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 چکيده

یا  اجرای حد یا تعزیر کشته شود ضمن کسی درطبق قول مشهور فقها هرگاه 

ای به وی  هدر است و دیهخون  ضرری افزون بر میزان مجازاتش بر او وارد گردد،

 ،مذکورقاعده به  ادله مربوط مضمون  این مقاله با واکاوی  گیرد.او تعلق نمی

 باشند،می انسانی و کرامت حرمت با توجه به اینکه افراد دارایکند استدالل می

پذیرفتن این قاعده مغایر با حقوق بشری آنها، اصول اخالقی و فلسفه و اهداف 

مسئوالن اجرای مجازات تواند پیامدهای منفی از جمله اینکه هاست و میمجازات

به همراه  اهتمام الزم را برای اجرای مقررات و رعایت حال محکوم به کار نبرند؛

با اصل تناسب جرم و مجازات، قواعد عقالنی  قاعدهمفاد  داشته باشد.ضمن اینکه

با توجه به اختالف نظرهای لذا،  باشد.الضرر و الیبطل دم امرء مسلم هماهنگ نمی

و در راستای  موجود در خصوص این مسأله و داللت عقالنی قواعد الضرر و الیبطل 

 ی نمود.تلق  ای مسلمتوان نظر مشهور فقها را به عنوان  قاعدهنمیاجرای عدالت 

کرامت انسانی، اهداف مجازات ها، قاعده الضرر، قاعده  :يديکل اژگانو
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 3زهرا صالح آبادي،   2سيد مهدي احمدي موسوي،  1سيده ساعده حسينی

 ایران -دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده حقوق، گروه حقوق، مشهد 1
 ایران -عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رفسنجان، دانشکده حقوق، گروه حقوق، رفسنجان   2
 ایران -دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده حقوق، گروه حقوق، مشهد  3
 

 :نام نویسنده مسئول

 سيده ساعده حسينی 

 "ال دیه لمن قتله الحد او التعزیر"انتقادي قاعده -بررسی تحليلی

http://www.joce.ir/


 86 -93، ص 1396، تابستان  4پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 مقدمه
 .باشندافراد می یماممین آن برای تدولت ها ملزم به تأکه  های حقوق بشری افراد هستنداز مهم ترین جلوه و کرامت انسانی حق حیات

 رض به جان یا جوارحصرف ارتکاب جرم مجوزی برای تع ،در حمایت از این حقوق تعالیم اسالمی مبانی حقوق بشری و رویکرداین  با توجه به 

رد که در قبال عمل وی و کرامت افراد، شخص مجرم تنها استحقاق همان مجازاتی را داتأمین امنیت جسمانی باشد. بلکه در راستای نمی افراد

 بینی گردیده است. در قانون پیش

ری افراد و در برخی مطابق با قواعد حقوق بش .له نظرات متعددی از جانب حقوقدانان و فقها مطرح گردیده استدر خصوص این مسا

نی شده است و هر دانند که در قبال عمل او پیش بیو مجرم را مستحق همان مجازاتی می مجرمین عمل نموده حقوق و آزادیراستای تأمین 

 تفسیرو متأثر از  ی تعبدیگر با رویکردبرخی دی دانند. در مقابلقاقی فرد را مردود و قابل جبران میگونه تعرض مازاد بر میزان مجازات استح

قی و پیامدهای اصول اخال ،واقعیات اجتماعی زمان آنها و عدم توجه به سابقه تاریخی ادله، ادله موجود در خصوص مسأله وصنص لفظی از

 .دانندمیگردد را هدر میخون شخصی را که در نتیجه اجرای مجازات خسارتی افزون بر او وارد  حاصل از این قاعده

این سواالت مطرح ، ستبا توجه به اینکه هدف از اعمال مجازات اجرای عدالت اجتماعی و رفع هر گونه ظلم و تجاوز از تمام انسانها ا

بارت دیگر آیا با عبه  باشد؟افزون از میزان مجازاتی که فرد مستحق آن است می ارتکاب جرم مجوزی برای وارد آمدن ضرری شود که آیامی

فاد این قاعده با  آیا ماست؟ و اینکه  شده داده شرع سوی از آنانهرگونه تعرضی  به اجازه  وشده زایل  ذاتی مجرمین ارتکاب جرم کرامت

در این باشد؟ می جرم و مجازات که از جلوه های اصل عدالت است، هماهنگقاعده الیبطل دم امرء مسلم، قاعده الضرر و اصل تناسب میان 

شود و سپس مفاد مطرح شده در خصوص این قاعده پرداخته می و ادله نتقادی ابتدا به بیان نظراتا -در این تحقیق با روش تحلیلیراستا، 

 گیرد.ه الیبطل مورد بررسی قرار میاین قاعده و مستندات آن از رهگذر اصول روش شناختی، قاعده الضرر و قاعد

 

 آنها داتو مستن بيان نظرات-1

 قول مشهور فقها-1-1

کند اجرای مجازات مربوط به شخصی در اجرای حد یا تعزیر کشته شود خون او هدر است و فرقی نمی گاهطبق قول مشهور فقها هر

 حد زنند یا تعزیر کنند و بر اثر آن بمیرد ایا گرم کسی را در نهایت سرما گفته اگر  طوسی حتی شیخ .حق اهلل بوده و یا حق الناس باشد

آیت  .(562، ص1375)الفاضل الهندی،زیرا رعایت  سرما و گرما امر واجبی نیست بلکه مستحب است .که او دیه ای ندارد مذهب ما این است

شیخ طوسی  در این خصوص  باشند.قائلین به این قول میمله جاز  شیخ طوسی ابن ادریس، ،صاحب جواهرصاحب ریاض،اهلل خویی، شهیدین، 

این است که قول  دلیل این  (.253، ص1389) بهرامی احمدی،و بیان کرده در این مورد اختالفی بین فقها وجود ندارد نمودهادعای اجماع 

 باشدمی در امتثال امر خدا و اقامه حد محسن حاکمو  اجرای حد و تعزیر عملی جایز و حتی واجب است که در راستای حکم خدا صورت گرفته

  (470، ص 1392) نجفی ضمانی وجود ندارد "وما علی المحسنین من سبیل"لذا، با توجه به آیه  .و قصدش تطهیر مجرم از گناهش بوده است

 (.363،ص1416) اردبیلی،پرداخت نمودتوان دیه را از بیت المال و تا مستند قوی وجود نداشته باشد نمیهمچنین اصل بر برائت ذمه است 

روایت صحیحه حلبی  ،اتاز جمله این روای .استناد کردند که به حد تواتر رسیده است نیز مشهور فقها برای اثبات قول خود به روایاتی

رای حد یا قصاص کشته اگر کسی در ضمن اجطبق این روایت  "ایما رجل قتله الحد او القصاص ال دیه له ":است که فرمودند از امام صادق )ع(

وید اما به این روایت گرا میست است که مورد روایت حد و قصاص کند و دردر روایت مذکور کلمه )ای( و )حد( افاده عموم می. دیه نداردشود 

  .(126، ص1389) شهید ثانی، فرقی میان آنها نیستو  شود زیرا هر سه از شئون حکومت حاکم هستندتعزیر هم ملحق می

د آیا برای شدر خصوص مردی که در ضمن قصاص کشته شده بود پرسیده  امام صادق)ع(که  از  روایت دیگر روایت زید الشحام است

ت و در روای (.279،ص1390) طوسی، ای ندارد.هر کسی در اجرای حد بمیرد دیه شود واز کسی قصاص نمی :فرمودند ؟ دارد دوجواو دیه ای 

ردبیلی، پیشین، ص ا) نداردوجود قصاصی شود و کسی تعدی کرده باشد نسبت به او تعدی میاگر  هم بیان شده از اباعبدهلل بن خالدسلیمان 

263). 

 

 اقوال غير مشهور -2-1
ضمن اجرای حد یا  در در صورتی که فرد برخی فقها معتقدند. از جمله اینکه هم وجود دارد یدیگر اقوال ،قول مشهور فقها در مقابل

سی این قول را کهم مشخص نیست چه  دانسته زیرامجمل را شهید ثانی این قول گردد. ود دیه او از بیت المال پرداخت میتعزیر کشته ش

 .(126پیشین، ص  )شهید ثانی،شود و یا از بیت المال مسلمیناختیار کرده و هم معلوم نیست که دیه از محل بیت المال امام پرداخت می
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فاوت قائل تبین حق الناس و حق اهلل  است که شیخ طوسی در کتاب من الیحضره الفقیهشیخ صدوق و شیخ مفید، قول  ،قول دیگر

اهلل  ی از حقحد شود و اگر درشود دیه او از بیت المال پرداخت می الناس کشته ی از حقدر ضمن اجرای حدمعتقدند اگر فرد  و شده اند

ا من حدود اهلل من ضربناه حد " فرمودند است که )ع(از امیرالمومنینمستند این قول خبر حسن صالح ثوری  کشته شود خون او هدر است.

روایاتی را  و داندمی این روایتشیخ طوسی شاهد چنین جمعی را  ."فمات فال دیه له و من ضربناه حدا من حدودالناس فمات فان دیته علینا

قین در کتاب ایضاح ادعای بر این روایت فخر المحقتخصیص زده است.  این روایترا عام دانسته و آنها را با اند که مشهور به آن استناد کرده

نرسیده د تواتر ین روایت را ضعیف دانسته و بیان کرده این روایت به حصاحب ریاض ا اما .(192، ص1387) عمید زنجانیتواتر کرده است

ل کرده است را تواند روایت  صحیحه حلبی که مشهور به آن عماست. صاحب جواهر نیز بیان کرده که این روایت به علت ضعیف بودن نمی

 تخصیص بزند.

 جرای تعزیرادر نتیجه  فرد بیان کرده اگر  میان تعزیر و حد تفاوت قائل شده و است که شیخ طوسی در مبسوطقول  و در نهایت

 کرده ر مقدار آن اشتباهدو ممکن است حاکم  و به اجتهاد و نظر حاکم بستگی دارد زیرا تعزیر حد نیست .المال استدیه او بر عهده بیت بمیرد

فعی نیز ضمان در تعزیرات شا. اما حد میزان آن مشخص است و امکان اشتباه حاکم وجود ندارد و زیادتر از اندازه الزم تعزیررا اجرا کرده باشد

ته که فرقی میان حد و ثانی به این قول ایراد گرفشهید . ه استآوردهای حدود و تعزیرات به شمارضمان  در حدود را ازجمله  تفاوت عدمو 

ه در هر دو قائل به از سوی امام صورت گیرد و اجتهاد امام معصوم خطا بردار نیست و نظر درست آن است کتعزیر تعزیر نیست زیرا چه بسا 

عموم واژه حد و  زیرا داخل دردر خالف قطع پیدا کرده که تعزیر مانند حد است  البته شیخ .(126) شهیدثانی، پیشین، صباشیم عدم ضمان

 (.494، ص 1420) طوسی،باشد و اصل هم بر برائت استمی "ما علی المحسنین من سبیل و "آیه 

 

 هقاعدانتقاده بازخوانی -2
و الضرر قابل یبطل قاعده مذکور از رهگذر قاعده ال بازخوانی ،باشدمستندات این قاعده وارد میضمن انتقادات روش شناختی که بر 

 شود.پرداخته می به آن در ادامه تأمل است که

 ازخوانی انتقادي روش شناختی قاعدهب -1-2

جرای مجازات اهتمام اشود تا مسئوالن تواند پیامدها و تبعات منفی به همراه داشته باشد. این قاعده موجب میپذیرش این قاعده می

 قرارتعرض مورد  ن حقوق مجرمی نتیجه الزم را برای رعایت حال محکوم و رعایت اصول و مقررات ناظر به اجرای مجازات به کار نبرند و در

وه بر مغایرت آن با ین حکم عالهدف از اجرای مجازات اصالح مجرم و پیشگیری از جرم است؛ پذیرش ا با توجه به اینکه ،عالوه بر اینگیرد. 

ا از جمله بازدارندگی هباشد و تضمین کننده اهداف مجازاتکرامت انسانی و مبانی حقوق بشری افراد از مقبولیت اجتماعی نیز برخوردار نمی

است.  به  جازاتم طول در مجرم انسانی شخصیت با منافی و نامناسب و نادرست جرم، برخوردهای افزایش عوامل جمله آن هم نیست. زیرا از

ن را نیز در پی مجرمی تعرض به حقوقکند، ای باشد که در عین حال که هدف مجازات کردن را تأمین میهمین علت، مجازات باید به گونه

 نداشته باشد.  

عتبار کنند. عقالء هم را اهمچنین وارد آوردن ضرر افزون بر میزان مجازات، عملی نیست که اخالق نیز آن را تجویز نماید و عقالء آن 

اعده رویکردی تعبدی و قتوان بیان کرد که رویکرد فقها در اثبات این پذیرند. بنابراین میهدر رفتن خون مسلمان را هرچند مجرم باشد نمی

تخابی از حیث مطابقت انباشد که صرفا بر اساس صورت فنون، استدالل و ظاهر روایات و قرآن صورت گرفته اما  توجهی به رویکرد شکل گرا می

 اند.آن با اصول اخالقی و عقالنی ننموده

مان آنها توجه نمود. توجه اند، باید به واقعیات بیرونی و اجتماعی زبر این اساس، در خصوص روایاتی که مشهور فقها به آن استناد کرده

ز طرف اروایات مطرح شده در خصوص فرضی هستد که هیچگونه تعدی  گردد. صرف به متن روایات مانع درک درست و صحیح مسأله می

 او وارد هن بر آن بافزو ضرری و  استحقاق آن را داشتهبه سزای عملی رسیده که حاکم یا مسئول اجرای مجازات صورت نگرفته باشد و مجرم  

اید ناظر به زمانی دانست بدانند را متعارف، دیه را منتفی میاینکه روایات مطرح شده در صورت عدم تجاوز از مقدار مجازات گردیده است. اما ن

ر فرض عدم دشد و دارای ارزش و احترام نبود. به همین جهت در صورت کشته شدن او که مجرم به عنوان شخصی شرور و پلید تلقی می

های انسانی و در مت مجازاتها به سامروزه که مجازاتشد. اما ای برای او در نظر گرفته نمیرعایت مقررات و تجاوز از میزان مجازات مقرر دیه

 باشد.کنند، این حکم مطابق با این هدف و مقتضیات زمان حاضر نمیجهت تضمین حقوق بشر و کرامت افراد حرکت می

ا امروزه به آن ه مباشد کبدین ترتیب، روایات یاد شده  در زمره خطاب های والیی یا حکومتی بوده و از احکام شرعی و قانونی نمی

که حکم به مجازات .ضمن این ملزم باشیم و بیم این باشد که در صورت عدم اجرای آن با حکم الهی و یا حکم قانون گذار مخالفت شده باشد

آنها بر مکان تغییر او  گیرند که امکان تفسیرهای عقالنیو اجرای آن اختصاص به حوزه احکام و سیاسات دارد و در حوزه عبادات  قرار نمی

 وجود نداشته باشد. حسب مقتضیات زمان حاضر
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 قاعده الضرر از رهگذربازخوانی انتقادي قاعده  -2-2

ندات این قاعده افزون ضرر خواه  بر مال باشد یا جوارح یا عرض و یا جان تا حد امکان باید جبران شود. مست ،الضرر قاعده به موجب 

جتماعی و رفع هر امنظور اجرای عدالت  این قاعده که به .(255)بهرامی، پیشین،ص است و بنای عقالء حکم مستقل عقل ،بر آیات و روایات

دیگر احکام و بر  شوداختصاص به مسلمانان ندارد بلکه به عنوان حقوق بشر شامل همه انسانها می ،صادر گردیده استگونه  ظلم و تجاوز 

 یدارر وارد شده بضاجرا و وقوع ضرر هم ضرر باید متوقف شود و در صورت ایراد در صورت  اجرای هر حکم شرعی ر این اساس،ب. حکومت دارد

 مجازات ول اجرایمسئ است که زمانی فرض اول باشد.در صورت ایراد ضرر نامتعارف به محکوم دارای فروضی میاجرای مجازات  .گرددجبران 

اجرای حد  الضرر با توجه به قاعده شود در این صورتسبب مرگ محکوم یا ورود ضرر به وی می مجازاتدارد که اجرای  علم و یا ظن غالب

 .جایز نیست

 محکوم حال  باید در خصوص فرض  در این مسئول اجرای حد شک به ورود ضرر داشته باشد  فرض دوم مربوط به زمانی است که

ر در جایی است فرض دیگ اما در صورت قصور در این امر ضامن ضرر افزون بر میزان مجازات است. .مشخص شودتا وضعیت وی  نماید تحقیق 

روایاتی  .جایز است که اجرای حد یا مجازات در این فرض استضرری افزون بر مقدار متعارف نیست. اطمینان دارد اجرای حد مستلزم هیچ  که

است)  ا محتمل نبوده کنند را باید ناظر بر همین فرض دانست که مرگ محکوم به اجرای مجازات در حالی رخ داده که اساسکه دیه را نفی می

 صورت نگرفته هم تجاوزی مجازاتو از مقدار  اندخطایی در اجرا نشدهمجری مجازات مرتکب هیچگونه حاکم یا و ( 304، ص1390نوبهار، 

 واجب و احتیاط الزم است. عقال دفع آن ضرر  ،وجود داشته باشدل ضرر احتمادر خصوص اجرای مجازات اگر اما  .است

 به عقل حکم این و کندمی ضرر دفع وجوب به حکم شرع از مستقل صورت به عقل ،افراد مال و جان خصوص عرض، دردر حقیقت، 

 ضرر دفع که کندیم حکم شرعی بیان گونه ز هرا مستقل عقل بنابراین . است افراد آبروی و مال جان، یالعادهفوق حساسیت و اهمیت دلیل

  نتیجه در رد.دا وجود مالزمه مقدس شارع حکم با عقل قطعی و مستقل حکم بین ت.اس واجب دیگرانباب جان، مال و آبروی  در محتمل

 .بود اهدخو مذموم ، آنها حرمت دفع ضرر محتمل در باب جان دیگران نیز شرعا واجب است و تعرض به جان انسانهاو هتک

 جمله از قهف ابواب تمام درکه  است حرج و عسر نفی  باشد، قاعدهدیگری که در خصوص این مسأله قابل تأمل می قواعد از کیی

 با د.کنمی کمح آن به و درک را آنها مستقل صورت به عقل که است مسلمى قواعد جزء.این قاعده  است جاری سیاسات و معامالت عبادات،

که رویکرد  اسالم عتشریدر واقع در  .نیست الزم حکم آنامتثال   گردد، زیاد مشقت و تیسخموجب  حکمی انجام هرگاه ،این قاعده به استناد

. بر این (98،ص 1394) کردنژاد،دباشنمی لغوهمراه باشند  سختی و مضیقه با توأم که باشد احکامیآن مبتنی بر سهل گیری و عطوفت می

 باشد.یبه حکم قاعده مذکور نیز اجرای مجازات جایز نم ،اساس، هر گاه  امکان ورود ضرر از اجرای مجازات وجود داشته باشد

صاص در جایی و بیان کردند حکم به پرداخت دیه و ق را منتفی بودن موضوع دانستندمشهور  عده ای مستند قول  ،به همین دلیل

ن است که هیچکس ، فرض بر ایو تعزیر است که قتل عمدا یا  از روی خطا  به واسطه فعل کسی اتفاق افتاده باشد ولی در مورد اقامه حد

د هیچ خطائی اتفاق حاست که در اجرای  محکوم را عمدا یا  از روی خطا نکشته بلکه آنچه اتفاق افتاده نتیجه اجرای حد بوده و فرض این 

 (.451، ص 1421)مصطفوی،نیفتاده است و بنابراین قضیه سالبه به انتفاء موضوع است

تباهی صورت در اجرای مجازات خطا یا اش صاحب جواهر هم بیان کرده که باید این مسأله را مقید کنیم به اینکه دراین خصوص

قدار تعیین شده، م در صورت تجاوز از باشد در این صورت ضمان موجه است.و شخص مرده  شدهاگر اشتباها از حد مجاز تجاوز  .نگرفته باشد

ی که قصد قتل نداشته و دستور به زیاده از حد شرعی داده یا آنکه حد زننده به عمد بیشتر از حدّ تعیین شده زده در صورت اگر حاکم به عمد

ار اضافی در فرض قصد قتل یا موجب قتل شدن مقد. هستند شده ضامن نصف دیه مقتولنمیطور معمول موجب قتل نیز مقدار اضافی به

شود و اگر حد زننده سهواً اضافه المال پرداخت میطور معمول، قصاص ثابت است. اگر حاکم سهواً به زیادی حکم کند، نصف دیه از بیتبه

  .(474) نجفی، پیشین، ص د بودبزند، نصف دیه بر عهدۀ عاقلۀ وی خواه

ا قتل شبه عمد اگر حاکم امر کند که زیاده بر حد بزند و حداد جاهل باشد ضامن نصف دیه در مالش است زیر حلی هم گفتهعالمه 

حاکم امر به مجازات ست. اگر اگر حداد عالم باشد بر او قصاص است زیرا مباشر در اتالف ااما  .خطا کرده باشد دیه بر بیت المال است  اگر .است

امام خمینی  .(347ص، 1442) حلی،شود و اگر خطا کند نصف دیه  بر عاقله استکند و حداد از عمد بیشتر از مقدار حد بزند از او قصاص می

 . (610، ص1391)موسوی،رحمه اهلل نیز عدم پرداخت دیه را در جایی دانسته است که از اجرای حد تجاوزی صورت نگرفته باشد

مطابق با اصل دیه  قصاص و  یا خطا، اگر از روی عمد باشد د حسب موردنتعدی کرده باشحاکم یا مجری مجازات اگر  براین اساس،

و  229متعال در آیات مؤید این نظر قول خداوند. شوداست، ثابت می نتسببر عهده شخصی که ضرر وارد آمده به او م  شخصی بودن مجازات

 وافاعتد مفمن اعتدی علیک" ،(229) "تلک حدوداهلل فال تعتدوها و من  یتعد حدود اهلل فاولئک هم الظالمون"فرموده است که سوره بقره 194

ر که ه هستند و بیانگر این دانندمیکنند ظالم شریفه آنان را که از حدود الهی تجاوز می این آیات  (.194 )بقره،"معلیک دیاعت ام ثلمب علیه

 مسئله مجازات، در گرایی تلعدابر  افزون که دهدمی  نشان شیوه این .مجازات شود به حکم قانون باید که مرتکب شدهکس به اندازه جرمی 
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روایت  .دارد ،انونیق یا شرعی شدۀ تعیین قوانین به ها آن مجازات شدن و محدود مجرمان حقوق رعایت در زیادی یتماه انسان، کرامت

نیز  ،(16، ص1414)حر عاملی،برای او حد است دز این حد تعدی کنبرای هر چیزی حدی است و هر کس اسماعه از ابی عبداهلل که آمده 

 مؤید این قول است.

تاخیر در اجرای حد  با توجه به اینکه احکام تابع مصالح و مفاسدی هستند گاه کسب برخی مصالح و اجتناب از برخی مفاسد ،بنابراین

ر اجرای حد بر بیمار دسازد که این تاخیر در راستای احترام به حقوق محکوم استمواردی از جمله پذیرفتن تاخیر را مجاز یا حتی ضروری می

ال بر این موضوع از موارد دجهت جلوگیری از سرایت مجازات تا زمان بهبودی او یا پرهیز از اجرای حد در هوای خیلی سرد یا خیلی گرم 

 (.338، ص1394) نوبهار، است.

خی جنبه های ن جهت، در تمام موارد اجرای مجازات حاکم باید اقدامات احتیاط آمیزی که برای تضمین سالمت محکوم و بربه ای

. و هرگاه حفظ (351)همان، ص انسانی الزم است در نظر بگیرد و انجام برخی معاینات و وارسی ها مربوط به سالمت محکوم را انجام دهد

ت. اگر تهیه این مقدمات بر مسئوالن اجرای مجازات واجب اس هیهبر پیش بینی اقداماتی متوقف باشد، ت جان و سالمت فرد مستحق مجازات

وجوب اجرای  زیرا منتفی خواهد بود.  حاصل نشده است،امری مشروط که شرط آن  مانند مجازاتمقدمات به هر دلیل ممکن نباشد اجرای 

ود ضرر باید متوقف توان حکم تکلیفی دانست که در فرض ورحکم به اجرای مجازات را مینابراین ب باشد.می مقدماتآن منوط به تحقق این 

 .(305)نوبهار،پیشین، صگردد

ی اسالم را تشکیل عدالت پایه و اساس نظام حقوقکم مجازات نسبت به مجرم است. اجرای عدالت در مرحله اجرای ح  ،این امر فلسفه 

رعایت اصل ل عدالت، اصهای یکی از جلوهدهد و همه قوانین و مقررات و به ویژه قوانین کیفری در راستای تحقق عدالت تشریع شده اند. می

که رژیم تعیین و  به موجب این اصل .استهای  خشن، ناعادالنه و نامتناسب با هدف به حداقل رساندن مجازات تناسب میان جرم و مجازات

کابی، نوع و میزان خصوصیات شخصیتی مرتکب، اهمیت جرم ارتکند مجازاتها باید با توجه به یدهی مها را بر جرائم ساماناعمال مجازات

  .تحمیل گردد وی ، برمیزان استحقاق مجرمصدمه وارد آمده  و 

فراد جامعه را جریحه مجرم با ارتکاب جرم قانون را نقض کرده و عواطف و احساسات مجنی علیه، بستگان او و سایر ا اگرچه، بنابراین

 ی به شخصیت مجرم نیست.احترامرفتن از حد مجازات و بیها دلیلی برای فرااما این ،و احساس آسایش و امنیت را از بین برده است نمودهدار 

او تنها  یاز است و مجازاتدت او و جامعه نای باشد که اثر بخش بوده و مجرم مستحق آن است و برای سعاید به اندازهمجازات بابه این ترتیب، 

ی که مستحق آن در قبال عملو وارد آمدن ضرری افزون  قتل فرد. لذا، همان مجازاتی است که در قانون و شرع برای آنها مقرر شده است

ضرر ت محکوم در صورت تجاوز از مقدار متعارف و عدم رعایت مقررات و وضعیبه همین جهت  .مجازات استنیست خالف اصل تناسب جرم و 

  .(266، ص1387) المزنی،باید جبران گردد

 که ایادله تمام بر دواعق اینستند و نی بردار تخصیص باشند،عقلی می احکامی الضرر و الحرج قواعد اینکه به توجه با ،ر این اساسب

 . باشندمی مقدم آنها بر و دنحکومت دار هستند، ضرری حکم خود مثبت اطالق و عموم با

ن به دیگران موجب به قاعده احسان جهت رد دیه استناد کرده اند، طبق این قاعده هرگاه کسی به انگیزه  خدمت و احسا مشهور فقها

در  ل شده است.تشکی سودمند بودن از نظر عرف احسان و ورود ضرر به آنان شود عمل او ضمان آور نیست. احسان از دو عنصر قصد نیکی و

  .(105، ص 1393)طباطبایی،داد شخص محسن حکم به عدم ضمانمذکور  با استناد به قاعده  توانصورت تحقق این دو عنصر می

 شته شدن فردکمجازات کردن مجرم به همان میزانی است که استحقاق آن را دارد. از نظر عرف  ،آنچه که مقبول عرف جامعه است 

ی حکم در مقام اجرای که استحقاق آن را ندارد خالف عدالت است. بنابراین  صرف اینکه مجر عملی در مقابل یا ورود ضرری افزون از مجازات

فرضی جاری دانست  و قاعده احسان را باید در باشدحکم به عدم ضمان جهت  قاعده احسان  د دلیلی در راستایتوانمجازات مجرم بوده نمی

این فرض  بوده است که در مجازاتو مرگ محکوم در نتیجه طبیعی اجرای مرتکب خطا و عمدی نشده باشند  مجازاتکه قاضی یا مجری 

 .ضمانی وجود ندارد مجازاتبرای قاضی یا مجری 

 

 قاعده الیبطل دم امرء مسلم از رهگذره بازخوانی انتقادي قاعد-2-2
. مستند این قاعده  قول خداوند باید پرداخت گردد او رود و دیهطبق این قاعده اگر مسلمان محقون الدمی کشته شود خون او هدر نمی

همردیف  به کشتن تمامی افراد روی زمین واست که کشتن انسان محقون الدم را به مثا 2سوره انعام 151و  1سوره مائده 32در آیات  متعال

                                                           
هرکس دیگری را نه به قصاص قتل یا به جزای ارتکاب  فسادی در روی زمین " )من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی االرض فکأنما قتل الناس جمیعا( 1

 (32سوره مائده آیه  )"است که همه مردم را کشته استبکشد، چنان 
 (151) سوره انعام،آیه "کسی را که خداوند کشتنش را حرام کرده جز به حق مکشید" ) و ال تقتلوا النفس التی حرم اهلل اال بالحق(  2
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دال بر این امر وجود دارد که خون مسلمانی  روایاتی. افزون بر آیات قرآن تأکید کرده است و بر حفظ جان انسانها با نابودی نسل بشر دانسته 

اطالق دارند ذکر شده در این خصوص روایت   (.304،ص 1390)لطفی، دیه پرداخت گردد. وارود و باید برای هدر نمی که به ناحق کشته شده

است که فرمودند در اسالم  )ع(امیرالمومنیناز جمله این روایات روایت  د.نباشند و در جراحات مادون نفس نیز جریان دارو مختص قتل نمی

رود و روایت ابی مریم به نقل از امام باقر که حضرت علی )ع( چنین حکم کرد که هر آنچه قضات در قتل یا قطع اشتباه خونی هدر نمی

  .المال استکنند دیه آن بر بیتمی

که وظایف حاکمیت را در حمایت از حق حیات و امنیت جانی  قاعده مذکور از قواعد عقالنی و منطبق با کرامت انسانی افراد است 

و حق حیات  شود.در صورتی که این حق مورد تعرض قرار گیرد دیه به مثابه ضمانت اجرا به حکومت اسالمی تحمیل می .کندافراد تبیین می

 .آن تأکید شده است اسالمی بر همواره در تعالیمکه  های حقوق بشری افراد استترین جلوهاز مهم هاذاتی انسان کرامت

و تعرض به حقوق افراد شده است اما او جارهای اخالقی یا اجتماعی جامعه درست است که متهم مرتکب نقض هن  تعالیماین  مطابق 

به  تواند آن را و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمیجان انسانها هدیه خداوند به بشر است  .باشندانسان است و همه انسانها دارای ارزش می

 شودمیبه تمام مواردی باعث توسعه حکم  باشد کهمیحکم  علت مذکور در متن قاعده ال یبطلعبارت همچنین . از انسان ها سلب کندناحق 

بیت دیه از در جایی که علت مذکور وجود داشته  ی که در خصوص این قاعده آمده استتامورد روایدر غیر  لذا .که علت در آن موجود باشد

  .گرددالمال پرداخت می

در قضیه مورد بحث همان طور که گفتیم اگر حاکم یا مامور اجرای حد مرتکب عمد یا خطایی شده باشند و اقدامات و تمهیدات الزم  

. اما در صورتی که هیچگونه خطا و تقصیری در فرآیند شودثابت میقصاص یا دیه  اشند مطابق قاعده الضررحسب موردرا به کار نگرفته ب

و مطابق قاعده الیبطل  ،یا ضرری افزون بر مجازات بر او وارد شود اجرای مجازات صورت نگرفته باشد و متهم در نتیجه اجرای مجازات بمیرد

خون او  ؛است و برخالف حق خود کشته شده استنبوده و ضرر وارد شده  لهی به دلیل اینکه فرد مستحق قتلاحترام جان انسان در تعالیم ا

آیت اهلل خوانساری  نیز با توجه به این قاعده به پرداخت دیه در صورتی که کسی در اجرای حد یا قصاص مادون نفس و یا  نباید هدر رود .

جازات های تعزیری و حدی از این م، بنابراین تفاوتی میان حق الناس و حق اهلل .(483،ص 1387)ده آبادی،تعزیر بمیرد حکم نموده است

 نماید.  نیز ایجاب میو حدود کند در حق اهلل را ایجاب می و تعزیرات وجود ندارد و مبنایی که پرداخت دیه در حق الناس جهت

 تربیتی و تأمینی اقدام یا مجازات به قانون مجازات اسالمی مورد توجه قرار گرفته است. طبق این ماده حکم 13در ماده  رویکرداین 

 که خسارتی و صدمه هرگونه و کند تجاوز است شده مشخص دادگاه حکم یا در قانون که کیفیتی و میزان از نباید مورد حسب آنها اجرای و

 اینصورت،خسارت غیر در و است مدنی و کیفری مسؤولیت موجب مورد حسب باشد تقصیر یا عمد روی از شود، درصورتیکه حاصل جهت این از

 .شودمی جبران المالبیت  از

. اصل برائت از اصول موضوعی است که استناد به آن در صورت نیز استناد کرده اند اصل برائتبه  مشهور فقها برای اثبات قول خود 

ف در خصوص جبران ضرر نامتعارعقل در خصوص مسأله مورد نظر با وجود حکم مستقل  .نبود ادله اجتهادی) قرآن، سنت، عقل و اجماع( است

ت توان به اصل برائحفظ جان و کرامت انسان نمی با توجه به قول خداوند تعالی در تأکید بربه محکوم و هدر نرفتن خون وی و همچنین 

در فرض شک در مسأله و نبود دلیلی است که حکم مسأله را روشن کند با وجود دالیل مذکور موردی برای  به اصل برائت داستناد کرد. استنا

 ماند.نمی استناد به این اصل باقی
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 نتيجه گيري 
توان نظر مشهور ادله مسأله وارد است ،نمی أله  و انتقادات روش شناختی که بهبا توجه به اختالف نظرهای موجود در خصوص  مس

با توجه به قاعده الضرر، حکم به اجرای مجازات را باید حکم تکلیفی دانست که در فقها را به عنوان قاعده ای غیر قابل تخطی  پذیرفت. لذا، 

 خطا یا عمد اثر در گاه هرفرض ورود ضرر باید متوقف شود و در صورت اجرا و وقوع ضرر هم، ضرر وارد شده باید جبران گردد. بدین جهت، 

گردد، باید ضرر وارد آمده به نحو مقتضی جبران  خسارتی افزون بر مجازاتش متحمل یا رسد قتل به ناحق به شخصی قاضی یا مجری حکم،

با توجه به مبانی عدالت کیفری و رویکرد تعالیم اسالمی بر حفظ جان و کرامت افراد، شخص مجرم تنها استحقاق همان مجازاتی را شود. زیرا 

در فرض عدم تقصیر کند. کرامت ذاتی مجرمین را زایل نمیصرف ارتکاب جرم  و بینی گردیده استدارد که در قبال عمل وی در قانون پیش

و خطا از جانب حاکم یا مجری مجازات نیز اگر مجرم در نتیجه اجرای  مجازات متحمل ضرری شود، با توجه به عموم قاعده ال یبطل، دیه 

های حدی حکم به پرداخت و جبران خسارت اختصاص به  مجازات گردد. اینجرم وارد شده است از بیت المال پرداخت میخسارتی که بر م

گردد، به مقتضای دو قاعده مذکور و در راستای یا تعزیری ندارد و در تمام مواردی که از اجرای مجازات ضرری افزون بر استحقاق فرد وارد می

 ده باید جبران شود.  اجرای عدالت ضرر وارده ش
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