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چکیده
لقاؿ ّنى ،دمی اعث که به يَش اجماّی فمهای هزاهب اعالهی با وجىد ؽشایيی لابل اعحیفاء اعث،
ولی آوچه هذل اخحالف گشدیذه اعث جأذیش پیىيذ ّنى بش عمىه لقاؿ اعث ،خىاه ّنى پیىيذیّ ،نى
هىسد جًایث باؽذ< خىاه ّنى لقاؿ ؽذه .هًؾاء و ّلث افلی ایى اخحالف ،جفغیش و بشداؽث هحفاوت
اص سوایحی اعث که دس ایى سابيه وجىد داسد .بشخی آو سا دسباسه هجًی ّلیه و بشخی دیگش آو سا هخقىؿ
جايی هیدايًذ دس ایى هماله الىال فمها و هبايی اعحذالل هش یک دس ایى خقىؿ هىسد بشسعی لشاس گشفحه و
عپظ يَشیه جىاص پیىيذ ّنى ،جىعو هجًی ّلیه چه لبل و چه پظ اص اّمال دك لقاؿ و ّذم عمىه دك
وی و ّذم اهکاو اصاله ّنى پیىيذی هجًی ّلیه جىعو جايی ،و يَشیه جىاص پیىيذ ّنى جىعو جايی و ّذم
اهکاو اجشای هجذد لقاؿ وی جمىیث و هىسد دفاُ لشاس گشفحه اعث .هبًای يَشیه ّذم عمىه دك لقاؿ
هجًی ّلیه ایى اعث که دك لقاؿ وی با ولىُ جًایث جذمك یافحه و الذام هجًی ّلیه دس پیىيذ ّنى
جأذیشی دس عمىه ایى دك ایجاد يمیکًذ و هبًای يَشیه جىاص پیىيذ جىعو جايی و عمىه دك لقاؿ
هجًی ّلیه يغبث به ّنى پیىيذی يیض ایى اعث که دك لقاؿ يغبث به ّنى جايی جاسی گشدیذه و پیىيذ
صدو آو جأذیشی دس ادیای هجذد ایى دك يذاسد.
کلیدواژهها :پیىيذ ّنى ،دك لقاؿ ،هماذلث دس لقاؿ ّنى.
 .1جاسیخ وفىل <1396/8/11:جاسیخ جقىیب9316/92/3 :
 .1پغث الکحشويیک ٕهغؤول هکاجباتٔhoseinnaserkhaki@gmail.com :
 .3پغث الکحشويیکAlireza.asgari88@gmail.com :
 .4پغث الکحشويیکAh_moradkhani@yahoo.com :

 /111هبايى فقهى دقىق اسالهى ،عال دهن ،ؽماسه بیغحن ،پاییض و صهغحاو 9316

عزح بحث
د س لقاؿ ّنى ،همکى اعث جايی یا هجًی ّلیه ،با اعحفاده اص ابضاسهای پضؽکی الذام به
پیىيذ ّنى جذا ؽذه خىیؼ يمایذ .دس بغیاسی اص هىاسد همکى اعث ّمل پیىيذ
هىفمیثآهیض بىده و ّنى جذا ؽذه پظ اص پیىيذ ،جضئی اص بذو فشد ؽذه و همايًذ دالث اول
خىد داسای سؽذ و يمى گشدد و گاهی هن همکى اعث ّمل پیىيذ به فىست يالـ بىده و
بذوو آو که به بذو جىػ بخىسد و داسای دیات ؽىد ،فمو بشای دفٌ ٍاهش آو سا به بذو
القاق کشده باؽًذ .هايًذ ياخًی که ليِ ؽذه و عپظ آو سا بشداسيذ و بشای دفٌ ٍاهش ،به
جای خىد بچغبايًذ .فمهای هزاهب اعالهی دس خقىؿ جأذیش پیىيذ ّنى بش عمىه
لقاؿ ،بش دغب آو که ّمل پیىيذ جىعو چه کغی ايجام گشفحه اعث فشوك هخحلفی سا
هيشح يمىديذ .فشك يخغث ایى اعث که ّمل پیىيذ ّنى جىعو هجًی ّلیه ايجام گشفحه
باؽذ که دس ایى فشك يیض دو دالث لابل جقىس اعث :یا پیىيذ ّنى پیؼ اص اعحیفای دك
لقاؿ ايجام گشفحه ،یا پظ اص آو ،عؤالی که هيشح هیگشدد ایى اعث که ّمل پیىيذ دس
دالث يخغث آیا هىجب عمىه دك لقاؿ وی هیگشدد و دس دالث دوم آیا دمی سا بشای
جايی دس اصاله ّنى پیىيذی بىجىد هیآوسد یا خیش؟ فشك دوم ایى اعث که ّمل پیىيذ
ّنى ،جىعو جايی پظ اص اجشای لقاؿ ّنى ايجام گیشد ،عؤالی که دس ایى لغمث هيشح
هیگشدد ایى اعث که آیا هجًی ّلیه دك اصاله ّنى پیىيذی چايی سا داسد یا خیش؟ دس پاعخ
به ایى عؤاالت بیى فمها اخحالفيَش وجىد داسد .دس ایى هماله ابحذا به جذلیل و بشسعی الىال
فمها و هبايی اعحذالل ایؾاو پشداخحه هیؽىد ،عپظ يَشیهای که اص لىت و اعحذکام بیؾحشی
بشخىسداس باؽذ هىسد پزیشػ لشاس هیگیشد.
پیىود عضى مىرد جىایت تىسظ مجىی علیه
عؤال افلی ایى اعث که چًاوچه ؽخقی ّمذا ّنىی اص اّنای فشد دیگشی سا ليِ کًذ
ولی هجًی ّلیه با هشاجْه به جشاحّ ،نى ليِ ؽذه سا به بذو هحقل کًذ و به فىست عالن
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یا با هخحقش هذذودیحی دس دشکات ايگؾحاو ،جىػ بخىسد باص هن لقاؿ ذابث اعث یا
جبذیل به دیه هیؽىد؟ هش چًذ دس آذاس فمها ایى هغأله دس خقىؿ ّنى گىػ هيشح
گشدیذه اعث ولی دکن هغأله خقىفیحی يذاسد که فمو هشبىه به گىػ باؽذ و ؽاهل همه
اّناء هیگشدد.
دس ایى فشك دو دالث لابل جقىس اعث .1 :دالحی که ّنى کاهال جذا ؽذه و پیىيذ
صده هیؽىد<  .1دالحی که بیى ّنى و بذو جذایی يیفحاده با ایى دال لابل پیىيذ و جشهین
اعث .هش یک اص دو فشك یادؽذه ،اص دو جهث يیض لابل بشسعی هیباؽًذ .1 :اص جهث جىاص
یا ّذم جىاص پیىيذ<  .1اص جهث ایىکه آیا پیىيذ هزکىس هىجب عمىه دك لقاؿ اعث یا
خیش؟ جهث يخغث دس دمیمث بشسعی جکلیفی هىمىُ اعث که دس ایى هماله يمیگًجذ و
جًها به جهث دوم که بشسعی ومْی هىمىُ اعث پشداخحه هیؽىد.
بزرسی در متىن فقهی
دس پاعخ به ایى عؤال بیى فمها اخحالف يَش وجىد داسد .بشای جذلیلی دلیكجش الصم اعث
صهاو پیىيذ ّنى ليِ ؽذه جىعو هجًی ّلیه بشسعی ؽىد .همکى اعث پیىيذ ّنى جىعو
هجًی ّلیه پیؼ اص اجشای لقاؿ ايجام گشفحه یا پظ اص آو.
پیىود عضى مىرد جىایت تىسظ مجىی علیه پیش اس اجزای قصاص جاوی
پظ اص ولىُ جًایث و ليِ ّنىی اص اّنای بذو هجًی ّلیه جىعو جايی ،عه فشك لابل
جقىس اعث :فشك يخغث ایى اعث که هجًی ّلیه ّنى جذا ؽذه سا به بذو بچغبايذ ولی
اهکاو جىػ خىسدو يباؽذ هرال جايی الذام به کًذو هىی فشدی کًذ به يذىی که سویؼ
هجذد هى اص بیى سفحه باؽذ و هجًی ّلیه بشای دفٌ ٍاهش هىی کًذه ؽذه سا با ابضاسهای
هخقىفی به عش خىد بچغبايذ به ىىسی که لابل سؽذ يبىده و جضیی اص بذيؼ يیض هذغىب
يگشدد که دس ایى فشك جای اؽکالی يیغث که ایى گىيه پیىيذ هیچ خللی بش دك لقاؿ
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هجًی ّلیه يمیيمایذ .فشك دوم ایى اعث که هجًی ّلیه ّنىی اص بذو ايغاو یا دیىاو
دیگشی سا به جای ّنى ليِ ؽذه خىیؼ لشاس هیدهذ به گىيهای که ایى ّنى پیىيذی به
فىست ّنى صيذه او گشدد و يمـ ّنىی وی سا هشجفِ يمایذ .دس ایى فشك يیض بذوو جشدیذ
دك لقاؿ ذابث اعث چشا که هجًی ّلیه اص ّنى جذا ؽذه خىد بشای پیىيذ اعحفاده
يًمىده و هماذله دس لقاؿ به لذاً اجضای بذو خىد هجًی ّلیه و جايی اعث و با اجشای
لقاؿ ایى هماذله دافل ؽذه اعث .دس والِ پیىيذ ّنىی غیش اص اّنای بذو خىد وی به
جای ّنى ليِ ؽذه دك وی اعث.
فشك عىم که هىسد هًالؾه و اخحالف گشدیذه ایى اعث که هماو ّنى جذا ؽذه پظ
اص پیىيذ ،جضئی اص بذو وی ؽذه و همايًذ دالث اول خىد ،داسای سؽذ و يمى گشدد .فمها دس
خقىؿ ایى فشك اجفاق يَش يذاؽحه و يَشیههای هخحلفی سا ابشاص يمىدهايذ:
الف -وظزیه عدم سقىط قصاص :به يَش هؾهىس فمهای اهاهیه ،پیىيذ ّنى هىسد
جًایث جىعو هجًی ّلیه جأذیشی دس دك وی دس اجشای لقاؿ يذاؽحه و هىجب عمىه
لقاؿ يمیگشددٕ .خىیی1411 ،ق ،فـ <198 ،41هىعىی خمیًی ،ز ،1ؿ<495
فیاك کابلی ،ز ،3ؿ <376ابى بشاز ىشابلغی 1416 ،ق  ،ز ،1ؿّ <81الهه دلی،
1413ق ،ز ،3ؿ <639فیاك کابلی ،ز ،3ؿٔ376
فادب هًهاج الصالذیى دس ایى خقىؿ هیيىیغذ; :چًاوچه گىػ کغی ليِ
ؽىد و عپظ هجًی ّلیه پیؼ اص لقاؿ جايی ّنى جذا ؽذه سا پیىيذ صيذ و ایى پیىيذ
جىػ بخىسد آیا بهواعيه ایى پیىيذ دك لقاؿ وی عالو هیگشدد یا خیش؟ به يَش هؾهىس
فمها دك وی عالو يمیگشددٕ 1.:فیاك کابلی ،ز ،3ؿٔ376

; .1لى ليْث أرو ؽخـ -هرال -ذن ألقمها المجًی ّلیه لبل االلحقاؿ هى الجايی و الحذمث ،فهل یغمو به دك
االلحقاؿ؟ المؾهىس ّذم الغمىه.:
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ؽهیذ ذايی دس هسالك األفهام هیيىیغذ; :لقاؿ و دیه اص جايی عالو يمیگشدد.:

1

ّٕاهلی ،ؽهیذ ذايی1413 ،ق ،ز ،15ؿٔ177
هشدىم فادب جىاهز هیفشهایذ; :بذوو هیچ يَش خالفی،دك لقاؿ بىاعيه پیىيذ

عالو يمیؽىدٕ 1.:يجفی1414 ،ق  ،ز ،41ؿٔ364

ؽیخ ىىعی دس کحاب هبسىط هیيىیغذ; :هشگاه گىػ کغی سا بشیذه و جذا کًًذ،
عپظ هجًی ّلیه فىسا گىػ بشیذهی خىد سا پیىيذ صده و به دال اول بشگشدايذ با ایى دال بایذ
جايی لقاؿ ؽىد< صیشا او به عبب جذا کشدو گىػ ،هذکىم به لقاؿ ؽذه بىد و جذا
ؽذو يیض جذمك یافث .اگش جايی بگىیذ :گىػ او سا جذا کًیذ عپظ هشا لقاؿ کًیذ ،بشخی
گفحهايذ :بایذ جذا ؽىد< صیشا او جکهای هشداس سا به بذو خىد پیىيذ صده اعث و جذا کشدو آو به
ّهذه داکن و اهام اعث .اگش ایى کاس ايجام گشفث و گىػ جايی سا يیض به ّىك آو بشیذيذ
ولی جايی گىػ خىد سا پیىيذ صد ،دس ایى فىست اجشای لقاؿ به جا بىده اعث< صیشا هًؾأ
دکن لقاؿ ،جذا ؽذو گىػ هجًی ّلیه بىد و ایى کاس فىست گشفحه بىد .اگش هجًی ّلیه
بگىیذ :گىػ او سا ليِ کًیذ< صیشا او گىػ خىد سا بْذ اص آوکه به دکن لقاؿ جذا ؽذه
بىد پیىيذ صده اعث فمهای ها گفحهايذ :گىػ او ٕجايیٔ جذا هیؽىد ولی ّلث ایى دکن سا
بیاو يکشدهايذ .کغايی گفحهايذ :گىػ پیىيذ صده بًا به اهش به هْشوف و يهی اص هًکش جذا
هیؽىد و ایى سأی با هزهب ها عاصگاس اعث .يضد فمهای ّاهه يماص با ایى گىػ پیىيذ صده،
فذیخ يیغث< صیشا ایى ؽخـ ؽیء يجغی سا بیآوکه مشوسجی دس هیاو باؽذ با خىد
دمل هیکًذ< اص ایى سو يماص با ایى گىػ فذیخ يیغث .همحنای هزهب ها يیض همیى
اعث .فمهای ّاهه هنچًیى گفحهايذ :هشگاه کغی اعحخىاو ؽکغحهی خىد سا با اعحخىاو
هشدهای جشهین کًذ اگش بین جلف او يشود بایذ آو اعحخىاو سا جذا کًذ وگشيه يماص او فذیخ
يخىاهذ بىد< ولی اگش بین جلف او دس هیاو باؽذ اعحخىاو هضبىس جضء بذو او هیؽىد و دکن
; .1لن یغمو المقاؿ و ال الذیة ّلی الجايی.:
; .1لن یغمو بزلك المقاؿ بال خالف أجذه فیه.:

 /114هبايى فقهى دقىق اسالهى ،عال دهن ،ؽماسه بیغحن ،پاییض و صهغحاو 9316

يجاعث آو اص هیاو هیسود .اها بش هزهب ها يماص او فذیخ اعث< صیشا يضد ها اعحخىاو هشده
يجظ يیغث هگش اعحخىاو دیىاو يجظ الْیى هايًذ عگ و خىکٕ .ىىعی1387 ،ق ،ز،7
ؿٔ91
آیث الله فافی گلپایگايی اص فمهای هْافش دس جاهع األدكام يیض هْحمذ به ّذم عمىه
اعث ،هشچًذ ّنى پیىيذی به هجًی ّلیه فذیخ و عالن گشددٕ .فافی گلپایگايی،
1417ق ،ز ،1ؿٔ363
یکی اص فمهای هْافش دس ایى خقىؿ هْحمذ اعث; :اگش ؽشائو لقاؿ با ليِ يَش
اص وفل ،هىجىد باؽذ وفل آو ،لقاؿ سا عالو يمیکًذٕ .:هًحَشی يجفآبادی ،ز،1
ؿ.ٔ164
دنشت اهام خمیًیٕسهٔ دس تذزیز الىسیله هیفشهایذ; :چًاوچه گىػ فشدی ليِ
ؽىد و عپظ هجًی ّلیه ّنى جذا ؽذه سا پیىيذ بضيذ دس ٍاهشدك لقاؿ وی عالو

يمیگشددٕ 1.:هىعىی خمیًی ،ز ،1ؿ ،544هغألة ٔ19

دس هیاو فمهای ّاهه ،فادب الذاوی الكبیز اص فمهای ؽافْیه هیيىیغذ; :ؽافْی
هْحمذ اعث چًاوچه ديذاو یا گىػ کغی ليِ ؽىد عپظ فشد آو سا پیىيذ صيذ و جمامای
لقاؿ يمایذ چًیى دمی داسد چشا که ایى دك با جذاکشدو ٕجىعو جايیٔ والِ ؽذه

اعثٕ 1.:ابى بقشیٕهاوسدیٔ9491 ،ه9111-م ،ز ،92ؿٔ982

فادب روضه الطالبیى يیض اص فمهای ؽافْیه ممى بیاو الىل هخحلف دس خقىؿ
هىمىُ هیيىیغذ; :چًاوچه هشدی که گىؽؼ ليِ ؽذه پیىيذ صيذ دك لقاؿ یا دیهاػ به
لىت خىد بالی اعثٕ 3.:الًىوی9492 ،ه 9119 /م ،ز ،1ؿٔ918

ُ
; .1لى ليِ أريه فألقمها المجًی ّلیه و الحقمث فالَاهش ّذم عمىه المقاؿ.:
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َ ُ ُ َ ٓ َ َ َ ُ ِ َ َ َ َ ٓ ُ ُ َ َ ٓ َ ٓ َ َ َ ُ ٓ َ ُ َ ِّ
الذ َی ُة ٓال َکاه َل ُةَ ،ه َزا ُه َى َّ
القذ ُیخ ٓال َم ًٓ ُق ُ
ىؿ.:
; .3يمىل :لى جاء سجل وليِ اِلرو بْذ ّاالل ّحق ّاق ،ل ّضهه ال ّمقاؿ ،أ ّو
ّ
ّ
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دالیل وظزیه عدم سقىط قصاص
اوالّ :مىهات ادله لقاؿ داللث بش آو هیيمایذٕ .خىیی1411 ،ق ،ز ،41ؿ <198ابى
لذاهه1414 ،ه1994-م ،ز ،9ؿ <431هشّؾی1415 ،ق  ،ز ،3ؿٔ157
ذايیا :دلیلی بش ایىکه پیىيذ هايِ اص لقاؿ ؽىد وجىد يذاسدٕ.هماؤ
ذالرا :لقاؿ با جذا کشدو ّنى هجًی ّلیه جىعو جايی ،والِ ؽذه اعثٕ .ابى بشاز
ىشابلغی1416 ،ق  ،ز ،1ؿ <481فیاك کابلی ،ز ،3ؿ <376ابى بقشیٕهاوسدیٔ،
1419ه1999-م ،ز ،11ؿٔ311
ب -وظزیه سقىط قصاص وتبدیل به دیه :دس هیاو اهاهیه ،فمهایی هنچىو هشدىم
خىیی و فیاك کابلی و دغیًی سودايی و اعکافی هْحمذيذ دس ایى فشك ،لقاؿ عالو
بىده و جًها دیه بش ّهذه جايی اعث.
هشدىم خىیی دس ایى خقىؿ پظ اص اّالم لىل هؾهىس اهاهیه هبًی بش ّذم عمىه
لقاؿ ،هیيىیغذ; :يَش اٍهش ایى اعث که دك لقاؿ عالو و جبذیل به دیه هیگشدد.:

1

ٕخىیی1411 ،ق ،ز ،41ؿٔ198
هؤلف هًهاج الصالذیى پظ اص بیاو يَش هؾهىس فمها هبًی بش ّذم عمىه لقاؿ ،با

ّباست هؾابه ،هْحمذ به چًیى يَشی اعثٕ 1.فیاك کابلی ،ز ،3ؿٔ376

دغیًی سودايی يیض دس هًهاج الصالذیى با هناهیًی هؾابه هْحمذ به چًیى يَشی

اعثٕ 3.دغیًی سودايی ،ز ،3ؿٔ356

إعکافی يیض لقاؿ سا دس ایى فشك عالو دايغحه و دکن به جبذیل دیه يمىده اعث.
ٕيجفی1414 ،ق  ،ز ،41ؿٔ364

 ; .1ولکى االٍهش هى الغمىه وايحمل االهش الی الذیه.:
; .1لکى اِلٍهش هى الغمىه و ايحمال اِلهش الی الذیة.:
َ
َ ; .3یغمو دیًئز دك االلحقاؿ و یًحمل اِلهش إلی الذیة.:
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ّالهه دلی يیض دس تذزیز االدكام اجشای لقاؿ سا واجذ اؽکال هیدايذّٕ .الهه
دلی1411،ق ،ز ،5ؿٔ511
آیث الله ؽاهشودی دس کحاب قزاءات فقهیة هعاصزة فشاجش اص يَش ایى دعحه اص فمها ممى
اّحماد به عمىه لقاؿ هیيىیغذ; :دس فىسجی که ّنى هميىُ همايًذ ّنى اولیه و بذوو
يمـ گشدد< ادله دیه يیض ؽاهل وی يمیؽىد.:

1

و دس اداهه امافه هیکًذ; :دس ایى فشك فمو اسػ واجب اعث ولى به ايذاصه

دکىهث{یًْی به يَش لامی جْییى ؽىدٕ 1.:}.ؽاهشودی1413 ،ق ،ز ،1ؿٔ46

دس هیاو فمهای ّاهه يیض فادب الزد المختار اص فمهای دًفیه ممى اّحماد به ایى يَش
هیيىیغذ; :هنچًیى چًاو چه هجًی ّلیه گىػ خىد سا پیىيذ بضيذ و جىػ بخىسد اسػ
واجب هیؽىدٕ 3.:ابى ّابذیى1411،ه1991 -م ،ز ،6ؿٔ585

دس هیاو فمهای ّاهه الًىوی اص فمهای ؽافْیه دس روضه الطالبیى هیيىیغذ; :چًاوچه
هجًی ّلیه ّنى هميىُ خىیؼ سا پیىيذ صيذق و بهبىدی دافل ؽىد لقاؿ و دیه اص جايی

عالو هیگشدد و جًها اسػ بش جايی اعثٕ 4.:الًىوی9492 ،ه9119 /م ،ز ،1ؿٔ918

لامی ابی یْلی الفشاء اص فمهای ّاهه دس کحاب المسائل الفقهیة چًیى آوسده اعث که
ابىبکش يیض لائل به ایى يَش هیباؽذٕ .الفشا ،ز ،9ؿٔ481
وی دس کحاب هسائل الفقهیه هیيىیغذ; :چًاوچه فشدی گىػ دیگشی سا ليِ يمایذ و
عپظ هجًی ّلیه گىػ جذا ؽذه سا پیىيذ بضيذ و جىػ بخىسد .آیا جايی با ایى وجىد
لقاؿ هیگشدد یا خیش؟ أبى بکش دس کحاب الخالف هْحمذ اعث که جايی لقاؿ يمیؽىد
و جًها اسػ بش ّهذه وی اعث .چًاوچه ّنى پیىيذی دس صهاو يضدیک پیىيذ ،یا پظ اص آو
ْ
; .1هِ فشك اجقال يفظ الْنى المميىُ و ّىده ْ
کاِلول بال يمـ فأدلة دیات اِلّناء غیش ؽاهلة له.:
; .1فال یربث غیش اِلسػ و لى بالذکىهه.:
َ َ َ ٓ ُ ُ ُ َ َ ٓ َ َ َ َ ٓ َ َ َ ٓ َ ُ ٓ َٓ ُ
; .3وکزا اِلرؤ إرا ألقمها فالحذمث ی ّجب اِلسػ.:
َ َ ٓ ُ ٓ َ ٓ ُّ َ َ ٓ َ ٓ ُ ُ
َ َ ٓ َ َ ُ ٓ َ ٓ ُّ َ َ ٓ َ ٓ َ َ َ َ َ ٓ ُ ُ ٓ َ ُ َ ِّ َ ُ َ ٓ َ
َ
ّ ; .4إرا ألقمه المج ًّي ّلی ّه ،فالحقك ،فیغمو ال ّمقاؿ والذیة ّى الج ّايي ،و یش ّجِ المج ًّي ّلی ّه ّإلی الذکىه ّة.:
ّ
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جذا ؽىد ،لقاؿ واجب هیگشدد چشا که عمىه ّنى پیىيذیاص جًایث اولیه جايی بىده و
واجب اعث يماصی که با آو خىايذه اّاده يمادٕ1.هماؤ

دالیل وظزیه سقىط قصاص و تبدیل به دیه

اوال :آوچه همحنی و هالک دس لقاؿ ّنى دس سوایث واسده اعثّ 1،یب و صؽحی اعث
که دس فشك پیىيذ ّنى چًیى صؽحی و ّیب اص بیى سفحه و هالکی بشای لقاؿ وجىد يذاسد.
ّٕاهلی1419 ،ق ،ز ،19ؿٔ185
ذايیا :با جىجه به ادله دیه و هذس يشفحى دك هغلماو،دیه ذابث هیگشددٕ .هماؤ
ذالرا :به آوچه هىجب لقاؿ هیگشدد جًایحی اعث که با پیىيذ هحْالب آو ،الحنای
لقاؿ اص بیى سفحه اعثٕ .يجفی1414 ،ق ،ز ،41ؿٔ364
سابْا :اعحًاد به سوایاجی که هنمىو آوها دکایث اص عمىه لقاؿ دس ایى فشك
هیباؽذٕ .ؽاهشودی1413 ،ق ،ز ،1ؿٔ44
اص جمله سوایث هشعله جمیل; :جمیل اص بشخی اص افذاب اص یکی اص دو اهام بالش یا
فادقُٕٔ دس هىسد هشدی که دعث هشد دیگشی سا ؽکغث عپظ دعث آو هشد بهبىد یافث،
يمل هیکًذ که فشهىد لقاؿ يذاسد ولی بایذ اسػ بپشداصد.:

3

; .1إرا ليِ أرو سجل فأبايها ذن ألقمها المجًي ّلیه فی الذال فالحقمث فهل ّلی الجايی المقاؿ أم ال؟ لال أبى
بکش فی کحاب الخالف :ال لقاؿ ّلی الجايی و ّلیه دکىهة الجشادة فئو عميث بْذ رلك بمشب الىلث أو بْذه
کاو المقاؿ واجبا ِلو عمىىها هى غیش جًایة ّلیها هى جًایة اِلول وّلیه أو یْیذ ا لقالة.:
ُ ; .1ه َذ َّم ُذ ٓب ُى ٓال َذ َغى بئ ٓع ًَاده َّ ٓى ُه َذ َّمذ ٓبى ٓال َذ َغى َّ
ىعی ٓال َخ َّؾاب َّ ٓى غ َیاخ ٓبى َک ُّلىب َّىٓ
الق َّفاس َّى ٓال َذ َغى ٓبى ُه َ
ّّ
ّ
ّ ّ
ّ
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٓ َ َ ٓ َ َّ َ ٓ ّ َ ّ ّ ٓ َ َ ٓ َ
َ َّ َ ّ ُ َ َ َ ّ ٓ َ ٓ ُ ُ َ ُ َ ٓ َ ُ َ َ َ َ َ ٍّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ
ل أر ّو سجل ؽیئا -فش ّفِ ر ّلك ّإلی ّ ّلي ُ فألاده -فأخز
ّإعذاق بى ّم ٍاس ّى جْف ٍش ّى أ ّب ّیه ُ أو سجال ليِ ّهى بْ
َ ُ َ ُّ َ ٓ ُ ُ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ َ َ ٓ َ َ َ ٓ َ َ َ َ ٓ ّ َ َ َ ٍ َ ُ َ َ ٍّ َ ٓ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ ٓ
اْلٓخش ها ل ّيِ ّهى أر ّي ّه -فشده ّلی أر ّي ّه ّبذ ّه ّه فالحذمث و بشأت -فْاد اْلٓخش ّإلی ّ ّلي ُ فاعحماده  -فأهش ّبها فم ّيْث
َ
َّ
َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ٓ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ
ىو ٓالم َق ُ
اؿ ّه ٓى أ ٓجل الؾ ٓیى.:
ذ ّايیة و أهش ّبها فذ ّفًث -و لال ُ ّإيما یک
ّ
ّ
ّ
ّ; .3ى هشعلة جمیل ّى بْل أفذابًا ّى أدذهما ّلیهما الغالم _فی سجل کغش یذ سجل ْذن بشأت یذ الشجل_
لال; :لیظ فی هزا لقاؿ و لکى یْيی اِلسػ.:
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و دس هشعله دیگشی يیض به يمل اص یکی اص دو اهام بالش یا فادقُٕٔ آهذه اعث; :اهام دس
هىسد هشدی که به ديذاو کىدکی آعیب سعايذه اعث و عپظ آو ديذاو افحاده و عپظ سوییذه
اعث فشهىديذ :بشای او لقاؿ يیغث ولی اسػ هیباؽذ.:

1

خاهغا :با ايجام پیىيذ جىعو هجًی ّلیه ،دالث صهاو جشادث وی اص بیى سفحه اعث.
ٕابى ّابذیى1411،ه1991 -مٔ
پیىود عضى مىرد جىایت ،پس اس اجزای قصاص جاوی
دس فشمی که هجًی ّلیه پظ اص لقاؿ ّنى ،الذام به پیىيذ ّنى هىسد جًایث هیيمایذ،
بشخی ایى پیىيذ سا جایض يذايغحه و اص ایى سو اصاله ّنى پیىيذی هجًی ّلیه سا جىعو جايی
جایض ؽمشدهايذ و بشخی دیگش يیض دکن به جىاص پیىيذ آو جىعو جايی و ّذم اهکاو اصاله
جىعو جايی دادهايذ.
الف .جىاس پیىود تىسظ مجىی علیه و عدم امکان اساله عضى پیىودی تىسظ
جاوی قصاص شده :بشخی اص فمها هنچىو و هشدىم هشّؾی دس کحاب القصاص على ضىء
القزآو و السًة ٕهشّؾی يجفی1415 ،ق ،ز ،3ؿ ٔ157هْحمذيذ که هجًی ّلیه پظ اص
اعحیفای لقاؿ ،دك پیىيذ ّنى هىسد جًایث سا داؽحه و دس ایى فىست جايی که لقاؿ
وی اجشا ؽذه دك اصاله ّنى پیىيذی هجًی ّلیه سا يذاسد.
دالیل:
 .1خذاويذ با ليف خىیؼ هىجب بهبىدی و جىػ خىسدو ّنى پیىيذی هجًی ّلیه
گشدیذه که با ایى دال چگىيه جايی هیجىايذ ایى ّنى جىػ خىسده سا پیىيذ بضيذ؟ ٕهماؤ
 .1لاّذه ّذم جْذد دس لقاؿ يغبث به ّنى وادذ هگش ایىکه لقاؿ به جهث
جًایث و ليِ دوباسهای باؽذٕ .هماو ،ؿٔ158
ْ
; .1أيه لال فی عى القبی ینشبها الشجل فحغمو ْذن جًبث ،لال :لیظ ّلیه لقاؿ و ّلیه اِلسػ.:
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ب .عدم جىاس پیىود و امکان اساله عضى پیىودی تىسظ جاوی :ىبك ایى يَشیه،
هجًی ّلیه که الذام به اجشای لقاؿ ّنى يمىده اعث ،دك پیىيذ ّنى هىسد جًایث سا
يذاؽحه و دس ایى فىست ،جايی که لقاؿ ّنى وی اجشا ؽذه اعث دك اصاله ّنى پیىيذی
هجًی ّلیه سا داسد .فمهایی هنچىو فادب سیاك ،ؽیخ هفیذ ،ؽیخ ىىعی ،ابى ادسیظ
دلی ،هشدىم خىیی ،دغیًی سودايی هذمك دلیّ ،الهه دلی و فادب جاهِ المذاسک
هْحمذ به چًیى يَشی هیباؽًذ .فادب ریاض ٕىباىبایی دائشی ،ز ،1ؿ ٔ516و
فادب التًقیخ ٕهشّؾی يجفی1415 ،ق ،ز ،3ؿ ٔ941هْحمذيذ که هیچ اخحالفی بیى
فمها دس جىاص اصاله جىعو جايی وجىد يذاسد.
ؽیخ هفیذ يیض دس هقًعه هیيىیغذ; :کاو للممحـ هًه أو یميِ ها اجقل به هى ؽذمة
أريه دحی یْىد إلی الذال الحی اعحذك بها المقاؿٕ .:ابى يْماو ّکبشی بغذادی،
1413ق ،ؿٔ761
ؽیخ ىىعی دس يهایه هیيىیغذ; :اگش کغی يشهی گىػ ايغايی سا ليِ کًذ و او
خىاهاو لقاؿ ؽىد و او سا لقاؿ کًًذ ،آيگاه ؽخـ هجًی ّلیه گىػ خىد سا هْالجه
کشده و لغمث بشیذه ؽذه سا پیىيذ بضيذ ؽخـ لقاؿ ؽذه دك داسد دو باسه يشهی گىػ او
سا ليِ کًذ و به دالث لبل اص اجشای لقاؿ بشگشدايذ .دس دیگش اّنا و جىاسح يیض همیى
دکن جاسی اعثٕ .:ىىعی1411 ،ق ،ؿٔ774
هشدىم ابى ادسیظ دلی يیض دس السزائز با ّباساجی هؾابه دکن به ّذم جىاص پیىيذ
جىعو هجًی ّلیه پظ اص اجشای لقاؿ و اهکاو اصاله آو جىعو جايی لقاؿ ؽذه داده
ْ
اعثٕ .دلی ،ابى ادسیظ1411 ،ق ،ز ،3ؿٔ415
هشدىم خىیی دس هبايی تكمله يیض هیيىیغذ; :چًاوچه ّنىی اص بذو ؽخقی سا
هنچىو گىػ ليِ يمایذ و هجًی ّلیه،جايی سا لقاؿ يمایذ و عپظ هجًی ّلیه ّنى
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جذا ؽذه خىد سا پیىيذ بضيذ و ّنى پیىيذی جىػ بخىسد ،جايی هیجىايذ ّنى پیىيذی سا

اصاله يمایذٕ 1.:خىیی1411،ق،ز ،41ؿ .197هغألهٔ174

دغیًی سودايی دس فقه الصادقُٕٔ دس ایى خقىؿ چًیى هیيىیغذّ; :لی الَاهش
هیچ اؽکال و اخحالفی دس ایى يیغث که جايی دس ایى فىست هیجىايذ ّنى پیىيذی هجًی
ّلیه سا اصاله يمایذٕ 1.:دغیًی سودايی ْلمی1411 ،ق  ،ز ،16ؿٔ153
هذمك دلی دس شزائع اإلسالم هیيىیغذ; :جايی بشای جذمك هماذلث دك اصاله ّنى

پیىيذی سا داسدٕ 3.:هذمك دلی1419 ،ق ،ز ،4فـٔ111-111

ّالهه دلی يیض دس تذزیز األدكام با ّباست هؾابه هْحمذ به دك اصاله جىعو جايی

اعثّٕ 4.الهه دلی1411،ق ،ز ،5ؿٔ511

فادب جاهع المذارک يیض دس ایى خقىؿ هیيىیغذ; :چًاوچه فشدی يشهی گىػ
دیگشی سا ليِ کًذ و هجًی ّلیه جايی سا لقاؿ کًذ و هجًی ّلیه پظ اص لقاؿ الذام به

پیىيذ ّنى خىد يمایذ جايی دك اصاله داسدٕ 5.:خىايغاسی1415 ،ق ،ز ،7ؿٔ175
ّ
هشدىم عبضواسی يیض دس المهذب با هناهیًی هؾابه هًْمذ به دك اصاله و لقاؿ ّنى

پیىيذی هجًی ّلیه جىعو جايی ؽذه اعثٕ 6.عبضواسی1413 ،ق ،ز ،1ؿٔ381

دالیل  :ایى دعحه اص فمها بشای اذبات يَش خىیؼ به دالیل صیش اعحًاد هیکًًذ:

ْ
ْ
ْ
المجًي ّلیه ّنىه المميىُ
المجًي ّلیه هى الجايیْ ،ذن ألقك
فالحـ
; .1لى ليِ ّنىا هى ؽخـ کاالرو،
ْ
بمذله ،فالحذن و بشا ،جاص للجايي إصالحه.:
ْ
; .1ال إؽکال و ال خالف ٍاهشا فی أيه للجايی اصالحه:
ْ
; .3کاو للجايي إصالحها ،لحذمك المماذلة.:
ْ
; .4کاو للجايي إصالحها ،لحذمك المماذلة.:
ْ
فالحـ هًه فألقمها المجًی ّلیه کاو للجايي إصالحها:
; .5و لى ليِ ؽذمة ارو
; .6و إرا ليِ ارو سجل فأبايها ْذن ألقمها المجًی ّلیه فی الذال فالحقمث کاو ّلی الجايی المقاؿ.:
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ّ .1لث لقاؿ يمـ و اص بیى سفحى ّنى هجًی ّلیه اعث که ایى ّلث با پیىيذ و
جىػ خىسدو ّنى هجًی ّلیه هشجفِ هیگشدد ٕخىايغاسی1415 ،ق ،ز ،7ؿ<175
هشّؾی يجفی1415 ،ق ،ز ،3ؿٔ157
 .1لقاؿ ّنى هن دك هجًی ّلیه اعث و هن بشای ّبشت دیگشاو ايجام هیگیشد.
ٕهماؤ

ْ
القفاسْ :
 .3سوایة إعذاق بى ْ
هذمذ بى الذغى
ّماس الغاباىی ّى الحهزیب ّى
ْ
ْ
بئعًاده ّى ْ
هذمذ بى الذغى القفاس ّى الذغى بى هىعی الخؾاب ّى غیاخ بى کلىب
ْ
ّماس ّى جْفش ّى أبیه ّٕلیهما ْ
ّى إعذاق بى ْ
الغالمٔ أو سجال ليِ هى بْل ارو سجل
الغالمٔ فألاده ،فأخز اْلخش ها ليِ هى اريه ْ
ّلي ّٕلیه ْ
ؽیئا فشفِ رلك إلی ْ
فشده ّلی اريه
بذهه فالحذمث و بشئث ،فْاد اْلخش إلی ّل ْی ّٕلیه ْ
الغالمٔ فاعحماده فأهش بها فميْث ذايیة و
ْ
أهش بها فذفًث ،و لال ّٕلیه ْ
الغالمٔ :إيما یکىو المقاؿ هى أجل الؾیىّٕ .اهلی،
9441ق ،ز ،91ؿ ،934باب  ،23الذذید ٔ9
 .4بشای جذمك هماذلث ایى اصاله مشوست داسدٕ .هذمك دلی 9448 ،ق ،ز،4
فـ <229-224هذيی کاؽايی9494،ق ،ؿٔ292
ّ .5نى پیىيذی دکن ّنى هیحه سا داسدٕ .هذمك دلی9448 ،ق ،ز ،4فـ-224
 ٔ229با ایى جىمیخ که هیحه يجظ اعث و يماص با آو اهکاو يذاسدٕ .هذيی .کاؽايی ،داز آلا
سما9494 ،ق ،ؿٔ292
بزرسی در متىن قاوىوی
لايىوگزاس ایشاو دس خقىؿ جىاص یا ّذم جىاص پیىيذ ّنى جىعو هجًی ّلیه پظ اص
لقاؿ و اهکاو اصاله ّنى پیىيذی هجًی ّلیه جىعو جايی دس فشك اجشای لقاؿ
دکمی سا ومِ يًمىده و اها دس خقىؿ پیىيذ ّنى هىسد جًایث پیؼ اص اجشای لقاؿ دس
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عال  1361دس هاده  73لايىو دذود و لقاؿ به پیشوی اص يَش هؾهىس فمهای اهاهیه،
لقاؿ هجًی ّلیه سا دس ایى فشك عالو يمیدايذ.
هاده  ،73هش گاه ؽخقی همذاسی اص گىػ کغی سا ليِ کًذ و هجًی ّلیه لغمث
جذا ؽذه سا به گىػ خىد پیىيذ دهذ ،لقاؿ عالو يمیؽىد.
لايىوگزاس دس عال 1371يیض با جبْیث اص ایى دیذگاه هؾهىس ،لقاؿ سا دس ایى فشك
عالو يمیدايذ .دس لغمث يخغث هاده  187لايىو هجاصات اعالهی چًیى آهذه اعث:
;هشگاه ؽخقی لغمحی اص گىػ کغی سا ليِ کًذ و هجًی ّلیه همذاسی اص گىػ جذا ؽذه
سا به گىػ خىد پیىيذ صيذ ،لقاؿ عالو يمیگشدد.:
لايىوگزاس دس عال  1391با جقىیب لايىو جذیذ هجاصات اعالهی يیض همیى دیذگاه
سا با ومِ هاده  446ق.م.ا اّمال يمىده اعث; :اگش ؽخقی همه یا همذاسی اص ّنى
دیگشی سا ليِ کًذ و هجًی ّلیه لغمث جذا ؽذه سا پیىيذ بضيذ ،لقاؿ عالو يمیؽىد.:
يکحه دائض اهمیث دس جفاوت هاده  446لايىو هجاصات اعالهی  1391با لىايیى عابك
ایى اعث که دس هاده  73لايىو دذود و لقاؿ  1361و هاده  187هجاصات اعالهی 1371
اؽاسه به ليِ لغمحی اص گىػ گشدیذه اعث که ایى ابهام وجىد داؽث که دس خقىؿ عایش
اّنای بذو يیض ایى دکن فادق اعث یا خیش دس دالی که دس دالی که دس هاده 446ق.م.ا
عال  91هذذود به گىػ يؾذه اعث.
پیىود عضى قصاص شده
یکی دیگش اص هبادد هىسد هًالؾه دس بیى فمها ایى اعث که پیىيذ ّنى لقاؿ ؽذه جىعو
جايی ،دك لقاؿ هجذد آو ّنى سا جىعو هجًی ّلیه ایجاد هیکًذ یا خیش؟
بزرسی متىن فقهی
ایى هغأ له اص دیشباص هیاو فمها هىسد بذد و اخحالف يَش بىده اعث .دس آذاس فمها ىشح هغأله
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بذیى گىيه بىده که اگش کغی گىػ دیگشی سا ليِ کًذ عپظ گىػ جايی سا به لقاؿ ليِ
کًًذ ،آيگاه یکی اص آو دو ،گىػ بشیذهی خىد سا دوباسه پیىيذ بضيذ ،آیا دیگشی دك داسد آو سا
بشای باس دوم ليِ کًذ یا چًیى دمی يذاسد؟ دس جفغیش سوایحی که دس ایى باسه آهذه اعث
اخحالف وجىد داسدٕ ،ابى بابىیه ْلمی ،فذوق1415 ،ق ،ؿ ٔ518بشخی آو سا دسباسه هجًی
ّلیه هیدايًذ و بشخی دیگش دسباسه جايی .ایى اخحالف دس جفغیش سوایث ،هًؾأ اخحالف آساء
دس هغأله هزکىس ؽذه اعثٕ .هاؽمی ؽاهشودی1413،ق ،ز ،1ؿٔ19
هحى سوایث چًیى اعث که إعذاق بى ْ
ّماس اص دنشت اهام فادقُٕٔ دس خقىؿ
هشدی عؤال هیکًذ که الذام به بشیذو لغمحی اص گىػ دیگشی يمىده اعث که اهام هیفشهایذ
فشدی که هشجکب چًیى ّملی ؽذه بىد خذهث دنشت ّلیُٕٔ بشديذ و اهام دکن به
لقاؿ گىػ جايی داديذ و پظ اص اجشای لقاؿ ،عپظ هجًی ّلیه گىػ خىد سا هْالجه
کشده و لغمث بشیذه ؽذه سا دوباسه پیىيذ صد ،که اهام فشهىديذ ؽخـ لقاؿ ؽذه دك داسد
هماو لغمث اص گىػ او سا دوباسه ليِ کًذ جا به دالث لبل اص لقاؿ بشگشدد .دس هش یک اص
اّنا و جىاسح که هىسد لقاؿ لشاس گیشد و عپظ هْالجه ؽذه و خىب ؽىد ،همیى دکن
جاسی اعث و اخحقاؿ به يشهی گىػ يذاسدّ ٕ.اهلی1419 ،ق ،ز ،19ؿٔ185
ایى ّباست به فشادث هیسعايذ که بْذ اص لقاؿ جايی ،اگش هجًی ّلیه ّنى
ليِؽذهی خىد سا پیىيذ صد جايی دك داسد دوباسه آو سا ليِ کًذ و ایى دکن ،اخحقاؿ به
گىػ يذاسد و همه اّنا سا دس بش هیگیشد.
به ىىس کلی دس خقىؿ جىاص یا ّذم جىاص پیىيذ ّنى ليِ ؽذه به لقاؿ ،فمهای
هْافش به چهاس دعحه جمغین هیگشديذٕ :هاؽمی ؽاهشودی1413،ق ،ز ،1ؿٔ19
الف .جىاس پیىود تىسظ جاوی و ممىىعیت اساله آن تىسظ مجىی علیه :فمهای
هْافشی هنچىو عیذ هذمذ ؽاهشودی ،هشجنی همحذایی ،هذمذ هادی هْشفث ،هىعىی
اسدبیلی ،هذمذ یضدی ،هذمذ ّلی جغخیشی ،عیذ هذمذ ّلی ّلىی گشگايی هْحمذ به ایى
يَش هیباؽًذ.
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دالیل ایى يَشیه:
اوال :پظ اص اجشای لقاؿ دمی بشای هجًی ّلیه بالی يمیهايذ .ذايیا :بىاعيه لاّذه
اولىیث،دك هالکیث ّنى ليِ ؽذه ،با همحـ هًه اعث .ذالرا :افاله البشائث و افالث
االباده هىیذ جىاص پیىيذ اعث و لاّذه اعحقذاب يیض بش بمای هالکیث فادب ّنى بش
ّنى هميىُ داللث داسدٕ .ؽاهشودی1419 ،ق ،ؿٔ315
ّالهه دلی يیض دس تذزیز االدكام هْحمذ اعث هجًی ّلیه دك اصاله ّنى پیىيذی
جايی سا که لقاؿ ؽذه يذاسد چشا که آوچه وجىب پیذا کشده جذا کشدو ّنى جايی اعث
که دافل ؽذه اعثّٕ .الهه دلی1411،ق ،ز ،5ؿٔ511
ایى فمیه اسصؽمًذ دس قىاعذ االدكام يیض هیيىیغذ هجًی ّلیه دك اّحشاك به پیىيذ
ّنى جايی سا پظ اص اجشای لقاؿ يذاسدّٕ .الهه دلی1413 ،ق ،ز ،3ؿٔ639
ب .عدم جىاسپیىود تىسظ جاوی و امکان اساله و اجزای مجدد قصاص تىسظ
مجىی علیه :فمهای بضسگی هنچىو آیات َّام ّبذالله خائفی ،دمیذ ؽشبیايی ،عیذ ّلی
ؽفیْی ،هذمذ ّلی اعماّیل پىس ٕؽاهشودی1413 ،ق ،ؿ ٔ315و هشدىم عبضواسی دس
ههذب األدكام ٕعبضواسی1413،ق ،ز ،19ؿ ٔ31هْحمذ به چًیى يَشی هیباؽًذ.
آیات َّام هکاسم ؽیشاصی دس کحاب ادكام پزشكى ٕهکاسم ؽیشاصی1419 ،ق،
ؿ ٔ116و هًحَشی اص فمهای هْافش يیض دس کحاب ادكام پزشكى ٕهًحَشی يجفآبادی،
1417ق ،ؿ ٔ131و سعاله اعحفحاءات خىد ٕهًحَشی يجفآبادی ،ز ،1ؿ ٔ551و آیث
الله فايْی ٕفايْی1376 ،ػ ،ؿ ٔ646پیىيذ ّنىی که به ّلث لقاؿ ليِ ؽذه سا
بذوو سمایث هجًی ّلیه داسای اؽکال هیدايذ.
دس هیاو فمهای ّاهه يیض دًابله بًا به لىل ساجخ ٕهشداوی ،ز ،11ؿ ٔ111يیض هْحمذ
به ایى يَشیه هیباؽًذ.
هنچًیى اص هجمىُ فحاوای هالکیه يیض هیجىاو چًیى اعحًباه کشد که پیىيذ ّنى
لقاؿ ؽذه سا جایض يذايغحه و دس فىست پیىيذ ،بشای هجًی ّلیه دك دسیافث دیه سا لائل
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دايغحهايذ ،البحه دس فىسجی که هجًی ّلیه خىد آو ّنى سا اّاده يًمىده باؽذٕ.ابى سؽذ،
ز ،16ؿّ <67لیؼ1989 ،م ،ز ،9ؿ.ٔ61
الًىوی اص فمهای ؽافْیه دس الزوضه الطالبیى يیض هْحمذ به ایى يَشیه بىده و هیيىیغذ:
;چًاوچه فشدی گىػ دیگشی سا ليِ کًذ و عپظ هجًی ّلیه دك لقاؿ سا يغبحب به
لغمحی اص گىػ جايی جاسی يمایذ و پظ اص آو جايی ّنى لقاؿ ؽذه سا پیىيذ بضيذ،
هجًی ّلیه دك لقاؿ ّنى پیىيذی سا داسد چشا که با جًایث جايی دك لقاؿ ایجاد

ؽذه اعثٕ 1.الًىوی1411 ،ه1991-م ،ز ،9ؿٔ198

اص دیگش ّلمای هْافش ىشفذاس ایى يَشیه هیجىاو به دکحش ابىصیذ ،ؽیخ خلیل لملیظ
ٕهجله هجمع الفقه االسالهى1989 ،م ،ػ ،6ز ،3فـ1164و ،ٔ1175ؽیخ هذمذ بى
هذمذ هخحاس ؽًمیيی ٕؽًمیيی1994 ،م ،ز ،1ؿ ٔ411اؽاسه يمىد.
دالیل:
پیىيذ ّنى لقاؿ ؽذه جىعو جايی با فلغفه و دکمث اجشای لقاؿ هًافات داسد.
اص ایى سو دس فىست پیىيذ ،هجذدا لقاؿ هیگشدد.
ج .جىاس پیىود با اخذ اجاسه :بشخی اص فمها هنچىو آیث الله عیذ هذمذ عجادی
هْحمذيذ که پیىيذ با اجاصه فادب دك هجاص اعث.
دلیل:
به اعحًاد آیه  45عىسه هائذهٕ ،الْیى بالْیىٔ کغی که ّنىی سا به يادك اص دعث داده
اعث ،خذا همايًذ آو ّنى سا اص جايی ،دس اخحیاس وی لشاس هیدهذ ،بًابشایى هماو گىيه که
وی دك لقاؿ و ّفى داسد،دك سمایث يیض داسد.
َ َٓ َ ٓ
َ َ َ ُ َُ ََ َ ٓ
َ
َ ُُ ٓ
َ
َ ٓ َ ٓ ِّ َ َ ٓ َ ٓ َ ُ َ ٓ َ
ىدَ ،و َیمي َْ ُه ّال ٓع ّح ٓذم ّال ّه
َ ; .1ول ٓى أ َباو أري ُه ،فمي َِ ال َم ٓج ًّ ُّي َّل ٓی ّه َب ْٓل أر ّي ّه ُهم َح ًّقا ،فأل َقم ُه ال َج ّايی ،ف ّللمج ًّي ّلی ّه أو یْ
ٓ ََ
ّاْلَباية:
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د .جىاس یا عدم جىاس پیىود با تىجه به وحىه ارتکاب جزم :بشخی اص فمها هنچىو
آیات َّام هذمذ فادق جهشايی ،هذمذ ّلی ساصی صاده هْحمذيذ اگش اسجکاب جشم به يذىی
باؽذ که صهیًه پیىيذ بشای هجًی ّلیه يباؽذ ،بًا بش لاّذه يمیجىايذ پیىيذ صيذ ولی هشگاه پیىيذ
صيذ ،یا دس پیىيذ صدو اهمال يمىده باؽذ یا ّمال پیىيذ يضيذ چىو خىد به مشس خىد الذام
يمىده اعث هیجىايذ پیىيذ صيذ.
ه .جىاس پیىود عضى قصاص شده و عدم امکان اجزای مجدد قصاص در فزضی
که خىد مجىی علیه ویش پیىود سده باشد :دغیًی سودايی ْلمی دس فمه القادق ّلیه الغالم
هیيىیغذ; :بْیذ يیغث گفحه ؽىد اگش هجًی ّلیه خىدػ يیض ّنى هىسد جًایث سا پیىيذ صده
باؽذ ؽایغحه يیغث که الذام به اصاله ّنى پیىيذی لقاؿ ؽذه يمایذ .واال اصاله جایض
اعثٕ.:دغیًی سودايی ْلمی1411 ،ه ،ز ،16ؿٔ154
بزرسی متىن قاوىوی
لايىوگزاس دس عال  1361بشای جايی اهکاو پیىيذ ّنى سا لائل ؽذه بىد و دس لغمث دوم
هاده  73لايىو دذود و لقاؿ به پیشوی اص هؾهىس فمهای اهاهیه ،لقاؿ ّنى پیىيذی
جايی سا جىعو هجًی ّلیه عالو هیدايذ.
هاده  ... 73و اگش جايی بْذ اص آوکه همذاسی اص گىػ او بًْىاو لقاؿ بشیذه ؽذه آو
لغمث جذا ؽذه سا بگىػ خىد پیىيذ دهذ هیچکظ يمیجىايذ آو سا دوباسه بشای دفٌ اذش
لقاؿ ليِ کًذ.
لايىوگزاس دس عال 1371يیض با ایى دیذگاه هؾهىس ،لقاؿ سا دس ایى فشك عالو
هیدايذ .دس لغمث دوم هاده  187لايىو هجاصات اعالهی چًیى آهذه اعث...; :اگش جايی
بْذ اص ایىکه همذاسی اص گىػ اوبه ًّىاو لقاؿ بشیذه ؽذ ،آو لمغث جذا ؽذه سا به گىػ
خىد پیىيذ صيذ ،هیچکظ يمیجىايذ آو سا دوباسه بشای خفٌ اذش لقاؿ ،لقاؿ کًذ.:
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اداسه دمىلی لىه لناییه يیض دس يَشیه ؽماسه  76/1/5-7/1557چًیى همشس يمىده
اعثّ; :نى ليِ ؽذه هحْلك به کغی اعث که ّنى اص او ليِ ؽذه اعث.:
ایى دس دالی اعث که لايىوگزاس دس عال  1391بش خالف لىايیى عابك دس لايىو لايىو
هجاصات اعالهی دکمی سا دس ایى خقىؿ هيشح يًمىده و عکىت يمىده اعث.اص ایى
سوعث که یکی اص دمىلذاياو عکىت همًى سا به دو يذى جفغیش يمىده اعث .1 .به جهث
دفٌ آذاس لقاؿ ،دك پیىيذ صدو يذاسد ،و دس ایى فىست هجذدا لقاؿ هیگشدد .1 .با
جىجه به افل اباده و فمذاو يقی هبًی بش همًىّیث داللث بش جىاص پیىيذ ،پظ اص پیىيذ
اهکاو اجشای هجذد لقاؿ يیغث که ایى جفقغیش به ویژه دس فشمی که خىد هجًی ّلیه
يیض ّنى هميىُ سا پیىيذ صده باؽذ وجیهجش اعثٕ .آلایی يیا1386 ،ػ ،ؿٔ195
دس هاده  448هقىب کمیغیىو اهىس دمىلی و لنایی چًیى آهذه بىد :هشجکب دك
پیىيذ صدو ّنىبا لغمحی اص ّنىکه به عبب لقاؿ ليِ ؽذه اعث سا يذاسد هگش آوکه
هجًی ّلیه ّنى ليِ ؽذه خىد سا با پیىيذ بشگشدايذه باؽذ یا به پیىيذ ّنى هشجکب سمایث
دهذ .ولی ایى هاده پیشوی اؽکال و ایشاد ؽىسای يگهباو دس جاسیخ  89/9/1هبًی بش ایىکه ایى
هاده خالف هىاصیى ؽشُ اعث دس افالدیه هجلظ هىسخه  91/5/1دزف گشدیذ .لزا دس
دال دامش هیچ همشسهای دس ایى خقىؿ وجىد يذاسد.
اؽاسه اّنای هذحشم ؽىسای يگهباو دس اّالم ایشاد و اؽکال بش هاده هىفىف ،هغأله
 19المغن الرايی فی لقاؿ هادوو الًفظ هیباؽذ.
دنشت اهام خمیًیٕسهٔ دس تذزیز الىسیله دس ایى خقىؿ چًیى هیفشهایًذ; :هغألة
 .19چًاوچه گىػ دیگشی سا ليِ يمایذ و هجًی ّلیه آو سا پیىيذ صيذ و جىػ بخىسد ٍاهش
ّذم عمىه لقاؿ اعث و چًاوچه جايی سا لقاؿ کًذ و جايی گىػ ليِ ؽذه ٕدس يحیجه
لقاؿٔ سا پیىيذ صيذ و جىػ بخىسد دس سوایث چًیى اعث که هجًی ّلیه بذلیل دفٌ و
بمای جغاوی جًایث هیجىايذ ّنى پیىيذی جايی سا هجذدا ليِ کًذ و يَش دیگشی هن
وجىد داسد که داکن خىد به جذا کشدو آو ّنى پیىيذی جايی اهش هیکًذ بذلیل ایىکه ّنى
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پیىيذی جايی دکن هیحه داسد و يجظ هیباؽذ و یک سوایث مْیف هن وجىد داسد که
چًاوچه ّنى پیىيذی جايی همايًذ اّنای دیگش جايی داسای دیات ؽىد ،هیحه هذغىب
يمیگشدد و يماص با آو فذیخ اعث و چه داکن و چه غیش او دك جذا کشدو ّنى پیىيذی

جايی سا يذاسدٕ 1.:خمیًی ،ز ،1ؿٔ545
وتیجه

دس بذد هشبىه به هجًی ّلیه ،پیىيذ ّنى هىسد جًایث دس دو هشدله لبل و پظ اص لقاؿ
هىسد بشسعی لشاس گشفث ،پیىيذ دس هشدله پیؼ اص لقاؿ به ّمیذه هؾهىس فمهای اهاهیه و
اهل عًث هىجب عمىه دك لقاؿ يمیگشدد و هاده  446لايىو هجاصات اعالهی  91يیض
به پیشوی اص يَش هؾهىس ،دکن به ّذم عمىه لقاؿ داده اعث .به يَش همیى يَش سا
اعحذکام و اعحذالل لىیجشی يغبث به يَشیه عمىه لقاؿ داسد چه آوکه ولىُ جًایث
جىعو جايی ،همحنی دك لقاؿ اعث و اىالق ادله لقاؿ هنچىو آیه الًفظ بالًفظ و
ّذم وجىد هايِ ویا لیذ که صائلکًًذه ایى دك باؽذ يیض وجىد يذاسد و ادلهای يیض وجىد يذاسد
که هجًی ّلیه سا اص پیىيذ صدو ّنى هميىُ خىد باص داسد و يَشیه عمىه لقاؿ يیض اص
مْف اعحذالل بش خىسداس اعث چه آوکه ّمذه اعحذالل ایؾاو ایى اعث که فلغفه لقاؿ
ایى اعث که جايی هماو ومْیحی سا پیذا يمایذ که هجًی ّلیه داسد که با پیىيذ ّنى ،چًیى
جغاوی وجىد يذاسد .دس پاعخ بایذ گفث اوال لقاؿ فلغفههای هخحلفی داسد اص جمله یکی
اص آوها جؾفی خاىش هجًی ّلیه که پیىيذ ّنى هجًی ّلیه پیؼ اص لقاؿ هىجب جؾفی
خاىش وی يمی ؽىد و به هش دال جايی با ولىُ جًایث الحنای لقاؿ سا بىجىد آوسده اعث
 .1هغألة ; -19لى ليِ أريه فألقمها المجًی ّلیه و الحقمث فالَاهش ّذم عمىه المقاؿ ،و لى الحـ هى الجايي
فألقك الجايي أريه و الحقمث ففي سوایة ليْث ذايیة لبماء الؾیى ،و لیل یأهش الذاکن باْلباية لذمله المیحة و الًجظ،
و في الشوایة مْف ،و لى فاست باْللقاق دیة کغائش اِلّناء لن جکى هیحة ،و یقخ القالة هْها ،و لیظ للذاکن و
ال لغیشه إبايحها.:
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و ایى پیىيذ ّنى هجًی ّلیه هايِ اجشای ایى دك وی يمیگشدد لزا يَشیه ّذم عمىه دك
لقاؿ هجًی ّلیه هىسد پزیشػ لشاس هیگیشد.
و اها هشدله پیظ اص لقاؿ ،به ّمیذه هؾهىس بغیاسی اص فمهای اهاهیه اهکاو پیىيذ
جىعو هجًی ّلیه وجىد داؽحه و جايی دمی دس صائل يمىدو ّنى پیىيذی هجًی ّلیه يذاسد.
ایى فشك يه دس لايىو هجاصات اعالهی  91و يه دس لىايیى عابك هىسد جىجه لايىوگزاس لشاس
يگشفحه و يقی دس ایى خقىؿ وجىد يذاسد و هاده  446لايىو هجاصات اعالهی  91فشفا
بیاوکًًذه پیىيذ دس هشدله پیؼ اص لقاؿ هیباؽذ.ایى يَشیه يیض بذلیل لىت اعحذالل هىسد
پزیشػ لشاس هیگیشد چشا که اوال افل بش ّذم جْذد لقاؿ دس ّنى وادذ بهواعيه جًایث
وادذ اعث و ذايیا جىػ خىسدو ّنى پیىيذی هجًی ّلیه بهواعيه هشدمث خذاويذ بىده و
دلیلی بشبىجىد آهذو دك جايی دس اصاله چًیى ّنىی سا وجىد يذاسد و ایىکه هخالفاو
اعحذالل کشدهايذ که اصاله ّنى پیىيذی جىعو جايی بشای دفٌ هماذلث مشوست داسد
يهایث مْف اعحذالل لشاس داسد چشا که با هماذلث دس صهاو اّمال دك لقاؿ هجًی ّلیه
وجىد داؽحه و هیچ دلیلی وجىد يذاسد که هجًی ّلیه سا اص دك پیىيذ ّنى خىد پظ اص
لقاؿ هًِ يمایذ و اص ایى سو جايی يیض دمی دس اصاله ّنى پیىيذی يذاسد.
و اها دس بذد هشبىه به جايی يیض فمها يَشیات هخحلفی سا دس خقىؿ جأذیش پیىيذ
ّنى لقاؿ ؽذه هيشح يمىدهايذ .هاده  446لايىو هجاصات اعالهی يغبث به ایى فشك
عاکث بىده دس دالی که دس لىايیى عابك دکن همًى ،جىاص پیىيذ ّنى لقاؿ ؽذه بىد.
يَشیه جىاص پیىيذ ّنى لقاؿ ؽذه اص اعحذکام لىیجشی بشخىسداس اعث چشا که اوال
فشفا یک جًایث جىعو جايی ايجام گشفحه و هجًی ّلیه يیض دك خىد سا با اّمال لقاؿ
دسیافث يمىده اعث وجًایث دیگشی والِ يؾذه بًابشایى دمی بشای هجًی ّلیه يغبث به
ّنى پیىيذی جايی بالی يمیهايذ و ذايیا افل بش اعحذقاب هالکیث جايی بش ّنى پیىيذی
خىد بىده و افاله البشائه و افل الباده جايی سا اص دك پیىيذ ّنى لقاؿ ؽذه باص يمیداسد
و ذايیا بهواعيهی لاّذه اولىیث دك هالکیث ّنى لقاؿ ؽذه با جايی اعث.
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پیشىهادات
با جىجه به ایىکه هاده  447لايىو هجاصات اعالهی بش خالف لىايیى عابك داسای يمـ
هی باؽذ اص ایى دید که بش خالف لىايیى عابك دکن پیىيذ ّنى لقاؿ ؽذه سا بیاو يًمىده
اعث و همايًذ لىايیى عابك فشك پیىيذ ّنى جىعو هجًی ّلیه پظ اص لقاؿ سا هْلىم
يًمىده و دس خقىؿ هجًی ّلیه فشفا به هشدله پیىيذ پیؼ اص لقاؿ پشداخحه اعث لزا
پیؾًهاد هیگشدد دعحگاه لايىوگزاسی يغبث به جمًیى و ومِ هاده الذالی دکن هش دو فشك
سا به فىست ؽفاف هؾخـ يمایذ.
مىابع
ابى بشاز ىشابلغی ،لامیّ ،بذ الْضیض ،المهذب (البى البزاج) ،لن ،دفحش ايحؾاسات اعالهی وابغحه به
جاهْه هذسعیى دىصه ّلمیه لن ،چاپ اول1416 ،ق.
ابى سؽذ ،هذمذ بى ادمذ ،البیاو و الًذصیل ،بیشوت ،داسالفکش ،بی جا.
ابى ّابذیى ،هذمذ أهیى بى ّمش بى ّبذ الْضیض ّابذیى الذهؾمی الذًفی ،رد المذتار على الذر
المختار ،داس الفکش-بیشوت ،اليبْه الرايیة1411 ،ﮬ1991 /م.
ابى لذاهة الجماّیلی الممذعیٕ ،الؾهیش ابى لذاهة الممذعیٔ أبى هذمذ هىفك الذیى ّبذ الله بى أدمذ
بى هذمذ ذن الذهؾمی الذًبلی ،بذوو ىبْة ،المغًی البى لذاهة ٕفمه دًبلیٔ هکحبة الماهشة.
آلایی يیا ،دغیى ،جزاین علیه اشخاص ،جًایات ،بًیاد دمىلی هیضاو ،چ عىم ،جابغحاو .86
البقشی البغذادیٕ ،الماوسدیٔ ،أبى الذغى ّلی بى هذمذ بى هذمذ بى دبیب ،الذاوی الكبیز فى فقه
هذهب اإلهام الشافعى ٕهى ؽشح هخحقش المضيیٔ 19 ،جلذ ،بیشوت – لبًاو ،اليبْة داس الکحب
الْلمیة ،چاپ اول1419 ،ﮬ1999/م.
دغیًی سودايی ْلمی ،عیذ فادق ،فقه الصادق علیه السالم (للزودايى)  16 ،جلذ ،لن ،داس الکحاب -
هذسعه اهام فادق ّلیه الغالم ،چاپ اول1411 ،ق.

ْ
دلی ،هذمك ،يجن الذیى ،جْفش بى دغى ،شزائع اإلسالم فى هسائل الذالل و الذزام 4 ،جلذ ،لن،
هؤعغه اعماّیلیاو ،چاپ دوم1419 ،ق.

جأذیش پیىيذ اّنا بش عمىه دك لقاؿ 141/
ْ
دلیّ ،الهه ،دغى بى یىعف بى هيهش اعذی ،تذزیز األدكام الشزعیة على هذهب اإلهاهیةٕه -
الذذیرةٔ 6 ،جلذ ،لن ،هؤعغه اهام فادق ّلیه الغالم ،چاپ اول1411،ق.
همى ،قىاعذ األدكام فى هعزفة الذالل و الذزام 3 ،جلذ ،چاپ اول ،لن ،دفحش ايحؾاسات اعالهی وابغحه
به جاهْه هذسعیى دىصه ّلمیه لن1413 ،ق.
خىیی ،عیذ ابى الماعن هىعىی ،هبايى تكملة المًهاج 1 ،جلذ ،لن ،هؤعغة إدیاء آذاس اْلهام الخىئی سه،
چاپ اول1411 ،ق.
ؽًمیيی ،هذمذ بى هذمذ ،ادكام الجزادته الطیبه وآثار المتزتبه علیها ،جذه ،هکحبه القذابه1994 ،م.
فافی گلپایگايی ،ليف الله ،هذایة العباد ٕللقافیٔ1 ،جلذ ،لن ،داس المشآو الکشین ،چاپ اول1416 ،ق.
فايْی ،یىعف ،هجمع المسائل و االستفتائات ،لن ،هیرن جماس1376 ،ػ.
ّاهلی ،ؽهیذ ذايی ،صیى الذیى بى ّلی ،هسالك األفهام إلى تًقیخ شزائع اإلسالم 15 ،جلذ ،لن،
هؤعغة المْاسف اْلعالهیة ،چاپ اول1413 ،ق.
ّاهلیْ ،
دش ،هذمذ بى دغى ،وسائل الشیعة 31 ،جلذ ،لن ،هؤعغه آل البیث ّلیهن الغالم ،چاپ اول،
1414ق.
ّلیؼ هذمذ بى ادمذ ،هًخ الجلیل شزح هختصز الخلیل ،بیشوت ،داسالفکش1989 ،م.
الفشا ،للمامی أبی یْلی ،المسائل الفقهیة ،هکحبة هؾکاة اْلعالهیةّ ،ذد اِلجضاء :ذالذة أجضاء ،الشیاك،
داس الًؾش ،هکحبة المْاسف ،بی جا.
فیاك کابلی ،هذمذ اعذاق ،هًهاج الصالذیى ٕللفیاكٔ 3 ،جلذ ،بی جا.
هجله هجمِ الفمه االعالهی ،هجمع الفقه االسالهى ،جذه1989 ،م.
هذيی کاؽايی ،داز آلا سما ،كتاب القصاص للفقهاء و الخىاص 1 ،جلذ ،لن ،دفحش ايحؾاسات اعالهی
وابغحه به جاهْه هذسعیى دىصه ّلمیه لن ،چاپ دوم1411 ،ق.
هشداویّ ،لی بى علیماو ،االيصاف فى هعزفه الزاجخ هى الخالف ،بیشوت ،داسالذیاء الحشاخ الْشبی ،بی
جا.
هشّؾی يجفی ،عیذ ؽهاب الذیى ،القصاص على ضىء القزآو و السًة 3 ،جلذ ،،لن ،ايحؾاسات کحابخايه
آیة الله هشّؾی يجفی لذط عشه ،چاپ اول1415 ،ق.
هکاسم ؽیشاصی ،يافش ،بذىث فقهیة هاهة ٕلمکاسمٔ 1 ،جلذ ،لن ،ايحؾاسات هذسعة اْلهام ّلی بى أبی
ىالب ّلیه الغالم ،چاپ اول1419 ،ق.
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هًحَشی يجفآبادی ،دغیى ّلی ،ادكام پزشكى ٕهًحَشیٔ 1 ،جلذ ،لن ،يؾش عایه ،چاپ عىم،
1417ق.
ْ
هىعىی خمیًی ،عیذ سوح الله ،تذزیز الىسیلة 1 ،جلذ ،لن ،هؤعغه هيبىّات داس الْلن ،چاپ اول ،بی
جا.
هىعىی خىیی ،عیذ ابى الماعن ،هبايى تكملة المًهاج 1 ،جلذ ،لن ،هؤعغة إدیاء آذاس اْلهام الخىئی سه،
چاپ اول1411 ،ق.
يجفی ،فادب الجىاهش ،هذمذ دغى ،جىاهز الكالم فى شزح شزائع اإلسالم 43 ،جلذ ،بیشوت – لبًاو،
داس إدیاء الحشاخ الْشبی ،چاپ هفحن1414 ،ق.
الًىوی ،أبى صکشیا هذیی الذیى یذیی بى ؽشف ،روضة الطالبیى و عمذة المفتیى 11 ،جلذ ،بیشوت-
دهؾكّ -ماو ،اليبْة المکحب اْلعالهی ،الرالرة1411 ،ﮬ 1991 /م.
هاؽمی ؽاهشودی ،عیذ هذمىد ،قزاءات فقهیة هعاصزة 1 ،جلذ ،لن ،هؤعغه دائشة المْاسف فمه اعالهی
بش هزهب اهل بیث ّلیهن الغالم ،چاپ اول1413 ،ق.

