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چکیده
عفو در سقوط قصاص هنگامی اعتبار دارد که عفو کننده صاحب قصاص و شرایط الزم را داشته باشد ،بنابراین
عفو مجنون ،صغیر و یا عفو اشخاص فضولی به اتفاق همه فقها در سقوط قصاص اعتبار ندارد .فقها اتفاق نظر
دارند که صاحبان عفو از قصاص ،مجنی علیه و اولیای دم هستند که هرگاه برای مقتول ،ولی دمی وجود نداشته
باشد ،ولی دم وی ،حاکم جامعه میباشد .اما در خصوص عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص و نیز عفو
حاک��م در ص��ورت وجود اولیای دم ،باهم اختالف نظر دارند .به عقی��ده فقهای امامیه ،عفو برخی از اولیای دم
در س��قوط قصاص اعتباری ندارد و بقیه اولیای دم میتوانند با دادن س��همیه کسانی که جانی را عفو نمودهاند،
او را قصاص نمایند .اما به عقیده فقهای اهلس��نت ،عفو برخی از اولیای دم در س��قوط قصاص اعتبار دارد و
حق قصاص بقیه اولیای دم را اس��قاط خواهد نمود؛ عمده دلیل آنها این اس��ت که قصاص تجزیه بردار نیست؛
یعنی نمیتوان جانی را هم قصاص نمود و هم زنده گذاش��ت .به عقیده اکثریت فقها ،عفو جانی از طرف حاکم
جامعه ،بدون اخذ خونبها ،اعتبار ندارد ،بلکه عفو وی ،وقتی نافذ و معتبر خواهد بود که به عنوان «وارث من
ال وارث ل��ه» ب��ا اخذ خونبها جانی را عفو نمای��د .اما عدهای از فقها به حاکم جامعه اجازه عفو جانی را حتی
در صورت وجود اولیای دم نیز دادهاند ،مش��روط بر اینکه حاکم جامعه احتمال وقوع مفس��ده و فتنهای را در
اجرای قصاص تش��خیص دهد ،در چنین حالتی ،وی میتواند حت��ی در صورت وجود اولیای دم و بدون اخذ
خونبها ،جانی را عفو نماید.
کلیدواژهها :قتل ،قصاص ،عفو ،مجنی علیه ،ولی دم ،حاکم.

پاداش او بر [عهده] خداست .به راستى او ستمگران را
دوست نمىدارد».
عالوه بر آيات ،احادیث گهربار پیامبر(ص) نیز انسانها
را به عفو و گذشت فرامیخواند .در روايتي آمده است:
«هرگز در مرافعهای که متضمن قصاص باشد ،ندیدم که
پیامبر(ص) قبل از اینکه به عفو سفارش دهد ،قصاص
نموده باشد» 5.نیز در روایت ديگري پيامبر(ص)
ميفرمايد« :خداوند عفو کننده و بخشنده است و
 . 1بقره.178 ،
 . 2تيسير الكريم الرحمن ،ص.84
 . 3مائده.45 ،
 . 4شوری.40 ،
 . 5سنن ابیداود ،ج ،4ص169؛ سنن النسائی ،ج ،8ص.37

مفهوم شناسي
 )1قصاص

قصاص در لغت از ماده قصص اشتقاق گردیده و به
معنی تتبع ،قطع ،مساواة ،قصه و قود میباشد 7.در
اصطالح تمامی فقها قود را قصاص گویند و قود در
لغت یعنی کشتن و قصاص نمودن قاتل به سبب قتلي
که انجام داده است 8.عبدالقادر عوده قصاص را چنین
تعریف مینماید« :قصاص آن است که مجرم باید مشابه
و همانند عمل خود ،مجازات ببیند» 9.محمدجواد مغینه
در تعریف قصاص مینویسد« :قصاص در اصطالح
عبارت است از اینکه مجنی علیه ،حق خود را مانند
10
تعدی کننده بستاند».
تعدی که به او شده است ،از ّ
ّ
با در نظر داشتن تعاریف فوق ،قصاص را میتوان
چنین تعریف نمود :قصاص عبارت است از واکنش
 . 6االحس��ان ف��ي تقريب صحي��ح ابنحبان ،ج ،10ص250؛ الس��نن
الکبری ،ج ،8ص.575
 . 7ر.ک :معجم مقايیس اللغة ،ج ،5ص11؛ لس��ان العرب ،ج ،7ص73؛
قاموس قرآن ،ج ،6ص12؛ المفردات فی غریب القرآن ،ص.672
 . 8لسان العرب ،ج ،3ص.372
 . 9التشریع الجنائی ،ج ،2ص.92
 . 10فقه االمام الجعفری الصادق ،ج ،6ص.306
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مقدمه
زندگی در فضای آرام و دور از خشونت و پرخاشگری،
تقاضای آن را دارد که انسانها در برابر بعضی از لغزشها
و گناهان همنوعانشان چشمپوشی نموده و آنها را
مورد عفو قرار دهند .دین مقدس اسالم در پارهاي
از جرایم که مجازات سنگینی دارد ،در همان جرایم
متضرر و اولیای وی را به عفو و گذشت تشویق
مینماید ،به عنوان مثال پس از بيان چگونگى حكم
قصاص مىفرمايدَ « :ف َم ْن ُع ِف َي لَ ُه ِم ْن َأ ِخ ِ
اع
يه شَ ْي ٌء َفات َِّب ٌ
بِالْ َم ْع ُر ِ
وف َو َأ َدا ٌء ِإلَ ْي ِه بِإ ِْح َس ٍ
ان»؛« 1پس اگر كسى از
سوى برادر (دينى) خود مورد عفو قرار گيرد (و از
قصاص او صرف نظر شود) ،بايد از راه پسنديده پيروى
كند و (ديه را) با نيكى به عفو كننده بپردازد» .در این
آیه خداوند مؤمنان را تشویق و ترغیب مینماید که
قاتل را عفو نمایند 2.همچنين در آیه دیگر میفرماید:
ار ٌة لَ ُه»؛« 3پس هرکس از
« َف َم ْن َت َص َّد َق بِ ِه َف ُه َو َك َّف َ
قصاص بگذرد ،پس آن کفاره [گناهان] او خواهد بود».
همچنین در آیات متعددی چون  134آل عمران199 ،
اعراف و  43شوری ،به عفو و گذشت ترغیب و تشویق
نموده و حتی مزد عفو کننده را به عهده خود گذاشته
استَ « :ف َم ْن َع َفا َو َأ ْص َل َح َف َأ ْج ُر ُه َع َلى ا ِ
هلل ِإن َُّه اَل ُي ِح ُّب
َّ
ين»؛« 4پس هركس درگذرد و نيكوكارى كند،
الظالِ ِم َ

بخشنده و عفو کننده را دوست دارد».
آیات و روایات فوق بیانگر آن است که عفو در قاموس
اسالم از جایگاه واالیي برخوردار است .هرچند کیفر
قتل عمد قصاص میباشد ،ولی صاحبان قصاص
میتوانند جانی را عفو نمایند؛ یعنی قصاص و عفو در
موازی هم تشریع گردیده است.
با توجه به این مهم ،فقها در اینکه عفو از جمله موارد
ساقط کننده قصاص به شمار میرود ،اختالفی ندارند،
اما در مواردی همانند مصادیق اولیای دم که صالحیت
عفو را داشته باشند و عفو مجنی علیه قبل از وفاتش
و یا عفو اولیای دم قبل از وفات مجنی علیه و برخی
موضوعات مرتبط دیگر ،باهم اختالف نظر دارند که در
این مقاله دیدگاههای آنان بررسی و سپس دیدگاه برتر
از میان این نظریات معرفی میشود.
6
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نشان دادن در برابر جنایت به مانند آن .به عبارت ولی در کنار آن ،همانطور که بیان گردید ،قرآن کریم
دیگر ،مجازات مجرم به تناسب جرمش را قصاص راه عفو و گذشت را با گرفتن خونبها و یا بدون آن
باز گذاشته و همواره صاحبان قصاص و اولیای مقتول
گویند.
را با تعبیرات عاطفی در این امر ترغیب و تشویق
 )2عفو
عفو در لغت به معنای گذشت از گناه و ترک مجازات 11،نموده است و میفرمایدَ « :ف َم ْن ُع ِف َي لَ ُه ِم ْن َأ ِخ ِ
يه شَ ْي ٌء
ان َذلِ َ
اع بِالْ َم ْع ُر ِ
وف َو َأ َدا ٌء ِإلَ ْي ِه بِإ ِْح َس ٍ
ك َتخْ ِف ٌ
يف ِم ْن
محو اآلثار 12،بخشیدن از گناه 13،قصد گرفتن چیزیَ 14،فات َِّب ٌ
17
ك َف َل ُه َع َذ ٌ َ
صرف نظر کردن و رها کردن 15میباشد .در اصطالحَ ،ر ِّب ُك ْم َو َر ْح َمةٌ َف َمنِ ْاع َت َدى بَ ْع َد َذلِ َ
يم»؛
اب ألِ ٌ
ولى
تعاریف متعددی از عفو ارائه گردیده است .بهترین «هركس كه از جانب برادر [دينى] اش [يعنى ّ
تعریفي كه میتوان برای عفو بیان نمود ،عبارت است مقتول] ،چيزى [از حق قصاص] به او گذشت شود،
ولى مقتول] به طور پسنديده پيروى
از« :اسقاط حق از سوی صاحب آن و ابرای ذمه [بايد از گذشت ّ
طرف مقابل اعم از اینکه آن حق قصاص باشد یا كند ،و با [رعايت] احسان[ ،خونبها را] به او بپردازد.
16
اين [حكم] تخفيف و رحمتى از پروردگار شماست؛
خسارت».
پس هركس ،بعد از آن از اندازه درگذرد ،وى را عذابى
دردناك است».
عفو در قصاص
عفو و گذشت یکی از اصول اساسی دین مقدس اسالم ،از واژه «اخیه» در آیه مبارکه استفاده میشود که
از واالترین ارزشهای اخالقی و انسانی و نشانه تعالی قرآن ،رشته برادری را در میان مسلمانان به اندازهای
روح و عظمت شخصیت آدمی است .این واژه میتواند مستحکم میداند که حتی بعد از ریختن خون به ناحق،
افراد متخاصم و ناراضی را در گرد هم جمع كند و میان باز هم این رشته برقرار است .از این رو ،برای تحریک
آنان ارتباط برقرار سازد و آرامش روحی و روانی را عواطف اولیای مقتول ،آنها را برادران قاتل معرفی ،و
18
به آنها برگرداند و دشمنی و کینهها را از آنها دور نماید .با این تعبیر ،آنان را به عفو و مدارا تشویق مینماید.
قرآن کریم همواره پیروان خویش را به عفو و گذشت با توجه به آیات و روایاتي که در این مورد وجود
دعوت و از دشمنی و عداوت برحذر نموده است .حتی دارد ،هرگاه کسی بعد از عفو جانی ،او را مورد تجاوز
در جایي که خون انسان به زمین میریزد و حیات قرار دهد ،برایش عذابي دردناک خواهد بود ،بنابراين
خویش را از دست میدهد ،باز هم قرآن کریم مجنی اگر عفو از سوی صاحب حق قصاص ،که دارای اهلیت
علیه و اولیای دم را به عفو و بخشش فرامیخواند .الزم برای اعطای عفو باشد ،صورت گیرد ،مجازات
از همین جهت است که قصاص یکی از مجازاتهای قصاص اعم از قصاص نفس یا قصاص عضو فورا ً
تخییری بوده و صاحبان آن ،در انتخاب قصاص و ساقط میگردد و ولی دم سلطه و اختیاری را که نسبت
عفو مختارند .هرچند حکم اولی در قتل عمد قصاص به جانی در رابطه با انجام قصاص دارد ،از دست
بوده و اولیای مقتول میتوانند قاتل را قصاص نمایند ،میدهد .البته باید تذکر داد که عفو از جمله اعمال
حقوقی یک طرفه بوده و نیازی به قبولی طرف مقابل
 . 11لسان العرب ،ج ،15ص.72
ندارد؛ یعنی تنها به اراده صاحب حق تحقق مییابد.
 . 12همان.
 . 13مجمع البحرین ،ج ،1ص.299
 . 14المفردات فی غریب القرآن ،ص.574
 . 15معجم مقایيس اللغة ،ج ،4ص.67
 . 16احیاء علوم الدین ،ج ،3ص.182

 . 17بقره.178 ،
 . 18المیزان ،ج ،1ص.432

 . 19ر.ک :بدائع الصنائع ،ج ،7ص247؛ حاش��ية الدسوقي على الشرح
الكبير ،ج ،4ص.239
 . 20االقناع في فقه االمام احمد بن حنبل ،ج ،4ص.187

 . 21اسراء.33 ،
 . 22رد المحتار على الدر المختار ،ج ،6ص.568
 . 23العفو عن العقوبة فی فقه االس�لامی ،ص184؛ س��قوط قصاص در
نظام حقوقی اسالم و ایران ،ص.91
 . 24بدائع الصنائع ،ج ،7ص.248
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صاحبان حق عفو از قصاص
عفو به عنوان یکی از اسباب سقوط قصاص ،وقتی
اعتبار دارد که از سوی صاحبان حق عفو از قصاص که
دارای اهلیت الزم برای اعطای عفو باشند ،صورت گیرد،
بنابراين هرگاه اصحاب حق قصاص ،جانی را عفو نمایند،
به عقیده فقهای حنفیه و مالکیه ،نمیتوانند در قبال عفوی
که نمودهاند ،خونبها را از طرف جانی دریافت نمایند.
در واقع فقهای حنفیه و مالکیه عفو را فقط زمانی صادق
میدانند که گذشت بدون گرفتن خونبها صورت بگیرد.
بنابراين آنها جانی را ملزم به پرداخت دیه نمیدانند ،مگر
آنکه خود جانی پرداخت خونبها را بپذیرد؛ زیرا اولیای
دم فقط حق قصاص را دارند و آنچه نیاز به پذیرش
19
جانی دارد صلح است نه عفو.
اما به عقیده فقهای شافعیه و حنابله ،عفو میتواند مجان ًا
و مطلق ًا باشد و میتواند در مقابل خونبها صورت
گیرد؛ 20یعنی فقهای شافعیه و حنابله بین دو مورد یاد
شده فرقی قائل نیستند و معتقدند اگر اولیای دم ،به
جای قصاص تقاضای خونبها نمایند ،جانی ملزم به
پرداخت خونبها میباشد .به هر صورت فقها در اینکه
عفو یکی از اسباب سقوط قصاص به حساب میآید
و همچنين در حق عفو در قصاص عضو ،اختالفی
ندارند .در قصاص عضو ،به خاطر اینکه جنایت بر
جسم مجنی علیه وارد است ،حق قصاص و عفو ابتدائ ًا
و بالذات برای خود مجنی علیه ثابت است ،بنابراين
او در صورت حیات ،میتواند با دارا بودن شرایط آن
(عقل و بلوغ) ،حق قصاص را مطالبه و یا جانی را عفو
نماید و بعد از وفات وی ،این حق به اولیای دم تعلق
میگيرد و اولیای دم در این مورد تصمیم میگیرند که
جانی را قصاص و یا او را عفو نمایند.
فقها در اينكه اگر مجنی علیه ورثهای نداشته باشد ،این
امر بر دوش حاکم تعلق میگیرد ،نیز اختالفی ندارند.
اما در مورد اینکه صاحب ابتدايی حق قصاص نفس،

مجنی علیه است یا اولیای دم ،میان فقها اختالف نظر
وجود دارد؛ زیرا هرگاه ما حق قصاص را براي شخص
و یا افرادی ثابت نماییم ،صالحیت عفو را نیز به آن
شخص و یا آن افراد اعطا نمودهایم .به طور کلي در
این مورد دو نظریه ارائه گردیده است:
نظریه اول :حق قصاص نفس ،ابتدائ ًا متعلق به مجنی
علیه است و پس از وفات وی ،به ورثه منتقل میگردد.
مهمترین دالیل طرفداران این نظریه به شرح زیر
میباشد.
«و َم ْن ُق ِت َل َم ْظ ُلو ًما َفق َْد َج َع ْل َنا لِ َولِ ِّي ِه ُس ْل َطانًا َفلاَ
 .1آیهَ :
ُي ْس ِر ْف ِفي الْ َق ْتلِ »؛« 21و هركس مظلوم كشته شود ،به
سرپرست وى قدرتى دادهايم ،پس [او] نبايد در قتل
زيادهروى كند» .آيه فوق صرف ًا داللت بر تعلق ابتدايی
حق قصاص برای اولیای دم ندارد؛ زیرا تسلطی که در
متن آیه آمده است ،گاهی داللت بر ثبوت قصاص برای
ورثه و گاهی هم داللت بر انتقال حق قصاص به او از
طریق مورث دارد .همچنين در این آیه کلمه «جعلنا»
آمده است که در اصل وضع ،داللت بر ضرورت و
22
انتقال دارد.
 .2سبب وجوب قصاص و دیه ،مرگ نیست ،بلکه
جنایت منتهی به مرگ است .بنابراین مجنی علیه برای
تملک اموال و حقوقی که سببش در زمان حیات او
23
ایجاد گردیده است ،اهلیت الزم را دارد.
 .3صحت عفو وارث قبل از فوت مجروح استحسانی
است و از نظر قیاس مورد قبول نیست؛ 24یعنی از نظر
قیاس ،قبل از فوت مجنی علیه ،اولیای وی نمیتواند
جانی را عفو نماید؛ زیرا عفو اولیای دم در این صورت
عفو از چیزی میباشد که تا به حال مالک آن نشده است.
 .4دیه به عنوان بدل نفس ،به مقتول تعلق دارد و دیون
و وصایای او از آن کسر میگردد ،بنابراین مالک نفس
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هم کسی است که مالک عوض و دیه است .آیه َ
«أ َّن
س بِال َّن ْف ِ
س»؛« 25جان در مقابل جان» ،خصوص ًا
ال َّن ْف َ
حرف «با» كه در کلمه «بالنفس» آمده است ،برای
26
معاوضه است و این استنباط را تقویت میکند.
نظریه دوم :حق قصاص نفس ابتدائ ًا متعلق به ورثه
است .مهمترین دالیل طرفداران این نظریه به شرح
زیر میباشد:
«و َم ْن ُق ِت َل َم ْظ ُلو ًما َفق َْد َج َع ْل َنا لِ َولِ ِّي ِه
 .1در این آیه َ
ُس ْل َطانًا»؛« 27و هركس مظلوم كشته شود ،به سرپرست
وى قدرتى دادهايم» ،خداوند ابتدائ ًا و به جانشینی از
مجنی علیه ،ولی دم را مالک و صاحب حق قصاص
28
قرار داده است.
«م ْن قُتِ َل ل َ ُه قَتِ ٌ
يل فَ ُه َو ب ِ َخ ْي ِر النَّ َظ َر ْينِ :
 .2با توجه به حدیث َ
29
إِ َّما أَ ْن يُو َدى ،أَ ْو يُ َقا َد» ،خداوند اولیای مقتول را بین
گرفتن دیه و قصاص ،مخیر کرده است ،بنابراین حق
30
قصاص نفس و دیه برای اولیای دم ثابت است.
 .3حق قصاص برای تسلی خاطر اولیای مقتول است
و این تشفی برای خود مقتول بیمعنا است ،بنابراين
حق قصاص ابتدائ ًا برای اولیای دم ثابت شده است ،نه
31
برای مجنی علیه.
با مالحظه دیدگاههای فوق ،میتوان گفت :دالیل
نظریه اول نسبت به دالیل نظریه دوم قویتر به نظر
میرسد؛ زیرا قصاص و یا عفو حق مسلم مجنی علیه
است؛ زيرا هرگاه وی زنده باشد ،دیگران نمیتوانند در
تصمیمگیری او دخالت نمایند و حق تصمیمگیری از
آن او است ،ولی بعد از وفات وی ،حق تصمیمگیری
به ورثه منتقل میگردد .بنابراين حق قصاص و یا
 . 25مائده.45 ،
 . 26العفو عن العقوبة فی فقه االس�لامی ،ص190؛ س��قوط قصاص در
نظام حقوقی اسالم و ایران ،ص.92
 . 27اسراء.33 ،
 . 28مبانی تکملة المنهاج ،ج ،2ص.223
 . 29س��نن ابیداود ،ج ،4ص172؛ سنن النس��ائی ،ج ،8ص38؛ سنن
ابنماجه ،ج ،2ص.876
 . 30المحلى باآلثار ،ج ،11ص.126
 . 31بدائع الصنائع ،ج ،7ص.242

عفو ،ابتدا برای مجنی علیه ثابت میباشد و در عدم
موجودیت وی؛ یعنی بعد از وفات وی ،این حق به
اولیای دم منتقل میگردد.
اینک بعد از ذکر مقدمهاي کوتاه و نظریاتی پیرامون
صاحبان ابتدايی حق قصاص نفس ،صاحبان حق عفو
از قصاص ،که مجنی علیه ،اولیای دم و حاکم میباشند،
به ترتیب مورد بررسی قرار ميگيرند.
 )1مجنی علیه

به اتفاق همه فقها ،مجنی علیه میتواند از قصاص جانی
در جنایات ما دون النفس بگذرد ،پس هرگاه مجنی علیه
از جنایت جانی بگذرد و جراحت وارده بدون سرایت
به اعضای دیگر بهبود یابد ،این عفو وی تنفیذ است.
ولی اگر مجنی علیه جانی را از قصاص عضو عفو کند
و بعدا ً در اثر سرایت جنایت جانی وی (مجنی علیه)،
فوت نماید ،آیا حق قصاص نفس ثابت است یا خیر؟
آيا اولیای دم در صورت فوق میتوانند جانی را قصاص
نمایند؟ فقها در این مسئله اختالف نظر دارند.
به عقیده امام ابوحنفیه و پیروان او ،اگر مجنی علیه در
هنگام عفو ،کلمه «جنایت» یا «جراحت و آنچه را از
آن ناشی شود» به کار برده باشد ،عفوش صحیح است
و چیزی بر عهده قاتل بار نمیشود؛ زیرا عبارتهای
موصوف« ،قتل» را دربر داشته و این نوع عفو ،عفو از
قتل نامیده میشود .اما در صورتی که مجنی علیه در
حین عفو ،فقط لفظ «جراحت» را به کار برده و «چیزی
را که از جراحت نشئت میگیرد» ،تصریح نکرده باشد،
به عقیده امام ابوحنفیه ،این عفو صحیح نیست و جانی
مسئول قتل عمد خواهد شد ،لیکن بر اثر شبهه ،قصاص
ساقط گردیده و خونبها الزم میگردد.
به نظر ابویوسف و محمد از مذهب احناف ،عفو صحیح
بوده و مسئولیتی متوجه جانی نمیباشد؛ زیرا عفو از
جراحت ،شامل عفو از جراحت و آنچه که از آن نشئت
میگیرد ،میباشد و عفو از چیزی ،به معنی عفو از اثر
32
آن نیز هست.
 . 32همان ،ج ،7ص.249

 . 33التشریع الجنائی ،ج ،2صص164و.165
 . 34تحریر الوس��یله ،ج ،2صص551و552؛ رس��اله توضيح المسائل،
ص.79
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دیدگاه امام شافعی در این مسئله مانند دیدگاه امام
ابوحنیفه است؛ یعنی به نظر وی اگر عفو مجنی علیه
شامل جنایت و آنچه که از آن نشئت میگیرد باشد،
جانی نه مسئولیت قصاص و نه مسئولیت دیه را دارد.
ولی اگر عفو مجنی علیه تنها شامل جنایت باشد ،در
این صورت ،قصاص ساقط ،اما خونبهای قتل پابرجا
خواهد بود.
در مذهب حنابله ،در این مورد دو دیدگاه ارائه شده
است :یکي مطابق مذهب شافعی و دیگري مطابق
دیدگاه ابویوسف و محمد.
به عقیده امام مالک ،اگر عفو مجنی علیه شامل
جراحات و تبعات آن باشد ،عفو نافذ است و اگر
تنها شامل جراحت وارده باشد ،در این صورت اگر
جراحت وارده سرایت نموده و موجب مرگ مجنی
علیه شود ،جانی مسئول قتل عمد خواهد بود و در
33
صورت اتیان قسامه جانی قصاص میشود.
به عقیده فقهای امامیه ،اگر مجنی علیه جانی را عفو
نماید ،مث ً
ال جاني انگشت مجنی علیه را قطع نموده
و مجنی علیه او را از آن عفو نموده است ،این عفو
نافذ میباشد و اگر در اثر سرایت جراحت وارده کف
دست او از بین برود ،قصاص از انگشت ساقط ،ولی
در کف ثابت میشود .اما اگر مجنی علیه جانی را از
قطع دست عفو نماید و اثر جراحت وارده باعث مرگ
وی شود ،در این صورت قصاص برای اولیای مقتول
34
ثابت میشود.
با مالحظه نظریات فقها میتوان چنین گفت :اگر مجنی
علیه جانی را از عضو ایراد دیده ،عفو نماید ،چنانچه
این حق وی است ،بدون تردید عفو وی نافذ میباشد
و اگر در اثر جرح وارده عضو دیگر مجنی علیه از بین
برود ،جانی باید خونبهای آن عضو را بپردازد و اگر
منجر به مرگ وی گردد ،قصاص ساقط ،ولی خونبها
پابرجا خواهد بود؛ زیرا او ً
ال؛ جانی قصد کشتن وی

را نداشته است که در غير این صورت عمل او قتل
عمد نامیده ميشد و قصاص الزم بود .ثانی ًا؛ در اثر
شبهه قصاص ساقط شده و به خاطر اینکه خون وی
هدر نرود ،خونبها جایگزین میشود .اما اگر مجنی
علیه تصریح نموده باشد؛ یعنی از عضو ایراد دیده و
تبعات آن ،جانی را عفو نموده باشد ،به فرض اگر از
اثر جنایت وارده عضو دیگرش تلف شود و یا منجر
به مرگ وی گردد ،این عفو وی نافذ خواهد بود؛ زیرا
مجنی علیه چنانچه حق و صالحیت اعطاي عضو خود
را برای نجات شخص دیگری دارا میباشد ،حق عفو
از جنایت و اثر آن را به طریق اولی دارا خواهد بود.
مجنی علیه در صورتی حق عفو و قصاص را از دست
میدهد که صغیر و مجنون باشد و در غیر آن ،حق عفو
و قصاص عضو را به اتفاق همه فقها دارا بوده و در غیر
عضو (نفس) ،حق عفو را به عقیده برخی فقها دارد و به
عقیده برخی دیگر از فقها ندارد .اما اگر ولی دم پس از
ایراد ضرب و جرح و قبل از وفات مجنی علیه ،جانی
را عفو نماید ،این عفو اعتبار دارد یا خیر؟ در میان فقها
در این مورد دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول :عفو اولیای دم قبل از وفات مجنی علیه
اعتبار ندارد؛ زیرا ولی دم قبل از وفات مجنی علیه
چیزی را عفو نموده که مالک آن نبوده است ،به خاطر
اینکه ولی دم پس از مرگ مورث خود ،مالک حق
قصاص میشود .به عالوه دلیل فوق ،عفو از قتل
ایجاب مینماید که قتل از قبل موجود باشد.
دیدگاه دوم :عفو ولی دم قبل از وفات مجنی علیه
اعتبار دارد؛ زیرا هنگامی که جرح منجر به مرگ
مجنی علیه میگردد ،آشکار میشود که مرگ از روز
وقوع جرح به وجود آمده است ،بنابراين عفو مذكور
عفوی است که از یک حق ثابت به وجود آمده است.
اگر ایراد شود که قتل از روز وقوع جرح به وجود
نیامده است ،بلکه بعدا ً به وجود آمده ،پس چگونه قبل
از آن عفو ولی دم اعتبار دارد؟ در پاسخ به آن گفته
میشود هرچند مرگ مجنی علیه از روز ایراد و وقوع

جرح به وجود نیامده ،بلکه سبب آن ایجاد شده است،
اما سببی که منتهی به حدوث چیزی شود ،میتواند
جایگزین آن گردد ،بنابراین عفو ولی دم صحیح و الزم
35
االجرا خواهد بود.
 )2اولیای دم
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به اجماع فقها ،اولیای دم میتوانند از قصاص جانی
بگذرند و حتی انصراف از قصاص بهتر از استیفای آن
است .اما فقها در مصداق اولیای دم و اينكه چه کسانی
صالحیت عفو از قصاص نفس را دارند ،باهم اختالف
نظر دارند.
به عقیده فقهای احناف ،شافعی و احمد ،حق عفو را
کسانی دارند که حق استیفای قصاص را دارند .به
عقید ه آنان تمامی وراث نسبی و سببی ،زن و مرد،
کوچک و بزرگ حق قصاص را دارند ،بنابراين آنان
اگر شرایط عفو را داشته باشند ،میتوانند قاتل را عفو
نمایند .به عقیده فقهای مالکی ،کسانی که حق قصاص
را داشته باشند ،حق عفو را نیز دارند و آنها عبارتند از
عصبه مذکر از درجات نزدیک؛ زن وارثی که در درجه
او مرد وارثی وجود نداشته باشد یا اگر هم باشد ،فقط
با تعصب ارث میبرند 36.به عقیده فقهای امامیه ،حق
عفو از قصاص برای تمامی ورثهها ،غیر از زوج و
37
زوجه ،ثابت است.
با توجه به دیدگاههای فقها ،میتوان گفت اکثریت آنان
بر این نظرند كه هر فردي که از مقتول ارثی ببرد،
صالحیت عفو را نیز دارد ،فرق نمیکند که وراث مذکر
است یا مؤنث .بنابراين در صورت تعدد ورثه ،هرگاه
تمامی آنها اتفاق نظر داشته باشند که قاتل را قصاص
و یا عفو نمایند ،این تصمیمشان به اتفاق تمامی فقها،
عملی و نافذ خواهد شد .مشروط بر اینکه آنها اهلیت
الزم را برای عفو داشته باشند .ولی فقها در صورتي
که اولیای دم در عفو جانی توافق نداشته باشند؛ یعنی
 . 35بدائع الصنائع ،ج ،7ص248؛ تحریر الوسیله ،ج ،2ص.552
 . 36التشریع الجنائی ،ج ،2ص.159
 . 37سقوط قصاص در نظام حقوقی اسالم و ایران ،ص.121

بعضی از آنها خواهان قصاص و بعضی دیگرشان
خواهان دیه و یا خواهان عفو جانی باشند ،در اينكه
آیا عفو بعضی از آنها حق قصاص بقیه را ساقط خواهد
نمود یا خیر؟ باهم اختالف نظر دارند.
به عقیده فقهای اهلسنت ،عفو برخی از اولیای دم
مسقط قصاص از بقیه اولیای دم خواهد بود؛ یعنی
هرگاه یکی از اولیای دم جانی را عفو نمایند ،بقیه
آنها نمیتوانند قاتل را قصاص نمایند؛ زیرا قصاص
تجزیهپذیر نیست 38.اما به عقیده فقهای امامیه ،عفو
یکی از ورثه ،موجب سقوط حق قصاص از بقیه
اولیای دم نیست و بقیه اولیای دم میتوانند با پرداخت
خونبهای سهمیه کسانی که قاتل را عفو نمودهاند ،به
39
جانی ،او (جانی) را قصاص نمایند.
 )3ولی امر یا حاکم

عفو کننده باید صاحب حق قصاص باشد؛ زیرا اسقاط
حق از ناحیه کسی که صاحب حق نیست ،صحیح تلقی
نمیشود ،حال اگر انشاي عفو از جانب ولی امر و یا
حاکم صادر شود ،صحیح خواهد بود یا خیر؟ در این
مورد فقها وحدت نظر ندارند و اختالفاتی به شرح زیر
بیان شده است:
 .1ولی امر حق عفو در مقابل مال یا غیر مال را دارد؛
زیرا ولی امر ،ولی دم مجنی علیه یا مقتول است و
مانند سایر اولیای دم میتواند در مقابل دیه یا بیشتر و
یا کمتر از آن ،از قصاص گذشت کند و یا اینکه جانی
40
را به طور مجانی عفو نماید.
 .2ولی امر در صورت اقتضای مصلحت ،حق عفو از
قاتل را در مقابل دیه دارد ،ولی امکان عفو بدون اخذ
خونبها برای ولی امر امکان پذیر نیست؛ زیرا اگر ولی
امر قصاص را بدون اخذ خونبها عفو کند ،حقی را که
 . 38المه��ذب ف��ي فقة االم��ام الش��افعي ،ج ،3ص198؛ المغني ،ج،8
ص269؛ الفقه االسالمی و ادلته ،ج ،7ص.608
 . 39مسالك االفهام ،ج ،15ص239؛ جواهر الکالم ،ج ،41ص.307
 . 40العفو عن العقوبة فی فقه االس�لامی ،ص256؛ س��قوط قصاص در
نظام حقوقی اسالم و ایران ،ص.164

حدود اختیارات اولیای دم و حاکم در عفو جانی
سالمت و امنيت جامعه ،استقرار عدالت ،پاسدارى
از حقوق مردم و مقدسات آنان ،به وجود و سالمت
قوه قضائيه بستگى دارد .در صورتى كه اين قوه در
جامعهاى وجود نداشته باشد و يا اينكه افراد ناشايست
سرپرستی آن را عهدهدار باشند ،ستم و فساد رواج
مىيابد ،حقوق مردم پايمال مىشود و نظم و نظام
جامعه مختل مىگردد .بنابراین داشتن یک نظام
 . 41بدائ��ع الصنائ��ع ،ج ،7ص245؛ المهذب في فقة االمام الش��افعي،
ج ،3ص190؛ المغنی ،ج ،8صص362و363؛ وس��ائل الش��یعه ،ج،29
ص.124
 . 42بدائع الصنائع ،ج ،7ص.245

 . 43اسراء.33 ،
 . 44تفسير راستين ،ج ،2ص.298
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برای همه مسلمانان ثابت است ،اسقاط نموده است.
 .3اگر مقتول اهل داراالسالم باشد ،ولی امر حق
قصاص را ندارد و با اخذ دیه قاتل را عفو مینماید و
اما اگر مقتول اهل دارالحرب باشد ،ولی امر میتواند
استیفای قصاص یا اخذ خونبها کند؛ زیرا اگر مقتول
اهل داراالسالم باشد ،عادت ًا دارای ولی دم است،
اگرچه شناخته نشده باشد ،بنابراین والیتی برای ولی
امر نیست ،مگر اینکه ورثه مقتول از بین رفته باشند،
ولی اگر مقتول اهل دارالحرب باشد و وارد داراالسالم
گردد و مسلمان شود ،ظاهر این است که در داراالسالم
42
فاقد ولی است.
با توجه به دیدگاههایي كه در این مورد مطرح گردید،
میتوان گفت :اگر مجنی علیه و یا مقتول ،ولی دم
نداشته باشد ،به اتفاق همه فقها ،ولی دم وی ولی امر
و یا حاکم (رئیس جمهور) است ،در این صورت،
همانطور که بیان گردید ،به عقیده اکثریت قریب به
اجماع فقها ،ولی امر و یا حاکم نمیتواند جانی را
مجانی عفو نماید ،ولی در مورد قصاص و یا گرفتن
خونبها از جانی مختار است ،بنابراین ولی امر يا
حاکم در مورد مقتولي که فاقد ولی دم است ،صالحیت
قصاص و یا مصالحه با گرفتن خونبها را دارد ،اما
نميتواند مجان ًا عفو كند.
41

قانونمند ،وابسته به داشتن سیستم قضایی سالم و متعهد
میباشد ،و داشتن چنین سیستم قضایی تقاضای آن
را دارد که هیچیک از افراد ،از حدود صالحیتهای
شرعی و قانوني خود تجاوز ننمایند .هرگاه فردی به
عنوان پاسداري از ستمدیده به گرفتن انتقام از جانی
عجله نماید ،نظام کشور زیر سؤال رفته و باعث هرج
و مرج در جامعه میگردد ،بنابراين شریعت اسالم برای
ستمدیده ،اولیای وی و حاکم ،یک سری حقوقی را
وضع نموده است که هرکدام صالحیت و اختیاراتي
را در راستای استیفای حق مجنی علیه دارا میباشند.
دارا بودن آنان به این معنی نیست که همزمان همه
آنها صالحیت قصاص و یا عفو را دارند ،صالحیت
و اختیارات آنها به این معنی است که حق قصاص
و یا عفو در قدم نخست از آن مجنی علیه و در عدم
وی ،این حق برای ولی دم ثابت خواهد بود ،ولی دم
میتواند جانی را قصاص و یا او را در ازای دیه و یا
مجان ًا عفو نماید ،ولی اگر برای مقتول ،ولی دم نباشد،
به اجماع همه فقها ،ولی دم وی ،حاکم خواهد بود،
بنابراين حاکم میتواند در مورد جانی تصمیم بگیرد،
میتواند او (جانی) را قصاص و يا وی را در ازای دیه
عفو نماید ،ولی حق عفو مجانی را نزد اکثریت قریب
به اتفاق فقها ،ندارد .اما در صورتی که برای مقتول ولی
دمی وجود داشته باشد ،حاکم ،به دالیل زیر نمیتواند
جانی را عفو نماید:
 .1قصاص از جمله حقالناس میباشد ،بنابراين حق عفو
يا اجراي مجازات ،در صورت وجود اولیای دم ،منحصرا ً
در اختیار آنها خواهد بود و ولی امر و یا حاکم بدون
رضایت اولیای دم ،حق عفو مجرم را نخواهد داشت.
«و َم ْن ُق ِت َل َم ْظ ُلو ًما َفق َْد َج َع ْل َنا لِ َولِ ِّي ِه ُس ْل َطانًا
 .2در آیه َ
43
َفلاَ ُي ْس ِر ْف ِفي الْ َق ْتلِ »؛ «و هركس مظلوم كشته شود،
به سرپرست وى قدرتى دادهايم» ،از نظر فقها ،ولی،
نزديکترين وارثان و فاميلهاي مقتول ميباشد 44.امام
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مالک عصبه را ولی مقتول میداند ،اما امام ابوحنیفه و
امام شافعی و امام احمد کل ورثه را ولی به حساب
میآورند؛ مرد باشد یا زن؛ بزرگ باشد یا کوچک 45.با
توجه به اقوال فقها در تفسیر ولی ،معلوم میگردد که
کسی آن را به معنای امام یا حاکم ندانسته است.
 .2روایاتی در کتب امامیه وجود دارد كه داللت میکنند
بر اینکه امام در قصاص حق عفو ندارد ،مانند روایتی از
امام صادق(ع) که ميفرمايد« :بر امام است كه (به عنوان
قصاص) بكشد يا ديه بگيرد ،ولي حق عفو ندارد».
فقهای امامیه از این روایت نتیجه میگیرند که وقتي امام
معصوم چنين حقي نداشته باشد ،به طريق اولي ،ولي امر
غير معصوم هم ،چنين حقي نخواهد داشت.
اص ُة أَ ْق َوى ِم ْن الْوِلاَ يَ ِة
 .3طبق قاعده «الْوِلاَ يَ ُة ال ْ َخ َّ
ال ْ َعا َّم ِة» 46،در صورت اجتماع والیت عام و والیت
خاص ،والیت خاص مقدم میباشد و والیت عام با
وجود والیت خاص تأثیری نخواهد داشت و چنانچه
ولی عام تصرفی را انجام دهد ،تصرفش نافذ نخواهد
بود؛ زیرا چیزی که اشتراک کمتری داشته باشد ،تأثیر
و تمکن قویتری دارد 47.در کتاب االشباه و النظائر
در این مورد آمده است« :همچنان که ولی خاص حق
استیفای قصاص را دارد ،همچنین ،میتواند مصالحه
کند یا به صورت مجانی ،جانی را عفو نماید ،ولی امام
حق عفو ندارد .وصی مقتول نیز فقط میتواند مصالحه
48
کند و حق کشتن جانی یا عفو او را ندارد».
با توجه به دالیلي که ذکر گردید ،ولی امر و یا حاکم
جامعه ،در حقالناس ،به خصوص در قصاص ،حق
دخالت در عفو را نداشته و در این موارد فقط مجنی
علیه یا اولیای دم او حق عفو خواهند داشت .با اين
وجود برخي از فقهای امامیه با استناد به آيه شريفه
ين ِم ْن َأ ْن ُف ِس ِه ْم»؛« 49پیامبر به
«ال َّن ِب ُّي َأ ْولَى بِالْ ُمؤْ ِم ِن َ
 . 45اضواء البيان ،ج ،3ص.78
 . 46شرح القواعد الفقهيه ،ص.311
 . 47القواعد الفقهيه و تطبيقاتها في المذاهب االربعه ،ج ،1ص.488
 . 48االشباه و النظائر ،ج ،1ص.133
 . 49احزاب.6 ،

مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» ،بر اين باورند كه
در حقوقالناس نيز پيامبر و امام معصوم حق عفو را
دارند و چون آنها این حق را به عنوان حاکم جامعه در
اختیار پیامبر(ص) و امامان معصوم میدانند ،بنابراين
این حق را قابل تعمیم به حاکمان هر جامعه میشمارند.
همچنین آنها به سیره پیامبر(ص) که پس از فتح مكه
عفو عمومي اعالم كرد ،استدالل میکنند و میگویند
اين عفو شامل كساني كه مرتكب قتل مسلمانها شده
بودند نيز ميشد .نمونه بارز آن ،عفو وحشي بود كه
پيامبر(ص) بدون نظرخواهي از اولیای دم حضرت
حمزه ،وحشي را مورد عفو قرار داد .برخی نیز با قبول
قول اول مبنی بر عدم اختیار حاکم در اعطای عفو در
حقالناس ،به خاطر مصلحت جامعه و جلوگیری از
مفسده آن را جایز دانستهاند.
حسینی شیرازی میگوید« :ولي امر حق ندارد جاني
را برخالف ميل صاحب حق ،قصاص يا عفو كند ،بلكه
موظف است در صورت درخواست قصاص از سوي
ولي دم ،زمينه استيفاي حق وي را فراهم آورد ،مگر
در صورتي كه استيفاي قصاص برخالف حق جامعه
و مصلحت مسلمانان باشد .براي نمونه ،اگر قصاص
جاني موجب فتنه و جنگ با دولتي ديگر شود كه
خسارتهاي سنگين و جبرانناپذيري به جامعه اسالمي
و مسلمانان وارد كند ،ميتوان گفت كه در تزاحم حق
50
ولي دم با حق جامعه ،مصلحت عموم ترجيح دارد».
با توجه به دیدگاههايی که در مورد اختیارات ولی
امر و یا حاکم بررسی گردید ،میتوان گفت :هرگاه
ولی دم استیفای قصاص را نماید ،حاکم باید امکانات
قصاص را برای ولی دم مهیا نموده و ابزاری را که ولی
دم جانی را قصاص مینماید ،بررسی كرده و شخص
مسلطی را در امر اجرای قصاص بگمارد ،تا اینکه
مبادا موجب شکنجه و آزار اضافی جانی گردد ،اما
اگر حاکم احتمال وقوع مفسده یا فتنهای را در اجراي
قصاص تشخيص دهد که بيشتر از مصلحتی باشد که
 . 50كتاب االرث ،ج ،2ص.89

از اقامه قصاص عاید میگردد ،بهرغم وجود اولیای
دم ،او نیز حق عفو جانی را دارا خواهد بود؛ زیرا
براساس قاعده «التصرف علی الرعیة منوط بالمصلحة»
باید مصالح عمومی جامعه را در نظر بگیرد .بنابراين
گاهی ممکن است عدم اجرای مجازات و عفو مجرمان
به مصلحت جامعه باشد ،بنابراين حاکم باید مصالح
جامعه را باالتر از مصالح فرد قرار داده و جانی را
عفو نماید .چنانچه محمصانی در این مورد مینویسد:
«مطابق قاعده تحمل ضرر خاص برای دفع ضرر عام،
به نظر جمهور فقیهان ،دولت حق دخالت در زندگی
51
افراد جامعه را برای حفظ مصالح عمومی دارد».
بنابراین میتوان گفت مهمترین علت و زمینهای که
در فقه اسالمی وجود دارد و دست حاکم را در اعطای
عفو به محکومان باز میکند ،مصلحت میباشد.

 . 51فلسفه قانونگذاری در اسالم ،ص.247
 . 52بداية المجتهد و نهاية المقتصد ،ج ،4ص.186

نتیجهگیری
 .1یکی از مباحث مهم اخالقی عفو میباشد که قرآن
کریم در چندین مورد با الفاظ و تعابیر مختلف انسانها
را به آن تشویق نموده و از آنها میخواهد تا به این
زیور اخالقی خود را بیارایند و حتى در همان آياتى
كه كيفر و مجازات را براى مجرمان و گناهكاران
تشريع مىكند و مؤمنان را از خطر و زيان آنان برحذر
مىدارد ،گذشت و چشمپوشى از خطاهایشان را نيز به
عنوان يك ارزش برتر مطرح مىسازد.
 .2در جایي که خون انسان به زمین میریزد و حیات
خویش را از دست میدهد ،باز هم قرآن کریم انسانهای
بزهدیده و اولیای وی را به عفو و گذشت فرامیخواند ،از
همین جهت است که قصاص یکی از مجازاتهای تخییری
بوده و صاحبان آن ،در انتخاب قصاص و عفو مختارند.
 .3هرچند حکم اولی در قتل عمد ،قصاص بوده و
اولیای مقتول میتوانند قاتل را قصاص نمایند .ولی در
کنار آن ،شریعت اسالم راه عفو و گذشت را با گرفتن
خونبها و یا بدون آن باز گذاشته و همواره صاحبان
قصاص و اولیای مقتول را با تعبیراتی عاطفی در این
امر ترغیب و تشویق نموده است.
 .4عفو در قصاص ،هنگامی اعتبار دارد که عفو کننده
صاحب قصاص و شرایط الزم را داشته باشد .صاحبان
عفو از قصاص مجنی علیه ،اولیای دم و حاکم میباشند.
دارا بودن حق عفو به این معنی نیست که همزمان همه
آنان صاحب حق عفو باشند ،بنابراين در وجود مجنی
علیه ،اولیای دم نمیتوانند جانی را عفو نمایند؛ زیرا
 . 53الفقه علی المذاهب االربعه ،ج ،5ص.234
 . 54قراءات فقهية معاصرة ،ج ،1ص.265

67

عفو از قصاص در متون فقهی مذاهب اسالمی

تعزیر جانی بعد از عفو اولیای دم
هرگاه ولی دم ،جانی را در ازای خونبها و یا مجان ًا
عفو نماید ،آيا حاکم (رهبر ،رئیس جمهور و یا رئیس
قوه قضائیه) صالحیت مجازات تعزیری جانی را دارد
یا خیر؟ فقها در این مورد دیدگاه واحدی ندارند .به
عقیده فقهای حنفیه و مالکیه ،هرگاه ولی دم جانی را
عفو نماید ،حاکم اسالمی حق مجازات تعزیری جانی
را دارا میباشد؛ یعنی واجب است که جانی را مجازات
تعزیری نماید ،تا اینکه بار دیگر زندگی کسی را سلب
ننمايد و برای جامعه تهدیدی به وجود نيايد.
فقهای مالکی در این مورد تصریح مینمایند که حاکم
اسالمی بعد از عفو ولی دم ،جانی را باید به 100
تازیانه و یک سال حبس محكوم نماید 52.اما به عقیده
فقهای شافعی و حنبلی مجازات تعزیری جانی بعد از
عفو ولی دم واجب نمیباشد ،مگر اینکه وی مشهور به
شرور (آدمکشی ،ترورکننده ،جنایت و  )...بوده باشد،
ت حاکم اسالمی میتواند جانی را هرچند
در این صور 
بعد از عفو ولی دم هم باشد ،به حسب مصالح جامعه

مجازات نماید 53.به عقیده فقهای امامیه نیز ،حاکم حق
دارد که بعد از عفو ولی دم جانی را مجازات تعزیری
نماید 54.حاکم به عنوان صاحب مصلحت مملکت ،به
خاطر برقراری امنیت و نظم عمومی و نیز به خاطر
تنبیه افراد ،صالحیت مجازات تعزیری جانی را هرچند
بعد از عفو ولی دم هم باشد ،دارا میباشد.

ابتدائ ًا و بالذات این حق برای مجنی علیه ثابت است و
بعد از وفات مجنی علیه ،این حق به اولیای دم انتقال
میيابد ،از همین جهت است که به عقیده برخی از فقها
عفو اولیای دم قبل از وفات مجنی علیه اعتبار ندارد؛
زیرا اولیای دم قبل از وفات مجنی علیه چیزی را که
مالک آن نیستند ،عفو نمودهاند.
 .5بعد از وفات مجنی علیه ،اولیای دم حق عفو و
قصاص جانی را دارند ،ولی امر یا حاکم جامعه با

وجود اولیای دم و بدون وجود مصلحت بزرگی که
عدم انجام آن به ضرر جامعه باشد ،صالحیت عفو
جانی را ندارد .حاکم جامعه و یا قاضی به عنوان
پاسدار قانون ،بعد از عفو جانی از طرف مجنی علیه یا
اولیای دم ،در صورتي که احساس خطر كند و حبس
جانی را مصلحت جامعه تشخیص دهد ،میتواند وی
را حبس نماید.

كتابنامه
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 میرحسینی ،سید حسن ،سقوط قصاص در نظامحقوقی اسالم و ایران ،تهران ،میزان ،چاپ اول،
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