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ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات


سیدحسین آل طاها ،حسین آقایی جنتمکان ،عارف بشیری
چکیده

بین فقها دربارۀ ضمان یا عدم ضمان در برابر مرگ محکومعلیه و کیفر اضافی که در مرحلۀ صدور یا
اجرای حکم بر وی تحمیل شده ،پرسشهای اساسی و اختالفهای آشکاری مطرح شده است:
مشهور فقها با استناد به قاعدۀ «ال دیة لمن قتله الحد أو القصاص» قائل به هدربودن خون فرد
شدهاند؛ شماری نیز عدم ضمان را با استناد به برخی عمومات مقید به عدم تجاوز در مجازات دانسته
و معدودی نظیر شیخ مفید قائل به تفکیک حقوقالله از حقوقالناس شدهاند .این تشویش آرا بین
علما به قانون مجازات اسالمی هم سرایت کرده است و تناقضاتی در برخی مواد قانونی دیده میشود
که شایستۀ بررسی است .مطالعۀ حاضر با روش توصیفیتحلیلی به نقد و بررسی هر دیدگاه به همراه
مستندات آنها و تحلیل مواد قانونی میپردازد .نظر مختار نگارندگان بر ثبوت مطلق حکم ضمان
درمقابل مجازات منجر به سلب حیات در جایی است که سرایت جراحت مستند به تفریط
محکومعلیه نباشد .این مدعا مستند به حاکمیت ادلۀ حرمت خون مسلم بر سایر ادله ،عمومات باب
قتل و نیز موافق با دیدگاه محقق خوانساری در یکی از احتماالت خود بوده و مطابق با نص صریح
مادۀ  13قانون مجازات اسالمی به همراه تبصرۀ مادۀ  185همان قانون است .بر اساس قانون ،سلب
حیات ناشی از مجازات ،در صورتیکه مسبوق به اعالم قاضی اجرای مجازات به دادگاه باشد ،ضمان
را از وی برمیدارد.
واژگان کلیدی :ضمان ،قتل ،کیفر اضافی ،دیه ،اجرای حکم
 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز،
ایران (نویسندۀ مسئول)
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مقدمه

در قانون مجازات ایران بهتبع فقه اسالمی ،برای هرگونه بزهکاری ،مجازات و کیفر در نظر گرفته
شده است ،بهطوریکه میتوان مجازاتهای بدنی را بر سه قسم کلی قصاص ،حدود و تعزیرات
تقسیم کرد .در صورتی که بزهکار ،بهتبع جرمی که مرتکب شده است ،محکوم به قصاص عضو
گردد یا مستوجب اجرای تعزیر شده یا اینکه مرتکب حدی از حدود الهی شده باشد که عقاب آن
قتل و کشتن نیست ،چنانچه مجازات منجر به قتل فرد محکوم شود ،بین فقها در خصوص ضمان یا
عدم ضمان و نوع آن پرسشهای اساسی و اختالفهای آشکاری مطرح شده است:
ً
ً
اوال آیا نسبت به محکومعلیه ضمانی وجود دارد یا خیر؟ ثانیا مستندات هر دیدگاه تا چه اندازهای
ً
ً
قابلپذیرش است؟ ثالثا در صورت قول به پذیرش ضمان ،میزان این مسئولیت تا چه حدی است؟ رابعا
مرجع ضمان در مجازات برعهدۀ چه نهاد یا فردی است؟ بهطور کلی ،سه دیدگاه در این زمینه وارد شده
است که هر سه دیدگاه مسئلۀ محل بحث را از نگاه مجزا و متفاوتی بررسی کردهاند و هرکدام به قسمی
از مبانی استناد جستهاند که بهنظر نگارندگان به جنبۀ ویژهای نظر دارد که الزم است هریک بهتفکیک
مورد بررسی قرار گیرد .از میان علمای اهل سنت نیز چنین اختالفاتی مشاهده میشود و مالک و
ابوحنیفه قائل بر عدم ضمان بهنحو مطلق شدهاند؛ لکن شافعی امام را ضامن پرداخت دیه میداند
(منتظری .)556 :3/1409 ،این تشویش آراء بین علما به قانون مجازات اسالمی هم سرایت کرده است
و تناقضاتی در برخی مواد قانونی دیده میشود که به آن پرداخته خواهد شد.
مسئلۀ مذکور بهصورت گذرا و پراکنده توسط فقها در باب حدود و تعزیرات و گاه در باب قصاص
مورد توجه ایشان واقع شده است .از میان پژوهشهای جدید میتوان به مقالۀ «بررسی انتقادی قاعدۀ
الدیة لمن قتله الحد» در مجلۀ فقه و اصول ( )1397اشاره کرد که نویسنده در این مقاله با تمرکز بر
روی مجازات حدی و گاه تعزیر و قصاص کوشیده است ،همسو با فقها و برخی مواد قانون مجازات
اسالمی ،کارکرد قاعده و محدودۀ آن را تبیین نماید که از نظر نگارندگان محل تردید است و در این
نوشتار ضمن بررسی پرسشهای مطرحشده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
 .۱دیدگاه فقها

بهطور کلی سه دیدگاه از سوی فقها در این مسئله وارد شده است:
الف) دیدگاه مشهور که معتقدند چنانچه فردی در اثر قصاص غیر نفس ،حد یا تعزیر بمیرد،
خونش هدر است و ضمانی ندارد.
ب) برخی فقها نظیر صاحبجواهر ،محقق سبزواری و معدودی از علمای معاصر همچون
امامخمینی(ره) ،آیتالله منتظری و آیتالله گلپایگانی عدم ضمان را مشروط به عدم تجاوز در
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مجازات حد یا تعزیر منجر به فوت دانستهاند .بنابراین در صورتی که تعزیر یا حد بهگونهای شدت
یابد که سبب فوت مجرم گردد ،در اینجا ،ضمان مطرح میشود .قانون مجازات اسالمی در مواد
 440و  486از این نظریه تبعیت کرده است.
ج) دیدگاه شیخ طوسی در استبصار و شیخ مفید و برخی متأخرین نظیر محقق سبزواری و
آیتالله منتظری که قائل به تفکیک بین حقالناس و حقالله شدهاند .قانون مجازات اسالمی در مادۀ
 485این نظر را برای مجری حد پذیرفته است.
ثمرۀ نزاع بین دو دیدگاه اول این است که مشهور ،بهطور مطلق ،حاکم را «محسن» محسوب
بودن خون
کرده است و هرگونه تحقیق راجع به مسئولیتداشتن حاکم را رد میکند ،زیرا قائل بر هدر ِ
ً
محکومعلیه میباشد .ولی دیدگاه دوم فرض تعدی حاکم را موضوعا خارج از مقولۀ «احسان» قلمداد
میکند .پوشیده نیست که سخنان این دو دیدگاه با یکدیگر مالزمه دارد ،زیرا محسنبودن حاکم با
متعدیبودن وی منافات دارد و این بدان معناست که نمیتوان فردی را که بر جان کسی تجاوز میکند
ً
محسن قلمداد کرد .دیدگاه دوم اساسا به یک اصل کلی فقهی اصرار دارد که هیچ فقیهی در آن شکی
ندارد و آن اینکه شخص متعدی و متلف ضامن است .بنابراین در بادی امر این چنین به نظر میرسد
ً
اختالف بین این دو دیدگاه صرفا تفاوت در نوع نگاه و بیان تعابیر است و گرنه محتوا یکی است.
ً
اما آیا واقعا هیچ ثمرهای را نمیتوان برای چنین اختالفاتی در نظر گرفت؟ به نظر نگارندگان،
خون» فرد بعد از اجرای مجازات است که چنین
ثمرۀ حقیقی نزاع در اثر حقوقی حکم «هدربودن ِ
ً
حکمی عمال به معنای مختومهبودن پروندۀ فرد بعد از اجرای حکم و منع هرگونه تعقیب ،تردید و
تحقیق در حکمی است که صادر شده است و سزاست که چنین مصونیت قضایی برای قاضی را در
تضاد با اصول اولیۀ عدالت در دادرسی دانست (نک :اشرافی و همکاران.)11 :1397 ،
 .۱-۱دیدگاه نخست :عدم ضمان و هدر بودن خون محکومعلیه

قول مشهور در مسئله این است که چنانچه فردی در اثر قصاص غیرنفس ،حد یا تعزیر بمیرد،
خونش هدر است و ضمانی ندارد .محقق حلی در باب حدود میفرماید« :اگر کسى در اثر اجراى
حد یا تعزیر بمیرد ،هیچ دیهاى به خاطر او پرداخت نمىشود؛ اما از ناحیۀ بعضى گفته مىشود که
پرداخت دیۀ او بر بیتالمال واجب است ولى قول اول از طریق روایات به دست مىآید»
(حلی(محقق).)158 :4/1408 ،
شهیدین (مکی عاملی260 :1410 ،؛ عاملی ،)374 :2/1432 ،محقق حلی (حلی(محقق)،
 ،)158 :4/1408عالمه حلی (حلی (عالمه) ،)347 :1420 ،فاضل هندی (فاضل هندی:10/1416 ،
 ،)562صاحب جواهر (نجفی ،)470 :41/1362 ،خوانساری (خوانساری )160 :7/1405 ،و
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بسیاری دیگر از فقها قائل بر این نظر هستند .بنا بر گفتۀ ابن ادریس کسی که بر اثر قصاص یا حد کشته
ّ
شود ،قصاص و دیهای برای او نیست ،خواه حد از حقوقالناس باشد یا از حقوقالله (ابنادریس حلی،
 .)361 :3/1410همچنین شهیدثانی میگوید« :کسى که بر اثر حد یا تعزیر کشته شود ،خونش هدر
است ،یعنى عوضى ندارد ،خواه حق الله باشد یا حق الناس» (عاملی.)374 :2/1432 ،
در الخالف تصریح شده است به اینکه اختالفی در این امر نیست (طوسی-505 :3/1407 ،
 )504و ابنزهره بر این مطلب ادعای اجماع کرده است (ابنزهره )420 :1417 ،و صاحبجواهر و
روحانی این قول را به مشهور نسبت دادهاند (نجفی470 :41/1362 ،؛ روحانی.)62 :26/1412 ،

ّ
ّ
« .۱-۱-۱کل فعل سائغ ال یتعقبه ضمان»

قائلین به عدم ضمان به یک اصل فقهی استناد میکنند« :فعل واجب أو سائغ فال ضمان له؛ فعل
واجب یا جایز ،ضمانی را در پی ندارد» (عاملی .)472 :14/1413 ،مقصود این است که امام در
مقام امتثال اوامر الهی و حکمی از احکام خداوند است که جایز و بلکه انجام آن از تکالیف شرعی
است؛ بنابراین برای چنین فردی مسئولیتی نیست .این گفتار نهتنها در این مسئله بلکه در تحلیل
بسیاری از مسائل مبنای گفتۀ فقها واقع شده است؛ از جمله مسئلۀ ضمان طبیب (صیمری:4/1420 ،
ّ
 ،)426جراحت ناشی از افتادن در چاهی که برای مصلحت مسلمین حفر شده است (حلی (عالمه)،
ّ
 ،)264 :2/1420تجارت ولی برای طفل که به ضرر طفل بینجامد (حلی (عالمه)،)270 :14/1414 ،
ضرر ناشی از مال عاریه دادهشده (عمیدی )594 :1/1416 ،و تأدیب زوجه (ترحینی عاملی:9/1427 ،
438؛ جبعی عاملی .)60 :15/1413 ،عمیدی در کتاب کنزالفوائد ،از این عبارت بهعنوان یک قاعدۀ
ّ
ّ
کلی که در تمام ابواب فقهی ساری است و جریان دارد یاد کرده است« :کل فعل سائغ ال یتعقبه ضمان»
(عمیدی .)594 :1/1416 ،شیخ طوسی (طوسی ،)264 :2/1420 ،ابنادریس (بهنقل از صیمری،
 ،)470 :4/1404شهید ثانی در روضة البهیه (عاملی ،)93 :10/1410 ،اردبیلی (اردبیلی:14/1403 ،
 ،)240صیمری (صیمری ،)426 :4/1420 ،محقق اصفهانی (اصفهانی،)485 :2/1416 ،
صاحبریاض (ریاض المسائل )375 :16/1231 ،و بسیاری دیگر از فقها در این مسئله به این اصل
فقهی استناد جستهاند.
ّ
ّ
عبارت «کل فعل سائغ ال یتعقبه ضمان» ،که ادعای قاعدهبودن آن شده است ،صحیح نیست.
آیتالله گلپایگانی در نقد این عبارت میگوید« :خیلی موارد در فقه وجود دارد که از نظر فقهی
ً
جایزند ولی ضمان دارند و دلیل ضمان هم ،دلیل خاص است» (گلپایگانی ،بیتا)222 :2/؛ مثال
اگر حفظ نفس محترمه بر خوردن و نوشیدن از مال غیر متوقف باشد ،خوردن و نوشیدن جایز است
و ضمان نیز بر عهدۀ فرد میآید .اگر به غیرخوردن و نوشیدن نیز مباشرت کند ،محسن است و بر
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عهدۀ او ضمان میآید .همچنین در مورد لقطه نیز اگر لقطه بهعنوان صدقه به فقیر داده شود و صاحب
لقطه را بشناسد و بداند که صاحب آن راضی نیست ،اعطاکنندۀ لقطه ضامن است (خوانساری،
1406ق .)161 :7/افزون بر اینکه این عبارت با قاعدۀ «الجواز الشرعی الینافی الضمان» معارض
است که فقها از آن با عنوان «اإلذن الینافی الضمان» هم یاد میکنند.
 .۱-۱-۲قاعدۀ احسان

یکی دیگر از ادلۀ فقهای مشهور قاعدۀ احسان است .شهید ثانی در مسالک میگوید« :از آنجایی
که امام در مقام امتثال اوامر الهی و حکمی از احکام خداوند است ،بنابراین ایشان محسن محسوب
َ ْ
میشود و خطاب «ما َعلی ال ُم ْح ِس ِن َین ِم ْن َس ِبیل» ضمان را از وی برمیدارد (عاملی472 :14/1413 ،؛
ٍ
ّ
اصفهانی )562 :10/1416 ،خواه چنین حدی از حقوقالناس باشد ،یا از حقوقالله (ابن ادریس حلی،
َ ْ
 .)361 :3/1410مقتضای قاعده بر اساس این تحلیل این است که خطاب «ما َعلی ال ُم ْح ِس ِن َین ِم ْن
َس ِبیل» به عدد محسنین موجود در عالم خارج منحل میگردد ،بدیننحو که هر کسیکه عنوان محسن
ٍ
َ ْ َ ُ ْ
ا ْ ْ ُ
ْ
سان ِإال ِاإلحسان»
بر او صدق کند ،مؤاخذهای ندارد و ضامن قراردادن آن ،به اقتضای آیۀ «هل جزاء ِاإلح ِ
(الرحمن ،)60/نوعی مؤاخذه و اسائه است (موسوی بجنوردی.)38-39 :1/1401 ،
دادن از روی عصبانیت ،شتابورزیدن و تقصیراتی از این
مسلم است که قضات معصوم از حکم ِ

قبیل نیستند و چنین عوارضی از مصادیق تقصیر حاکم است و قتلی که مستند به چنین حاالتی باشد،
ً
وی را ضامن کرده و فعل او را تخصصا از مقولۀ احسان خارج میسازد .بر این اساس ،برای رفع
ضمان قاضی ،صرف اینکه او امتثالکنندۀ امری از اوامر خداوند متعال است یا اینکه دارای سوءنیتی
نیست کفایت نمیکند و بعید است که فقهای دستۀ نخست مقصودشان این باشد که حاکم با فرض
تعدی و تقصیر هم محسن محسوب میشود.
 .۱-۱-۳روایات

دلیل دیگر قائلین به عدم ضمان عموم روایاتی است که مفاد آنها بر یک معنا داللت دارد:
َ
َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُّ َ ْ َ ُ َ َ َ َ
ا
َ ْ َ
اص فال ِدیة ل ُه؛ حلبی
«عن ال َحل ِبی َع ْن أ ِبی َع ْب ِد الل ِه(ع) قال :أیما رجل قتله الحد أ ِو ال ِقص
الف)
ِ
ٍ
از امام صادق(ع) ر وایت کرده است که ایشان فرمودند :هر کسی که بر اثر اجرای حد یا قصاص
کشته شود دیهای ندارد» ّ
(حر عاملی.)65 :29/1409 ،
َ
ا
ا
َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ُّ َ ْ ْ َ ٌ
ْ َ
ب) َ
یکن ل ُه ِدیة؛
«ع ْن ُم َعلی ْبن ُعث َمان َع ْن أ ِبی َع ْب ِد الل ِه(ع) قال :من قتله ال ِقصاص أ ِو الحد لم
ِ
ّ
کسی که بر اثر اجرای قصاص یا حد کشته شود ،دیهای ندارد» (طوسی.)273 :4/1390 ،
علما از واژۀ «الحد» در روایت معنای عموم آن که شامل تعزیر هم میشود مستفاد کردهاند .از
جمله شیخ طوسی در الخالف (که در این کتاب مطابق با نظر مشهور رأی داده است) میگوید« :و
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ا
ً
ّ
ٌّ
ّ
أن التعزیر حد من حدود الله تعالی» .صاحبجواهر میگوید« :ظاهرا مقصود از «الحد» در روایت،
ّ
شامل تعزیر هم میشود» (نجفی .)471 :41/1362 ،همچنین مقدس اردبیلی میفرماید« :در
ّ
صحیحۀ حلبی که فرموده« :أیما رجل قتله الحد أو القصاص ،فال دیة له» [که در روایت فقط حد و
ً
قصاص ذکر شده است] قطعا تعزیر را هم شامل میشود» (سبزواری .)57 :28/1413 ،بسیاری
دیگر از علما همینگونه بیان داشتهاند.
ً
ّ
اوال نمیتوان بهطور قطع بر داللت مفرد محلی به «ال» بر جمع نظر داد و برای همین بین علمای
ّ
اصول در چنین داللتی اختالف نظر وجود دارد و این برخالف جمع محلی به «ال» است که داللت
آن بر عمو ْم اجماعی است ّ
(ربانی .)206 :1381 ،البته برخی از واژۀ «أی» در روایت ،به داللت
وضعی ،عموم را مستفاد کردهاند (عاملی )472 :14/1413 ،که این نظر خالی از ّقوت نیست.
ً
ثانیا الزمۀ حکم به هدربودن خون فرد مسلم که استنباط فقها از عبارت «فال دیة له» از روایات

این باب است ضایعکردن خون فرد مسلم است که در روایات نهی شده است و تعزیر فرد کمطاقت
ّ
به معنای اسراف در قتل و ریختن خون فردی محقونالدم است که شرع مقدس اجازۀ چنین تعدی را
به حاکم نمیدهد (خوانساری .)161 :7/1405 ،این مطلب مؤکد به روایات متعددی از قبیل روایت
ُْ ُ
«الیبطل َد ُم ْام ِر ٍئ ُم ْس ِل ٍم؛ خون مسلمان ضایع و
ابوبصیر از امام صادق(ع) میباشد که میفرماید:
باطل نمیشود» (طوسی .)262 :4/1390 ،بر این اساس هدربودن خون با مقتضای قاعدۀ احترام
خون مسلم منافات دارد و چگونه میتوان قائل بر هدربودن خون مسلم شد در حالی که مقتضای
چنین حکمی بیاحترامکردن جان مسلم و عدم ضمان در برابر خون وی بهطور مطلق است .آیتالله
سبحانی میگوید« :وظایف بیتالمال محافظت بر خون مسلم است که خون او هدر نرود و در این
ضمان هیچ تفاوتی بین کسی که در ازدحام کشته شده است یا کسی که برای او عاقله نیست یا مال
ّ
دارد و یا متمکن نیست وجود ندارد» (سبحانی .)1391 ،این گفته ،مؤید روایت امام صادق(ع) است
که خون مسلمان در هیچ حالتی ضایع و باطل نمیشود.
ً
ثالثا ،د ر روایات ،عبارت «فال دیة له» آمده است نه عدم ضمان یا هدربودن خون فرد مسلم و
نفی دیه ّ
أخص از عدم ضمان و هدربودن خون فرد مجرم است .به عبارت دیگر ،ابهام جدی که در
استنباط مشهور فقها از این روایات وجود دارد این است که ایشان نفی کلی ضمان را از روایات این
ُ ُ
باب استنتاج کردهاند و حال آنکه «نفی کلی ضمان» مجرای قاعدۀ حرمت خون مسلم (ال ْیبطل َد ُم
ْام ِر ٍئ ُم ْس ِل ٍم) است که آن را نفی میکند و بر آن ادله حاکم است.

برخی محققان مشکل مذکور را اینگونه حل کردهاند« :بر اساس برخی شواهد و قرائن از جمله

تردید در صراحت روایات مطرحشده مبنی بر نفی کلی ضمان و از طرفی ِاباء از تخصیصداشتن ادلۀ
ِ
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حرمت خون مسلمان میتوان ادلۀ مطرحشده را تخصیص زد و نتیجه گرفت که این روایات داللت
بر نفی ضمان از مجری حد میکنند و در واقع روایات مطرحشده در مقام نفی ضمان از افرادی است
که در اجرای حد نقش داشتهاند که در این صورت دیۀ کسی که بر اثر اجرای حد کشته شده باید از
بیتالمال پرداخت شود .چنین جمعی در مورد مشابه مورد پذیرش صاحبجواهر قرار گرفته است»
َ
ّ
(قندیلی و عابدی .)95 :1397 ،این تحلیل فاعل «ق َتل» را به اجراکنندۀ حد (حداد) نسبت داده
است و ضمیر «ه» در عبارت «فال دیة له» را به محکومعلیه.
اما این توجیه ،مشکلی را حل نمیکند ،زیرا برای مجری حد نیز همچون حاکم امکان استناددادن
قتل به او وجود دارد .بنابراین در استناددادن تقصیر و حتی خطا به فاعل آن هیچ تفاوتی بین مجری
حد یا حاکم نیست ،زیرا تفاوت آشکاری است بین عنوان قتل با عنوان موت و قتل ،ولو بهنحو خطا
صورت گرفته باشد ،مانع از اسناددادن آن به فاعل مرتکب نمیشود ،زیرا هر قتلی مستند به اسباب
فعلی و فاعل آن است .برای مثال صاحبجواهر میفرماید« :در صورتیکه فرد مجری حد (جالد)
ّ
علم به کشندهبودن اجرای حکم داشته باشد ،ضامن تمام دیه است» و عالمه حلی قائل بر نصف دیه
ّ
شده است (حلی (عالمه) .)553 :3/1413 ،بنابراین همین ایراد را میتوان بر ذیل مادۀ  485قانون
مجازات اسالمی وارد دانست که متذکر شده است« :هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد
غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمهای بیش از مجازات مورد حکم
به او وارد شود ،چنانچه قتل یا صدمه عمدی یا مستند به تقصیر باشد ،مجری حکم حسب مورد به
قصاص یا دیه محکوم میشود .در غیر این صورت در مورد قصاص و حد ضمان منتفی است و در
تعزیرات دیه از بیتالمال پرداخت میشود ».مادۀ مذکور در تعارض با مادۀ  13قانون مجازات
اسالمی است که در مقام بیان قاعدهای کلی در امور کیفری است که شامل حاکم و غیرحاکم میشود
(مرتضوی .)52 :1396 ،مادۀ مذکور مقرر کرده است« :حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و
اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است
تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود ،درصورتیکه از روی عمد یا
تقصیر باشد ،حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت ،خسارت از
بیتالمال جبران میشود».
َ
َ َ َ َ
َ
َ
ا
ْ
ْ
الله علیهالسالم ،قال« :قال الن ِبی
در روایتی از پیامبر اکرم(ص) آمده است« :عن أ ِبی عب ِد ِ
َ ْ ْ ُ َ َ َ ا َ َ ِّ َ
ًّ
ًّ
ِّ
َ
َ ّ
الله َج َعل ِلکل شی ٍء َحداَ ،و َج َعل َعلی کل َم ْن ت َعدی َحدا
صلیاللهعلیهوآلهوسلم ِلسع ِد بن عبادةِ :إن
َ ا َ َ ا َ ّ ًِ
ْ ُُ
الله ـ عز وجل ـ حدا»؛ پیامبر اکرم(ص) به سعد بن عباده فرمود :خداوند برای هر چیزی
ِمن حد ِود ِ
حدی قرار داد و برای هر کسی که از آن حد تجاوز نماید نیز حدی قرار داد» (کلینی.)9 :14/1407 ،
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امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله ،قید «اذا لم یتجاوزه» را در لسان روایات تقدیر گرفته است و
می فرماید« :من قتله الحد أو التعزیر فال دیة له إذا لم یتجاوزه» (موسوی خمینی.)481 :2/1420 ،
به نظر میرسد تقدیر مرحوم امام به صواب نزدیکتر است؛ به شرطیکه مقصود از قید «لم یتجاوزه»
اعم از تجاوز از میزان مجازات مقدر شرعی ،که مرحوم امام و فقهای همنظر وی به همین قسم بسنده
کردهاند ،و تجاوز از میزان طاقت فرد ولو بهنحو خطا باشد که در این صورت (یعنی خطا) ضمان آن
بر عهدۀ بیتالمال است (توضیح این دیدگاه در صفحات آتی خواهد آمد) .این تقدیر هم متناسب
ّ
با مسلمات و عمومات ادلۀ باب قتل است و هم با احکام سرایت جراحت در باب قصاص و نیز با
تبصرۀ مادۀ  185قانون مجازات اسالمی سازگار است که در این باره مقرر نموده است« :چنانچه
ورود آسیب اضافى مستند به محکومعلیه باشد ضمان منتفى است».
 .۱-۱-۴اصل برائت

عالوه بر موارد فوق ،آنجایی که مجرم در اثر تعزیر کشته میشود ،کسانی که قائل به عدم دیه
شدهاند ،به اصل عملی برائت استناد کردهاند ،زیرا پس از آنکه حد شرعی ،که یکی از تکالیف شرعی
است ،اجرا شد و منجر به مرگ فرد محکوم گردید ،شک وجود دارد که آیا ضمانی وجود دارد یا نه.
ّ
در این صورت اصل بر عدم تکلیف است .برخی فقها نظیر شهید اول (مکی عاملی)300 :4/1414 ،
و محقق اصفهانی (اصفهانی )563 :10/1416 ،به اصل مذکور استناد کردهاند.
این دلیل چندان قابلاعتنا نیست ،زیرا در این مورد روایات وجود دارد و اصول عملیه توانایی
معارضه با ادلۀ روایات را ندارند (خوانساری .)51 :7/1406 ،ضمن اینکه جان همچون ناموس و
مال از امور بسیار مهم و حیاتی حقوق مردم محسوب میشود که به اعتقاد علمای اصول مجرای
اصالة االحتیاط است نه اصالة البرائة (انصاری.)544 :1/1415 ،
 .۱-۲دیدگاه دوم :ضامنبودن درصورت تعدی و تجاوز از میزان مجازات

دستهای دیگر از فقها نظیر مرحوم نجفی ،محقق سبزواری و معدودی از علمای معاصر همچون
امامخمینی(ره) ،آیتالله منتظری و آیتالله گلپایگانی که عدم ضمان را مشروط به عدم تجاوز در
مجازات حد یا تعزیرات دانستهاند .بنابراین در صورتی که تعزیر یا حد بهگونهای شدت یابد که سبب
فوت مجرم گردد ،در اینجا ،ضمان مطرح میشود (نجفی470 :41/1362 ،؛ سبزواری:28/1413 ،
58؛ موسوی خمینی481 :2/1420 ،؛ گلپایگانی .)401 :2/1412 ،وجه ترجیح دیدگاه دوم فقها از
اول در همین نکته است که دیدگاه اول مسئله را با قطع نظر از عوارضی که موجب تغییر حکم
میگردد تحلیل کرده است ،برخالف دیدگاه دوم.
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ً
اگرچه در فقه اسالمی ،احکام غالبا با قطع نظر از عناوین ثانویه صادر میشوند ،در این مسئله
سزاوار بود که فقهای دستۀ نخست ،حکم را مقید به عدم تعدی و تقصیر حاکم میکردند ،زیرا از حکم
ایشان نوعی اطالق در عدم ضمان فهمیده میشود (وگرنه سایر فقها بر ایشان مناقشه نمیکردند).
صاحبجواهر میفرماید« :کیف کان (األول مروی) فی الحسن أو الصحیح عن
الصادقعلیهالسالم «أیما رجل قتله الحد أو القصاص فال دیة له» و فی خبر الشحام «من قتله الحد
ً
فال دیة له» مضافا إلی أصل البراءة وقاعدة اإلحسان ،ولکن ینبغی تقیید ذلک بما إذا لم یحصل الخطأ
لو کان من غیر المعصومعلیهالسالم بالتجاوز ونحوه وإال اتجه الضمان؛ مقتضای روایات ...و نیز
اصل برائت و قاعدۀ احسان این است که هیچ دیهای برای حاکم نیست .ولی شایسته است چنین
حکمی مقید به حالتی شود که قتل توسط غیرمعصوم از روی خطا با تجاوز و مانند آن صورت نگرفته
باشد وگرنه ضمان متوجه حاکم میشود» (نجفی.)471 :41/1362 ،
ّ
آیتالله منتظری در تفسیر قید «عدم تجاوز» میفرماید« :حد مصطلح ،میزان و مقدار آن از
جانب خداوند باریتعالی تعیین شده است .بنابراین هرگاه حاکم ،که مأمور به اجرای حکم است،
بدون تعدی و تفریط ،آن را جاری سازد ،هیچ وجهی برای ضمان او نمیتوان تصور کرد ،زیرا حکم
از جانب خداوند متعال است و حاکم امتثالکنندۀ امر خداوند بوده است .اما تعز یر[ات غیرمقدر]
و تأدیب از آنجایی که مقدار خاصی برای آنها در شرع تعیین نشده است و تعیین میزان آن به
صالحدید حاکم یا والی است و از طرف دیگر غرض هم ادبکردن با حفظ موضوع آن و سالمت
فرد است ،در این صورت میتوان گفت که مرگ مستند به خطا و اشتباه حاکم در تعیین مقدار تعزیر
بوده است و بنابراین ضمان ثابت است (منتظری1407 ،ق .)318 :1/همین قول را پیشتر شیخطوسی
در المبسوط فرموده است« :احوط این است که چنانچه امام به تعزیر مجرمی بپردازد و آن مجرم در
اثر اجرای مجازات تعزیر جان خود را از دست بدهد ،پرداخت تمام دیۀ وی الزم میگردد ،زیرا
مجازات تعزیری وی بهمنظور تأدیب بوده است» (طوسی.)63 :8/1387 ،
 .۱-۲-۱صحیحۀ ابیالعباس

«محمدبنالحسن عن أحمدبنمحمد ،عن محمدبنعیسی ،عن داودبنالحصین عن أبیالعباس،
ّ
تؤدی َ
أیقاد منه أو ّ
عمن ُأقیم علیه الح ّدُ ،
عن أبیعبدالله علیهالسالم قال« :سألته ّ
دیته؟ قال :ال إال أن
یزاد علی القود» ؛ از امام پرسیدم در مورد کسی که حد بر او [به ناحق] جاری شده است ،آیا از او
قصاص میشود؟ یا دیه به او داده میشود؟ امام فرمود :خیر؛ مگر اینکه بیشتر از قصاص بر او جاری
شده باشد» ّ
(حرعاملی.)65 :29/1409 ،
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در سند این روایت کسی اشکال نکرده است .اما در مدلول روایت ،در پاسخ «ال» در جواب امام
تردید وجود دارد که آیا در جواب قصاص است یا هم قصاص و هم دیه؟ مرحوم خویی میفرماید:
ّ
ً
ّ
ّ
«فإنها تدل علی أنه ال قود وال دیة فی ذلک مطلقا؛ این روایت داللت بر این دارد که نه قصاص و نه
ً
دیه مطلقا ثابت نمیشود» (خویی .)101 :42/1418 ،اما آیتالله فاضل لنکرانی میگوید« :از این
روایت ،عدم ثبوت قصاص فهمیده میشود ،نه دیه بابت کسی که توسط حد یا قصاص کشته شده
است» (لنکرانی.)188 :1/1380 ،
 .۱-۲-۲ادلۀ اثبات ضمان نفس

ّ
این ادله از مسلمات شرع مقدس است ،مبنی بر اینکه کسی که از حدودی که خداوند تعیین
ّ
ً
نموده است تجاوز کند یا سبب مرگ متخلف گردد ،قطعا ضامن است و ضمان بر شخص او تعلق
میگیرد .محقق سبزواری میگوید« :هرکس از مجازاتی که شرع میزان آن را مقدر نموده تجاوز کند،
مجازات دیه یا قصاص بر اوست؛ بهدلیل عمومات بدون مخصص و اطالقاتی که مقید نشدهاند

(سبزواری .)58 :28/1413 ،در بخشی از مادۀ  440قانون مجازات اسالمی آمده است« :قصاص
ً
عضو را مىتوان فورا اجرا کرد ،لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجرا شود و پس
از آن جنایت سرایت کند و سرایت پدیدآمده عمدى محسوب شود ،مرتکب ،حسب مورد ،به قصاص
نفس یا عضو محکوم مىشود ». ...مستند این ماده روایات متعددی است که برای نمونه دو مورد ذکر
میشود:
ُ .1م َح ام ُد بن ْ
یحییَ ،ع ْن َأ ْح َم َد بن ُم َح امدَ ،عن ْابن َم ْح ُبوبَ ،عن ْال َح َسن بن َصالح ال اث ْوریَ ،عنْ
ِ
َ َ ا َ ْ ْ َ ٍ ِ ِ َ َ ٍ َ ْ ً َ ِ ْ ْ َِ ُ ً ِ ٍ
َ
َ
ال َح ّد ًاَ ،ف َغ ُل َظ َق ْن َبرٌ،
أ ِبی َج ْعف ٍر علیهالسالم ،قال«ِ :إن أ ِم َیر ال ُمؤ ِم ِنین علیهالسالم أم َر قن َبرا أن یض ِرب َرج
َ ََ ََ َ
َ ََ ََ َ
َََ
ف َز َاد ُه ثالثة أ ْس َو ٍاط ،فأق َاد ُه َع ِلی علیهالسالم ِم ْن ق ْن َب ٍر ثالثة أ ْس َو ٍاط؛ حسن بن صالح ثوری از امام باقر(ع)
روایت میکند که علی(ع) به قنبر دستور داد تا دربارۀ مردی حد جاری نماید .قنبر در تعداد ضربات
اشتباه کرد و سه ضربه بیش از آنچه بدان مأمور بود زد .علی(ع) قصاص آن سه ضربه را از قنبر گرفت»
(کلینی.)243 :14/1407 ،
َ
َ
َ
َ
َ .2ع ْن َأبی َع ْبدالله علیهالسالم ،قال« :قال االنبی صلیاللهعلیهوآلهوسلم ل َس ْعد ْبن ُع َب َاد َة :إ ان َ
الله
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ِّ َ
َا َ َ اِ ًَّ
ًَّ َ ََ َ
ِّ َ ْ َ َ ّ َ ّ ً ْ ُ ُ
َ
الله ـ عز وجل ـ حدا؛ پیامبر
جعل ِلکل شی ٍء حدا ،وجعل علی کل من تعدی حدا ِمن حد ِ
ود ِ
اکرم(ص) به سعدبنعباده فرمود :خداوند برای هر چیزی حدی قرار داد و برای هر کسی که از آن
حد تجاوز نماید نیز حدی قرار داد» (کلینی.)9 :14/1407 ،
ً
اوال تعدی و تفریط تنها با تجاوز از میزان و مقداری که خداوند برای هر جرم تعیین کرده است
ضمان حاکم شود ،بلکه یکی
محقق نمیشود تا اینکه «مقدربودن» مجازات مالک برای ضمان و عدم
ِ
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دیگر از راههای تعدی و تفریط توجهنکردن به میزان طاقت شخص محکوم و اجرای حکم با داشتن
ِ
«خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر» موضوع بند (پ) مادۀ  393قانون مجازات اسالمی
ً
است .همچنین مادۀ  440قانون نامبرده میگوید« :قصاص عضو را مىتوان فورا اجرا کرد ،لکن اگر
علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجرا شود و پس از آن ،جنایت سرایت کند و سرایت
پدیدآمده عمدى محسوب شود ،مرتکب ،حسب مورد ،به قصاص نفس یا عضو محکوم مىشود .لکن
پیش از اجراى قصاص نفس ولى دم باید دیۀ جنایتى را که بهعنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده
است به او بپردازد و اگر سرایت پدیدآمده غیرعمدى محسوب شود ،مرتکب به دیۀ جنایتى که بهوسیلۀ
سرایت پدید آمده است محکوم مىشود و دیۀ مقدارى که قصاص شده است کسر نمىشود».
مقتضای این تحلیل این است که در بند (پ) مادۀ  393قانون مجازات اسالمی باید بهجای
عبارت «داشتن خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر» از عبارت «مجازات نباید سبب مرگ
ِ
محکومعلیه شود» تعبیر آورده شود ،زیرا خوفنداشتن حین صدور حکم یا اجرای مجازات ضمان
مسئولین قضایی را برنمیدارد.
ً
ثانیا با فوت فرد ممکن است پس از رسیدگی موجبات قتل کشف شود که حاکم در صدور حکم
به اجرای مجازات و عدم تشخیص (ضابطان و کارشناسان او) دچار خطا شده است که در این
صورت بر اساس روایات شرعی ضمان برعهدۀ بیتالمال است .آیتالله منتظری در مبانی فقهی
حکومت اسالمی میگوید« :ما در تعزیر از آن جهت امام را ضامن میدانیم که تعزیر تأدیبی است
که در آن سالمت متخلف شرط شده ،پس اگر اجرای آن سبب تلف و از بین رفتن گردد ،معلوم
میشود که امام تا این حد مجاز نبوده و ضمان مقتول بر عهدۀ اوست» .از مؤیدات این گفته ،مادۀ
 486قانون مجازات اسالمی است که مقرر کرده است« :هرگاه پس از اجراى حکم قصاص ،حد یا
تعزیر که موجب قتل یا صدمۀ بدنى شده است پرونده در دادگاه صالح ،طبق مقررات آیین دادرسى،
رسیدگى مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود ،دادگاه رسیدگىکنندۀ مجدد حکم پرداخت
دیه از بیتالمال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات جهت رسیدگى به مرجع قضایى مربوط ارسال
مى نماید تا طبق مقررات رسیدگى شود .درصورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضى صادرکنندۀ
حکم قطعى وى ضامن است و به حکم مرجع مذکور ،حسب مورد ،به قصاص یا تعزیر مقرر در
کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیتالمال محکوم مىشود».
تعزیری مقدر و حتی قصاص عضو هم با وجود اینکه خداوند
بنابراین در مجازاتهای حدی و
ِ

میزان آن را تعیین نموده است باز هم امکان چنین تقصیری از سوی حاکم و مجریان احکام وجود دارد.
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 .۱-۳دیدگاه سوم :تفکیک بین حقوقالله و حقوقالناس

صاحبان این نظریه برای ضمان حاکم بین حقوقالله و حقوقالناس (مانند حد قذف) تفکیک قائل
شدهاند .اولین فقیهی که قائل بر این دیدگاه شده است شیخ مفید است .ایشان در المقنعه میگوید:
«اگر امام شخصی را تازیانه بزند ،سپس در اثر اجرای تازیانه بمیرد و این حد از باب حقوقالله باشد،
دیهای ندارد .اما اگر او را از باب تأدیب یا حدی که مختص به حقوقالناس است تازیانه بزند ،ضامن
دیهاش است و کسی که از باب قصاص بدون تعدی کشته شود دیهای ندارد» (مفید.)743 :1413 ،
شیخ طوسی در کتاب المبسوط و در ضمن باب اشربه ،ضمن اشاره به قول قائلین به عدم ضمان ،معتقد
است که مذهب امامیه اقتضای این را دارد که دیه بر بیتالمال ثابت باشد (طوسی.)63 :8/1387 ،
این درحالی است که در النهایه قول دیگری را اختیار کرده است و بر این نظر است که کسی که در اثر
اجرای قصاص یا حد کشته شود قصاص و دیهای ندارد (طوسی)755 :1400 ،؛ اما در کتاب استبصار
با عقیدۀ شیخ مفید مبنی بر تفکیک بین حقالله از حقالناس موافقت کرده است.
آیتالله منتظری این دیدگاه را مقتضای جمع بین روایات و موافق با احتیاط دانسته است و
میفرماید« :مقتضای احتیاط این است که در باب حدود ،بهخاطر جمع بین روایات ،تفصیل شیخ
را پذیرفت (منتظری .)367 :2/1409 ،درحقیقت آیتالله منتظری هم تفصیل شیخ مفید و شیخ
طوسی را میپذیرد و هم تعزیر و تأدیب حاکم را در آنجایی که غیرمقدر است ضامن میداند.
علمای این دسته برای اثبات دیدگاه خود مبنی بر وجوب دیه در حدودی که مربوط به حقالناس
باشد ،به روایتی از امام صادق(ع) تمسک کردهاند که شیخ صدوق نیز با سند ْ
خود آن را در «من
الیحضره الفقیه» نقل کرده است (صدوق .)72 :4/1413 ،الحسن بن محبوب ،عن الحسن بن صالح
ْ
َ َ
ُ ُ
«م َح امد بن َع ِلی بن ال ُح َسین قال:
بن حی الثوری ،عن أبیعبدالله (علیه السالم) ،قال :سمعته یقول:
ُ ِ
ا َ َ ََ َ َ َ
َ
َ
ً
ًّ
َ َ ا ُ
ّ
ُ
الصا ِدق(ع) َم ْن ض َر ْب َن ُاه َحدا ِم ْن ُحد ِود الل ِه ف َمات فال ِدیة ل ُه َعل َینا َو َم ْن ض َر ْب َن ُاه َحدا ِم ْن ُحد ِود االنا ِس
قال
َ َ َ َ ا َ ُ َ ََ
فمات ف ِإن ِدیته علینا؛ محمد بن علی بن حسین از امام صادق(ع) روایت کرده است که ایشان فرمودند:
کسی که حدی از بابت حقوقالله بر او زده شود و بمیرد ،دیهای بر عهدۀ ما ندارد و کسی که حدی از
بابت حقوقالناس بر او زده شود و بمیرد ،دیۀ او بر عهدۀ ماست» (صدوق.)72 :4/1413 ،
ّ
فخرالمحققین بر تواتر این روایت ادعای اجماع کرده است (حلی (فخرالمحققین):4/1387 ،
 .)516صاحبجواهر و بسیاری از فقها در پاسخ به ادعای اجماع فخرالمحققین گفتهاند« :این خبر
که گفته اند متواتر است محقق نشده و ضعیف است ،پس صالح نیست که مقید یا مخصص حسنه
حلبی از امام صادق(ع) باشد» (نجفی.)471 :41/1362 ،
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ًَ
آیتالله منتظری در پاسخ میگوید :اوال اسناد شیخ صدوق بر متن امام(ع) آنهم بهنحو تأکید
ً
داللت بر ثبوت آن نزد ایشان دارد و اال ایشان این تعبیر را جایز نمیشمرد؛ خصوصا با توجه به حرمت
ً
دادن بدون علم به امام(ع) .ثانیا سند ثوری صحیح است و ابنمحبوب از اصحاب اجماع
قول و نسبت ِ
است و شاید تمام این موارد برای اعتماد به خبر کافی باشد ،ولو اینکه خود شخص ثوری از زیدیه
ً
بتریه باشد و وثاقت او ثابت نشده باشد ».ثالثا ظاهر قول شیخ طوسی در استبصار نیز بر این است
که ایشان بر این خبر اعتماد کرده است و ایشان روایات دستۀ نخست ( ّ
مؤید نظر مشهور مثل« :أیما
ِ
ّ
رجل قتله الحد أو القصاص ،فال دیة له» که دیۀ هر گونه ضمان را نفی کردهاند) را بر این روایت حمل
نموده است و در نتیجه قول بهتر حکم به تفصیل است (منتظری.)367 :2/1409 ،
فقهای بسیاری همچون محقق خوانساری (خوانساری ،)161 :7/1405 ،فاضل هندی (اصفهانی،
 ،)563 :10/1416شهید ثانی (جبعی عاملی ،)473 :14/1413 ،نجفی (نجفی،)471 :41/1362 ،
مکارم شیرازی (مکارم شیرازی )393 :1/1418 ،بر سند این روایت خدشه وارد کردهاند .آیتالله خویی
میفرماید« :این روایت بهدلیل ِاسناد از حسن بن صالح الثوری ضعیف است و استدالل و نیز اعتماد
ً
به آن در استنباط احکام شرعی اصال ممکن نیست» (خویی.)263 :42/1418 ،
دیدگاه سوم ،که بر اساس روایات بین حقوقالناس و حقوقالله قائل بهتفکیک شده است ،محل
مناقشه است .اگرچه استدالل فقها در اثبات ضمان برای حقوقالناس محکم است ولی به نظر
میرسد عدم ضمان در حقوقالله بر هیچ استدالل محکمی استوار نیست ،زیرا همان مناقشاتی که
این فقیهان بر نظریۀ مشهور مبنی بر عدم ضمان حاکم در حقوقالناس وارد کردهاند ،بر نظریۀ خود
ایشان مبنی بر عدم ضمان حاکم در حقوقالله نیز وارد است .برای مثال شیخ مفید در مقنعه ،بهرغم
آنکه قائل بر ضمان در حقوقالناس شده است ،اما متعرض ثبوت ضمان در مورد قصاص شده و
فرموده است« :و من قتله القصاص من غیرتعد فیه ،فال دیة له» (مفید .)743 :1/1413 ،این گفته
محل تأمل است ،زیرا هیچ خصوصیتی در حقوقالناس نیست که در حقوقالله باشد که الزم باشد
در مسئله قائل بر تفصیل شد ،زیرا در اجرای حکم در خصوص حقوقالله نیز چنانچه حاکم اهمال
ً
ورزد یا مرتکب را عمدا به قتل برساند یا در تشخیص آمادگی فرد برای اجرای مجازات دچار خطا
ً
شود ،عدم ضمان منجر به نفی احترام خون مسلم و تباهشدن آن میگردد و همان مناقشات کامال
قابلتسری به رأی ایشان است .افزون بر اینکه بر سند روایت حسن بن محبوب مناقشات فراوانی از
سوی علما وارد شده است و توجیهات آیتالله منتظری خالف اصول و معیارهای اعتبارسنجی
احادیث نزد علمای بزرگ شیعه همچون آیتالله خویی ،نجفی و ...است؛ چنانکه پوشیده نیست.

 /دورۀ  / ۸۴شمارۀ  / ۱۱۱پاییز ۱۳۹۹

۱۴

حد محدودی
مرحوم نجفی در جواهر مینو یسد« :اگر حاکم غیرمعصوم ،از روی عصبانیت به اجرای ِ
ً
به مقداری بیش از میزان حد حکم نماید ،در صورتی که قصد قتل را نداشته باشد و فعل هم غالبا کشنده
ادی حد بمیرد ،نصف دیه بر عهدۀ حاکم است که از مال خود باید آن را
نباشد و شخص بر اثر آن زی ِ
ّ
پرداخت نماید[ .حکم به ضمان در برابر نصف دیه] بهشرطی است که فرد زننده (جالد) علم به
کشندهبودن اجرای حکم نداشته باشد .اما در صورتی که علم داشته باشد ،او ضامن است ،زیرا او مباشر
در قتل است .برخالف فرض اول که آمر (حاکم) در آن اقوی از مباشر (جالد) است .پس ضمان
اختصاص به او دارد ،زیرا در اینجا قتل از نوع شبهعمد است .پس فرض مسئله اینگونه شد که مقتول با
دو سبب کشته شده است :یکی فرض جایز و دومی فرض ضامنبودن حاکم بعد از انجام کاری که جایز
نبوده است ،زیرا او قصد فعل (اجرای حکم) داشته است ،نه قصد قتل؛ [خالصه آنکه] در هر صورت
چنین تغلیظ در عقوبتی از مقولۀ خطای حاکم (قتل خطأیی) نیست» (نجفی.)473 :41/1316 ،
این تفصیل محل تردید است ،زیرا اسباب ضمان در برابر قتل به اعتبار اقسام قتل است ،نه جواز و
عدم جواز آن؛ به همین خاطر قسم سوم ،یعنی خطای حاکم در تفصیل ،نادیده انگاشته شده است و ایشان
ریختن خونی را که مستند به ارتکاب قتل خطأیی توسط حاکم باشد مهدور فرض کرده است .بهنظر
ّ
ّ
میرسد دلیل محور قراردادن جواز یا عدم جواز در این تفصیل بهخاطر عبارت «کل فعل جایز الیتعقبه
ضمان» در عبارات مشهور فقهاست که عموم ایشان برای اثبات عدم ضمان حاکم به آن استناد جستهاند.
 .۲نظر مختار

نظر مختار نگارندگان بر ثبوت حکم ضمان در صدور یا اجرای عموم مجازاتها درجایی است
ّ
که سرایت جراحت مستند به تفریط محکومعلیه نباشد .این مدعا با نص صریح مادۀ  13قانون
مجازات اسالمی به همراه تبصرۀ مادۀ  185همان قانون مطابقت میکند .مادۀ  13مقرر میدارد:
«حکم به مجازات یا اقدام تأمینى و تربیتى و اجراى آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتى که در
قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتى که از این جهت
حاصل شود ،در صورتى که از روى عمد یا تقصیر باشد ،حسب مورد موجب مسئولیت کیفرى و
مدنى است و در غیر این صورت ،خسارت از بیتالمال جبران مىشود ».تبصرۀ مادۀ  185نیز متذکر
شده است« :چنانچه ورود آسیب اضافى مستند به محکومعلیه باشد ضمان منتفى است».
دلیل نگارندگان به شرح ذیل است:
الف) قاعدۀ احترام خون مسلم :در حقیقت الزمۀ حکم به عدم ضمان ضایعکردن خون فرد مسلم
است که شرع مقدس اجازۀ چنین تعدی را نمیدهد.
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ب) روایت ثبوت دیه بر بیتالمال :که این روایت قتل از روی خطا را هم مشمول ضمان دانسته است
و این گفته مؤید روایت امام صادق(ع) است که خون مسلمان در هیچ حالتی ضایع و باطل نمیشود.
بهتحقیق ،از میان علمای امامیه ،تنها محقق خوانساری در جامعالمدارک است که بهرغم اینکه
مسئله را بهواسطۀ نظر مشهور مشکل دانسته است ،عالوه بر رد نظریۀ تفصیل شیخ مفید ،بهواسطۀ
ّ
الثوری ،دیدگاه عدم ضمان مشهور را هم منافی با روایات حرمت خون مسلمان
ضعف روایت صالح
دانسته است (خوانساری .1)161 :7/1405 ،بنابراین ،دلیل اصلی قول به حکومت ادلۀ حرمت خون
مسلم بر روایات مؤید نفی ضمان است ،زیرا از یکسو در صراحتداشتن روایات مطرحشده مبنی بر
ّ
نفی کلی ضمان تردید وجود دارد و از طرفی دیگر ادلۀ حرمت خون مسلمان اباء از تخصیص دارند.
 .۲-۱تحقیق در مرجع ضمان

پذیرش حکم ضمان فرعی را بر مطلب مترتب میکند و آن تحقیق در مرجع ضمان در احکام
منجر به فوت است .بین فقها در این زمینه اختالف شده است .مبنای دیدگاه کسانی که قائل به تفکیک
َ ْ َ َ َْ ُ َ ّ ً ْ ُ ُ
ود
حقالناس از حقالله بودند روایت شیخ صدوق از حسن بن صالح الثوری (من ضربناه حدا ِمن حد ِ
َ
ا َ َ َ ََ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َْ ُ َ ّ ً ْ ُ ُ
ا َ َ َ ا
اس ف َمات ف ِإن ِد َیت ُه َعل َینا) است .شیخ مفید،
الل ِه فمات فال ِدیة له علینا و من ضربناه حدا ِمن حد ِ
ود الن ِ
شیخ طوسی ،محقق سبزواری و آیتالله منتظری بر مضمون این روایت عمل کردهاند که البته
استنباطهای مختلفی از آن ارائه کردهاند .شیخ مفید در مقنعه قائل بر این است که مستفاد از روایت
این است که امام ضامن است (مفید .)473 :1/1413 ،مرحوم نجفی این قول را محتمل دانسته است
(نجفی )471 :41/1316 ،و شهیدثانی نیز ،با فرض پذیرش ضمان ،قائل بر ثبوت ضمان بر امام شده
است (جبعی عاملی.)473 :14/1413 ،
ً
آیتالله منتظری میگوید« :ظاهرا مراد از عبارت «بکون دیته علینا» در روایت ،یعنی دیه بر
حاکمان است ،زیرا آنان حکام مسلمین هستند که در این صورت برعهدۀ بیتالمال است؛ همان
گونه که روایت «األصبغ» بر آن داللت میکند (منتظری .)367 :2/1409 ،در روایت اصبغ آمده
است« :محمد بن علی بن الحسین باسناده عن األصبغ بن نباته قال :قضی أمیر المؤمنین علیهالسالم
ّ
ّ
ّ
الحد فی معرض الموت فال ّ
أظن أن یقال بإجراء الحد علیه ألن المفروض
 .1و یمکن أن یقال :تارة یکون من یجری علیه
ّ
ّ
ّ
ّ
أن من یجری علیه الحد محقون الدم بل یعد اإلقدام مع هذا عمدا و لذا ذکر فی مفطرات الصوم نحو هذا عمدا ،و
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
فالتمسک بما ذکر مشکل ألن االستیفاء السائغ ال ینافی الضمان ،أال تری أنه لو توقف حفظ
اخری من باب االتفاق
ّ
النفس المحترمة علی األ کل و الشرب من مال الغیر جاز و علیه الضمان و لو باشر هذا غیر األ کل و الشارب کان محسنا
ّ
اللقطة إذا أعطیت الفقیر بهعنوان ّ
الصدقة و عرف صاحبها و لم یرض یکون المعطی
و علیه الضمان ،و أیضا قالوا فی
ضامنا ،و قد ورد فی األخبار عدم مهدوریة دم المسلم و المسألة مشکلة (خوانساری.)161 :7/1405،
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أن ما أخطأت القضاة فی دم أو قطع فهو علی بیت مال المسلمین؛ هر آنچه قضات در خون یا قطع
عضو دچار خطا شوند ،دیه بر بیتالمال مسلمین است» ّ
(حرعاملی .)125 :18/1409 ،شیخ طوسی
در کتاب استبصار نیز با استناد به روایت الثوری ،قائل بر ضمان بیتالمال است .شهیدثانی در نقد
شیخ طوسی میفرماید« :مقتضای این گفته تخصیص حد است و نیز اینکه مراد از بیتالمال
المال مسلمین» (جبعی عاملی.)473 :14/1413 ،
المال امام است نه بیت ِ
بیت ِ
ّ
آیتالله منتظری در رد گفتۀ شهیدثانی می فرماید« :امکان دارد که گفته شود در تعزیر و تأدیب
حاکم ،در صورتی که مرگ مستند به خطا و اشتباه حاکم در تعیین مقدار تعزیر باشد ،ضمان را ثابت
میکند و در این صورت ضمان بر بیتالمال مسلمین ثابت میشود ،نه بر خود او؛ همان گونه که از
روایت اصبغ بن نباته استنباط میشود که کافی هم به سند موثق ابیمریم از ابیجعفر(ع) روایت
مذکور را نقل میکند (منتظری.)365 :2/1409 ،
از عبارت آیتالله منتظری (درصورتی که مرگ مستند به خطا و اشتباه حاکم در تعیین مقدار
تعزیر باشد )...محوریت «قواعد باب قتل» در تحلیل و اثبات ضمان حاکم بهخوبی محرز میشود
و به نظر نگارندگان در صورتی که فقها تحلیل اصل مسئله ،یعنی اثبات ضمان در مجازاتهای بدنی،
ّ
را بر محوریت قواعد مسلم در باب قتل میگذاشتند ،در این صورت بررسی مسئله چندان با ابهام
جدی روبهرو نمیشد ،زیرا موضوع مسئله درحقیقت دربارۀ «قتل» است و هر قتلی مستند به اسباب
اثرگذار و فاعل آن است و خطاییبودن قتل مانع اسناددهی فعل به فاعل آن نمیشود.
ً
به نظر میرسد اختالف فقها در مرجع ضمان صرفا در غفلت از توجه به اسباب آن است ،وگرنه
هیچ گونه تنافی بین اقوال دیده نمیشود .دیدگاه شیخ طوسی و آیتالله منتظری مبنی بر ثبوت ضمان
برعهدۀ بیت المال را باید حمل بر موردی کرد که قتل مستند به خطا و اشتباه قاضی باشد که بنا به
روایت «أن أرش خطا القاضی فی دم أو قطع علی بیتالمال» ضمان برعهدۀ بیتالمال است و فتوای
فقها مبنی بر ثبوت ضمان بر عهدۀ حاکم را باید مربوط به فرضهایی دانست که قتل بهنحو شبهعمد
یا عمد صورت گرفته باشد که شیخ مفید و شهیدثانی و برخی دیگر از علما به آن فتوا دادهاند .طبق
این فرض ،دیگر نیازی هم به تأویلکردن قید «بیتالمال» به «بیتالمال حاکم» آن گونه که ایشان
ً
بیان کردهاند هم نیست ،چراکه چنین تأویلی جدا بعید است .مؤید این تحلیل مادۀ  13قانون مجازات
اسالمی است که خسارت ناشی از حکم به کیفر و اجرای آن را در صورتی هم که از روی غیرعمد و
غیرتقصیر باشد از بیتالمال دانسته است.
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 .۲-۲تحقیق در مفهوم مقام قضایی در آیین دادرسی کیفری

با اثبات نظریۀ حکم ضمان مقامات قضایی در صورت تقصیر مستند به مادۀ  13قانون مجازات
اسالمی و عمومات باب قتل ،فرعی بر مسئله مترتب میشود و آن ضرورت تفکیک مرجع صدور
حکم از قاضی اجرای احکام کیفری است .در متون فقهی اسالم ،نظام دادرسی بهصورت سنتی بوده
است و مقصود از مقام قضایی همان حاکم شرع است که هم مرجع صدور حکم و هم ناظر بر اجرای
مجازات است .اما در نظام دادرسی کیفری ایران این دو نهاد از یکدیگر مجزا هستند و در قوانین
کیفری مقامی با نام «قاضی اجرای احکام کیفری» پیشبینی شده است که در مرحلۀ اجرای حکم و
حتی مرحلۀ بعد از اجرای حکم دارای وظایف و اختیاراتی است .بهموجب مادۀ  494قانون آیین
دادرسی کیفری« ،عملیات اجراى رأى با دستور قاضى اجراى احکام کیفرى شروع مىشود و
بههیچوجه متوقف نمىشود ،مگر در مواردى که قانون مقرر نماید» .همچنین مادۀ  502قانون آیین
دادرسی کیفری متذکر شده است« :هرگاه محکومعلیه به بیمارى جسمى یا روانى مبتال باشد و اجراى
مجازات موجب تشدید بیمارى و یا تأخیر در بهبودى وى شود ،قاضى اجراى احکام کیفرى با کسب
نظر پزشکى قانونى تا زمان بهبودى اجراى مجازات را به تعویق مىاندازد ».برای مثال چنانچه در
جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد ،قاضی اجرای احکام کیفری ،پس از احراز بیماری
محکومعلیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات ،با ذکر دلیل ،پرونده را برای تبدیل به مجازات
مناسب دیگر ،با درنظرگرفتن نوع بیماری و مجازات ،به مرجع صادرکنندۀ رأی قطعی ارسال میکند
(آقایی جنتمکان.)58 :4/1394 ،
بر اساس مادۀ  10آییننامۀ نحوۀ اجرای احکام حدود ،سلب حیات و ،...مصوب 1398/3/27
رئیس قوۀ قضاییه ،در صورت حدوث هریک از موانع قانونی نظیر بارداری ،بیماری جسمی یا روانی
محکوم تا زمان بهبودی ،منوط به آنکه اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی
شود (و نیز سایر قیدهای مندرج در ماده) ،قاضی اجرای احکام کیفری موظف است با تنظیم
صورتمجلس و ذکر علت ،انجام تشریفات قانونی و حسب مورد پس از اخذ نظر پزشکی قانونی و
تأیید این نظر دستور تعویق اجرای مجازات را تا رفع مانع یا سپریشدن مدت صادر کند.
از این عبارات بهخوبی مشخص میشود که آرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای
احکام کیفری اجرا میشود .رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکنندۀ رأی قطعی است .اما رفع
اشکاالت مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی با قاضی اجرای احکام کیفری است
که رأی زیر نظر او اجرا میشود .برای همین ،مادۀ  491قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد:
«هرگاه قاضى اجراى احکام کیفرى رأى صادره را از لحاظ قانونى الزماالجرا نداند ،مراتب را با اطالع
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دادستان به دادگاه صادرکنندۀ رأى قطعى اعالم و مطابق تصمیم دادگاه اقدام مىکند ».بنابراین از
آنجاییکه وظیفۀ شناسایی وضعیت جسمانی و احراز آمادگی محکومعلیه برای اجرای مجازات با
قاضی اجرای احکام است ،در صورتی که اجرای حکم منجر به سلب حیات محکومعلیه شود و
تقصیر مستند به عدم نظارت صحیح قاضی اجرای حکم باشد ،ایشان ضامن است ،مگر آنکه ،بر
طبق مادۀ  491قانون آیین دادرسی کیفری ،قاضی اجرای حکم مراتب را به دادرس اعالم کند و
مجازات با تصمیم دادستان و دادگاه صادرکنندۀ رأی قطعی اجرا گردد .بنا به مادۀ  13قانون مجازات
اسالمی ،مسئولیت کیفری و مدنی مقامات قضایی مشروط به عمد یا تقصیر ایشان در اجرای
مجازات و تجاوز از میزان و کیفیتی است که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است .ازاینرو،
در صورتی که اجرای رأی قطعی با صالحدید و البته با خطای کارشناسی و سایر قصورات از این
قبیل همراه باشد ،حسب مادۀ مذکور جبران خسارت به عهدۀ بیتالمال است.
نتیجه

ً
چنانچه عقال امکان تقصیر در تکتک مصادیق مجازاتها در مرحلۀ صدور و اجرای حکم وجود

داشته باشد ،در این صورت محذوریت «باطلشدن خون مسلم» و سردرگمی در خصوص مسئلۀ
افی ریختهشدۀ فرد مسلم همچنان بر آن مترتب میشود .به نظر نگارندگان ،منشأ
ِ
ضمان خون اض ِ

اختالفات فقها اغلب به دلیل اختالف در مبانی و مستنداتی است که در این باب وارد شده است و
ّ
هر گروه استنباطهای متفاوتی از این مستندات ارائه کردهاند که منجر به غفلت از مبادی و مسلمات
ّ
فقهی باب قتل شده است .اگر فقها در تحلیل اصل مسئله بر محوریت قواعد مسلم در باب قتل توجه
میکردند ،در این صورت بررسی مسئله چندان با ابهام جدی روبهرو نمیشد ،زیرا موضوع مسئله
درحقیقت در خصوص «قتل» است و هر قتلی مستند به اسباب اثرگذار و فاعل آن است و
خطاییبودن قتل مانع اسناددهی فعل ارتکابی به فاعل آن نمیشود ،چراکه در باب ضمان در قتل نیز
ّ
روایات و قواعد مسلمی وجود دارد و به عقیدۀ نگارندگان این دسته از روایات همچون «الیبطل دم
امرئ مسلم» ،حاکم بر روایات مؤید نظر مشهور مبنی بر نفی ضمان کلی و سایر روایات هستند،
زیرا روایات مؤید نظر مشهور برخالف آن دسته قابلتخصیص میباشند و بنا به نظر امام خمینی(ره)
در تحریرالوسیله مقدر به قید «اذا لم یتجاوزه» هستند .بنابراین نظر قویتر بر ثبوت حکم ضمان در
صدور یا اجرای عموم مجازاتها درجایی است که سرایت جراحت مستند به تفریط محکومعلیه
ّ
نباشد .این مدعا مستند به حاکمیت ادلۀ حرمت خون مسلم بر سایر ادله ،عمومات باب قتل و نیز
موافق با دیدگاه محقق خوانساری در یکی از احتماالت خود بوده و مطابق با نص صریح مادۀ 13
قانون مجازات اسالمی به همراه تبصرۀ مادۀ  185قانون مجازات اسالمی است .مقتضای استناد به
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مادۀ  13ضرورت تطبیق نهاد قضایی ّ
مصرح در ادلۀ فقهی با مقام صدور حکم و قاضی اجرای
مجازات در نظام دادرسی کیفری ایران است .از آنجایی که وظیفۀ شناسایی وضعیت جسمانی و احراز
آمادگی محکومعلیه برای اجرای مجازات با قاضی اجرای احکام است ،در صورتی که مجازات منجر
به سلب حیات محکومعلیه شود و تقصیر مستند به عدم نظارت صحیح قاضی اجرای حکم بر موارد
مندرج در مادۀ  10آییننامۀ نحوۀ اجرای احکام حدود ،سلب حیات و ...یا اهمال در انجام مادۀ 491
قانون آیین دادرسی کیفری باشد ،ایشان ضامن است.
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