرف شده است يقاتل از کشتن و، و با جعل قصاص بکُشد قرار بود قاتل او را
ــا اســتقالل  ایــن حکمــت ــه در قصــاص هریــکب ــه  ،ســازگاري دارد ،از ورث وگرن

، سقوط حق قصاص شـود  سبباي که عفو یکی  گونه بهحق قصاص بودن  مجموعی
بـودن   نسبت به مجمـوعی بودن  انحاللی تعبیردیگر بهکند و  نمی تأمیناین حکمت را 

  .کند می تأمینحکمت یادشده را بیشتر ، حق قصاص

  والیت یا عدم والیت وارث معاون در قتل عمد مورث. 2ـ5
مـورث   ،عمـد و عـدوان   بـه  قتل عمد عدوانی است و اگر وارثی، یکی از موانع ارث
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کـه  امر آنجاست این . رود شمار نمی هب ولی دم از ارث محروم است و ،بکُشد خویش را
 ،اگر معاون در قتـل عمـد و سـبب    ولی، مباشر قتل یا سبب اقوي از مباشر باشد، وارث

چنـین شخصـی   اسـت ازآنجاکـه   گفته شـده  ؟ چه حکمی دارد ،تر از مباشر باشد ضعیف
رود  می شمار به ولی دم وارث و، و قتل به او مستند نیستاست مرتکب قتل عمد نشده 

  :شود نمیاز ارث محروم  و
برسـاند و   قتـل  بهبنابراین اگر فرض کنیم که پسري به دیگري دستور دهد که پدرش را 

مانعی از ارث او وجود ندارد زیرا او حقیقتاً قاتل نیست و قاتل شخصـی  ، او چنین کند
  ).235ص ،1424، خویی( است که مباشر قتل بوده است

از آیه محـل بحـث اسـتفاده    ممکن است گفته شود شاید بتوان مذکور در نقد مطلب 
بگیریم که تنها وارث در طبقـه اول   درنظرپسري را  .کرد که چنین شخصی والیت ندارد

و  شـود  مـی از ارث محـروم  ، بکُشـد  اگـر خـودش او را  . است و طمع به مال پـدر دارد 
بـه  فردي را  او. شود قصاص می، شوند میمحسوب  ولی دم وارث طبقه دوم که وسیله به

همـه امـوال پـدر را     کـرده، قاتـل را عفـو   سپس کند و  تحریک و تشویق میقتل پدرش 
؟ خالف آیه شریفه محـل بحـث نیسـت   ، ست که این دورزدن قانونجاسخن این. برد می

 :که بر مقتول شده اسـت بوده ظلمی  موردظاهر آیه این است که جعل حکم قصاص در
»ظْلُوماً ولَ من قُتدم و» م ن میـا از، که بر مقتـول روا یافتـه  را ظلمی  ،با داشتن این حق ولی

آیـا   ؛رود مـی  شمار بهخود ظالم ، با معاونت در قتل عمد پدرش دراینجا این پسر. برد می
  ؟منطقی است حق قصاص به ظالم داده شود

  ولی دم جنسیت. 2ـ6
، ولـی دم  آیـا در ؟ روند که قصاص دراختیار ایشان باشـد  می شمار به ولی دم ا زنانیآ

نـث  ؤماسـت  گفتـه شـده    ولی، واژهبودن  گرچه با استناد به مذکر؟ رجولیت شرط است
 واژه ولی :باید گفت ولی، روند نمی شمار به ولی دم ،دختر و خواهر ،مادر ،اعم از زوجه
اما اصالً ناظر بـه جنسـیت نیسـت و مقصـود از آن وارث      ،رفته است کار بهگرچه مذکر 

؛ انـد  رفتـه  شـمار  بـه  ولـی ، خاصه که در برخی آیات زنـان  ؛شود می است که شامل زنان
برخـی   منات را ولیؤم)، 71(توبه:  »بعضٍ اءیوالْمؤْمنُونَ والْمؤْمنَات بعضُهم أَول« :مثال آیه براي
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اطالق آیـه اقتضـا    دلیل همین ؛ به)255ص، 10ج، 1364، قرطبی( دیگر معرفی کرده است
  ).243ص، 1426، تبریزي( کند که حق قصاص براي زنان نیز هست می

  و زوجیت ولی دم .2ـ7
توانند قاتل را از قصـاص   نمی روند و نمی شمار بهدر قصاص  ولی دم ،زوج و زوجه

شود  می استفاده خالفالدر  طوسیاز ظاهر سخن شیخ . عفو کنند یا قصاص را اجرا کنند
  1.رفته است کار بهبه لفظ مذکر  که ولیدلیل  این به ظاهراً ت؛نیس ولی دم ،که زوجه

  امکان استقالل اولیاي هریک از مقتوالن متعدد در قصاص. 2ـ8
اگـر قاتـل واحـد باشـد و     ، شرکت که تعدد قاتل و وحدت مقتـول اسـت   خالفبر 

حـق قصـاص دارنـد و اگـر قاتـل را       تنهـایی  بهاز مقتوالن  هریکاولیاي ، مقتوالن متعدد
شان منوط به رضایت اولیـاي   اند و استیفاي حق حق خویش را استیفا کرده ،قصاص کنند

هـر مقتـول منـوط     ولی دم حق ؛ زیرا)184ص ،5ج ،1407، طوسی( بقیه مقتوالن نیست
  .به اجازه و رضایت اولیاي سایر مقتوالن نشده است

  شرایط و موانع آن ،متعلق حق .3

  قصاصبودن  امضایی یا تأسیسی. 3ـ1
رفته است که هم  کار بهبه صیغه مجهول » القصاص کتب علیکم« :بقرهسوره  178ه یدر آ

سـوره   45ه یـ در آ. باشـد  حکم قصاص سازگار میبودن  و هم با امضاییبودن  با تأسیسی
رفتـه اسـت کـه بیشـتر ظهـور در       کـار  بـه » کتبنا علیهم فیها ان النفس بـالنفس  و« واژه ،بقره

                                                      
القصاص شیئاً و إنما القصاص یرثه األولیاء. فـان قبلـوا    الترث الزوجۀ من«است: گونه  طوسی اینعبارت شیخ  .1

القصاص. دلیلنا: إجماع الفرقۀ و أخبارهم و أیضاً: قوله تعـالى   منها. و قال الشافعی: لها نصیبها منالدیۀ کان لها نصیبها 
). ظاهرا آخـر عبـارت   153، ص5، ج1407(طوسی، » فَقَد جعلْنا لولیه سلْطاناً) و هذا ولیمظلوماً  (و منْ قُتلَ

  باشد. »هذه لیست بولی«ایشان باید 
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ظهـور  » فقد جعلنـا « گرچه ممکن است گفته شود واژه نیزدر این آیه . داردبودن  تأسیسی
 ؛ بنـابراین نـدارد نیـز  بـودن   در آن نیست و منافاتی با امضایی ولی نص ،در تأسیس دارد

د فقـ « چـرا واژه ، حکم قصاص در میان اعراب جاهلی بودهاگرچه اشکال شود که نباید 
تـوان   مـی  نیززیرا براي حکم امضایی  ؛که ظهور در تأسیس دارداست رفته  کار به» جعلنا
، را عـالوه بـر قصـاص   » سـلطاناً « ضمن آنکه اگر مقصـود از . برد کار به» فقد جعلنا« واژه

 ایـن حکـم   صـورت  درایـن  ،ولو قاتل بـدان راضـی نیسـت    ،سلطنت در اخذ دیه بدانیم
امکان اجبـار قاتـل بـر     ،در میان اعراب پیش از اسالم ظاهراًچراکه  ؛تأسیسی خواهد بود

  .پرداخت دیه نبود

  قصاصبودن  یالناس حق. 3ـ2
 از ایـن آیـه اسـتفاده   . او سلطان و قدرت قرار دادیـم  براي ولی: فرماید می ه شریفهیآ
ـ از آ. اسـت  النـاس  حق، شود که حق قصاص می ـ  « اتی ـ   کمیکتـب علَ ف ـاصصالْقَتْلَـى  یالْق «

ـ  « یا آیـاتی همچـون  ) 45(مائده: » هایف هِمیکتَبنَا علَ« و) 178 (بقره: س ـزاءـ  ئَۀٍیج ـا  ئَۀٌیسثْلُهم «
ـ   فَمنِ اعتَدى« و) 40(شوري:  ـ فَاعتَـدوا علَ  کمیعلَ ـ   بِمثْـلِ مـا اعتَـدى    هی )، 194(بقـره:  » کمیعلَ

 همچـون  گفتـه  پـیش از ذیل برخی آیات  آري!. شود نمی قصاص استفادهبودن  یالناس حق
»فنْ عیفَم نْ أَخم یلَهیشَ ه و» ء »دقَ بِهن تَصشود می قصاص استفادهبودن  یالناس حق» ... فَم.  

  ولی امر لزوم یا عدم لزوم اذن. 3ـ3
 ولـی دم  که کسی که بدون اذناي  گونه به ؛الزم است ولی دم براي قصاص حتماً اذن

 نیـز  ولی امـر  آیا اذن ولی، مرتکب قتل عمد موجب قصاص شده است ،شدکُ می قاتل را
 داننـد و اذن او را تشـریفاتی   نمـی  برخی الزم ؛نظر است اختالف باره دراین؟ شرط است

قاتـل را قصـاص    ولی امـر  ی را که بدون اذنولی دم اما ،دانند می دانند و برخی الزم می
ی ولـی دمـ   چنـین  است هیچ فقیهی نگفتهدرمجموع . دانند می مستحق تعزیر، کرده است

؛ توان به اطالق آیه تمسک کرد می نخست،در تأیید نظر گروه . باشد میمستحق قصاص 
ــرا ــه زی ــن آی ــلطنت، در ای ــی دم س ــه اذن ول ــوط ب ــت  من ــاکم نشــده اس ــرفتن از ح  گ
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امـر  اند این آیه گویا در این  حتی برخی ادعا کرده). 622ص، 4ج ،1387، فخرالمحققین(
از حاکم اذن گرفـت  آنکه  بی ،قصاص و دیه انجام داد يتوان استیفا می دارد کهصراحت 

نتوانـد   ولـی دم  طبع اگـر  به). 673ص، تا] [بی ،اردبیلی( و جنایت نزد او ثابت شده باشد
مرتکـب قتـل عمـد    کنـد،  ت او را ثاب وسیله بهارتکاب عمدي قتل ، پس از قصاص قاتل

  .رود می شمار بهموجب قصاص 
شود که آیه  روشن می، است نقل شده عباس ابن در شأن نزول آیه از از روایتی که

قاتـل را  ، دهد مستقالً و بـدون اذن امـام و حـاکم    اجازه نمی ولی دم بهمحل بحث، 
  :کندقصاص 

 و قولـه  »بمثل ما اعتـدي علـیکم  فمن اعتدي علیکم فاعتدوا علیه « عباس فی قوله ابن عن
ان عاقبتم فعاقبوا بمثـل مـا    و« و قوله »ولئک ما علیهم من سبیللمن انتصر بعد ظلمه فأ و«

فهذا و نحوه نزل بمکۀ والمسلمون یومئذ قلیل  »سیئۀ سیئۀ مثلها جزاء و« و قوله »عوقبتم به
مراهللا واألذي فـأ  ن المشـرکون یتعـاطونهم بالشـتم   کـا  لیس لهم سلطان یقهـر المشـرکین و  

مثل فلما أیعفوا فهو  و یصبروا وألیه إتی أن یجاوزوا بمثل الذي أالمسلمین من یجازي منهم 
لـی  إن ینتهـوا فـی مظـالهم    امرالمسـلمین  أعزّاهللا سـلطانه  أ لی المدینۀ وإ اهللا هاجر رسول

فَقَـد جعلْنَـا   مظلومـاً   من قُتلَ و« الیعدوا بعضهم علی بعض کاهل الجاهلیۀ فقال سلطانهم و
لویللْطَاناً فَال هرِفیسس وراً یفنصکانَ م السلطان حتی ینصفه من ظالمه  یقول ینصره »الْقَتْلِ إِنَّه
یـرض   لـم  السلطان فهو عاص مسرف قد عمـل بحمیـۀ الجاهلیـۀ و    نتصر لنفسه دونإمن  و

 و» ... لمن انتصر« و» ... فمن اعتدي« آیه درموردکه  است نقل شده عباس ابن از: اهللا بحکم
و مانند آنهـا کـه داللـت بـر مشـروعیت قصـاص       » ... جزاء سیئۀ و« و» ... ان عاقبتم و«

در زمانی که عده مسلمانان کم بـود و   ،گفته است این آیات در مکه نازل شد ،نماید می
شـرکان بـا   در آن زمـان م . اي نداشتند که بتوانند مشرکان را مقهور خویش سـازند  سلطه

 خداوند به مسلمانان امـر کـرد کـه    ؛ درنتیجهکردند توهین و اذیت با مسلمانان رفتار می
زمـانی کـه   . مثل کند یا عفو نمایـد  مقابله به ،مورد اذیت ایشان قرار گرفته است هرکس
بـه  ، به مدینه مهاجرت نمود و خداوند شوکت و قـدرتی بـه او ارزانـی داشـت     پیامبر

شـان رجـوع کننـد و هماننـد اهـل       شان بـه سـلطان   داد که در شکایاتمسلمانان دستور 
خداونـد  » ...مظلومـاً   من قتل و: «لذا فرمود ؛جاهلیت برخی بر برخی تجاوز روا نسازند

سازد تا داد خـویش از ظـالم    یاري شده به اینکه سلطان او را یاري می ولی دم گوید می
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او  ،داد خـویش را بازسـتاند  ، سـلطان بازستاند و کسی که مسـتقالً و بـدون رجـوع بـه     
گناهکار و مسرف است و به شیوه جاهلی عمل کرده و بـه حکـم خـدا راضـی نگشـته      

  .)61ص، 8، ج1413، بیهقی( است

  قصاص بدون تضمین دیون مقتول. 3ـ4
توانند قاتل را  می اولیاي دم، برسد و مدیون باشد قتل بهمظلوماً  اگر کسی عمداً و

دیون مقتـول را  ، ی است که اولیاي دمدرصورتآیا امکان قصاص  ، ولیقصاص کنند
فرصت مناسبی اسـت  امر این  هرحال به؟ عهده گیرند یا چنین چیزي الزم نیست  بر

ـ  صـورت  درایـن که اولیاي دم با قاتل مصالحه کنند و دیه بگیرنـد کـه    رف دیـون  ص
  .مقتول خواهد شد

تا بتواننـد   کننددیون مقتول را تضمین ، الزم نیست اولیاي دماند  بسیاري از فقها گفته
ـ آ ،ایشـان  اتیکی از مستند. قاتل را قصاص کنند  ،در آیـه  ؛ زیـرا ه محـل بحـث اسـت   ی

البتـه برخـی در اطـالق ایـن آیـه      . منوط به تضمین دیون مقتول نیست ولی دم سلطنت
  .)329ص، 1421، فاضل لنکرانی(اند  مناقشه کرده، که شامل محل بحث شوداي  گونه به

  دیهبودن  تصالحی یا ابتدایی. 3ـ5
نـه   ،دیه ابتدایی است، خطاي محض و عمد فاقد شرایط قصاص ،عمد در قتل شبه

قتل عمـد   درمورد ولی، رضایت قاتل به پرداخت دیه شرط نیست درنتیجهتصالحی و 
توانـد از قاتـل دیـه     می ولی دم ایکه آ شود میمطرح پرسش واجد شرایط قصاص این 

گرچه قاتل به پرداخت دیه راضی نیسـت یـا اینکـه نیـاز بـه مصـالحه بـا او و         ؛بگیرد
رد  ممکن اسـت کسـی در  . ندا دیه قائلبودن  مشهور فقها به تصالحی؟ رضایت او دارد

سلطان بـدون قیـد و    ،ولی دم برايدر آیه  زیرا ؛نظر مشهور به آیه شریفه تمسک کند
 ،مقتـولی کـه ظلمـاً کشـته شـده اسـت       دمولی  :فرماید می آیه. شرط آورده شده است

 نیـز  ضحاك. تواند هم بر قصاص باشد و هم بر اخذ دیه می این سلطنت، سلطنت دارد
، جصـاص ( »ن قصاص و گرفتن دیـه میامخیر است  ولی دم سلطان یعنی«: گفته است

ولـی   و ه استناد کرده اسـت یبه این آنیز  جنید ابناست  گفته شده .)24ص، 5ج، 1405
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آنچـه  ). 443ص، 4ج، 1404، سـیوري ( دانـد  مـی  را مخیر میان قصاص و اخذ دیه دم
ذیل این آیه وارد شده  عباس ابن روایتی است که از باشد، مذکور میمؤید این برداشت 

 و) 255ص، 10ج، 1364، قرطبی» (خذ الدیۀأن شاء إن شاء عفی و إن شاء قتل و إ: «است
، 1404، سـیوطی » (و العقل و ذلـک السـلطان  أالمقتول القود  ولی نزلها یطلبهاأاهللا  قال بینۀ من«

این سلطنت مطلق نیست و مقصـود سـلطنت    اند این سخن گفتهرد  در). 181ص، 4ج
در قتـل اسـراف    ولـی دم  :القتـل  فالیسرف فی: «فرماید می درادامهزیرا  ؛بر قصاص است

بـه   اسـت، قرائـت شـده    نیز »فالتسرف« کهرا » فالیسرف« البته اگر کسی ضمیر». نورزد
 گـوییم  می درنتیجهشود و  می مطلق و بدون قید، صورت سلطنت دراین، قاتل برگرداند

 سببممکن است اي  نکته. گرچه او راضی نیست ،تواند از قاتل دیه بگیرد می ولی دم
بایـد  ، اینکه اگر سلطنت را مطلق بـدانیم  و آن شود نتوان این سلطنت را مطلق دانست

 ،او را به بیگاري بگیـرد  ،تواند اعضاي بدن قاتل را قطع کند می ولی دم شویم کهقائل 
تـوان گفـت    مـی  درنهایـت . چیزي که یقیناً نادرست اسـت  ؛...اموالش را اخذ نماید و

فاعتدوا علیه بمثل ما «مانند   ـ از آیات دیگر ، ولیاگرچه سلطنت در این آیه مطلق است
شود که مقصود سلطنت بر  می فهمیده ـ  »القتلی قصاص فیکتب علیکم ال«و  »اعتدي علیکم

یعنـی از   ؛اسـت  »تبـع اثـره  «معناي  به »قص«اینکه قصاص از  اًخصوص ؛قصاص است
تبـع اثـره    ،گـرفتن دیـه  . اشـت پیروي کرد و پا به جـاي پـاي او گذ   جاي پاي دیگري

تواند همان کـاري   می ولی دم شود که می از ادله قصاص فهمیده دیگر عبارت ؛ بهنیست
  .نه اینکه پول بگیرد، است را با قاتل بکند که او با مقتول کرده

 دیـه ، زیرا محتمل است مقصود حجت ؛دانند می گفتنی است برخی سلطان را مجمل
البتـه اینکـه سـلطان    ). 259ص، 4ج، 1405، کیاهراسـی ( هرسه باشـد یا حتی قصاص  یا

  .نیست معلوم ،شودب نیزنکه شامل دیه ای ، قدر متیقن است، ولیشود شامل قصاص می

  عدم جواز قطع عضو. 3ـ6
مـثالً از قـاتلی   ؟ کندقاتل را قصاص عضو ، جاي قصاص نفس تواند به می ولی دم آیا
 ؛قصـاص دسـت بگیـرد   ، مرده است علیه مجنیدست دیگري را بریده و ، قصد قتل که به
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  ).292ص، 1426، تبریزي( داند می آیه حق قصاص را منحصر در نفس

  جواز یا عدم جواز اخذ دیه از اموال قاتل عمد فراري. 3ـ7
توان از اموال او دیه گرفت و یکـی از مسـتندات آن آیـه     می ،اگر قاتل عمد فرار کند

زیرا قصـاص کـه ممکـن     ؛)742ـ741ص، 4ج، 1387، فخرالمحققین( است محل بحث
ـ  ولـی دم  نیست و حکم به سقوط دیه مستلزم سـلب سـلطنت مطلـق    فاضـل  ( باشـد  یم

 قرینـه  که مقصود از سلطان بـه است ایراد شده ر نظن ای برا ما ،)349ص، 1421، لنکرانی
ـ آهماننـد دیگـر   ه یآ درنتیجه بوده،سلطنت بر قصاص  ،»القتل فالیسرف فی« ات قصـاص  ی

تـوان از آیـه امکـان     نمـی رسـد   می نظر به ).همان( است و اصالً متعرض دیه نشده است
آیـه شـریفه متعلـق حـق را خصـوص      . کـرد گرفتن دیه از اموال قاتل فراري را استنباط 

  .داند می قصاص

  فاضل دیهرد  حکم قصاص بدون. 3ـ8
 مـرد  قصـاص  شـود؛ ماننـد   مـی فاضل دیـه  رد  در مواردي که قصاص مشروط به آیا

، بدون پرداخت فاضل دیـه  ولی دم اگر، خاطر قتل زن و قصاص بیش از یکی از شرکا به
درواقـع آیـا پرداخـت فاضـل دیـه شـرط        ؟شـود  قصـاص مـی  ، بکُشد قاتل یا قاتالن را

هماننـد   باشـد؛  مـی  ولـی دم  یـا تکلیفـی اسـت کـه بـر دوش     بوده شدن قاتل  مهدورالدم
زمـانی کـه   سـت کـه تـا    ا ظاهر برخی عبارات و استفتائات آن گرچه؟ گرفتن از امام اذن

گنجینه اسـتفتائات   /112ص، همان( حق قصاص ثابت نیست، یه پرداخت نشودفاضل د
 محض اینکه شخصی کنیم که به میاز آیه شریفه استفاده ولی )، 105و  95ال ؤس، قضایی
  .قاتل والیت و سلطنت دارد يبر قاتل یا شرکا ولی دم ،کشته شدمظلوماً 

  نهی از اسراف .4

  گوناگونقرائات . 4ـ1
  :صورت گرفته است گوناگونی قرائات باره دراین
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صـیغه   ،آنچه در قرائت حفص از عاصم و برخـی از قرائـات اسـت    :فالیسرِف الف)
نظـر   بـه دو احتمـال   ،ب چه کسـی اسـت  یدر اینکه مرجع ضمیر غا. باشد میب ینهی غا

صورت معنا روشن  دراین ؛است که نباید اسراف بورزد ولی دم رسد: احتمال نخست، می
شد یـا قاتـل را   غیرقاتل را نکُ، ولی دم معناي آن است که به ولی دم نهی از اسراف بوده،

 ؛احتمال دوم آن است که مرجع ضمیر قاتل است. شدمثله نکند یا بیش از یک نفر را نکُ
اینکـه  کنـد   مـی  آنچه این احتمال را تقویـت . بکُشد خواهد دیگري را می یعنی کسی که

یکسـان  » التقتلـوا « صورت ضمیر آن با ضـمیر  قرائت شده است که دراین نیز» سرفوافالت«
جـان خـویش را در معـرض    ، بکُشـد  خواهـد دیگـري را   می کسی کهیعنی  ؛خواهد شد

ایـن آیـه   ؛ پس نندک او را قصاص می اولیاي دم، زیرا با کشتن دیگري ؛اسراف قرار ندهد
البته  .کند می منع است که قاتل را از کشتن دیگران »القصاص حیاة ولکم فی«ه یهمانند آنیز 

ایـن  رد  در طباطبـایی عالمه  .)68ص، 8ج، 1415، آلوسی(اند  این معنا را برخی نپذیرفته
اش ايـن اسـت كـه  الزمـه ايـن بـر عـالوه ؛از سـياق آيـه بعيـد اسـتايـن معنـا «: نویسد میمطلب 

شـاید مقصودشـان   . )123ص ،13ج ،1374 ،ی(طباطبای» انه" به مقتول برگردد" تنها ضمري
هـیچ ارتبـاطی برقـرار     »الیسرف« و معلول »انه کان منصوراً« جمله علت میانست که ا این

  .گردد زیرا ضمیر انه به مقتول برمی ؛نیست
پـس اسـراف   « کـه معنـاي آن   انـد  را به صیغه نفـی خوانـده   آن رخیب :فالیسرف ب)

 بـوده، جمله خبریـه اسـت کـه در معنـاي امـر      ، این جمله صورت دراین ؛است »کند نمی
، 1415آلوسـی   /423ص، 2ج، 1405، راونـدي ( باشـد  مـی مبالغه آن بیشتر از امر و نهی 

  ).68ص، 8ج
. قرائـت شـود  » نبایـد اسـراف بـورزي   «به صیغه نهی مخاطـب یعنـی    :فَالتُسرِف ج)
همچنـین ممکـن   . یا قاتل برگـردد  ولی دم صورت محتمل است ضمیر مخاطب به دراین

ه حاکمـان را از اسـراف بازداشـته    یـ و حاکم جامعه برگردد و آ ائمه ،است به پیامبر
ـ والمـراد منـه األ   اهللا لرسولیجوز ان یکون الخطاب  و: «نویسد می ثعلبینمونه  براي ؛است ۀ ئم

  ).97ص، 6ج، 1422، ثعلبی» (مۀ من بعدهواأل
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  مفهوم اسراف. 4ـ2
معناي انجام کاري است که از حـد عقلـی    به وگرفته شده است  »سرف«از  »اسراف«

 ،انفـاق بـیش از معـروف    ،خـوردن بـیش از حـد    که چنانهم ؛تجاوز شود یا عرفی امري
، 5ج، 1402، مصطفوي(شود  محسوب می اسراف... ساختن خانه بیش از شئون و مقام و

  ).110ص

  مصادیق منصوص اسراف. 4ـ3
کشـتن کسـی غیـر از    «: در برخی روایات دو مصداق براي اسراف ذکـر شـده اسـت   

مقصود از ایـن  : پرسیدم کاظماز امام  :گوید می عمار بن اسحاق. »قاتلکردن  مثله«و  »قاتل
نَهی اَن یقتل غیر قاتله : «فرمود؟ چیست ،آن را نهی کرده است وجلّعزّ اسراف که خداوند

 ؛ بنـابراین )181ص ،4ج، 1404، سـیوطی  /371ص، 7ج، 1407، کلینـی » (و یمثّل بالقاتلأ
که اسراف در قتل است نقل شده  نیز علیاز امام . گردد برمی ولی دم ضمیر الیسرف به

ـ   کرَ قَاتلیالْقَتْلِ أَنْ تَقْتُلَ غَ یوالْإِسرَاف ف: «کشته شود ،ستکسی که قاتل نی یعنی نَه یفَقَـد   اللَّـه
نْه4ص، 1404، مزاحم بن نصر» (ع(.  

مصداق دیگري براي اسراف ذکر شده است و آن قصـاص قاتـل   ، در برخی روایات
  :باشد او میفاضل دیه به رد  بدون

ـ خَ: یفَقَـالَ  ـ  نِ قَتَلَا رجلًایعنْ رجلَ سأَلْت أَباعبداللَّه  قَالَالْعباسِ  یعنْ أَبِ ـ رُ ولی قْتُـلَ  یه أَنْ ی
ـ و ، ورثَته یرَد علَیفَ، ۀَ الْمقْتُولِید یۀِ أَعنینصف الد یغَرَّم الْباقیو ، هما شَاءیأَ إِنْ قَتَـلَ   کذَلک

ۀِ یغَرِموا نصف د ـ  اؤُها إِلَّا قَتْلَ قَاتلهایأَول یو إِنْ أَبك، ۀَ الْمرْأَةِ فَذَایإِنْ قَبِلُوا د ـ  رجلٌ امرَأَةً
قَتَلُوه لِ ولُ، الرَّجقَو وه و اللَّه :لولْنا لعج لْطاناً فَالیفَقَدس یهف رِف1380، عیاشـی ( الْقَتْلِ یس ،

  ).291ص، 2ج
 مصداق اسراف معرفی شده است، یک نفر کشته شود ازاياینکه دو نفر در نین همچ

  ).181ص، 4ج، 1404، سیوطی(

  اسراف و قصاص بیش از یک نفر از شرکاي در قتل عمد. 4ـ4
 ولـی دم  فقهـاي شـیعه معتقدنـد    بیشتر، برسانند قتل بهاگر چند نفر عمداً شخصی را 
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 بپـردازد. اینکـه فاضـل دیـه را بـه شـرکا       هب مشروطکند؛ تواند همه شرکا را قصاص  می
نوعی اسـراف در قتـل    و آن اینکه آیا قصاص همه شرکاشود  میمطرح اي  دراینجا شبهه

قصاص دو یا ؟ گرچه فاضل دیه داده شود ؛آیه شریفه نهی شده است وسیله بهنیست که 
ن همه شـرکا  توا درنتیجه نمیاسراف است و  ،سه یا چهار نفر و بیشتر در مقابل یک نفر

آنچـه سـبب   . نـد کیکی از شرکا را قصـاص   فقطتواند  می ولی دم بلکه ،دکررا قصاص 
  :استذیل روایت  شود مییید این نظر تأ

هـم  یقْتَـلَ أَ یأَنْ  یم الْـوال کقَتْلِ رجلٍ واحد ح یإِذَا اجتَمعت الْعدةُ علَ: قَالَ عبداللَّه یعنْ أَبِ
فَقَد جعلْنا مظلوماً  و منْ قُتلَ قُولُیاللَّه عزَّوجلَّ  ثَرَ منْ واحد إِنَّکقْتُلُوا أَیس لَهم أَنْ یو لَشَاءوا 

لولْطاناً فَالیلس یهف رِفصادقاز امام : الْقَتْلِ یس بـر  اي  اگر عده: که فرمود است نقل شده
 ،را کـه خواسـتند   یـک هر يکند که اولیا می والی حکم ،کشتن یک شخص اجتماع کنند

 وجـلّ خداونـد عزّ . ایشان جایز نیست که بیش از یک نفر را قصاص کننـد  شند و بربکُ
پـس او در قتـل    ،او قـدرت قـراردادیم   براي ولـی  ،کشته شودمظلوماً  هرکس :گوید می

  .).285ص، 7ج، 1407، کلینی( اسراف نورزد
 ،اوالً زیـرا  ؛رود نمـی  شـمار  بـه اسراف ، رسد قصاص همه شرکا مینظر  بهدر مقام ارزیابی 

 شـود  مـی  کشی بـاز  راه براي آدم، دکراگر در شرکت در قتل عمد نتوان همه شرکا را قصاص 
خواهــد  مــی هــرکس ؛ چراکــه)156ص، 5ج، 1407، طوســی /66ص، 42ج، 1404، نجفــی(

خصـوص تعـداد شـرکا را     بـه بیابد و همدستانی ند براي خویش ک می سعی، بکُشد دیگري را
 .یابـد کـاهش   ،انتخـاب شـود   ولـی دم وسـیله   به کند تا احتمال اینکه خودش شخصاً می زیاد

در نظام حقوقی برخی کشورها از جمله ایران مجازات شریک مجازات فاعـل مسـتقل   اینکه 
    باشد. قابل قصاص بودن همه شرکاء شاهدي بر می تواند  هم است 

پـس ابتـدا    ؛معنا که اسراف یعنی تجاوز از حق نبدی ؛اسراف مفهوم ثانوي است ،ثانیاً
وقتی بر اساس روایـات و  . تا اسراف یعنی تجاوز از آن را بشناسیمشود باید حق روشن 

پـس  ، کنـد تواند همه شرکا را با پرداخت فاضـل دیـه قصـاص     می ولی دم ،اعتبار عقلی
  .اسراف نیست قصاص همه شرکا

ـ نه توثیق شده  عـروه  بن قاسمزیرا  ؛این روایت ازحیث سند ضعیف است ،ثالثاً ا است ت
، 42ج، 1422، خـویی ( محسـوب گـردد   نه مدح تـا روایـت حسـنه    ،روایت موثقه باشد
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). 192ص، 7ج، 1405، خوانسـاري ( داننـد  می برخی فقها روایت را معتبره ولی، )29ص
کـه  داند  میرا امامی  عروه بن قاسمست و این حدیث را صحیح دانسته ا درایۀالنورافزار  نرم

  .بنا بر تحقیق ثقه است
  :نویسد می ستبصارإلادر  طوسیشیخ  کنند. میفقها اشکال داللی مطرح رابعاً، برخی 

 یـا بـر تقیـه زیـرا برخـی فقهـا       ؛این روایت را باید بر یکی از دو مورد زیر حمل کنـیم 
بـر اینکـه روایـت درصـدد بیـان ایـن       توان همه شرکا را قصاص نمود یا  نمی گویند می

، طوسـی ( باشد نمی فاضل دیه صحیحرد  مطلب است که قصاص بیش از یک نفر بدون
  ).282ص، 4ج، 1390

توانـد   مییک نفر را  فقط، فاضل دیه شرکا را ندهد ولی دم در فرضی کهاساس  براین
شـیخ  ). 66ص، 1426، تبریـزي ( قصاص کند و روایت را باید بر این معنـا حمـل کـرد   

فاضـل دیـه    ولـی دم  ظاهر این روایت ندارد که حتی اگـر « :نویسد می تهذیبدر  طوسی
  ).218ص، 10ج، 1407، طوسی( »براي او قصاص شرکا جایز نیست، شرکا را بدهد

زیـرا لحـن روایـت ابـاي از      ؛را پـذیرفت  طوسیتوان حمل شیخ  نمی رسد می نظر به
 بـوده، قصاص بیش از یک نفر اسراف  اصوالًست که ا لحن روایت آن. چنین امري دارد

  .از آن نهی شده است
 ؛انـد  دهکـر برخی فقها به همین آیه براي قصـاص همـه شـرکا تمسـک     گفتنی است 
ی میان یک نفر و چند نفـر  تفاوتزیرا در این آیه  ؛الخالف والوفاق جامعهمچون صاحب 

ی سـلطنت  درصـورت او  ولـی دم  اسـت،  کشته شدهمظلوماً  کسی که: گوید میو ننیست 
برخی دیگر به همین آیـه  ). 554ـ553ص، 1421، سبزواري( دارد که قاتل یک نفر باشد

، نجفـی  /397ص، 2ج، 1405، راونـدي ( انـد  براي جواز قصاص همه شرکا استناد کـرده 
کسی که یک نفر یا هزار نفـر  : «نویسد می در الخالف طوسیشیخ  .)66ص، 42ج، 1404

سلطنت در قصاص داشـته   دم ولی باید درنتیجه ؛کشته شده استماً مظلو اند، او را کشته
  ).157ص، 5ج، 1407، طوسی( »باشد

حـق قصـاص یـا     يه داللت واضح دارد بر اینکه استیفایآمعتقد است:  فاضل کـاظمی 
بالجمله الیتجاوز فـی  «و ) 222ص، 4ج، تا] [بی ،کاظمی( متوقف بر اذن حاکم نیست ،دیه

  ).233ص، همان» (الشرع ما حد له فیالقتل  طریق
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  تداخل قصاص عضو در قصاص نفس. 4ـ5
قصد قتـل بـا    مثالً اگر کسی به یابد؛ میقصاص عضو در قصاص نفس تداخل  یگاه

چه بدون فاصله زمانی و چه با فاصـله   ،یک ضربه دست دیگري را قطع کند و او بمیرد
توانـد عـالوه بـر     نمـی  ولـی دم  کند و قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می، زمانی

 ؛براي تداخل به آیه محل بحث استناد شده است. دست قاتل را قطع کند، قصاص نفس
 ،1410، مـدنی کاشـانی  ( رود مـی  شمار بهاسراف ، قصاص عضو، گونه موارد زیرا در این

  .)212و  184صص

  غیرمتعارف هاي حرمت قصاص نفس به شیوه. 4ـ6
با ، سنگ به سر وي زدن، زدن آتش چونی های ل از شیوهتوان براي قصاص قات می آیا
حرمت قصاص قاتل بـه  «با استناد به این آیه به ؟ استفاده کرد... مکرر زدن و طور بهعصا 
 ،کـردن  غـرق ، پرتـاب از بلنـدي  ، زدن مکرر با عصا، زدن به سر سنگ همچونهایی  شیوه

عبارت نویسنده آن است کـه  ظاهر ). 171ص ،همان( نظر داده شده است »...و سوزاندن
او را بـه همـان روش   تـوان   نمـی ، اي اسـتفاده کـرده باشـد    حتی اگر قاتل از چنین شیوه

چنین کارهایی باعث تعذیبی عالوه بر قصاص است و چـون اسـراف    ؛ زیراکردقصاص 
  .جایز نیست ،رود می شمار به

با اسـتناد بـه    ،هایی مقتول را کشته است ممکن است در جایی که قاتل با چنین شیوه
ایـن   ،اوالً ولی، هایی براي قصاص قائل شود بر جواز چنین شیوه ،»فمن اعتدي علیکم« آیه

فرض وجود چنـین   به ،ثانیاً ؛نه در کیفیات آن ،کند آیه مماثلت در اصل اعتدا را اثبات می
  .)173ص ،1410، همو( شود تقیید زده می» القتل فالیسرف فی« این اطالق با، اطالقی

  عدم قصاص استحباب. 4ـ7
  :شود می استحباب عفو از قصاص و اخذ دیه استفاده، معتقد است از ذیل آیه رازي فخر

و سلطنۀ ، فاء القصاص إن شاءیستإأنه لما حصلت له سلطنۀ : معناه  الْقَتْلِ یسرِف فیفَال: فقوله
فاء یسـت إ یقدم علیأن ال یمعناه أن األول  الْقَتْلِ یسرِف فیفَال: قال بعده. ۀ إن شاءیفاء الدیستإ
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ـ   »یف« العفو و بالجملۀ فلفظۀ یل إلیمیۀ أو یبأخذ الد یتفیکالقتل و أن  ، البـاء  یمحمولـۀ عل
ـ یالترغ ر معناهیصیالقتل و  یبسبب إقدامه عل ر مسرفاًیصیفال: یوالمعن تفـاء  کاإلالعفـو و  یب ف

  ).335ص، 20ج، 1420، رازي فخر( ]237: ه[بقر  يللتَّقْوو أَنْ تَعفُوا أَقْرَب : ما قالکۀ یبالد
 بـر حرمـت اسـراف    اسـت و  نهـی  »الیسرف«زیرا  ؛توان سخن ایشان را پذیرفت نمی
سـت  ا بهتـر آن «تـوان نتیجـه گرفـت کـه      می چگونه از این حکم حرمت ؛کند میداللت 

  ؟»قصاص نکند

  نتیجه
تواند قاتل را قصـاص   می ولی دم که شود می استفاده »سلْطَاناً هیفَقَد جعلْنَا لول«از آیه . 1

  .حکم باشدصرفاً  نه اینکه ،کند و این حق اوست
ایـن   ؛او ولی ولی دمنه خود مقتول و نه  ،است ولی دم ،صاحب این حق قصاص. 2

محتمل است بگوییم وارثی که معـاون در قتـل عمـد     ؛حق انحاللی است و نه مجموعی
  .بر خالف زوج و زوجه ،ندا ولی دم زنان یست؛ن ولی دم اشد،ب مورث
  .و تضمین دیون مقتول نیست ولی امر است و منوط به اذن الناس حق ،حق قصاص. 3
رد  قصـاص بـدون   ،اسـراف  .اسراف نیسـت  ،قصاص همه شرکا در قتل عمد. 4

کشـتن فـردي   او یا قصاص عضو عالوه بر قصاص نفس یـا  کردن  فاضل دیه یا مثله
  .است غیر از قاتل
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