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چکیده
قانون مجازات اسالمی حکم بازگشت حیات فرد اعدام شده را در بحث قصاص به دلیل رعایت شرط ٤٣٨ماده 

های حدی و تعزیری نظیـر جـرائم مماثلت و در صورت درخواست ولی دم قابل تجدید دانسته ولی در مورد مجازات
ها و نقـد و بررسـی ادلـه موافقـان و کوشد ضمن طرح دیدگاهسکوت اختیار کرده است. مقاله حاضر میمواد مخدر 

گـذار بـین مجـازات مخالفان تجدید حکم اعدام، به پرسش اصلی مطرح در این بحث پاسخ دهد که آیا از نظر قانون
لب حیات یا مرگ تفاوتی وجـود دارد اعدام که هدف از آن قاعدتا بایستی مرگ یا همان سلب حیات باشد با مفهوم س

یا خیر؛ و سرانجام نظر مختار این خواهد بود که چنانچه قائل شویم اعدام نیز مانند صلب، قسیم قتل اسـت و قسـیم 
توان به مورد اعدام نیز تعمیم داد و در حدود و تعزیـرات بـه جـز تواند نفس شیء باشد، حکم مذکور را میشیء نمی

اجرای حکم مجدد اعدام قائل شد.موارد عمدی به عدم 
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مقدمه

های اسـالمی یـا از ای ارائه کرده است؛ زیرا مجازاتنظام کیفری اسالم در مورد مجازات، نظام دوگانه
ت و یـا معـین نیسـتند ماننـد تعزیـرات لحاظ نوع، کیفیت و مقدار معین هستند مانند حدود، قصاص و دیا

گویند. هرچنـد قـانون مجـازات اسـالمی کشـورمان های نامعین میها مجازاتشرعی و حکومتی که به آن
ای از موارد مورد اصالح و بازبینی مجدد قرار گرفتـه اسـت امـا هنـوز جـای خـالی بعضـی از اخیرا در پاره

این موارد استثنایی حیات و زنده ماندن پس از اجرای کامل خورد. یکی از مباحث در این قانون به چشم می
باشد که هر چنـد مجازات اعدام و تصدیق نماینده پزشکی قانونی مبنی بر پایان حیات فرد محکوم علیه می

قانون مجازات اسالمی راجـع بـه قصـاص و ۴۳۸مورد بسیار نادری است اما دور از انتظار نیست. در ماده 
اگر پس از اجرای قصاص نفس قاتل زنده بماند حق «اجرای این حکم چنین آمده است: زنده ماندن پس از

ای که جـایز نیسـت، قصـاص کـرده باشـد، در قصاص برای ولی دم محفوظ است؛ لکن اگر وی را به گونه
که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلـف ولـی دم، قاتـل حـق صورتی

و را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجـرای قصـاص نفـس، قصاص عضو ا
قاتل باید حق خود را استیفا، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق 

نشـود قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفا حق خود 
کند تا ظرف مهلت مقـرر با شکایت ولی دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعالم می

نسبت به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مـدت، ولـی 
به طور کلی ماهیت و » گرددیشود و با مطالبه او قصاص نفس اجرا مدم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می

تواند اشکال مختلفی داشته باشد که در نتیجه آن حکم به تجدیـد چگونگی بازگشت حیات فرد اعدامی می
یا عدم تجدید اعدام نیز متفاوت خواهد شد:

شود، اگر پس از اجرای حکم اعدام، سلب حیات رخ داد و متخصـص . کسی که محکوم به اعدام می۱
علیه به طور کامل هم از لحاظ ماهوی و هم از لحـاظ أیید کرد، حکم صادره در مورد محکوممربوطه آن را ت

تشریفات اجرای حکم پایـان یافتـه، و درسـتی اجـرای مجـازات فـرد محکـوم از سـوی مسـئوالن قضـایی 
قانونی مربوطـه صالح و نیز سلب قطعی حیات وی، به عنوان یکی از آثار اجرای حکم، از سوی پزشکیذی

نیز برحسب ظاهر امر (اصالت ظهور)، تایید و قطعی شده است. حال اگر فرد به طور معجزه آسایی زنده و
شـود. آید در حالی که حکم اعدام مربوط بـه حیـات جدیـد نمیشود، این یک حیات جدید به حساب می

ن شـخص، حیـات حکم اعدام، مربوط به حیات قبلی بود که تمام و کمال اجرا شده و تحقق یافته است. ای
توان در مورد وی اجرا کرد.جدیدی پیدا کرده و حکم قبلی را نمی
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. اما اگر فردی اعدام شد ولی سلب حیات رخ نداد؛ در این مورد عدم سلب حیات ممکـن اسـت بـه ٢

دالیل عمدی و غیر عمدی باشد که مورد عمدی آن مانند امکان تبانی میان محکوم، مسئوالن اجرای حکـم 
تواند ناشی از عدم رعایت تشریفات اجرای حکـم بـه دلیـل مربوطه، و مورد غیر عمدی آن، میو یا پزشک

دقتی مسئوالن مربوطه، مانند فرسودگی طناب و دیگر ابزارهای سالب حیات باشد. بدیهی انگاری و بیسهل
ر مورد دوم بایـد است که در مورد اول به دلیل تبانی و عمدی بودن مساله باید حکم مجددا اجرا شود ولی د

قائل به تفصیل شد؛ چنانچه اعدام را به معنای سلب حیات بدانیم به دلیل اینکه سلب حیات رخ نداده بایـد 
حکم مجددا اجرا شود اما چنانچه اعدام را قسیم قتل بدانیم و از آنجا که در حقوق کیفری نیز نوع مجازات، 

تـوان در صـحت اجـرای حکـم هاست نمیجازاتموضوعیت ندارد بلکه آنچه مهم است اهداف سازنده م
صادره تردید کرد یا قائل به ضرورت اجرای مجدد آن شد. زیرا در صورت اخیـر فـرد را محکـوم بـه تحمـل 

دقتی بایست تاوان بیایم که در قبال آن جرم جدیدی واقع نشده است و مقصران میمجازات مضاعفی کرده
نامـه اجرایـی منسـجمی وجـود نـدارد و در ت اعدام با طناب دار، آیینبپردازند. البته در مورد مجازاخود را 

شود که نحوه اجرای این حکم متفاوت است. طبیعتا مدت زمـانی کـه از محکـوم بسیاری از موارد دیده می
شود نیز مورد مهمی است. متأسفانه در قانون، راجع به اینکه نـوع طنـاب دار چگونـه بایـد سلب حیات می

بینی شده است که مأموران اجرای حکم موظـف نامه پیشآیین١٦ی وجود ندارد. فقط در ماده باشد، مقررات
هستند پیش از اجرای حکم آالت و ادوات اجرای حکم را مورد بررسی قرار دهند که وسایل مزبور نباید بـه 

وجود ندارد صورتی باشد که موجب شکنجه و یا مثله شدن محکوم شود. بنابراین هیچگونه مقررات شفافی 
که درآن قید شده باشد که نوع طناب چگونه باید باشد. حکم به عدم تجدید مجازات اعـدام در مـوارد غیـر 

بـه حـق النـاس عمدی در باب حدود و تعزیرات بود اما در باب قصاص، با عنایت به اینکه قصاص مربوط
م بدر ببرد باید مـتهم در صـورت است اگر به هر دلیلی (عمدی و غیر عمدی) متهم از چوبه دار، جان سال

اعدام گردد و دلیل این امر عـدم حصـول نتیجـه و مجددارعایت شرایط مندرج در قانون درخواست ولی دم و با 
رعایت شرط مماثلت در قصاص است.

تواند به واسطه پیشرفت علم و تکنولوژی و با استفاده از وسائل احیاء . بازگشت حیات فرد اعدامی می٣
در این صورت چنانچه قائل به تفکیک میان دو مفهوم مجازات اعدام و مفهوم مرگ یـا سـلب حیـات باشد، 

کند، همانطور که در مورد مجازات قطع ید سارق چنانکه پس از دائمی شویم اکتفا به قدر متیقن کفایت می
صـحت اجرای حکم مذکور انگشتان قطع شده وی توسط پزشکان متخصص به دست سارق پیوند شود در

اجرای حکم و عدم ضرورت قطع مجدد انگشتان او هیچ تردیدی نبوده و نظر مشهور فقها و رویه عملی نیز 
های ذیـل پاسـخ گویـد؛ کـه کوشـد بـه پرسـشموید همین مطلب است. با تفاصیل فوق پژوهش فوق می
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های حدی و امدرصورت بازگشت حیات شخص اعدامی، آیا باید بین قصاص و سایر موارد اعدام مانند اعد

تعزیری تفاوت قائل شد؟ چنانچه متهم در اجرای حکم اول اعـدام دچـار جراحـاتی شـده باشـد حکـم آن 
چگونه خواهد بود و جبران خسارات وارده بر عهده چه کسانی خواهد بود؟ آیا بین مجازات اعدام که هدف 

مرگ تفاوتی وجود دارد یا خیر؟از آن قاعدتا باید مرگ یا همان سلب حیات باشد با مفهوم سلب حیات یا

تجدید اعدام در مجازات قصاص
استدالل به آیات

ـ«.١ ْفِس َواْلَعیَن ِباْلَعیِن َواَألنـَف ِبـاَألنِف َواُألُذَن ِبـاُألُذِن َوالسِّ ْفَس ِبالنَّ ـنِّ َوکَتْبَنا َعَلیِهْم فیها َأنَّ النَّ نَّ ِبالسِّ
)٤٥مائده: » (َواْلُجُروَح ِقَصاٌص...

و بر ایشان مقرر داشتیم که جان در مقابل جان، و چشم در مقابـل چشـم، و بینـی در مقابـل بینـی، و «
باشد و هر زخمی، قصاص دارد و اگر کسی آن را ببخشد گوش در مقابل گوش، و دندان در مقابل دندان می

»مگر است.شود و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند، ستکفاره گناهان او محسوب می
رساند که منظور، بیان حکـم قصـاص، در می» والجروح قصاص«سیاق آیه خصوصًا با توجه به جمله 

باشد، و معنای قصـاص نفـس و اعضـاء، قصـاص خـود نفـس و اقسام جنایات از قتل و بریدن و جرح می
ن فعـل بـه اعضاء است از حیث وجود و عدم و نقص و عیب حاصل از آن، نه قصاص به لحاظ انجام گرفت

گیـرد نـه میـان دو تنهایی و صرف نظر از نتیجه آن. به این معنا که مقابله میان دو نفس و دو عضو انجـام می
ازهاق و یا قطع شدن. بدین معنا که هر عضوی از مجنی علیه گرفته شود و نقص پیدا کند یا نفـس او گرفتـه 

شود تا در نفس یا عضو با هـم برابـر فته میشود، در عوض آن و به مناسبت همان، عضو یا نفس از جانی گر
گیرد کـه چـون جـانی، مجنـی گردند. بر این پایه، در بحث قصاص عضو قصاص بدین لحاظ صورت نمی

علیه را با قطع کردن عضو او آزار داده است، مجنی علیه نیز حق دارد او را با قطع کـردن عضـو مقـابلش آزار 
گیـرد. بنـابراین مـدلول آیـه آن حاصل از قطع آن صورت میدهد بلکه قصاص به لحاظ خود عضو و نقص

ای که اگر جانی دوبـاره آن عضـو را پیونـد است که مجنی علیه حق دارد جانی را ناقص العضو کند به گونه
بزند، مجنی علیه حق خواهد داشت دوباره آن را جدا کرده و او را ناقص العضو کند. زیرا خود عضو، متعلق 

خود نفس، متعلق حق اولیای دم است البته نه بدان معنا که مجنی علیه یا ولی دم مالـک حق مجنی علیه و
ها مالک گرفتن آن عضو و ناقص کـردن جـانی و مالـک گـرفتن آن عضو یا نفس باشد بلکه بدان معنا که آن

)٣٢٣نفس و کشتن قاتل هستند. (هاشمی شاهرودی، 
ِذیَن آَمُنوْا کِتَب َع . «٢ َلیکُم اْلِقَصاُص ِفی اْلَقْتَلی اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبـِد َواُألنَثـی ِبـاُألنَثی ... یا َأیَها الَّ
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ای اهل ایمـان، بـرای شـما حکـم قصـاص در مـورد ) «١٧٨(بقره: » َفَمِن اْعَتَدی َبْعَد َذِلک َفَلُه َعَذاٌب َأِلیٌم 

د، برده در برابر برده، زن در برابر زن، ... و کسی کـه از آن کشتگان، بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزا
»تجاوز کند، عذاب دردناکی خواهد داشت

اند و اینکه قاتل به امام حسن عسکری (ع) در تفسیر این آیه مقصود از آن را مساوات در قصاص دانسته
).١٩/٥٥ای که او را کشته است، کشته شود. (حر عاملی، همان شیوه

ُه َکاَن َمْنصوراً َو مَ . «٣ )٣٣(اسراء: ». ْن ُقِتَل َمْظلومًا َفَقْد َجَعْلَنا ِلوِلیِه ُسلطانًا َفال ُیْسِرُف ِفی اْلَقْتِل ِانَّ
و کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده، نکشید، جز بحق! و آن کس که مظلوم کشته شده، بـرای «

»اسراف نکند، چرا که او مورد حمایت استاش سلطه (و حق قصاص) قرار دادیم؛ اما در قتل ولی
بر اساس دو آیه فوق آنچه که در قصاص نفس مهم است همگونی و برابری در کمیت و کیفیـت میـان 

ای که او را کشته است جنایت و کیفر آن است و از آنچه نهی شده اسراف در قتل و اینکه قاتل به همان شیوه
شده، حداقل قصـاص بـا شمشـیر اسـت. از مضـمون برخـی از کشته شود. در قصاص نفس آنچه که وارد 

) که در تفسیر آیات فوق به کـار گرفتـه شـده اینطـور برداشـت ١٩/٩٥؛ حرعاملی، ٧/٢٧٩روایات (کلینی،
توان به مثل عمل قاتل انجام نمود؛ بـه شود که مقابله به مثل در نوع کشتن نداریم زیرا در اکثر موارد نمیمی

رسد و دن به روش قتل و انجام به مثل آن که دقیقا مانند عمل قاتل باشد به نظر محال میدلیل اینکه واقف بو
در اجرای قصاص نفس نباید کاری کرد که جانی بیشتر از درد شمشیر چیز دیگری را تحمل کند، هـر چنـد 

ی کرد که وقتی در توان اینطور نتیجه گیرقاتل به وضع بدتری مقتول را کشته باشد. بنابراین از تحلیل فوق می
باب مساوات در قتل باید به قدر متیقن که یک ضربه شمشیر و درد حاصل از آن است اکتفا نمود و نسبت به 

رسد. اما با توجه مازاد آن دلیلی وجود ندارد بنابراین در باب اعدام مجدد مساله خالی از اشکال به نظر نمی
یابـد اینکه قصاص نفس، تحقق نمیت در ازهاق نفس و به کثرت آیاتی که در باب قصاص داللت بر مماثل

تردیـدی در اجـرای مجـدد اعـدام مگر با کشته شدن جانی درست مانند کشته شدن مقتول و به واسطه آن، 
ماند.باقی نمی

استدالل به روایات
. خبر غیاث بن کلوب از اسحاق بن عمار از امام صادق (ع): مردی مقداری از گوش مردی را بریـده١

علیـه مقـداری از گـوش بود، وقتی به امام علی (ع) شکایت شد ایشان جانی را قصاص کرد، آن گـاه مجنئ
جانی را که بریده شده بود، برداشت و به گوش خود چسباند و پس از مدتی گوشت آورد و خوب شد. سپس 

گوش او را بریدنـد و جانی به علی (ع) شکایت کرد. حضرت این دفعه او را قصاص کرد و فرمان داد دوباره 
)١٩/١٤٠(حر عاملی، » إّنما یکون القصاص من أجل الشین«دفن کردند، و فرمود: 
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علیه آن را بـه خـود پیونـد فقها این مسأله را در فرع کسی که گوشش به قصاص بریده شده، آنگاه مجنئ

از صـاحب آن اجـازه اند. ظاهر کلمات فقها جایز نبودن این پیوند است مگرزده و خوب شده، مطرح کرده
حلـی، ابـن ادریـس بگیرد، بلکه صاحب سرائر بر این مطلب ادعای اجماع و تـواتِر روایـات کـرده اسـت (

). صاحب ریاض گفته است: اگر شخصی نرمۀ گوش شـخص دیگـر را ببـرد و جنایتکـار قصـاص ٣/٣٧٨
خود پیونـد زنـد، جنایـت علیه نرمۀ گوش قصاص شونده را بردارد و به محّل نرمۀ گوش شود، آن گاه مجنئ

) و دلیل آن است که مقتضـای حـق قصـاص، عـدم جـواز اسـت؛ زیـرا ٥٢٨/ ٢تواند آن را بکند (کننده می
علیه حق دارد مثل همان عضو را از بـدن جنایـت علیه جدا کرده، و مجنئجنایت کننده آن عضو را از مجنئ

یه، بدون گوش باقی بماند همان گونه که جانی را علکند که مجنئکننده جدا کند. بنابراین مماثلت اقتضا می
.بدون گوش گردانیده است

؛ حـر ٤/١١٢(صـدوق، کسی که شخصی را بکشد چه با شیء کوچک چه بزرگ باید قصاص شـود .٢
).١٩/٥٢عاملی، 

اند که حضرت فرمود: کسی که مؤمنی را عمدًا بکشد، به واسطه آن قتل از امام صادق (ع) نقل کرده.٣
(احسـائی، شود مگر اینکه اولیای مقتول دیه را قبول کنند و قاتل هم به پرداخت دیه راضـی باشـد. میکشته

٣/٦١١.(

مسئولیت پرداخت دیه
در پاسخ به این سوال که در فرض مساله فوق نقش و مسئولیت مباشر قصاص به چه صـورت خواهـد 

یا خیر؟ روایتی بـا نـام روایـت ابـان وجـود دارد کـه شودای از اولیای دم یا بیت المال اخذ میبود و آیا دیه
مردی را که برادر مردی را کشـته «سازد و مضمون آن به این صورت است که روایات مطلقه فوق را مقید می

بود، نزد عمر بن خطاب آوردند. عمر او را به برادر تحویل و دستور داد که او را بکشد. آن مرد هم قاتل را زد 
اش کردند تـا کرد او را کشته است. او را به منزلش بردند و دیدند که رمقی دارد. معالجهمیتا حدی که فکر

آنکه خوب شد. چون از منزل بیرون آمد برادر مقتول او را گرفت و گفت: تو قاتل برادر منی و من حق دارم تو 
مـر آورد. عمـر دسـتور داد کـه او را ای. برادر قاتل را نزد عرا بکشم. او به آن برادر گفت: تو یک بار مرا کشته

گفت ای مردم به خـدا سـوگند او یکبـار مـرا کشـته بکشد. آن مرد از نزد عمر بیرون آمد، در حالی که او می
است. او در بین راه با امیر المومنین برخورد کرد و گزارش جریان خود را به امام گفـت. حضـرت نـزد عمـر 

یست. این شخص باید از برادر مقتول، اول آنچه با او کرده قصاص رفت و فرمود: حکم در این مورد چنین ن
کند. پس از آن برادر او را در برابر برادرش بکشد. آن مرد هم دید اگر از او قصاص شود خودش خواهد مرد، 
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؛ حـر ١٠/٢٧٨؛ طوسـی، تهـذیب ٤/١٢٨؛ صدوق، ٧/٣٦٠(کلینی، » لذا عفو کرد و همدیگر را رهاکردند

).١٩/٩٤عاملی، 
مناقشه در روایت ابان

فرماید روایـت دو اشـکال دارد: اول ضـعف ) در ذیل روایت می٤/١٠٠٦محقق حلی (شرایع االسالم، 
) کـه انحـراف ١/٣٥٢گوید او از فرقه ناووسیه است (رجال الکشـی، سند ابان بن عثمان است که کشی می

لینی از دو جهت مرسله است، هـم قبـل اعتقادی دارند. دوم ارسال روایت یعنی روایت ابان بر اساس نقل ک
) اما اشـکال دیگـر اشـکال داللتـی ٨٩نان نیست. (مقتدایی،از ابان و هم بعد از آن. پس روایت قابل اطمی

است، یعنـی مـورد » قضیه فی واقعه«است که صاحب جواهر مطرح کرده و آن این است که حدیث از باب 
ای در ) عده٤٢/٣٤١، صاحب جواهرمیم نیست (روایت یک حادثه شخصی و بخصوص است که قابل تع

معلوم نیست ابان از ناووسیه باشد بلکه محقق -١اند که در مورد ضعف سند: رد مناقشه در روایت ابان گفته
بـه فـرض کـه از -٢) و به اشتباه ناووسیه خوانده شده است.٩/٣٢٣ان از قادسیه بوده (فرماید اباردبیلی می

ظر اعتقادی فاسد است اما آنچنان که گفته شده ثقه است لذا از چنین روایتی تعبیـر ناووسیه باشد گرچه از ن
تر ابن ادریس که خبـر واحـد ) و مهم٤٣٨از قدما ابن حمزه (-٣) ٨٩شود. (مقتدایی، همان، به موثقه می

)٣/٤٠٦اند (به مضمون روایت فتوی دادهداندمجرد را حجت نمی
توان پذیرفت زیرا در نقل کلینی تا ابان ارسال وجود مرسله بودن را نمیدر بررسی ارسال سند گفته شده 
) سند متصل به ابان است و شیخ صدوق نیز به صورت متصل تا ٧٧٤ندارد و در نقل شیخ طوسی (النهایه، 

کند. پس سند روایت هر چند تا ابان متصل است اما بـه دلیـل اینکـه بعـد از آن مرسـله اسـت ابان نقل می
توان گفت امام معصوم شود. (مقتدایی، همان) در پاسخ اشکال داللتی نیز میروایت مسلم تلقی میارسال 

در مقام بیان کلیه خصوصیات واقعه زمان حضرت علی (ع) بوده بنابراین قضیه از شخصیه بودن خارج و به 
).٢٦/١٣٩آید (فقه الصادق، صورت قضیه حقیقیه قابل تعمیم در می

قوال موجود در مسألهطرح و بررسی ا
اند اما درباره قصاص جانی از ولی دم و پرداخت دیه اختالف همه فقها قائل به تجدید حکم اعدام شده

شود.نظر دارند که در ذیل به طرح دلیل و چگونگی استدالل ایشان پرداخته می
اند چنین حکمـی کـه قائلاند،ای از فقها با توجه به اینکه ارسال روایت ابان را مسلم فرض کرده. عده١

شود. قصاص دوباره قاتل مشروط به قصاص جرح ولی دم توسط قاتل باشد، با یک روایت مرسله ثابت نمی
) ایشان قائل به ٨٩(مقتدایی، همان، » فاالقرب«فرماید ) می٤/١٠٠٦به همین دلیل، محقق (محقق حلی، 
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بـود؛ » مما یجـوز بـه القصـاص«دم برای قصاص قول به تفصیل هستند که اگر ضربات وارده از ناحیه ولی 

یعنی با آلت کند یا در اثر کتک زدن نبوده است بدون اینکه قاتل مسـتحق قصـاص ضـربات وارده بـر خـود 
تواند مجددا قاتل را قصاص کند به دلیل اینکه ولی دم مستحق کشتن او بوده و جرحی کـه باشد ولی دم می

ای مباح آن را ایجاد کرده و آنچه که مباح باشد ضـمانی در پـی نـدارد. ایجاد شده مباح است؛ زیرا با وسیله
باشد مثال با » مما ال یجوز«) و اگر ضربات وارده بر قاتل از ناحیه ولی دم برای قصاص ١٩/٩٤(حر عاملی، 

شود، در این صورت اگـر قاتـل بمیـرد ولـی دم گـر چـه شیء کند و یا کتک زدن که عادتا منجر به قتل نمی
شود و اگر اتفاقـا قاتـل زنـده مانـد در ایـن یت کرده است اما بابت ضربات وارده بر قاتل مجازات نمیمعص

صورت برای اجرای مجدد قصاص ولی دم باید ابتدا قصاص جرح شود و بعد اگر خواسـت قاتـل را دوبـاره 
قصاص کند.

ای لـق آویـزی اول دیـهفاضل لنکرانی وجهی برای پرداخت دیه قائل نشده است و به نظر ایشـان ح.٢
ای مجاز انجـام دارند که حلق آویزی اول به اذن حاکم بوده و نیز با وسیلهندارد و دلیل آن را اینگونه بیان می

).١/٥٣٦گرفته است. (جامع المسائل، 
» مما یجوز بـه القصـاص«رسد این است که چنانچه ضربه تر به نظر میاز منظر نگارنده آنچه صحیح

توان گفت چون عمدی نبوده قصاص نـدارد ای در کار نباشد اما جانی کشته نشود نهایتا میمحهباشد و مسا
اما مستوجب دیه است. از طرفی در این فرض قاعده مماثلت در قصاص رعایت نشده اسـت چـون جـانی 
تنها شخص را کشته است اما مجازات او جرح (در صورت مجروح شدن او در قصاص اول) به عالوه قتـل 

شود و مباشر ضامن است و هر چند تکلیفا معذور بوده باشد باز هم ست و این اضافه و تعدی محسوب میا
باشد و احتیاط آن است که دیه آن از بیت المال پرداخت گردد. البتـه ایـن پرداخـت مسئول پرداخت دیه می

و اجـرا شـده باشـد و در دیه از بیت المال با شرطی همراه است و آن اینکه حکم توسط قاضـی و مـاموران ا
بنابراین در بحث قصاص به دلیل رعایت شرط مماثلت و بـه دلیـل اجرای حکم عمدا کوتاهی نشده باشد.

حق تکرار قصاص برای اولیای باشد، در صورت درخواست ولی دم اینکه حق قصاص در زمره حق الناس می
و جراحاتی نیز که در اثر قصـاص نـاقص است. دم ثابت است، اگرچه حق عفو یا دریافت دیه از قاتل نیز ثابت

برای جانی پیدا شده، جراحاتی بوده که داخل در قصاص و نتیجه آن به حساب نیامده و از این نظـر جـانی، 
مجنی علیه محسوب شده و حق قصاص یا دریافت دیه را خواهد داشت.

هاي حدود و تعزیراتتجدید اعدام در مجازات
حدود

توان به صورت زیر طبقه بندی نمود:های سالب حیات را در حدود میاهم انواع مجازات
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قتل با شمشیر در زنای با محارم، زنای به عنف، زنای غیرمسلمان با زن مسلمان، محاربه، ارتـداد و -١

تکرار جرایم؛
رجم در زنای محصنه و لواط در موارد خاص؛-٢
در لواط؛ها و پاهای بستهانداختن از کوه به پایین با دست-٣
آتش زدن مجرم در لواط؛-٤
خراب کردن دیوار بر روی مجرم در لواط؛-٥
)١/٤٤٧گرودی،به صلیب کشیدن در جرم محاربه. (لن-٦
. قتل با شمشیر١

قتل به عنوان مجازات زنای با محارم در روایات مطرح نشده است. آنچه در روایات بـه آن حکـم شـده 
ن مرتکب جرم است که در صورت عدم قتل بـه حـبس ابـد محکـوم است تنها یک ضربت با شمشیر برگرد

) در عین حال هیچ فقیهی به مدلول این روایـات فتـوا نـداده اسـت. ٣٨٧-١٨/٣٨٥گردد. (حر عاملی، می
) دلیل این امر الزم عادی بودن ضربت به وسیله شمشیر را ١/١٨٨، خوئی، ٣١١-٤١/٣٠٩، صاحب جواهر(

) ٤١/٣١١، صـاحب جـواهر؛ ٧/٢٤مانـد. (خوانسـاری، شخصی دیگر زنده نمیاند که چنین با قتل دانسته
اند و احتیـاط را در یـک بـار زدن بـا شمشـیر بـر گـردن گرچه بعضی از فقها به چنین حکمی اعتراض کرده

)٢/٤٦٥اند و این تعبیر مستلزم کشتن نیست. (طباطبائی، شخص محکوم مطلقا دانسته
اند. برخی از روایات داللت بـر وجود در منابع روایی شیعه بر دو دستهدر مورد زنای به عنف، روایات م

) و در برخی دیگر از ایـن روایـات ٣٨٢-١٨/٣٨١یکبار ضربت با شمشیر بر گردن مکره دارند (حر عاملی، 
تصریح به قتل شده است. (همان) ولی فقهای شیعه همانند مورد سابق، ضربت شمشیر را بـه معنـای قتـل 

اند و بـر اند و روایات دال بر قتل را نیز مفسر و مخصص روایات دال بر ضربت با شمشیر دانستهمکره گرفته
) در عین حال برخی از فقها صرفا ضربت با شمشیر ٤١/٣١٥، صاحب جواهراین مطلب نیز اجماع دارند. (

)٧٧٨اند. (مفید، را مورد حکم قرار داده و نامی از قتل نبرده
. رجم٢

زات زنای زن و مرد محصن است؛ در مورد فرار محکوم در هنگام انجام حکم، چنانچه در رجم که مجا
زنا به وسیله اقرار ثابت شده باشد، دو نظریه وجود دارد؛ نظریه اول این اسـت کـه شـخص محکـوم مطلقـا 

شود، چه هنگام رجم سنگی به وی اصابت کرده باشد یا خیر و این قول مشـهور فقهـا اسـت.برگردانده نمی
) نظریه دیگر این است که در ٢/٤٦٦؛ خمینی، ٧٧٥؛ شیخ مفید، ١٦٥؛ شهید ثانی، ٤/١٥٦(محقق حلی، 

صورت اقرار و شروع اجرای رجم، اگر شخص محکوم مورد اصابت واقع شده باشـد فـرار بعـد از اصـابت 
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هور ) اگرچه قول مش٢١٩-١/٢١٨؛ خوئی، ٧٠٠موجب سقوط مجازات رجم خواهد شد. (طوسی، النهایه 

باشد که به وسیله اقرار شخص ثابت شده است، ولی با قواعد مربـوط مخالف با استصحاب ثبوت رجم می
به حدود، نظیر مبنی بودن حدود بر تسامح و لزوم احتیاط در دماء و درء حدود بـه سـبب عـروض شـبهات 

اقرار شبهه به وجـود آمـده کـه موافق خواهد بود به دلیل اینکه فرار به منزله رجوع از اقرار است و با رجوع از
موجب دفع حد است و در خونریزی باید احتیاط کرد. بنابراین قول مشهور موجه و موافق بـا قواعـد حـدود 

است.
های مربوط به لواط. مجازات٣

ضـربت بـا -١در مورد مجازات لواط آنچه در روایات مورد تصریح واقع شده است عبـارت اسـت از: 
رجم؛ ولی آنچه در کتب فقهی شیعه وارد شده بیش -٤آتش زدن، -٣کوه به پائین، انداختن از-٢شمشیر، 

از موارد فوق است لذا خوئی با مراعات احتیاط و اکتفا به موضع یقین، به مـوارد چهـار گانـه منصوصـه در 
)١/٢٣٤روایات اکتفا کرده است. (خوئی، 

. به صلیب کشیدن٤
ین فقها اختالف نظر وجود دارد و این اختالف نظـر مبنـایی در کیفیت نحوه به صلب کشیدن محارب ب

شـود. است و شاید از این جهت باشد که به دار کشیدن، مطلقا، مستلزم کشتن نیست و در عموم داخل نمی
بدین صورت کسانی که قائل به تخییر هستند، معتقدند که شخص محارب باید در حالی که زنده است بـه 

توانـد نفـس ) قسیم قتل اسـت و قسـیم شـیء نمی٣٣صلب در آیه شریفه (مائده/صلیب آویخته شود؛ زیرا 
شیء باشد. حال اگر او را به قتل برسانیم و سپس مصلوب کنیم این در اصل همان مجازات قتل خواهد بـود 

؛ ٨٠٤نه صلب، بنابراین الزم است در صورت انتخاب مجازات صلب محارب زنده مصلوب گردد. (مفید، 
داننـد ) اما کسانی که قائل به ترتیب هستند چون صلب را قسیم قتـل نمی٥٠٩-٣/٥٠٨حلی، ابن ادریس 

بینند و قائـل بـه جـواز صـلب وی بـه صـورت مقتـول هسـتند. در کشته به دار آویختن محارب مانعی نمی
) بنا بر قول مشهور شـخص مصـلوب سـه روز در بـاالی دار ٢/٤٧٩، الخالف، ٨/٤٨(طوسی، المبسوط، 

) امـا در ٢/٤٧٩؛ الخالف، ٨/٤٨؛ طوسی، المبسوط، ٧/١٦٩؛ خوانساری، ٤/١٨٢ند (محقق حلی، مامی
اینکه بنابر قول به لزوم زنده به دار آویختن محارب، آیا الزم است که وی در باالی دار جان بسپارد یا اگر سه 

د در صورتی که در شود، نظریات مختلفی مطرح است: گروهی معتقدنروز گذشت و وی زنده ماند رها می
) زیـرا ٧/١٧٠؛ خوانساری، ٢/٤٩٣کنیم (خمینی، سه روز مزبور به هالکت نرسید و زنده ماند او را رها می

ای معتقدنـد در کشتن بعد از صلب مجازات زایدی است که اصل برائت نسبت بـه آن جـاری اسـت. عـده
رسـانیم (شـهید کنیم و به قتـل میمیصورتی که به هالکت نرسید او را پس از سه روز از مصلوبیت خارج 
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) زیرا چنین فردی خطرنـاک بـوده و اهـل محاربـه بـا خـدا و جامعـه ٢/٢٥٢؛ فاضل هندی، ٢/٤٥٠ثانی، 

اسالمی است و هدف از صلب وی نیز این بوده که با وضع شدیدتری کشته شود نه اینکه هدف ایـن باشـد 
که پس از سه روز صلب آزاد گردد.

تعزیرات
توان مواردی را یافت که در مجازات جرم تعزیری، بر اساس مصلحت فـرد یـا کتب فقهی میبا بررسی 

بینی شده، گرچه خود فقها هنگامی که پیرامون تعزیر جامعه، دفع افساد فی االرض و نهی از منکر، قتل پیش
اند.اند آن را دون الحد گرفتهبه صورت مستقل صحبت کرده

حـالل -کنـدکسـی کـه ادعـای نبـوت می-خون متنبـی «تقد است: . صاحب کتاب جواهر الفقه مع١
)٧٤٧(ابن براج، » است

؛ خـوئی، ٤١/٤٤٢، صـاحب جـواهر» (شـودمسلمان جادوگر محکـوم بـه قتـل می«. فقها معتقدند ٢
١/٢٦٦(

. شهید ثانی در شرح لمعه با عنوان کردن ارتداد در بحث عقوبات متفرقه، ارتـداد را از جـرایم حـدی ٣
)٩/٣٣٧(آن در نظر گرفته است. ه و در عین حال مجازات قتل را برای ندانست
)، اکل ربا و خوردن چیزهای حرام (طوسـی، النهایـه، ٢/٦٢٦. تکرار جرایم در وطی بهیمه (خمینی، ٤

گردد، محدود به ) اما تکراری که در مرحله سوم یا چهارم در قوانین مدنی ایران مستوجب قتل فاعل می٧١٣
)١٥٧گردد. (شمس ناتری، ی است و شامل جرایم تعزیری نمیجرایم حد

. مجازات اعدام به عنوان حکم حکومتی برای جرائمی که لطمات جدی به امنیت اقتصادی، سیاسـی ٥
زنند. در احکام حکومتی در بسیاری از موارد قانون گـذار فعـل ارتکـابی را در حکـم و اجتماعی کشور می

رسد قانون گـذار داند. به نظر میداند و صدور حکم اعدام را از این باب مییمحاربه یا افساد فی االرض م
مخالفتی را اظهار ننماید. بنـابراین حکـم » التعزیر دون الحد«با این انشا به دنبال این بوده که با آراء فقها و 

مود. توان به حکم به صلب کشیدن در مجازات محاربه ملحق نتجدید اعدام را در این موارد می

بررسی ادله مخالفان و موافقان
ادله مخالفان

. قاعده درء١
کنند قاعده درء است و بر اساس آن اجرای کیفر ترین دالیلی که مخالفان به آن استدالل مییکی از مهم

حد یکبار اجرا شده است و اعدام دوم حد دیگری است. و زنـده شـدن «دانند و معتقدند دوباره را ساقط می
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متهم، متافیزیک و خارج از طبیعت بوده و در صورت شک که آیا کیفر مجدد جاری شود یا نه، بایـد دوباره

)١٦١موسوی بجنوردی، »(گفت بر اساس قاعده درء کیفر ساقط است.
: به منظور واکاوی درستی ادعای ایشان باید دید مجرای قاعده درء عالوه بر حدود شامل نقد و بررسی

ا خیر؟ بنابراین چنانچه مفاد قاعده درء و اصل تفسیر به نفع متهم یا اصل برائت را امر شود یتعزیرات هم می
واحدی بدانیم، طبعا قاعده درء در سرتاسر حقوق جزا قابل اجرا خواهد بود، اما چنانچه مضـمون قاعـده و 

خواهـد شـد. در اصول مزبور را متفاوت بدانیم مساله جواز یا عدم جواز قاعده در جرایم بازدارنـده مطـرح
بحث مورد نظر سه احتمال وجود دارد؛

احتمال اول این است که تعزیرات را مشمول عنوان حد بدانیم، زیرا حد در بسیاری از روایات به مطلق 
ــوده،  ــت. (ع ــده اس ــه ش ــازات گفت ــوردی، ١/٢١٦مج ــواهر؛ ١٦١؛ بجن ــاحب ج ــیرازی، ؛٤١/٢٥٦، ص ش

) و احتمال دوم اینکه تعزیرات مشمول حد نباشد، زیرا در روایات دیگـری حـد در مقابـل تعزیـر ١٠١/٢٠٥
) و در این میان احتمال سومی نیز وجود دارد؛ بـدین معنـا کـه میـان ٥٣قرار گرفته است (موسوی اردبیلی، 

ه جنبه حکومتی یا بازدارنده دارد جرایم تعزیری منصوص از جانب شرع مانند وطی بهایم و دیگر جرایمی ک
مانند قاچاق مواد مخدر تفاوت قایل شویم و احکام مربوط به حدود را فقـط در جـرایم تعزیـری منصـوص 

بپذیریم.
هـای بازدارنـده قول مختار در این مسأله این است که تفکیک میان دیگر جرایم و جرایمی کـه مجازات

ین تفصیل که چنانچه در جرایم بازدارنده مانند قاچـاق مـواد مخـدر، رسد با اپذیرتر به نظر میدارند توجیه
جرایم امنیتی و ... قائل به جریان قاعده درء شویم اثبات جرایم با دشواری بیش از حدی روبرو خواهد شد. 

فیه بر طبق نظر امام خمینی از باب مفسد فی االرض است و در مجرای قاعده اما مسأله مورد نظر در مانحن
ء در حدود اختالفی وجود ندارد.در

. استحقاق مجازات اعدام مفسد فی االرض۲
شیخ طوسی و بعضی دیگر از فقها در اجرای کیفرهای چهارگانه برای مفسد فی االرض قائل به ترتیـب 

شود که مرتکـب قتـل نفـس شـده باشـد و اند تنها آن مفسد و محاربی اعدام میهستند به این نحو که قائل
ییر مطلق در بین کیفرهای چهارگانه برای هر محارب و مفسدی ثابت نیسـت بلکـه بـه تناسـب حقیقت تخ

) بنابراین بر طبـق نظـر ۱۰/۲۴شود (طوسی، تهذیب،ها اختیار میشدت و ضعف جرم ارتکابی، یکی از آن
، ایشان ممکن است این ایراد وارد شود که: در صورت پذیرش اصل مجازات اعدام برای مفسد فـی االرض

پذیرش این مطلب که اعدام هر مفسدی جایز باشد مورد اختالف است که در میان مشـهور و بلکـه اشـهر، 
حکم به عدم جواز اعدام است. بنابراین در مورد اخیر به طریق اولی این مسئله مورد خدشه خواهد بـود بـه 
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دید بوده و با وجـود ایـن دلیل اینکه در مورد مجرم فوق اصل صدور حکم اعدام برای چنین مجرمی مورد تر

حکم در مورد وی با انجام تمام مراحل انجام شده و ساقط شده است بنابراین اجرای حکـم جدیـد بـرای او 
وجه شرعی ندارد.
َمـا «فرمایـد: سوره مائده است که می۳۲رسد مستند این نظریه، آیه کریمه : به نظر مینقد و بررسی انَّ

ِذینُ یَحاِرُبوَن ا َع َأیِدیِهْم َوَأْرُجُلُهم مَجَزاء الَّ ُبوْا َاْوُتَقطَّ ُلوْا َأْویَصلَّ یْسَعْوَن فی اَألْرِض َفَساًدا َأن ُیَقتَّ ن لّلَه َو َرُسوَلُه َو
ْنیا َو َلُهْمِ فی اآلِخَرِة عَذاٌب َعِظیٌم  این آیه نسبت به افـرادی » خالٍفَأ ْو ینَفْوْا ِمَن اَألْرِض َذِلک َلُهْم خْزی فی الدُّ

شـود کـه حکـم کنند ولی محارب نیسـتند سـاکت اسـت. از آیـه کریمـه اسـتفاده میه در زمین فساد میک
باشد و فساد در زمین که مجوز اعدامی است های مزبور بر اساس محاربه و فساد در روی زمین میمجازات

لکه مواردی کـه فسـاد در تواند منشاء موارد گسترده در قرآن کریم گردد بکه در سوره مبارکه مائده آمده، نمی
اند از: ایجاد نا امنی نسـبت بـه نفـوس و اعـراض و امـوال مـردم و مبـارزه بـا زمین مجوز قتل است عبارت

حکومت اسالمی به منظور براندازی یا تضـعیف حکومـت و جلـوگیری از اجـرای احکـام مقـدس اسـالم 
عمل قاچاقچی را از باب افسـاد فـی االرض توان ) بنابراین با توجه به این نظر نمی۱۶-۱۵(امامی کاشانی، 

مستوجب اعدام دانست. برخالف نظر گروهی که معتقدندکه فساد عبارتست از هر چیزی کـه از اعتـدال و 
استقامت خارج شود و منظور از افساد فی االرض هر کاری است که خدا از آن نهی فرموده باشد. بنـابراین 

) در استفتاء امام خمینی معیار، ۶۷-۶۱شود. (حبیب زاده، میافساد فی االرض شامل هر مفسده اجتماعی
و در استفتاء دیگری که از مقام رهبری شـده اسـت )۱۹۷توزیع وسیع و ابتالء عده زیاد آمده است (ساکی، 

اند که مسـلما نفـی بلـد یکـی از اطـراف ایشان اجازه نفی بلد در حبس را برای قاچاقچیان مواد مخدر داده
الی کلمات فقهـا در ) از البه۲۳۷ای، خامنهمحاربه و افساد فی االرض است. (حسینی ازات تخییر در مج

خصوص صدق عنوان مفسد فی األرض به دو عنصر مهم یعنی تکرار جرم و سرایت آثار سوء به بیش از سه 
ی خـوریم کـه فـرد قاچـاقچنفر، بر حسب میزان قاچاق مواد مخدر یا دفعات ارتکاب جـرم قاچـاق بـر می

)۱۴۹/ ۳۵(سلمانپور، . شودمشمول حد مفسد فی األرض شده و مستحق مجازات اعدام می
شـوند و االرض است و به مجازات محارب محکوم میبنابراین مجازات قاچاقچیان در حکم مفسد فی

شود. بـردر این صورت از باب اجرای حد محکوم به اعدام شده و حکم اعدام از طریق چوبه دار عملی می
قانون مجازات اسالمی و با توجه به فتوای امام خمینی در صورت زنده ماندن محارب بعداز ۱۹۵طبق ماده 

اجرای احکـام اعـدام، رجـم و صـلب نیـز ۲۶) آئین نامه ۲/۴۹۳سه روز، کشتن او مجاز نیست (خمینی، 
وت کرده باشد پـس از انجـام آورند و اگر فپس از انقضای سه روز او را از چوبه دار پایین می«دارد مقرر می

بنابراین چنانچه قائل شویم اعدام نیز مانند صلب قسیم قتـل اسـت و » کنندمراسم مذهبی دفن و اال رها می
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توان به مورد اعدام نیز تعمیم داد.تواند نفس شیء باشد، حکم مذکور را میقسیم شیء نمی

. تعمیم حکم فرار از مجازات رجم به مسئله مواد مخدر٣
های تعزیری که اساسًا مجازات اعـدام در آن را لیل دیگر مخالفان تجدید اعدام این است که در اعدامد

های دیگر هـم کند نه شرع، حق فرار از مجازات در مورد مجازات رجم، درباره مجازاتحکومت تعیین می
عی اعـدام مجـدد، با تنقیح مناط و تعمیم مالک قابل استناد اسـت. (بـاقی، حـق زنـده مانـدن و منـع شـر

) وجه تعمیم حکم فرار محکوم به رجم با مسأله مورد بحث ما این است که در این مسأله شـخص ٢٩٧٢٨
گیرد دهد و این عمل به خودی خود انجام میگونه تالشی برای فرار از صحنه مجازات انجام نمیمجرم هیچ

بایست حکم تجدید اعدام ریق اولی میگردد، بنابراین به طگونه تالش وی بر میو حیات شخص بدون هیچ
در مورد وی عملی نباشد. (همان)

رسد استدالل فوق از چند جهت مورد خدشه است؛ زیرا اوال اولویتی وجـود : به نظر مینقد و بررسی
ندارد به دلیل اینکه معیار و مالک حکم مشخص نیست و اولویت در جایی است که همان مالک بـه نحـو 

ته باشد ثانیا به فرض وجود اولویت تنها به موارد اقرار قابل تسری اسـت و از آنجـا کـه شدیدتری وجود داش
تواند نوعی رجوع از اقرار تلقی گردد، همان گونه که رجوع از اقرار مسقط حـد فرار از معرکه اجرای رجم می

کنـد و در واقـع رجم است، فرار هم مسقط خواهد بود، حال یا بدین سبب که فرار حود داللت بر رجوع می
شارع مقدس فرار متهم را مترادف انکار پس از اقرار قرار داده و به جهت عدم وجود دلیل، تکرار مجـازات را 

باشـد و حـدود بـه وسـیله شـبهات درء و منـع مردود دانسته است و یا اینکه موجب ایجاد شبهه رجـوع می
و توبه یکی از عوامل مسقط حد با نظـر حـاکم تواند داللت بر توبه شخص کند شوند و یا اینکه فرار میمی

است. و ثالثا این احتمال وجود دارد که تالش عمدی مقر در فرار از مجازات در سقوط مجازات دخیل باشد 
وجـه قابـل تسـری بـه مـوارد غیـر زیرا این تالش عمدی وی با اقرار اولیه او منافات دارد و از این رو به هیچ

اختصاص این حکم به رجم بسیار زیاد اسـت خصوصـا بـا مالحظـه روایـات عمدی نیست. رابعا احتمال 
های متعدد در نحوه اثبـات گیریدهد اساسا شارع، با سختمربوط به حد زنا و خصوصا رجم که نشان می

خواهد این حکم به اجرا گذارده شود و بیشتر هدف او انذاری بوده است.این جرایم، گویا نمی
ر آن به نفع متهم. سکوت قانون و تفسی٤

از آنجایی که در قوانین کشور حکم صریحی درباره زنده ماندن مـتهم پـس از اجـرای حکـم اعـدام در 
حدود و تعزیرات وجود ندارد این امکان وجود دارد اصل بر این گذاشته شـود کـه مقـنن در ایـن خصـوص 

تر از آن اصل ون به نفع متهم و مهمگذاری نکرده، یعنی اصل بر عدم است و با تکیه بر اصل تفسیر قانقانون
گردد. اصل تفسیر مضـیق ریشـه در اصـل تفسیر مضیق به نفع متهم، در این مورد حکم اجرا شده تلقی می
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تفسیر به نفع متهم دارد و اصل اخیر نیز ریشه در قاعده قانونی بودن جرم و مجازات و ایـن قاعـده ریشـه در 

ه قبخ عقاب بالبیان است. بنابراین در این موارد که انطباق قانون بـر اصل برائت و اصل برائت مبتنی بر قاعد
) ۲/۱۱۹یابد به اجماع فقها رفتار کرده (انصاری، فرد متهم مشکوک است و نوعی شبهه موضوعیه تحقق می

شود که تفسیر قـانون ) از قاعده فوق الذکر این نتیجه حاصل می۱۶۱شود (فیض، و به اصل برائت عمل می
اید حتی المقدور محدود و مضیق باشد، به نحوی که اصوال برای متهم مفیـد و مالطفـت آمیـز واقـع جزا ب

)۴۷-۱/۴۶گردد. (علی آبادی، 
توان به این نتیجه رسید که سکوت قانون تا آنجـایی نیسـت کـه نتـوان : با اندکی تأمل مینقد و بررسی

ی قانونی وجود ندارد تا قاضی به تفسیر عبارات آن حکم قضیه را از آن استخراج کرد. اگر چه در این جا، نص
گذار نیز پـی بـه مـراد وی بـرد، بپردازد، ولی چه بسا بتوان با استفاده از فنون تفسیری از همین سکوت قانون

دانیم؛ عدم بیان در مقام بیان، داللت بر بیان عدم دارد؛ یعنی، اگر فرضًا مقنن در مقام احصـای که میچنان
٤٣٨هاست چه اینکه مـاده د امری باشد سکوت وی در مورد برخی از شروط به معنای نفی آنشروط و قیو

اگر پس از اجـرای قصـاص نفـس، قاتـل «قانون جدید مجازات اسالمی در مورد قصاص نفس مقرر داشته 
» قصاص نفس«از این ماده و حصر موردی که درباره ». زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است

عنوان تنها مجازات سالب حیات با وجود مدعی خصوصـی کـه در آن وجـود دارد و مقابلـه آن بـا سـایر به
هـای سـالب گـذار تکـرار مجازاتتوان به این مسأله پی برد که از نظر قانونهای سالب حیات، میمجازات

تـوان ل آن را میهای مشابه نیز در صورت زنده مانـدن فـرد جـایز نیسـت و دلیـحیات درباره سایر مجازات
توانسته این حکم را در موارد گذار در مقام بیان بوده و در صورت لزوم و اراده میاینگونه قلمداد کرد که قانون

گـذار های سالب حیات تعمیم دهد و موضوع نیـز از نظـر قانوندیگر یا به طور کلی درباره تمامی مجازات
م آن را در تمامی موارد مسکوت بگذارد. بنابراین عدم تصریح چندان نادر و دور از انتظار نبوده است تا حک

گذار بر صدور مجوز برای تکرار ای بر عدم اراده قانونتوان قرینهبه تکرار مجازات اعدام در سایر موارد را می
آن دانست. این برداشت با اصل تفسیر مضیق به نفع متهم در قوانین کیفری نیز سازگارتر است.

غه امر. داللت صی۵
رسد کـه ادلـۀ علیه بعد از قصاص جانی به نظر میدر بحث پیوند عضو گوش قطع شده از سوی مجنی

ثبوت حق قصاص هر چند مقتضی جواز بریدن عضو از مجنی علیه است، ولـی مقتضـی ایـن نیسـت کـه 
گاه جنایـت هایی دارد:علیه جلوگیری کند؛ زیرا جنایت صورتجانی به صورت مطلق بتواند از پیوند مجنی

علیه تا ابد بدون این عضو باشد و گاهی جنایت علت تامه نیست. در صورتی کـه علت تامه است که مجنی
تواند به مقتضای ادلۀ قصـاص، همـان کـار را بـا علیه بدون گوش شود، میجنایت علت تامه باشد و مجنئ
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اند و ه مشـروعیت ایـن پیونـد شـدهای کـه قائـل بـجانی انجام دهد تا مثل هم شوند. اما در این میان عـده

علیه بوده که اینکار صورت گرفته و امر به قصاص معتقدند که منشاء حکم قصاص، جدا شدن گوش مجنی
ندارد و با انجام یکباره آن، امتثال امر شده است. و قصاص بر مدار حـدوث ١از سوی شارع داللت بر تکرار

توان این مورد را از بـاب تنقـیح ) لذا می۹۷/۴۴یر هاشمی، چرخد نه بر پایه فعلیت آن. (منقص و عیب می
مناط و الغای خصوصیت به مورد زنده ماندن جانی پس از اجرای حکم اعدام تعمیم داد که در مسئله مورد 
بحث نیز انجام طبیعت و ذات مأموربه که اجرای حکم اعدام است مد نظـر بـوده و چیـزی ورای آن مـورد 

طلب نبوده است.
رسد که سخن فوق مربوط به جایی است که مأمور به حداقل یک بـار انجـام : به نظر میبررسینقد و

شده باشد نه در جایی که تحقق آن مشکوک است و یا جایی که قطعا می دانیم تحقق نیافتـه، ایـن احتمـال 
یـات جدی است که آنچه مأمور به بوده نه صرف اجرای حکم، بلکه قتل وی بوده اسـت؛ و قتـل، سـلب ح

دائمی است؛ در حالی که این امر در مورد وی تحقق نیافته است. اما چنانچه قائل شویم که اجـرای حکـم 
اعدام فقط طریقی جهت سلب حیات محکوم بوده است و این طریق ممکن است در همه مـوارد منـتج بـه 

باب تنقیح مناط و سلب حیات دائم مجرم نشود بتوان مشروعیت پیوند عضو قطع شده از جانب جانی را از 
الغای خصوصیت به مورد اخیر نیز تعمیم داد.

ادله موافقان
. استفتائات علما١

اکثر فقها قائل به این مطلب هستند که چنانچه پس از اعدام و حلق آویز کردن مجرم، وی زنده بمانـد، 
ای کـه زنای محصنهنویسد: در ) فاضل لنکرانی می٨٧؛ صانعی، ٤/٤٧٥باید دوباره اعدام شود. (بهجت، 

شخص اقرار به آن کرده و محکوم به رجم شده است، اگر بعد از اجرای حکم، معلوم شود که شخص هنـوز 
) مکارم شیرازی عنوان کرده است که ١٦١، س ٢/٤٣٦ار کنند تا بمیرد. (زنده است، باید مجددًا او را سنگس

ین اجرای حکم اعدام بر آن شخص وارد شده دلیلی بر سقوط اعدام وجود ندارد، ولی خساراتی که در نخست
المال به ورثه او پرداخت شود و اگر نحوه اجرا به صورت ناقص بر اثر باید به نظر کارشناسان تعیین و از بیت

) صـافی ٩٤٨، س ٣/٣٦٩ها را باید مجریان بپردازنـد (مکـارم شـیرازی، انگاری انجام شده خسارتسهل
که بعد از اعدام در مجرم عالئمی حیات دیده شود و با مـداوا سـالمت گلپایگانی معتقد است؛ در صورتی

یک از این دو، داللـت و اشـعار خود بر هیچخودییا اینکه به» تکرار«کند یا افاده می» مّره«اختالف است در اینکه آیا امر، افاده در اصول فقه ١
شود پـس امـر، اطاعـت یک ندارد اما از آنجا که طبیعت، با یک بار انجام دادن عمل محقق میندارد؟ نظر مشهور این است که داللت بر هیچ

کنـد و تکـرار آن نیـاز بـه دلیـل دارد. یش از آن از مکلف خواسته شده باشد باید قید شود و از این رو یک بار انجام عمل کفایت میشده و اگر ب
)۷۸(آخوند خراسانی، 
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)، ٢١٣٥، س ٣٦٣-٣٦٢/ ٢قوت خود باقی اسـت. (خود را بازیابد، ظاهرًا حکم اجرای حد و قصاص به 

ای که در کتاب جامع األحکام جلد دوم است ارتباطی به اما اخیرا دفتر استفتائات ایشان اعالم نمود: مسئله
له نسبت به این مسئله نظر دیگـری دارنـد (صـافی گلپایگـانی، توضـیح دفتـر ذکور ندارد و معظمموضوع م

)٢٤٩الله صافی پیرامون اعدام مجدد شخص قاچاقچی، استفتائات آیت
. اصول قانونی۲

ها و اصل حاکمیت قانون تا زمانی که فردی برخی معتقدند بر طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات
ه اعمال مجازات است به شرطی که قاضی، حکم وی را به شـرط سـقوط مجـازات صـادر نکـرده محکوم ب

باشد، اجرای مجدد این حکم بالمانع است و اگر اعدامی همچنان زنده باشد یعنی حکم اجرا نشـده و فـرد 
جسـته سلب حیات نشده بنابراین حکم او کامل اجرا نشده است. (گلدوزیان، اظهار نظر برخی از اساتید بر

)۳۱۴۰حقوق راجع به اعدام مجدد، 
سو از آنجا که هیچ توان از دو زاویه مورد بحث و بررسی قرار داد، از یکاین مسئله را مینقد و بررسی:

جرمی در قوانین کیفری نباید بدون مجازات بماند و نقض این مسئله با اصل قانونی بودن جـرم و مجـازات 
ی حکم مجدد اعدام، حضور چنین مجرمینی در جامعه خطر و تهدیـد منافات دارد و در صورت عدم اجرا

آید. اما از سوی دیگر از آنجا که مجازات در مورد این گونه مجرمان یکبار بزرگی برای اجتماع به حساب می
و با تمام مراحل قانونی صورت گرفته است و با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی و عدم تفسیر موسع 

گذار در این مورد شاید بتوان در این مورد خاص از اصل تفسـیر قـانون بـه وانین جزایی و سکوت قانوندر ق
تر مناسب برای وی در نظر گرفت.نفع متهم استفاده کردو یک حکم تعزیری خفیف

اند به دلیل عدم وجود شبهه مجرایـی بـرای قاعـده درء و امثـال آن وجـود نـدارد. فـردی برخی نیز قائل
ای وجود نـدارد کـه مجـازات م به اعدام شده و به هر دلیلی سلب حیات صورت نگرفته است و شبههمحکو

کنـد کـه اجرا نشود. (همان) بنابراین به دلیل این که در مقام امتثال تکلیف هستیم، قاعده اشتغال حکـم می
اجرای مجازات تجدید گردد تا امتثال یقینی محقق شود.

توان گفت: در حالی که در استحقاق شخص بـرای اعـدام مجـدد ه فوق می: در نقد نظرینقد و بررسی
رسد. در خصوص قاعده درء که تفصـیل آن ذکـر تردید وجود دارد، ادعای عدم وجود شبهه بعید به نظر می

شد، اما از نظر قاعده احتیاط در دماء و نفوس؛ با تردید در عنصر مادی و معنوی جرم، بـرای قاضـی تردیـد 
ود که آیا متهم مشمول مجازات است یا خیر؟ از یک طرف، وظیفه اجرای حدود الهی و معطل شحاصل می

هـای الهـی نگذاشتن آن بر عهده قاضی است و از سوی دیگر، به مقتضای روایات بسیار، حدود و مجازات
املی، مبنی بر تخفیف و مسامحه است و شارع اهتمام زیادی به حفظ دماء و نفوس مسلمانان دارد. (حر عـ
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) از این رو، قاضی مکّلف است در این قبیل موارد به مقتضای احتیاط رفتار کرده، ۲۷/ ۱۸؛ نوری ۳۳۶/ ۱۸

) ۴/۸۸تری مبـّدل سـازد. (محقـق دامـاد، مجازات را از متهم بر دارد و یا در مواردی آن را بـه کیفـر سـبک
انسان و حرمـت افـراد انسـانی، اصـل بنابراین اصل احتیاط در دماء و نفوس، عدم ایذای مومن بلکه مطلق 

تخفیف در حدود و اصل عدم تعدی از حق، حاکم خواهد بود.
. تعمیم ادله قائالن به عدم پیوند عضو قطع شده در حدود به جواز تجدید اعدام۳

در بحث پیوند عضو قطع شده در حّد که مصداق آن تنها در عضو بریده شده در حّد سـرقت و محاربـه 
) مبنای حکم به جواز یـا منـع ایـن ۳۴/۳۹ای قائل به منع جواز پیوند هستند (مومن قمی، دهوجود دارد، ع

ای کـه پیونـد زدن آن منافـات بـا است که آیا حّد واجب در سرقت تنها قطع دست یا پای دزداست به گونـه
دگان باشـد؟ بـه مجازات نداشته باشد؟ یا اینکه حّد آن است که اثر مجازات باقی باشد، تا مایۀ عبـرت بیننـ

منظور حکم به منع پیوند باید احتمال دوم را ثابت کرد، و گرنه مقتضای اصل، اکتفا به قدر متیقن است و در 
شـود. قـائالن بـه اعتبـار بیش از آن استصحاب حرمت تعّرض به آنچه پیش از سرقت ثابت بود، جاری می

اند؛روایات استدالل کردهباقی بودن نقص عضو در بدن برای اثبات نظر خود به آیات و 
َن الّلِه َوالّلُه َعِزیٌز َحکیٌم « اِرَقُة َفاْقَطُعوا َایِدیُهَما َجَزاء ِبَما کَسَبا َنکاًال مِّ اِرُق َوالسَّ »َوالسَّ
اند، به عنوان یک مجازات الهی قطـع کنیـد و دست مرد دزد و زن دزد را، به کیفر عملی که انجام داده«

و بـا پیونـد زدن پـس از -) مأمور به در این آیه هر چند قطع اسـت۳۸(مائده، » استخداوند توانا و حکیم
شود کـه مـأمور بـه، دسـتیابی بـه اثـر لیکن عرفًا از تناسب حکم و موضوع استفاده می-قطع منافات ندارد

لمـه نکـال است؛ لذا بریدن به منزلۀ مقدمۀ دستیابی به این اثر است زیرا درآیه ک-یعنی جدا ماندن-بریدن
له برای قطع است یعنی غرض از بریدن دست سارق عقوبت است و عرف از عقاب و ثـواب آمده که مفعول

فهماند نه فقط حدوث را و تا زمانی که شارع فهم عرف را تخطئه نکند، فهـم عـرف الزم االتبـاع دوام را می
(ع) به بـیش از بریـدن دسـت و پـا حکـم خواهد بود. در معتبرۀ زراره از امام باقر (ع) آمده است: امام علی 

کشم که وی را رها کنم در حالی که چیزی که با آن استنجا یا فرمود: از پروردگارم خجالت میکرد و مینمی
کند بر اینکـه اجـرای حـّد ) این روایت به روشنی داللت می۱۸/۴۹۲تطهیر کند نداشته باشد. (حرعاملی، 

کنـد بـر شته باشد تا با آن استنجا کند یا تطهیـر نمایـد و داللـت میقطع، مساوی با این است که چیزی ندا
اینکه اجرای حّد، مساوی با ایجاد این حالت در اوست. بنابراین آنچه الزم است، حصول علم به فهم عرفی 

)۳۴/۴۲یاد شده است، و گرنه مقتضای اصل، اکتفا به قدر متیقن است. (مومن قمی، 
فیه نیـز متبـادر عرفـی از واژه اعـدام، نحند بنا بر نظریه دوم چنانچه در مارسبه نظر مینقد و بررسی:

سلب حیات دائم فرد جانی باشد نه صرفا اجرای حکم اعدام، باید قائل به اجرای مجدد حکم اعدام شد. از 
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ه توان بـه ایـن نکتـگیرد، نیز میو تاکید آن بر تکرار قصاص نفس که به صورت اعدام صورت می٤٣٨ماده 

گذار اجرای مجازات اعدام که رسد از نظر قانونرسید که متبادر عرفی از واژه اعدام، قتل است اما به نظر می
نتیجه آن قاعدتا باید مرگ یا همان سلب حیات باشد، بـا مفهـوم مـرگ یـا سـلب حیـات متفـاوت باشـد و 

گـذار گیری کرد که هـدف قانوننتیجهتوان گذار قائل به تفکیک میان این دو مفهوم است. بنابر این میقانون
نیز اکتفا به قدر متیقن بوده در ضمن اینکه ماده مذکور مربوط به قصـاص اسـت امـا مجـرای بحـث مـا در 
حدود و تعزیرات است. خصوصا آنکه در قانون مبارزه با مواد مخدر که مبنا رأی قاضی در این مورد خـاص 

های مرگ، سلب حیات و کلمات در مقابل حتی یک بار از واژهاستفاده شده و» اعدام«بار از واژه ٢١است 
کـه در بیـان ایـن مـاده » پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند«مترادف استفاده نشده است. عبارت 

گذار ممکن است در مواردی قصاص آمده است نیز موید همین موضوع است. به عبارت دیگر از نظر قانون
اجرا شود اما منتج به مرگ قاتل نشود.نفس یا عملیات اعدام 

گیرينتیجه
بندی رسید که در بحث قصاص به دلیل رعایت توان به این جمعبعد از طرح آراء موافقان و مخالفان می

حـق شرط مماثلت و به دلیل اینکه حق قصاص در زمره حق الناس است، در صـورت درخواسـت ولـی دم 
و جراحـاتی نیـز ت، اگرچه حق عفو یا دریافت دیه از قاتل نیز ثابت اسـت تکرار قصاص برای اولیای دم ثابت اس

که در اثر قصاص ناقص برای جانی پیدا شده، جراحاتی بوده که داخل در قصـاص و نتیجـه آن بـه حسـاب 
علیه محسوب شده و حق قصاص یا دریافت دیه را خواهد داشـت. امـا در نیامده و از این نظر جانی، مجنی

.شودتعزیرات در میان دالئل مخالفان و موافقان تجدید اعدام استدالل چشمگیری دیده نمیبحث حدود و 
موافقان اعدام مجدد غالبا استداللشان بر این است که مجازات درباره این فرد به طـور کامـل اجـرا نشـده، 

موضوعی اسـت » نسکوت قانو«بنابراین مجرم باید برای بار دوم به دار مجازات آویخته شود. در عین حال 
که دو طرف ضمن تایید آن تالش کردند تا با تکیه بر این موضوع، از آن در جهت تقویت و تایید نظـر خـود 
استفاده کنند. اما در ضمن مقاله ثابت شدکه سکوت قانون تا آنجایی نیست که نتـوان حکـم قضـیه را از آن 

استخراج کرد.
یحی درباره این مورد خاص وجود ندارد. اما بـه نظـر امر مسلم این است که در قوانین کشور حکم صر

تواند نفس شیء باشد، رسد چنانچه قائل شویم اعدام نیز مانند صلب قسیم قتل است و قسیم شیء نمیمی
توان به مورد اعدام نیز تعمیم داد. بر این اساس اوال، مجازات اعدام یک بار بر روی ایـن حکم مذکور را می

ای مجدد آن خالف قاعده منع مجازات مضاعف است زیرا کشتن بعد از اعدام مجازات فرد اجرا شده و اجر
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زایدی است که اصل برائت نسبت به آن جاری است و ثانیا، قانون جدید مجازات اسالمی بـا اسـتثنا کـردن 

هـای سـالبجواز تکرار مجازات اعدام درباره قتل نفس، به صورت ضمنی راه را برای تکرار سـایر مجازات
حیات بسته و از این باب نیز تکرار اعدام این شخص، خالف قانون بوده و مجاز نیست.
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