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چکیده
عفو در سقوط قصاص هنگامی اعتبار دارد كه عفو كننده صاحب قصاص و شرايط الزم را داشته باشد، بنابراين 
عفو مجنون، صغير و يا عفو اشخاص فضولی به اتفاق همه فقها در سقوط قصاص اعتبار ندارد. فقها اتفاق نظر 
دارند كه صاحبان عفو از قصاص، مجنی عليه و اوليای دم هستند كه هرگاه برای مقتول، ولی دمی وجود نداشته 
باشد، ولی دم وی، حاكم جامعه می باشد. اما در خصوص عفو برخی از اوليای دم در سقوط قصاص و نيز عفو 
حاك��م در ص��ورت وجود اوليای دم، باهم اختالف نظر دارند. به عقي��ده فقهای اماميه، عفو برخی از اوليای دم 
در س��قوط قصاص اعتباری ندارد و بقيه اوليای دم می توانند با دادن س��هميه كسانی كه جانی را عفو نموده اند، 
او را قصاص نمايند. اما به عقيده فقهای اهل س��نت، عفو برخی از اوليای دم در س��قوط قصاص اعتبار دارد و 
حق قصاص بقيه اوليای دم را اس��قاط خواهد نمود؛ عمده دليل آنها اين اس��ت كه قصاص تجزيه بردار نيست؛ 
يعنی نمی توان جانی را هم قصاص نمود و هم زنده گذاش��ت. به عقيده اكثريت فقها، عفو جانی از طرف حاكم 
جامعه، بدون اخذ خون بها، اعتبار ندارد، بلكه عفو وی، وقتی نافذ و معتبر خواهد بود كه به عنوان »وارث من 
ال وارث ل��ه« ب��ا اخذ خون بها جانی را عفو نماي��د. اما عده ای از فقها به حاكم جامعه اجازه عفو جانی را حتی 
در صورت وجود اوليای دم نيز داده اند، مش��روط بر اينكه حاكم جامعه احتمال وقوع مفس��ده و فتنه ای را در 
اجرای قصاص تش��خيص دهد، در چنين حالتی، وی می تواند حت��ی در صورت وجود اوليای دم و بدون اخذ 

خون بها، جانی را عفو نمايد.

کلیدواژه ها: قتل، قصاص، عفو، مجنی علیه، ولی دم، حاکم.

عفو از قصاص در متون فقهی مذاهب اسالمی

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال نهم/ دوره جدید/ شماره36 / تابستان 1393

صص 69-58
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مقدمه
زندگی در فضای آرام و دور از خشونت و پرخاشگری، 
تقاضای آن را دارد كه انسانها در برابر بعضی از لغزشها 
را  آنها  و  نموده  چشم پوشی  همنوعانشان  گناهان  و 
پاره اي  در  اسالم  مقدس  دين  دهند.  قرار  عفو  مورد 
دارد، در همان جرايم  كه مجازات سنگينی  از جرايم 
تشويق  گذشت  و  عفو  به  را  وی  اوليای  و  متضرر 
بيان چگونگی حكم  از  به عنوان مثال پس  می نمايد، 
َباٌع  قصاص می فرمايد: »َفَمْن ُعِفَي لَُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتِّ
از  كسی   اگر  »پس   بِِإْحَساٍن«؛1  ِإلَْيِه  َوَأَداٌء  بِالَْمْعُروِف 
از  )و  گيرد  قرار  عفو  مورد  خود  )دينی(  برادر  سوی 
قصاص او صرف نظر شود(، بايد از راه پسنديده پيروی 
كند و )ديه را( با نيكی به عفو كننده بپردازد«. در اين 
كه  می نمايد  ترغيب  و  تشويق  را  مؤمنان  آيه خداوند 
قاتل را عفو نمايند.2 همچنين در آيه ديگر می فرمايد: 
از  هركس  »پس  لَُه«؛3  َكفَّاَرٌة  َفُهَو  بِِه  َق  َتَصدَّ »َفَمْن 
قصاص بگذرد، پس آن كفاره ]گناهان [ او خواهد بود«. 
همچنين در آيات متعددی چون 134 آل عمران، 199 
اعراف و 43 شوری، به عفو و گذشت ترغيب و تشويق 
نموده و حتی مزد عفو كننده را به عهده خود گذاشته 
ُيِحبُّ  َل  ِإنَُّه  اهلِل  َعَلى  َفَأْجُرُه  َوَأْصَلَح  َعَفا  است: »َفَمْن 
كند،  نيكوكاری  و  درگذرد  الِِميَن«؛4 »پس هركس  الظَّ
پاداش او بر ]عهده [ خداست. به راستی او ستمگران را 

دوست نمی دارد«.
عالوه بر آيات، احاديث گهربار پيامبر)ص( نيز انسانها 
را به عفو و گذشت فرامی خواند. در روايتي آمده است: 
»هرگز در مرافعه ای كه متضمن قصاص باشد، نديدم كه 
پيامبر)ص( قبل از اينكه به عفو سفارش دهد، قصاص 
پيامبر)ص(  ديگري  روايت  در  نيز  باشد«.5  نموده 
و  است  بخشنده  و  كننده  عفو  »خداوند  مي فرمايد: 

1 . بقره، 178.
2 . تيسير الكريم الرحمن، ص84.

3 . مائده، 45.
4 . شوری، 40.

5 . سنن ابی داود، ج4، ص169؛ سنن النسائی، ج8، ص37.

بخشنده و عفو كننده را دوست دارد«.6
آيات و روايات فوق بيانگر آن است كه عفو در قاموس 
اسالم از جايگاه وااليي برخوردار است. هرچند كيفر 
قصاص  صاحبان  ولی  می باشد،  قصاص  عمد  قتل 
می توانند جانی را عفو نمايند؛ يعنی قصاص و عفو در 

موازی هم تشريع گرديده است.
با توجه به اين مهم، فقها در اينكه عفو از جمله موارد 
ساقط كننده قصاص به شمار می رود، اختالفی ندارند، 
اما در مواردی همانند مصاديق اوليای دم كه صالحيت 
عفو را داشته باشند و عفو مجنی عليه قبل از وفاتش 
و يا عفو اوليای دم قبل از وفات مجنی عليه و برخی 
موضوعات مرتبط ديگر، باهم اختالف نظر دارند كه در 
اين مقاله ديدگاههای آنان بررسی و سپس ديدگاه برتر 

از ميان اين نظريات معرفی می شود.

مفهوم شناسي
1( قصاص

به  و  اشتقاق گرديده  ماده قصص  از  لغت  در  قصاص 
در  می باشد.7  قود  و  قصه  مساواۀ،  قطع،  تتبع،  معنی 
فقها قود را قصاص گويند و قود در  اصطالح تمامی 
لغت يعنی كشتن و قصاص نمودن قاتل به سبب قتلي 
كه انجام داده است.8 عبدالقادر عوده قصاص را چنين 
تعريف می نمايد: »قصاص آن است كه مجرم بايد مشابه 
و همانند عمل خود، مجازات ببيند«.9 محمدجواد مغينه 
اصطالح  در  »قصاص  می نويسد:  قصاص  تعريف  در 
عبارت است از اينكه مجنی عليه، حق خود را مانند 

تعّدی كه به او شده است، از تعّدی كننده بستاند«.10
می توان  را  قصاص  فوق،  تعاريف  داشتن  نظر  در  با 
واكنش  از  است  عبارت  قصاص  نمود:  تعريف  چنين 

6 . االحس��ان ف��ي تقريب صحي��ح ابن حبان، ج10، ص250؛ الس��نن 
الكبری، ج8، ص575.

7 . ر.ك: معجم مقاييس اللغۀ، ج5، ص11؛ لس��ان العرب، ج7، ص73؛ 
قاموس قرآن، ج6، ص12؛ المفردات فی غريب القرآن، ص672.

8 . لسان العرب، ج3، ص372.
9 . التشريع الجنائی، ج2، ص92.

10 . فقه االمام الجعفری الصادق، ج6، ص306.
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عبارت  به  آن.  مانند  به  جنايت  برابر  در  دادن  نشان 
قصاص  را  جرمش  تناسب  به  مجرم  مجازات  ديگر، 

گويند.
2( عفو

عفو در لغت به معنای گذشت از گناه و ترك مجازات،11 
محو اآلثار،12 بخشيدن از گناه،13 قصد گرفتن چيزی،14 
صرف نظر كردن و رها كردن15 می باشد. در اصطالح، 
بهترين  است.  گرديده  ارائه  عفو  از  متعددی  تعاريف 
تعريفي كه می توان برای عفو بيان نمود، عبارت است 
ذمه  ابرای  و  آن  صاحب  سوی  از  حق  »اسقاط  از: 
يا  باشد  قصاص  حق  آن  اينكه  از  اعم  مقابل  طرف 

خسارت«.16

عفو در قصاص
عفو و گذشت يكی از اصول اساسی دين مقدس اسالم، 
از واالترين ارزشهای اخالقی و انسانی و نشانه تعالی 
روح و عظمت شخصيت آدمی است. اين واژه می تواند 
افراد متخاصم و ناراضی را در گرد هم جمع كند و ميان 
آنان ارتباط برقرار سازد و آرامش روحی و روانی را 
به آنها برگرداند و دشمنی و كينه ها را از آنها دور نمايد. 
قرآن كريم همواره پيروان خويش را به عفو و گذشت 
دعوت و از دشمنی و عداوت برحذر نموده است. حتی 
حيات  و  می ريزد  زمين  به  انسان  خون  كه  جايي  در 
خويش را از دست می دهد، باز هم قرآن كريم مجنی 
فرامی خواند.  بخشش  و  عفو  به  را  دم  اوليای  و  عليه 
مجازاتهای  از  يكی  قصاص  كه  است  جهت  همين  از 
و  قصاص  انتخاب  در  آن،  صاحبان  و  بوده  تخييری 
عفو مختارند. هرچند حكم اولی در قتل عمد قصاص 
بوده و اوليای مقتول می توانند قاتل را قصاص نمايند، 

11 . لسان العرب، ج15، ص72.
12 . همان.

13 . مجمع البحرين، ج1، ص299.
14 . المفردات فی غريب القرآن، ص574.

15 . معجم مقاييس اللغۀ، ج4، ص67.
16 . احياء علوم الدين، ج3، ص182.

ولی در كنار آن، همان طور كه بيان گرديد، قرآن كريم 
راه عفو و گذشت را با گرفتن خون بها و يا بدون آن 
باز گذاشته و همواره صاحبان قصاص و اوليای مقتول 
تشويق  و  ترغيب  امر  اين  در  عاطفی  تعبيرات  با  را 
نموده است و می فرمايد: »َفَمْن ُعِفَي لَُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء 
َباٌع بِالَْمْعُروِف َوَأَداٌء ِإلَْيِه بِِإْحَساٍن َذلَِك َتْخِفيٌف ِمْن  َفاتِّ
ُكْم َوَرْحَمٌة َفَمِن اْعَتَدى بَْعَد َذلَِك َفَلُه َعَذاٌب َألِيٌم«؛17  َربِّ
ولّی  ]يعنی  اش  ]دينی [  برادر  جانب  از  كه  »هركس 
شود،  گذشت  او  به  قصاص [  ]از حق  چيزی  مقتول [، 
پيروی  پسنديده  به طور  مقتول [  ولّی  از گذشت  ]بايد 
كند، و با ]رعايت [ احسان، ]خون بها را[ به او بپردازد. 
پروردگار شماست؛  از  و رحمتی  تخفيف  ]حكم [  اين 
پس هركس، بعد از آن از اندازه درگذرد، وی را عذابی 

دردناك است«.
كه  می شود  استفاده  مباركه  آيه  در  »اخيه«  واژه  از 
قرآن، رشته برادری را در ميان مسلمانان به اندازه ای 
مستحكم می داند كه حتی بعد از ريختن خون به ناحق، 
باز هم اين رشته برقرار است. از اين رو، برای تحريك 
عواطف اوليای مقتول، آنها را برادران قاتل معرفی، و 
با اين تعبير، آنان را به عفو و مدارا تشويق می نمايد.18

وجود  مورد  اين  در  كه  رواياتي  و  آيات  به  توجه  با 
دارد، هرگاه كسی بعد از عفو جانی، او را مورد تجاوز 
قرار دهد، برايش عذابي دردناك خواهد بود، بنابراين 
اگر عفو از سوی صاحب حق قصاص، كه دارای اهليت 
مجازات  گيرد،  باشد، صورت  عفو  اعطای  برای  الزم 
فوراً  عضو  قصاص  يا  نفس  قصاص  از  اعم  قصاص 
ساقط می گردد و ولی دم سلطه و اختياری را كه نسبت 
دست  از  دارد،  قصاص  انجام  با  رابطه  در  جانی  به 
اعمال  جمله  از  عفو  كه  داد  تذكر  بايد  البته  می دهد. 
حقوقی يك طرفه بوده و نيازی به قبولی طرف مقابل 

ندارد؛ يعنی تنها به اراده صاحب حق تحقق می يابد.

17 . بقره، 178.
18 . الميزان، ج1، ص432.
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صاحبان حق عفو از قصاص
وقتی  قصاص،  سقوط  اسباب  از  يكی  عنوان  به  عفو 
اعتبار دارد كه از سوی صاحبان حق عفو از قصاص كه 
دارای اهليت الزم برای اعطای عفو باشند، صورت گيرد، 
بنابراين هرگاه اصحاب حق قصاص، جانی را عفو نمايند، 
به عقيده فقهای حنفيه و مالكيه، نمی توانند در قبال عفوی 
كه نموده اند، خون بها را از طرف جانی دريافت نمايند. 
در واقع فقهای حنفيه و مالكيه عفو را فقط زمانی صادق 
می دانند كه گذشت بدون گرفتن خون بها صورت بگيرد. 
بنابراين آنها جانی را ملزم به پرداخت ديه نمی دانند، مگر 
آنكه خود جانی پرداخت خون بها را بپذيرد؛ زيرا اوليای 
پذيرش  به  نياز  آنچه  و  دارند  را  قصاص  فقط حق  دم 

جانی دارد صلح است نه عفو.19
اما به عقيده فقهای شافعيه و حنابله، عفو می تواند مجانًا 
صورت  خون بها  مقابل  در  می تواند  و  باشد  مطلقًا  و 
گيرد؛20 يعنی فقهای شافعيه و حنابله بين دو مورد ياد 
به  دم،  اوليای  اگر  معتقدند  و  نيستند  قائل  فرقی  شده 
به  ملزم  نمايند، جانی  تقاضای خون بها  جای قصاص 
پرداخت خون بها می باشد. به هر صورت فقها در اينكه 
عفو يكی از اسباب سقوط قصاص به حساب می آيد 
اختالفی  عضو،  قصاص  در  عفو  حق  در  همچنين  و 
بر  جنايت  اينكه  خاطر  به  عضو،  قصاص  در  ندارند. 
جسم مجنی عليه وارد است، حق قصاص و عفو ابتدائًا 
بنابراين  ثابت است،  برای خود مجنی عليه  بالذات  و 
او در صورت حيات، می تواند با دارا بودن شرايط آن 
)عقل و بلوغ(، حق قصاص را مطالبه و يا جانی را عفو 
نمايد و بعد از وفات وی، اين حق به اوليای دم تعلق 
می گيرد و اوليای دم در اين مورد تصميم می گيرند كه 

جانی را قصاص و يا او را عفو نمايند.
فقها در اينكه اگر مجنی عليه ورثه ای نداشته باشد، اين 
امر بر دوش حاكم تعلق می گيرد، نيز اختالفی ندارند. 
اما در مورد اينكه صاحب ابتدايی حق قصاص نفس، 
19 . ر.ك: بدائع الصنائع، ج7، ص247؛ حاش��يۀ الدسوقي علی الشرح 

الكبير، ج4، ص239.
20 . االقناع في فقه االمام احمد بن حنبل، ج4، ص187.

مجنی عليه است يا اوليای دم، ميان فقها اختالف نظر 
وجود دارد؛ زيرا هرگاه ما حق قصاص را براي شخص 
و يا افرادی ثابت نماييم، صالحيت عفو را نيز به آن 
شخص و يا آن افراد اعطا نموده ايم. به طور كلي در 

اين مورد دو نظريه ارائه گرديده است:
ابتدائًا متعلق به مجنی  نظريه اول: حق قصاص نفس، 
عليه است و پس از وفات وی، به ورثه منتقل می گردد. 
زير  شرح  به  نظريه  اين  طرف داران  داليل  مهم ترين 

می باشد.
 ًَ ِه ُسْلَطانًا َف 1. آيه: »َوَمْن ُقِتَل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلَنا لَِولِيِّ
ُيْسِرْف ِفي الَْقْتِل«؛21 »و هركس مظلوم كشته شود، به 
نبايد در قتل  ]او[  سرپرست وی قدرتی داده ايم، پس 
زياده روی كند«. آيه فوق صرفًا داللت بر تعلق ابتدايی 
حق قصاص برای اوليای دم ندارد؛ زيرا تسلطی كه در 
متن آيه آمده است، گاهی داللت بر ثبوت قصاص برای 
ورثه و گاهی هم داللت بر انتقال حق قصاص به او از 
طريق مورث دارد. همچنين در اين آيه كلمه »جعلنا« 
و  ضرورت  بر  داللت  وضع،  اصل  در  كه  است  آمده 

انتقال دارد.22
بلكه  نيست،  مرگ  ديه،  و  قصاص  وجوب  سبب   .2
جنايت منتهی به مرگ است. بنابراين مجنی عليه برای 
او  اموال و حقوقی كه سببش در زمان حيات  تملك 

ايجاد گرديده است، اهليت الزم را دارد.23
3. صحت عفو وارث قبل از فوت مجروح استحسانی 
است و از نظر قياس مورد قبول نيست؛24 يعنی از نظر 
نمی تواند  اوليای وی  عليه،  مجنی  فوت  از  قبل  قياس، 
جانی را عفو نمايد؛ زيرا عفو اوليای دم در اين صورت 
عفو از چيزی می باشد كه تا به حال مالك آن نشده است.

4. ديه به عنوان بدل نفس، به مقتول تعلق دارد و ديون 
و وصايای او از آن كسر می گردد، بنابراين مالك نفس 

21 . اسراء، 33.
22 . رد المحتار علی الدر المختار، ج6، ص568.

23 . العفو عن العقوبۀ فی فقه االس��المی، ص184؛ س��قوط قصاص در 
نظام حقوقی اسالم و ايران، ص91.
24 . بدائع الصنائع، ج7، ص248.
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هم كسی است كه مالك عوض و ديه است. آيه »َأنَّ 
خصوصًا  جان«،  مقابل  در  »جان  بِالنَّْفِس«؛25  النَّْفَس 
برای  است،  آمده  »بالنفس«  كلمه  در  كه  »با«  حرف 

معاوضه است و اين استنباط را تقويت می كند.26
ورثه  به  متعلق  ابتدائًا  نفس  قصاص  حق  دوم:  نظريه 
به شرح  نظريه  اين  مهم ترين داليل طرف داران  است. 

زير می باشد:
ِه  لَِولِيِّ َجَعْلَنا  َفَقْد  َمْظُلوًما  ُقِتَل  »َوَمْن  آيه  اين  در   .1
ُسْلَطانًا«؛27 »و هركس مظلوم كشته شود، به سرپرست 
وی قدرتی داده ايم«، خداوند ابتدائًا و به جانشينی از 
مجنی عليه، ولی دم را مالك و صاحب حق قصاص 

قرار داده است.28
2. با توجه به حديث »َمْن قُتَِل لَُه قَتِيٌل فَُهَو بَِخْيِر النََّظَريِْن: 
إِمَّا أَْن يُوَدی، أَْو يَُقاَد«،29 خداوند اوليای مقتول را بين 
بنابراين حق  است،  كرده  مخير  و قصاص،  ديه  گرفتن 

قصاص نفس و ديه برای اوليای دم ثابت است.30
3. حق قصاص برای تسلی خاطر اوليای مقتول است 
بنابراين  است،  بی معنا  مقتول  برای خود  تشفی  اين  و 
حق قصاص ابتدائًا برای اوليای دم ثابت شده است، نه 

برای مجنی عليه.31
داليل  گفت:  می توان  فوق،  ديدگاههای  مالحظه  با 
نظر  به  قوی تر  دوم  نظريه  به داليل  نسبت  اول  نظريه 
می رسد؛ زيرا قصاص و يا عفو حق مسلم مجنی عليه 
است؛ زيرا هرگاه وی زنده باشد، ديگران نمی توانند در 
از  نمايند و حق تصميم گيری  او دخالت  تصميم گيری 
آن او است، ولی بعد از وفات وی، حق تصميم گيری 
يا  و  قصاص  حق  بنابراين  می گردد.  منتقل  ورثه  به 

25 . مائده، 45.
26 . العفو عن العقوبۀ فی فقه االس��المی، ص190؛ س��قوط قصاص در 

نظام حقوقی اسالم و ايران، ص92.
27 . اسراء، 33.

28 . مبانی تكملۀ المنهاج، ج2، ص223.
29 . س��نن ابی داود، ج4، ص172؛ سنن النس��ائی، ج8، ص38؛ سنن 

ابن ماجه، ج2، ص876.
30 . المحلی باآلثار، ج11، ص126.

31 . بدائع الصنائع، ج7، ص242.

ثابت می باشد و در عدم  برای مجنی عليه  ابتدا  عفو، 
به  حق  اين  وی،  وفات  از  بعد  يعنی  وی؛  موجوديت 

اوليای دم  منتقل می گردد.
پيرامون  نظرياتی  و  كوتاه  مقدمه اي  ذكر  از  بعد  اينك 
صاحبان ابتدايی حق قصاص نفس، صاحبان حق عفو 
از قصاص، كه مجنی عليه، اوليای دم و حاكم می باشند، 

به ترتيب مورد بررسی قرار مي گيرند.
1( مجنی علیه

به اتفاق همه فقها، مجنی عليه می تواند از قصاص جانی 
در جنايات ما دون النفس بگذرد، پس هرگاه مجنی عليه 
از جنايت جانی بگذرد و جراحت وارده بدون سرايت 
تنفيذ است.  اين عفو وی  يابد،  بهبود  به اعضای ديگر 
ولی اگر مجنی عليه جانی را از قصاص عضو عفو كند 
و بعداً در اثر سرايت جنايت جانی وی )مجنی عليه(، 
فوت نمايد، آيا حق قصاص نفس ثابت است يا خير؟ 
آيا اوليای دم در صورت فوق می توانند جانی را قصاص 

نمايند؟ فقها در اين مسئله اختالف نظر دارند.
به عقيده امام ابوحنفيه و پيروان او، اگر مجنی عليه در 
هنگام عفو، كلمه »جنايت« يا »جراحت و آنچه را از 
آن ناشی شود« به كار برده باشد، عفوش صحيح است 
عبارتهای  زيرا  نمی شود؛  بار  قاتل  عهده  بر  چيزی  و 
موصوف، »قتل« را دربر داشته و اين نوع عفو، عفو از 
قتل ناميده می شود. اما در صورتی كه مجنی عليه در 
حين عفو، فقط لفظ »جراحت« را به كار برده و »چيزی 
را كه از جراحت نشئت می گيرد«، تصريح نكرده باشد، 
به عقيده امام ابوحنفيه، اين عفو صحيح نيست و جانی 
مسئول قتل عمد خواهد شد، ليكن بر اثر شبهه، قصاص 

ساقط گرديده و خون بها الزم می گردد.
به نظر ابويوسف و محمد از مذهب احناف، عفو صحيح 
بوده و مسئوليتی متوجه جانی نمی باشد؛ زيرا عفو از 
جراحت، شامل عفو از جراحت و آنچه كه از آن نشئت 
می گيرد، می باشد و عفو از چيزی، به معنی عفو از اثر 

آن نيز هست.32

32 . همان، ج7، ص249.
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امام  ديدگاه  مانند  مسئله  اين  در  شافعی  امام  ديدگاه 
ابوحنيفه است؛ يعنی به نظر وی اگر عفو مجنی عليه 
شامل جنايت و آنچه كه از آن نشئت می گيرد باشد، 
جانی نه مسئوليت قصاص و نه مسئوليت ديه را دارد. 
ولی اگر عفو مجنی عليه تنها شامل جنايت باشد، در 
اين صورت، قصاص ساقط، اما خون بهای قتل پابرجا 

خواهد بود.
در مذهب حنابله، در اين مورد دو ديدگاه ارائه شده 
مطابق  ديگري  و  شافعی  مذهب  مطابق  يكي  است: 

ديدگاه ابويوسف و محمد.
شامل  عليه  مجنی  عفو  اگر  مالك،  امام  عقيده  به 
اگر  و  است  نافذ  عفو  باشد،  آن  تبعات  و  جراحات 
اگر  اين صورت  در  باشد،  وارده  شامل جراحت  تنها 
مجنی  مرگ  موجب  و  نموده  سرايت  وارده  جراحت 
در  و  بود  خواهد  عمد  قتل  مسئول  جانی  شود،  عليه 

صورت اتيان قسامه جانی قصاص می شود.33
اماميه، اگر مجنی عليه جانی را عفو  به عقيده فقهای 
نموده  قطع  را  عليه  مجنی  انگشت  جاني  مثاًل  نمايد، 
اين عفو  است،  نموده  از آن عفو  را  او  و مجنی عليه 
نافذ می باشد و اگر در اثر سرايت جراحت وارده كف 
دست او از بين برود، قصاص از انگشت ساقط، ولی 
در كف ثابت می شود. اما اگر مجنی عليه جانی را از 
قطع دست عفو نمايد و اثر جراحت وارده باعث مرگ 
وی شود، در اين صورت قصاص برای اوليای مقتول 

ثابت می شود.34
با مالحظه نظريات فقها می توان چنين گفت: اگر مجنی 
عليه جانی را از عضو ايراد ديده، عفو نمايد، چنانچه 
اين حق وی است، بدون ترديد عفو وی نافذ می باشد 
و اگر در اثر جرح وارده عضو ديگر مجنی عليه از بين 
برود، جانی بايد خون بهای آن عضو را بپردازد و اگر 
منجر به مرگ وی گردد، قصاص ساقط، ولی خون بها 
كشتن وی  قصد  اواًل؛ جانی  زيرا  بود؛  پابرجا خواهد 

33 . التشريع الجنائی، ج2، صص164و165.
34 . تحرير الوس��يله، ج2، صص551و552؛ رس��اله توضيح المسائل، 

ص79.

قتل  او  عمل  اين صورت  غير  در  كه  است  نداشته  را 
اثر  در  ثانيًا؛  بود.  الزم  قصاص  و  مي شد  ناميده  عمد 
شبهه قصاص ساقط شده و به خاطر اينكه خون وی 
مجنی  اگر  اما  می شود.  جايگزين  نرود، خون بها  هدر 
ايراد ديده و  از عضو  يعنی  باشد؛  نموده  عليه تصريح 
تبعات آن، جانی را عفو نموده باشد، به فرض اگر از 
اثر جنايت وارده عضو ديگرش تلف شود و يا منجر 
به مرگ وی گردد، اين عفو وی نافذ خواهد بود؛ زيرا 
مجنی عليه چنانچه حق و صالحيت اعطاي عضو خود 
را برای نجات شخص ديگری دارا می باشد، حق عفو 
از جنايت و اثر آن را به طريق اولی دارا خواهد بود. 
مجنی عليه در صورتی حق عفو و قصاص را از دست 
می دهد كه صغير و مجنون باشد و در غير آن، حق عفو 
و قصاص عضو را به اتفاق همه فقها دارا بوده و در غير 
عضو )نفس(، حق عفو را به عقيده برخی فقها دارد و به 
عقيده برخی ديگر از فقها ندارد. اما اگر ولی دم پس از 
ايراد ضرب و جرح و قبل از وفات مجنی عليه، جانی 
را عفو نمايد، اين عفو اعتبار دارد يا خير؟ در ميان فقها 

در اين مورد دو ديدگاه وجود دارد:
ديدگاه اول: عفو اوليای دم قبل از وفات مجنی عليه 
عليه  مجنی  وفات  از  قبل  دم  ولی  زيرا  ندارد؛  اعتبار 
چيزی را عفو نموده كه مالك آن نبوده است، به خاطر 
مالك حق  مورث خود،  مرگ  از  پس  دم  ولی  اينكه 
قتل  از  عفو  فوق،  دليل  عالوه  به  می شود.  قصاص 

ايجاب می نمايد كه قتل از قبل موجود باشد.
عليه  مجنی  وفات  از  قبل  دم  ولی  عفو  دوم:  ديدگاه 
مرگ  به  منجر  جرح  كه  هنگامی  زيرا  دارد؛  اعتبار 
مجنی عليه می گردد، آشكار می شود كه مرگ از روز 
وقوع جرح به وجود آمده است، بنابراين عفو مذكور 
عفوی است كه از يك حق ثابت به وجود آمده است. 
وجود  به  جرح  وقوع  روز  از  قتل  كه  شود  ايراد  اگر 
نيامده است، بلكه بعداً به وجود آمده، پس چگونه قبل 
از آن عفو ولی دم اعتبار دارد؟ در پاسخ به آن گفته 
می شود هرچند مرگ مجنی عليه از روز ايراد و وقوع 
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جرح به وجود نيامده، بلكه سبب آن ايجاد شده است، 
می تواند  شود،  چيزی  حدوث  به  منتهی  كه  سببی  اما 
جايگزين آن گردد، بنابراين عفو ولی دم صحيح و الزم 

االجرا خواهد بود.35
2( اولیای دم

از قصاص جانی  دم می توانند  اوليای  فقها،  اجماع  به 
بگذرند و حتی انصراف از قصاص بهتر از استيفای آن 
است. اما فقها در مصداق اوليای دم و اينكه چه كسانی 
صالحيت عفو از قصاص نفس را دارند، باهم اختالف 

نظر دارند.
به عقيده فقهای احناف، شافعی و احمد، حق عفو را 
به  دارند.  را  قصاص  استيفای  حق  كه  دارند  كسانی 
مرد،  و  زن  سببی،  و  نسبی  وراث  تمامی  آنان  عقيده  
بنابراين آنان  كوچك و بزرگ حق قصاص را دارند، 
اگر شرايط عفو را داشته باشند، می توانند قاتل را عفو 
نمايند. به عقيده فقهای مالكی، كسانی كه حق قصاص 
را داشته باشند، حق عفو را نيز دارند و آنها عبارتند از 
عصبه مذكر از درجات نزديك؛ زن وارثی كه در درجه 
او مرد وارثی وجود نداشته باشد يا اگر هم باشد، فقط 
با تعصب ارث می برند.36 به عقيده فقهای اماميه، حق 
و  زوج  از  غير  ورثه ها،  تمامی  برای  قصاص  از  عفو 

زوجه، ثابت است.37
با توجه به ديدگاههای فقها، می توان گفت اكثريت آنان 
ببرد،  ارثی  مقتول  از  كه  فردي  هر  كه  نظرند  اين  بر 
صالحيت عفو را نيز دارد، فرق نمی كند كه وراث مذكر 
است يا مؤنث. بنابراين در صورت تعدد ورثه، هرگاه 
تمامی آنها اتفاق نظر داشته باشند كه قاتل را قصاص 
و يا عفو نمايند، اين تصميمشان به اتفاق تمامی فقها، 
عملی و نافذ خواهد شد. مشروط بر اينكه آنها اهليت 
الزم را برای عفو داشته باشند. ولی فقها در صورتي 
كه اوليای دم در عفو جانی توافق نداشته باشند؛ يعنی 

35 . بدائع الصنائع، ج7، ص248؛ تحرير الوسيله، ج2، ص552.
36 . التشريع الجنائی، ج2، ص159.

37 . سقوط قصاص در نظام حقوقی اسالم و ايران، ص121.

ديگرشان  بعضی  و  قصاص  خواهان  آنها  از  بعضی 
خواهان ديه و يا خواهان عفو جانی باشند، در اينكه 
آيا عفو بعضی از آنها حق قصاص بقيه را ساقط خواهد 

نمود يا خير؟ باهم اختالف نظر دارند.
دم  اوليای  از  برخی  عفو  اهل سنت،  فقهای  عقيده  به 
يعنی  بود؛  خواهد  دم  اوليای  بقيه  از  قصاص  مسقط 
بقيه  نمايند،  عفو  را  جانی  دم  اوليای  از  يكی  هرگاه 
قصاص  زيرا  نمايند؛  قصاص  را  قاتل  نمی توانند  آنها 
عفو  اماميه،  فقهای  عقيده  به  اما  نيست.38  تجزيه پذير 
بقيه  از  قصاص  حق  سقوط  موجب  ورثه،  از  يكی 
اوليای دم نيست و بقيه اوليای دم می توانند با پرداخت 
خون بهای سهميه  كسانی كه قاتل را عفو نموده اند، به 

جانی، او )جانی( را قصاص نمايند.39
3( ولی امر یا حاکم

عفو كننده بايد صاحب حق قصاص باشد؛ زيرا اسقاط 
حق از ناحيه كسی كه صاحب حق نيست، صحيح تلقی 
نمی شود، حال اگر انشاي عفو از جانب ولی امر و يا 
حاكم صادر شود، صحيح خواهد بود يا خير؟ در اين 
مورد فقها وحدت نظر ندارند و اختالفاتی به شرح زير 

بيان شده است:
1. ولی امر حق عفو در مقابل مال يا غير مال را دارد؛ 
و  است  مقتول  يا  عليه  مجنی  دم  ولی  امر،  ولی  زيرا 
مانند ساير اوليای دم می تواند در مقابل ديه يا بيشتر و 
يا كمتر از آن، از قصاص گذشت كند و يا اينكه جانی 

را به طور مجانی عفو نمايد.40
2. ولی امر در صورت اقتضای مصلحت، حق عفو از 
قاتل را در مقابل ديه دارد، ولی امكان عفو بدون اخذ 
خون بها برای ولی امر امكان پذير نيست؛ زيرا اگر ولی 
امر قصاص را بدون اخذ خون بها عفو كند، حقی را كه 

38 . المه��ذب ف��ي فقۀ االم��ام الش��افعي، ج3، ص198؛ المغني، ج8، 
ص269؛ الفقه االسالمی و ادلته، ج7، ص608.

39 . مسالك االفهام ، ج15، ص239؛ جواهر الكالم، ج41، ص307.
40 . العفو عن العقوبۀ فی فقه االس��المی، ص256؛ س��قوط قصاص در 

نظام حقوقی اسالم و ايران، ص164.
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برای همه مسلمانان ثابت است، اسقاط نموده است.41
حق  امر  ولی  باشد،  داراالسالم  اهل  مقتول  اگر   .3
قصاص را ندارد و با اخذ ديه قاتل را عفو می نمايد و 
اما اگر مقتول اهل دارالحرب باشد، ولی امر می تواند 
استيفای قصاص يا اخذ خون بها كند؛ زيرا اگر مقتول 
است،  دم  ولی  دارای  عادتًا  باشد،  داراالسالم  اهل 
اگرچه شناخته نشده باشد، بنابراين واليتی برای ولی 
امر نيست، مگر اينكه ورثه مقتول از بين رفته باشند، 
ولی اگر مقتول اهل دارالحرب باشد و وارد داراالسالم 
گردد و مسلمان شود، ظاهر اين است كه در داراالسالم 

فاقد ولی است.42
با توجه به ديدگاههايي كه در اين مورد مطرح گرديد، 
دم  ولی  مقتول،  يا  و  عليه  مجنی  اگر  گفت:  می توان 
نداشته باشد، به اتفاق همه فقها، ولی دم وی ولی امر 
صورت،  اين  در  است،  جمهور(  )رئيس  حاكم  يا  و 
به  قريب  اكثريت  عقيده  به  گرديد،  بيان  كه  همان طور 
را  جانی  نمی تواند  حاكم  يا  و  امر  ولی  فقها،  اجماع 
يا گرفتن  نمايد، ولی در مورد قصاص و  مجانی عفو 
يا  امر  ولی  بنابراين  است،  مختار  جانی  از  خون بها 
حاكم در مورد مقتولي كه فاقد ولی دم است، صالحيت 
اما  دارد،  را  خون بها  گرفتن  با  مصالحه  يا  و  قصاص 

نمي تواند مجانًا عفو كند.

حدود اختیارات اولیای دم و حاکم در عفو جانی
پاسداری  عدالت،  استقرار  جامعه،  امنيت  و  سالمت 
به وجود و سالمت  آنان،  از حقوق مردم و مقدسات 
در  قوه  اين  كه  در صورتی  دارد.  بستگی  قضائيه  قوه 
جامعه ای وجود نداشته باشد و يا اينكه افراد ناشايست 
رواج  فساد  و  ستم  باشند،  عهده دار  را  آن  سرپرستی 
نظام  و  نظم  و  می شود  پايمال  مردم  حقوق  می يابد، 
نظام  يك  داشتن  بنابراين  می گردد.  مختل  جامعه 
41 . بدائ��ع الصنائ��ع، ج7، ص245؛ المهذب في فقۀ االمام الش��افعي، 
ج3، ص190؛ المغنی، ج8، صص362و363؛ وس��ائل الش��يعه، ج29، 

ص124.
42 . بدائع الصنائع، ج7، ص245.

قانونمند، وابسته به داشتن سيستم قضايی سالم و متعهد 
آن  تقاضای  قضايی  سيستم  چنين  داشتن  و  می باشد، 
صالحيتهای  حدود  از  افراد،  از  هيچ يك  كه  دارد  را 
شرعی و قانوني خود تجاوز ننمايند. هرگاه فردی به 
انتقام از جانی  عنوان پاسداري از ستم ديده به گرفتن 
عجله نمايد، نظام كشور زير سؤال رفته و باعث هرج 
و مرج در جامعه می گردد، بنابراين شريعت اسالم برای 
را  حقوقی  يك سری  حاكم،  و  وی  اوليای  ستم ديده، 
اختياراتي  و  صالحيت  هركدام  كه  است  نموده  وضع 
را در راستای استيفای حق مجنی عليه دارا می باشند. 
همه  هم زمان  كه  نيست  معنی  اين  به  آنان  بودن  دارا 
دارند، صالحيت  را  عفو  يا  و  قصاص  آنها صالحيت 
قصاص  حق  كه  است  معنی  اين  به  آنها  اختيارات  و 
و يا عفو در قدم نخست از آن مجنی عليه و در عدم 
وی، اين حق برای ولی دم ثابت خواهد بود، ولی دم 
می تواند جانی را قصاص و يا او را در ازای ديه و يا 
مجانًا عفو نمايد، ولی اگر برای مقتول، ولی دم نباشد، 
بود،  خواهد  حاكم  وی،  دم  ولی  فقها،  همه  اجماع  به 
بنابراين حاكم می تواند در مورد جانی تصميم بگيرد، 
می تواند او )جانی( را قصاص و يا وی را در ازای ديه 
عفو نمايد، ولی حق عفو مجانی را نزد اكثريت قريب 
به اتفاق فقها، ندارد. اما در صورتی كه برای مقتول ولی 
دمی وجود داشته باشد، حاكم، به داليل زير نمی تواند 

جانی را عفو نمايد:
1. قصاص از جمله حق الناس می باشد، بنابراين حق عفو 
يا اجراي مجازات، در صورت وجود اوليای دم، منحصراً 
در اختيار آنها خواهد بود و ولی امر و يا حاكم بدون 

رضايت اوليای دم، حق عفو مجرم را نخواهد داشت.
ُسْلَطانًا  ِه  لَِولِيِّ َجَعْلَنا  َفَقْد  َمْظُلوًما  ُقِتَل  2. در آيه »َوَمْن 
ًَ ُيْسِرْف ِفي الَْقْتِل«؛43 »و هركس مظلوم كشته شود،  َف
ولی،  فقها،  نظر  از  داده ايم«،  قدرتی  به سرپرست وی 
نزديك ترين وارثان و فاميلهاي مقتول مي باشد.44 امام 

43 . اسراء، 33.
44 . تفسير راستين، ج2، ص298.
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مالك عصبه را ولی مقتول می داند، اما امام ابوحنيفه و 
امام احمد كل ورثه را ولی به حساب  امام شافعی و 
می آورند؛ مرد باشد يا زن؛ بزرگ باشد يا كوچك.45 با 
توجه به اقوال فقها در تفسير ولی، معلوم می گردد كه 

كسی آن را به معنای امام يا حاكم ندانسته است.
2. رواياتی در كتب اماميه وجود دارد كه داللت می كنند 
بر اينكه امام در قصاص حق عفو ندارد، مانند روايتی از 
امام صادق)ع( كه مي فرمايد: »بر امام است كه )به عنوان 
ندارد«.  عفو  حق  ولي  بگيرد،  ديه  يا  بكشد  قصاص( 
فقهای اماميه از اين روايت نتيجه می گيرند كه وقتي امام 
معصوم چنين حقي نداشته باشد، به طريق اولي، ولي امر 

غير معصوم هم، چنين حقي نخواهد داشت.
الِْواَليَِۀ  ِمْن  أَْقَوی  ُۀ  الَْخاصَّ »الِْواَليَُۀ  قاعده  طبق   .3
واليت  و  عام  واليت  اجتماع  صورت  در  الَْعامَِّۀ«،46 
با  مقدم می باشد و واليت عام  خاص، واليت خاص 
وجود واليت خاص تأثيری نخواهد داشت و چنانچه 
ولی عام تصرفی را انجام دهد، تصرفش نافذ نخواهد 
بود؛ زيرا چيزی كه اشتراك كمتری داشته باشد، تأثير 
النظائر  و  االشباه  كتاب  دارد.47 در  تمكن قوی تری  و 
در اين مورد آمده است: »همچنان كه ولی خاص حق 
مصالحه  می تواند  همچنين،  دارد،  را  قصاص  استيفای 
كند يا به صورت مجانی، جانی را عفو نمايد، ولی امام 
حق عفو ندارد. وصی مقتول نيز فقط می تواند مصالحه 

كند و حق كشتن جانی يا عفو او را ندارد«.48
با توجه به داليلي كه ذكر گرديد، ولی امر و يا حاكم 
حق  قصاص،  در  خصوص  به  حق الناس،  در  جامعه، 
دخالت در عفو را نداشته و در اين موارد فقط مجنی 
عليه يا اوليای دم او حق عفو خواهند داشت. با اين 
آيه شريفه  به  استناد  با  اماميه  فقهای  از  برخي  وجود 
به  »پيامبر  َأْنُفِسِهْم«؛49  ِمْن  بِالُْمْؤِمِنيَن  َأْولَى  »النَِّبيُّ 

45 . اضواء البيان، ج3، ص78.
46 . شرح القواعد الفقهيه، ص311.

47 . القواعد الفقهيه و تطبيقاتها في المذاهب االربعه، ج1، ص488.
48 . االشباه و النظائر، ج1، ص133.

49 . احزاب، 6.

مؤمنان از خودشان سزاوارتر است«، بر اين باورند كه 
در حقوق الناس نيز پيامبر و امام معصوم حق عفو را 
دارند و چون آنها اين حق را به عنوان حاكم جامعه در 
بنابراين  اختيار پيامبر)ص( و امامان معصوم می دانند، 
اين حق را قابل تعميم به حاكمان هر جامعه می شمارند. 
همچنين آنها به سيره پيامبر)ص( كه پس از فتح مكه 
و می گويند  می كنند  استدالل  كرد،  اعالم  عفو عمومي 
اين عفو شامل كساني كه مرتكب قتل مسلمانها شده 
بود كه  بارز آن، عفو وحشي  نمونه  نيز مي شد.  بودند 
حضرت  دم  اوليای  از  نظرخواهي  بدون  پيامبر)ص( 
حمزه، وحشي را مورد عفو قرار داد. برخی نيز با قبول 
قول اول مبنی بر عدم اختيار حاكم در اعطای عفو در 
از  جلوگيری  و  جامعه  مصلحت  خاطر  به  حق الناس، 

مفسده آن را جايز دانسته اند.
حسينی شيرازی می گويد: »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 
برخالف حق جامعه  استيفاي قصاص  كه  در صورتي 
قصاص  اگر  نمونه،  براي  باشد.  مسلمانان  مصلحت  و 
كه  شود  ديگر  دولتي  با  جنگ  و  فتنه  موجب  جاني 
خسارتهاي سنگين و جبران ناپذيري به جامعه اسالمي 
و مسلمانان وارد كند، مي توان گفت كه در تزاحم حق 
ولي دم با حق جامعه، مصلحت عموم ترجيح دارد«.50

ولی  اختيارات  مورد  در  كه  ديدگاههايی  به  توجه  با 
هرگاه  گفت:  می توان  گرديد،  بررسی  حاكم  يا  و  امر 
ولی دم استيفای قصاص را نمايد، حاكم بايد امكانات 
قصاص را برای ولی دم مهيا نموده و ابزاری را كه ولی 
دم جانی را قصاص می نمايد، بررسی كرده و شخص 
اينكه  تا  بگمارد،  قصاص  اجرای  امر  در  را  مسلطی 
اما  گردد،  جانی  اضافی  آزار  و  شكنجه  موجب  مبادا 
اگر حاكم احتمال وقوع مفسده يا فتنه ای را در اجراي 
قصاص تشخيص دهد كه بيشتر از مصلحتی باشد كه 

50 . كتاب االرث، ج2، ص89.
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اوليای  وجود  به رغم  می گردد،  عايد  قصاص  اقامه  از 
زيرا  بود؛  خواهد  دارا  را  جانی  عفو  حق  نيز  او  دم، 
براساس قاعده »التصرف علی الرعيۀ منوط بالمصلحۀ« 
بنابراين  بايد مصالح عمومی جامعه را در نظر بگيرد. 
گاهی ممكن است عدم اجرای مجازات و عفو مجرمان 
مصالح  بايد  حاكم  بنابراين  باشد،  جامعه  مصلحت  به 
را  جانی  و  داده  قرار  فرد  مصالح  از  باالتر  را  جامعه 
عفو نمايد. چنانچه محمصانی در اين مورد می نويسد: 
»مطابق قاعده تحمل ضرر خاص برای دفع ضرر عام، 
زندگی  فقيهان، دولت حق دخالت در  نظر جمهور  به 
دارد«.51  عمومی  مصالح  حفظ  برای  را  جامعه  افراد 
كه  زمينه ای  و  علت  مهم ترين  گفت  می توان  بنابراين 
در فقه اسالمی وجود دارد و دست حاكم را در اعطای 

عفو به محكومان باز می كند، مصلحت می باشد.

تعزیر جانی بعد از عفو اولیای دم
هرگاه ولی دم، جانی را در ازای خون بها و يا مجانًا 
عفو نمايد، آيا حاكم )رهبر، رئيس جمهور و يا رئيس 
قوه قضائيه( صالحيت مجازات تعزيری جانی را دارد 
به  ندارند.  اين مورد ديدگاه واحدی  فقها در  يا خير؟ 
عقيده فقهای حنفيه و مالكيه، هرگاه ولی دم جانی را 
عفو نمايد، حاكم اسالمی حق مجازات تعزيری جانی 
را دارا می باشد؛ يعنی واجب است كه جانی را مجازات 
تعزيری نمايد، تا اينكه بار ديگر زندگی كسی را سلب 

ننمايد و برای جامعه تهديدی به وجود نيايد.
فقهای مالكی در اين مورد تصريح می نمايند كه حاكم 
 100 به  بايد  را  جانی  دم،  ولی  عفو  از  بعد  اسالمی 
تازيانه و يك سال حبس محكوم نمايد.52 اما به عقيده 
فقهای شافعی و حنبلی مجازات تعزيری جانی بعد از 
عفو ولی دم واجب نمی باشد، مگر اينكه وی مشهور به 
شرور )آدم كشی، تروركننده، جنايت و ...( بوده باشد، 
در اين صورت  حاكم اسالمی می تواند جانی را هرچند 
بعد از عفو ولی دم هم باشد، به حسب مصالح جامعه 

51 . فلسفه قانون گذاری در اسالم، ص247.
52 . بدايۀ المجتهد و نهايۀ المقتصد، ج4، ص186.

مجازات نمايد.53 به عقيده فقهای اماميه نيز، حاكم حق 
دارد كه بعد از عفو ولی دم جانی را مجازات تعزيری 
نمايد.54 حاكم به عنوان صاحب مصلحت مملكت، به 
به خاطر  نيز  و  عمومی  نظم  و  امنيت  برقراری  خاطر 
تنبيه افراد، صالحيت مجازات تعزيری جانی را هرچند 

بعد از عفو ولی دم هم باشد، دارا می باشد.

نتیجه گیری
1. يكی از مباحث مهم اخالقی عفو می باشد كه قرآن 
كريم در چندين مورد با الفاظ و تعابير مختلف انسانها 
به اين  را به آن تشويق نموده و از آنها می خواهد تا 
زيور اخالقی خود را بيارايند و حتی  در همان آياتی 
گناهكاران  و  مجرمان  برای  را  مجازات  و  كيفر  كه 
تشريع می كند و مؤمنان را از خطر و زيان آنان برحذر 
می دارد، گذشت و چشم پوشی از خطاهايشان را نيز به 

عنوان يك ارزش برتر مطرح می سازد.
2. در جايي كه خون انسان به زمين می ريزد و حيات 
خويش را از دست می دهد، باز هم قرآن كريم انسانهای 
بزه ديده و اوليای وی را به عفو و گذشت فرامی خواند، از 
همين جهت است كه قصاص يكی از مجازاتهای تخييری 
بوده و صاحبان آن، در انتخاب قصاص و عفو مختارند.

و  بوده  قصاص  عمد،  قتل  در  اولی  حكم  هرچند   .3
اوليای مقتول می توانند قاتل را قصاص نمايند. ولی در 
كنار آن، شريعت اسالم راه عفو و گذشت را با گرفتن 
خون بها و يا بدون آن باز گذاشته و همواره صاحبان 
قصاص و اوليای مقتول را با تعبيراتی عاطفی در اين 

امر ترغيب و تشويق نموده است.
4. عفو در قصاص، هنگامی اعتبار دارد كه عفو كننده 
صاحب قصاص و شرايط الزم را داشته باشد. صاحبان 
عفو از قصاص مجنی عليه، اوليای دم و حاكم می باشند. 
دارا بودن حق عفو به اين معنی نيست كه هم زمان همه 
آنان صاحب حق عفو باشند، بنابراين در وجود مجنی 
نمايند؛ زيرا  نمی توانند جانی را عفو  اوليای دم  عليه، 

53 . الفقه علی المذاهب االربعه، ج5، ص234.
54 . قراءات فقهيۀ معاصرۀ ، ج1، ص265.
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ابتدائًا و بالذات اين حق برای مجنی عليه ثابت است و 
بعد از وفات مجنی عليه، اين حق به اوليای دم انتقال 
می يابد، از همين جهت است كه به عقيده برخی از فقها 
عفو اوليای دم قبل از وفات مجنی عليه اعتبار ندارد؛ 
زيرا اوليای دم قبل از وفات مجنی عليه چيزی را كه 

مالك آن نيستند، عفو نموده اند.
و  عفو  حق  دم  اوليای  عليه،  مجنی  وفات  از  بعد   .5
با  جامعه  حاكم  يا  امر  ولی  دارند،  را  جانی  قصاص 

كه  بزرگی  مصلحت  وجود  بدون  و  دم  اوليای  وجود 
عفو  صالحيت  باشد،  جامعه  ضرر  به  آن  انجام  عدم 
عنوان  به  قاضی  يا  و  جامعه  حاكم  ندارد.  را  جانی 
پاسدار قانون، بعد از عفو جانی از طرف مجنی عليه يا 
اوليای دم، در صورتي كه احساس خطر كند و حبس 
جانی را مصلحت جامعه تشخيص دهد، می تواند وی 

را حبس نمايد.
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