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  ١٣٩۴  بهار ـ تابستان،٩ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،حقوق کیفری یها آموزه

  
  قصاص مراتبی
  در جنایات مادون نفس

  ١  عادل ساریخانی  
  ٢  مرتضی میرزایی مقدم  

  دهکیچ
. باشـد  مـی١٣٩٢ن مجازات اسـالمی مـصوب قانو های از نوآوریقصاص مراتبی 

امکان اجرای قصاص در غیر محل ً است که آیا اساسااین آن دربارۀ پرسش اصلی 
توان از همان محـل   میتر وجود دارد یا اینکه تنها جنایت و به ویژه در مراتب پایین

 های فقهای امامیه و عامه آشکار قصاص کرد؟ در پاسخ به این پرسش، بررسی اندیشه
جنایـاتی کـه امکـان قـصاص از محـل (بـین جنایـات مـضبوط ها   آنسازد که می

 ؛انـد  و جنایات غیر مضبوط تفـاوت گذاشـته)روی وجود دارد جنایت بدون زیاده
، اجـرای »مماثلـت در قـصاص«، برخی با توجه به اصـل در جنایات غیر مضبوط

. انـد دانـستهدیه ریافت د ۀ و این جنایات را تنها شایستاند قصاص مراتبی را نپذیرفته
 ...و  چون اجماع، عمومات راجع به قـصاصای ّهتمسک به ادلبرخی دیگر با اما 

                                                                 
 ٢۶/۶/١٣٩۴: رشیخ پذیتارـ  ١/۴/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(adelsari@yahoo.com) دانشیار دانشگاه قم. ١
ــــرم. ٢ ــــزا و ج ــــوق ج ــــری حق ــــشجوی دکت ــــم  دان ــــشگاه ق ــــی دان ــــسئول(شناس ــــسندۀ م ) نوی

(mortaza_mirzaey20@yahoo.com).  
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 فقها بـر ایـن باورنـد کـه بسیاری ازدر مورد جنایات مضبوط نیز . اند را پذیرفته آن
 زیرا در ایـن جنایـات اجـرای قـصاص از پذیر است؛ امکانقصاص مراتبی اجرای 

ّ لذا دلیلی وجود ندارد که مجنی است وممکنمحل جنایات 
علیه از محـل دیگـر  

دیگر، قصاص مراتبی در ایـن جنایـات را بـدون اشـکال برخی البته . قصاص کند
 گذار قانونبررسی دیدگاه . اند  جانی دانستهتو تنها آن را مشروط به رضایانگاشته 

 در  جنایـات را البتـهۀو همـنـدارد توجهی به ایـن تفکیـک دهد که وی   مینشان
  .داند  میصورت رضایت جانی، موضوعی برای این گونه از قصاص

مراتبـی، جنایـات مـضبوط، جنایـات غیـر مـضبوط،  قـصاص :یدیـلکواژگان 
  .مماثلت

  مقدمه
موارد به کـارگیری شارع، .  کیفری در شریعت اسالم استقصاص از ضمانت اجراهای

 جنایات فقط که ری، به طوده استکر به طور کامل مشخص  آن راو چگونگی اجرای
کیـد آن ِاعمال در  شرایطبرخی عمدی را سزاوار این ضمانت اجرا دانسته و بر رعایت  تأ

 ِ در جنایـات،شود کـه قـصاص  میتر این شرایط هنگامی دشوارتر و پیچیده. استکرده 
بر شـرایط عـام قـصاص، از موارد، افزون که در این   چرا؛کمتر از قتل نفس مطرح باشد

هـا،   قاتل و مقتول در دین و آزادی و نبود پیونـد پـدری و فرزنـدی بـین آنجمله برابری
برابـری در محـل بـه بـاور برخـی فقیهـان امامیـه، . استالزامی وجود شرایطی دیگر نیز 

 جنایـت و ِجنایت و محل اجـرای قـصاص و نیـز برابـری در سـالمت اعـضای موضـوع
عـضو سـمت چـپ قـصاص ست و لذا عضو سمت راست در برابـر ها قصاص از بایسته

 هرچنـد ،عکس و نیز عضو سالم در برابر عضو ناسالم نباید قـصاص شـودرو بشود  مین
  .)٧/٧۴: ١٣٨٧طوسی، (عکس آن ممکن است 

 و بــر انـد دهیــ نام»مماثلـت«را برابـری در محــل، سـالمت و میــزان فقیهـان امامیــه، 
کید کرده آن، برخی از جنایات را  تا آنجا که با مالک قرار دادن اند ضرورت آن بسیار تأ

  :اند ًاند؛ مثال گفته هندانست قصاص سزاواری ّبه کل
 ،در مواردی که گمان زیان بیش از حد وجود دارد یـا رعایـت مماثلـت دشـوار اسـت

طباطبایی، ( ...قصاص ممکن نیست؛ مانند هاشمه، مأمومه، منقله، جائفه و کسر عظام
  .)١۶/٣٢۴: تا بی
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داند، بلکه تنهـا بـه آن  ی غیر ممکن نمیّت مماثلت را به کل رعایْ این موارد، شارعدر
بـه پیـروی از . نظر کـرده اسـت  است و به خاطر همین ظن، از قصاص صرف»مظنون«

 مماثلت ، شرایط اجرای قصاصو در بیان ٣٩٠ ۀشرع، قانون مجازات اسالمی نیز در ماد
  :بر اساس این ماده. آورده استها   آنرا به عنوان یکی از

 قـصاص بـا مقـدار . ب؛ محل عضو مورد قصاص با مـورد جنایـت یکـی باشـد.فال
  . ... یا صدمه به عضو دیگر نباشد خوف تلف مرتکب. پ؛جنایت مساوی باشد

ارده است که پندار عـدم ذ حکمی را گ۴٠٠ و ٣٩٠ همین قانون در مواد ،با این حال
  :دارد  میرّ مقر٣٩٠ ۀماد. پروراند  میتوجه به اصل مماثلت را در ذهن

ّاگر جنایت بر عضو دارای مراتب باشد مجنی
 قسمتی ،تواند با رضایت مرتکب  میعلیه 

از جنایت را قصاص کند مانند آنکه در جراحت موضحه به متالحمه و در قطع دست 
  . و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نمایداز آرنج به قطع دست از مچ بسنده

  : آمده است۴٠٠ ۀنیز در ماد
اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت ممکن نباشد و قصاص بـه مقـدار 

ّکمتر ممکن باشد مجنی
التفـاوت را  تواند به قصاص کمتـر اکتفـا کنـد و مابـه  میعلیه 

  .ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد

 برای نخـستین گذار قانونا در اینج. اند فاقد پیشینهایران این احکام در قوانین کیفری 
بار به جنایات دارای مراتب اشاره کرده و قصاص را با توجه به این مراتـب مـورد حکـم 

 سخن گفته »قصاص مراتبی« از »جنایات مراتبی«قرار داده است و بدین گونه در برابر 
ّ با وضع این احکام به مجنیگذار قانون، دیگر به عبارت. است

 در علیه اختیار داده است 
و بدین ترتیب در کند خواهد اجرا   میصورت رضایت جانی، قصاص را در هر مرتبه که

ًاکنون پرسش این است که آیا اساسا .  حقوق خویش آزادی بیشتری داشته باشدیاستیفا

ّ آیا مجنی،؟ به عبارت دیگرممکن استدنی اعلی به اقصاص از 
توانـد قـصاص   میعلیه 

کـه بـا توجـه بـه کـرد توان فرض   می؟نمایدتر اجرا   پایینرا از غیر محل جنایت و مراتب
ّالناس بودن قصاص، اصوال مجنی حق ً

  .علیه باید از چنین حقی برخوردار باشد 
 بـه دلیـل ،ن نفسوله، هم در قصاص نفس و هم در قصاص مادئپرداختن به این مس
 پـژوهش ،گـذار قـانونلـذا بـه پیـروی از . خارج اسـتنوشته  این ۀوسعت آن، از حوصل
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دلیـل همچنین بـه . کند بررسی می قصاص مراتبی را تنها در جنایات مادون نفس حاضر
ی فقهای ها  شایسته است در کنار اندیشه،تطبیق و رسیدن به درک بهتر مبانی این مفهوم

  .شودامامیه، فتاوای فقهای عامه نیز بررسی 
این موضوع، بررسی ر دها   آنسازد که  می فقها در نگاه نخست آشکاریتوجه به آرا

ای  را بـه گونـههـا  آناز یـک و هـر ذاشـته بین جنایات مضبوط و غیر مضبوط تفاوت گ
 فقها، بهتر است که بحث قـصاص ۀو به پیروی از شیوبنابراین . اند تحلیل کردهمتفاوت 

لذا این تحقیق در آغاز به موضوع جنایات . مراتبی با تفکیک بین آن جنایات انجام گیرد
و در پـردازد  میدهد،   میبیشتری را در خود جایهای  دیدگاهبوط که مباحث و غیر مض

در بررسی هر یک از ایـن موضـوعات . نماید می جنایات مضبوط را بررسی ، بحثۀادام
هـای بیـشتری را مطـرح  های فقهای امامیه، از آن جهت که اسـتدالل نیز در ابتدا دیدگاه

همچنین واکـاوی . شود می فقهای عامه واکاوی و سپس دیدگاهگردد  بیان می، اند کرده
 هنگامی برایندی مطلـوب خواهـد داشـت کـه بـه سـنجش قـانون مجـازات ،این پرسش

  .گردد می بررسی گذار قانونلذا در نهایت دیدگاه . اسالمی و دیدگاه مقبول آن بینجامد

  جنایات غیر مضبوط. ١
وجود ها   آن جنایت درۀاندازجنایات غیر مضبوط، جنایاتی هستند که امکان قصاص به 

روی  که باعث تعـرض بـه نفـس و مـرگ جـانی یـا تلـف عـضو و یـا زیـاده  چرا؛ندارد
  .)۴٢/١٩٢: ١۴٢٢ی، یموسوی خو( ... منقله و، هاشمه،، مأمومهشود؛ مانند جائفه می

فقهای اسالمی در تبیـین امکـان یـا عـدم امکـان قـصاص مراتبـی در ایـن جنایـات، 
؛ از جمله قطع دست از مچ به همراه بخشی از ساعد یا قطع اند  کردهیی را مطرحها نمونه

سـعی دارنـد ها   آن.از آرنج به همراه قسمتی از بازو، نیز قطع از نصف دست یا نصف پا
 ،در ایـن گفتـار. له را روشن و دیدگاه خویش را بیان دارنـدئ مس،با توسل به این مصادیق

  .گردد تبیین میک، موضع فقهای امامیه و عامه و به تفکیشود  میها بررسی  ن دیدگاهای

  ن امامیهای دیدگاه فق.١ـ١
ًدر مورد چگونگی قصاص در جنایـات غیـر مـضبوط و اینکـه اصـوال آیـا  امامیفقیهان 
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  :شوند  می قصاص مراتبی در این جنایات وجود دارد یا خیر، به سه دسته تقسیمامکان

  عدم اجرای قصاص .١ـ١ـ١
 یار باند؛ دیه فتوا دادهپرداخت  این جنایات را نپذیرفته و تنها به اجرای قصاص دربرخی 

  :دارد  مینمونه، شهید ثانی بیان
 به طور مطلق به دیـه حکـم ،ظاهر اصحاب در مواردی که امکان قصاص وجود ندارد

تـر از شـجه را در مـواردی کـه   پایینۀاکتفا به قصاص در مرتبها   آن و برخی ازاند داده
 جنایـت ۀ تفـاوت دیـ، کـه در ایـن صـورتانـد به نفس نشود، تجویز کردهباعث زیان 

نـسبت بـه فردی پس اگر . اصلی و میزانی که قصاص شده است، باید پرداخت گردد
ّ مجنی،سر جنایت هاشمه وارد کند

 موضـحه قـصاص کـرده و ۀتواند به انـداز  میعلیه 
مـا همـان دیـدگاه  امـا ،... بگیـرد،مانده تفاوت دیه را که پنج شتر است نسبت به باقی

عـاملی ( زیرا در صورت پذیرش نظر دوم، مماثلت محقق نشده اسـت ؛ اول استیۀنظر
  .)٢/۵٨٣: تا ، بیجبعی

گردد، شهید ثانی در استدالل خویش بـر مخالفـت بـا قـصاص   میمالحظهچنانچه 
مراتبی به مماثلت اشاره کرده است، بـدان گونـه کـه از دیـد وی، قـصاص در جنایـات 

 ،منظور از مماثلـت در قـصاص عـضو. شود نبوده و لذا نباید انجام تمضبوط مماثل رغی
: ١٣۶٧نجفـی، ( همان تساوی در محل و سالمت و تساوی در اصـلی و زائـد بـودن اسـت

کند که بتوان قصاص را در همان   می مماثلت هنگامی صدق، به عبارت دیگر.)۴٢/٣۴٨
آن است که اگر جنایت در محلی از خن سمفهوم مخالف این . نمودمحل جنایت اجرا 

باشد، به دلیل شرط بودن مماثلت ممکن نبدن واقع شود که اجرای قصاص در آن محل 
  :برخی معتقدنددر این مورد . و عدم تحقق آن، قصاص منتفی خواهد بود

 به طـوری ،همچنین قصاص در جراحات، هنگامی که امکان ضبط وجود داشته باشد
گـردد   مـیدیـه معـینوگرنـه  ،شـود  مـی جنایت قصاص کـرد، اجـراۀکه بتوان به انداز

  .)٣/٣٢٩: ١۴٢٧ایروانی، (

  :نیز اینکه
کـه اجـرای   چرا؛و اما دلیل معتبر بودن شرط ضبط در قصاص جراحات آشکار است

  .)٣/٣٣٣ :همان(قصاص در مواردی که مماثلت وجود ندارد، ممکن نیست 
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 قصاص در مواردی که امکـان اند ن نموده خاطر اشتراط مماثلت است که فقها بیابه
ی ی اعـضا، از مـواردی کـه امکـان ضـبط وجـود دارد.دشو باید انجام وجود دارد،ضبط 

  .)۴١۵ :١۴١١ ی،ّحلابن ادریس (گردند مانند دست و پا   میهستند که به مفصل منتهی
که در مورد قـصاص در جراحـات دارد میان فقها اهمیت به قدری در شرط مماثلت 

  : که گفته شده استای  به گونه،اند  رعایت طول و عرض را ضروری دانسته،و صورتسر 
به این دلیل ضروری است که سر و صورت  )در شجاج(تساوی عرض و طول نه عمق 

ه فقـط تـا ّمهم این است که عنـوان شـج .ندا افراد از نظر چاقی و اندازه با هم متفاوت
  .)۶/٢٧٣ :١٣۶۴خوانساری، موسوی ( د صدق کن،ای که مماثلت محقق گردد اندازه

 ِماننـد؛ نمایند  به آیات قرآن استناد می، مماثلت در قصاص مادون نفسۀدر بیان ادلها  آن
 ِوا مبُبِاقَعَ فُْمتْبَاقَ عْنِإَو َْلـَا عَنـَْتَکَو ، )١٢۶/ نحـل( ِهِ بـُْمتْبِوقُا عـَ مـِلْثِ

ِ
َّأن ا َھـیِ فْ  ِْنيَعْالِ بـَْنيَعـْالَ وِسْفَّالنِ بـَسْفَّالـنَ

ِ مبِهْیَلَوا عُدَتْاعَف   و)۴۵ /مائده( ٌاصَصِ قَوحُرُْاَو ، )۴۵ /مائده(   .)١٩۴ /بقره( ْمُکْیَلَعی َدَتْا اعَ مِلْثِ
 ِیتشـرط باید به و نیز حکم عقلپیشین  آیاتاساس   برگفت کهتوان   میبه هر حال

باید جانی به هر صورت مورد قصاص نبدان گونه که  ،عان داشتذدر قصاص ا مماثلت
  .شود  می زیرا باعث ظلم به وی؛قرار گیرد

ن است کـه آیـا پـرداختن بـه ایـن شـرط در ایشود   میاما پرسشی که در اینجا مطرح
توانـد   می آیا بحث حاضر،تواند صحیح باشد؟ به عبارت دیگر  می،بحث قصاص مراتبی
نـاگزیر بایـد علـت طـرح  ن پرسش، آن شرط باشد؟ در پاسخ بدیموجب اثربخش بودن

 آن موضـوعیت دارد یـا ِآیـا خـود را دانـست کـهبحث مماثلت در قصاص مادون نفـس 
بررسی کـالم  ؟است طریقی برای اجرای عدالت و یا جلوگیری از اعتدا و ظلم به جانی

دهد کـه مماثلـت بـه خـودی خـود موضـوعیت دارد و در   میفقها در برخی موارد نشان
هـم بـدان  روی نسبت به جانی وجود ندارد باز ً اصوال امکان ظلم و زیادهمواردی نیز که

  :اند؛ برای نمونه کردهاشاره 
بـا ف و نیـز در مـواردی کـه اجـرا ْقصاص در مواردی که امکان ضرر به نفـس یـا طـر

ً مـثال ؛شـود  ثابت و اجرا نمـی، همراه است)ةنقیص وهزیاد بال( احتمال افراط و تفریط

 ۀآیـ( گفتـه اقتـضا دارد  پیشۀطور که آی زیرا همان ؛وع جائفه و مأمومه از نتدر جنایا
  .)٢١٩: ١۴٠٠ مطهری،( رعایت مماثلت در قصاص واجب است ،)ءاعتدا
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حتـی در مـواردی کـه قـصاص بـه کمتـر از  دهـد  مـیگونه که این عبارت نشان آن
 قـصاص ثابـت ،باشـد مـیجنایت ممکن اسـت و ضـرر بـیش از حـد بـه جـانی منتفـی 

کـه دلیـل اشـتراط گویـد  مـی »نقیـصةزیـادة و بـال« عبارت ،به عبارت دیگر .شود ینم
بتـوان قـصاص را   اعتدا نسبت به جانی نیست که اگر منتفـی شـد،،مماثلت در قصاص

 در جنایات غیر مضبوط که امکان قصاص به همان  کهشود  میلذا نتیجه این .اجرا کرد
 باعث عدم رعایـت شـرط ؛ زیرار اکتفا کردتوان به قصاص کمت  نمی،اندازه وجود ندارد

  .شود میمماثلت 
 قصاص برای تعدیل کیفرها و جلـوگیری از ظلـم و ۀرسد فلسف  میبا این حال به نظر

. اند کردهنیز مطرح را شرط مماثلت بر همین مبنا، فقها . روی نسبت به مجرم است زیاده
ی احتمــالی هــا روی یــادهبنـابراین آرمــان اصــلی در اشــتراط مماثلــت، حفــظ جــانی از ز

ّمجنی
ایـن کـه تـوان گفـت   مـیلـذا. علیه و نیز تنظیم اجرای این نوع ضمانت اجراست 

روی از بـین بـرود، آن نیـز   امکان زیادهگاهتواند موضوعیت داشته باشد و هر  شرط نمی
ّکه مجنیکرد توان به حالتی اشاره   میاز این موارد. بازد میرنگ 

علیه قصد قـصاص بـه  
در اینجا بحث ظلم و سـتم نـسبت بـه جـانی منتفـی اسـت و لـذا .  از جنایت داردکمتر
قـصاص مراتبـی نیـز در . ی برای سخن گفتن در مورد شرط مماثلـت وجـود نـداردّمحل

در این قـصاص، بـه دلیـل مـضبوط نبـودن جنایـت، امکـان . گیرد  میهمین مورد جای
ّ به همین دلیل مجنی،رعایت تساوی و مماثلت نیست

 حـق خـود بـه یه برای اسـتیفاعلی 
تنها امکان اعتـدا وجـود نـدارد، بلکـه حتـی ه در این حالت ن. پردازد  میقصاص مراتبی

طرح بحث مماثلـت در قـصاص که توان گفت   میپس. شود  میکمتر از جنایت استیفا
  .تواند جایگاهی داشته باشد مراتبی نمی
 دی که بحث قصاص مطـرحدر هر مورباید مماثلت که اصل هم گفته شود  نیز اگر

 فقها های دیدگاهشود، رعایت گردد، اما آیا این اصل بدون استثنا مانده است؟ بررسی  می
مواردی تخـصیص در  زیرا اصل مذکور ؛دهد که پاسخ این پرسش منفی است  مینشان

 امام خمینی .ها، بحث عمق در برخی از جنایات شجاج است یکی از این .خورده است
  :نویسد میدر این مورد 

لذا . اما در سمحاق و موضحه ظاهر این است که رعایت تساوی در عمق شرط نیست
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توانـد از فـرد چـاق قـصاص  ، می سمحاق و موضحه برسدّجایی که به حد  الغر تافرد
  .)٢/۴٨۶: ١٣٧٩خمینی، موسوی (کند 

نیز شیخ طوسی چگونگی توجه به عمق در قصاص جنایات شجاج را همانند توجـه 
طور کـه در قـصاص   یعنی همان١؛)٧/٧۵: ١٣٨٧(داند   می اطرافِاحت در قصاصبه مس

اعضا تساوی دو عضو از نظر مـساحت الزم نیـست در جنایـات شـجاج نیـز تـساوی در 
  .باشد نمیعمق معتبر 

این استثنا در قـصاص اطـراف . شود  می دیگری آشکاری استثنا،از این عبارت شیخ
توان یـک   میای که نظر مساحت شرط نیست، به گونهدر اینجا مماثلت اعضا از . است

 بــارهدر ایــن آیــةاهللا خــویی . دســت بــزرگ را در برابــر دســت کوچــک قــصاص کــرد
  :گوید می

گفته شد که رعایت تساوی در مساحت در قـصاص جراحـات ضـروری اسـت، ولـی 
در قـصاص اطـراف . قصاص در جراحات نباید بـا قـصاص در اطـراف مقایـسه شـود

لذا چشم در برابـر چـشم و بینـی را در برابـر . کند  مییعی بین اعضا کفایتبرابری طب
 همین طور در دیگر موارد، و در این موارد به کوچکی و بزرگی ،کنند  میبینی قصاص

 برابری ،در جراحات. گونه نیست  در جراحات این،عکسرب. شود عضو توجهی نمی
ن تردیـد شـرط تـساوی در پـس بـدو. بین جنایت و قصاص بایـد وجـود داشـته باشـد

  .)۴٢/١٩۶: ١۴٢٢ی، یموسوی خو(مساحت باید رعایت گردد 

ّتر از سر مجنی استثنای دیگر جایی است که سر جانی کوچک
در اینجـا . علیه است 

تواند برای رعایـت تـساوی و مماثلـت در مـساحت، بـه قـصاص از   نمیفقها فردبه باور 
در ایـن مـورد گفتـه .  در اینجا شرط نیست مماثلت،به عبارت دیگر. عضو دیگر بپردازد

  :شده است
ّهر گاه قصاص به اندازۀ جراحت واردشده در عضو مجنی

ای  علیه ممکن نباشد بـه گونـه 
ّتر از عـضو مجنـی که عضو جانی کوچک

علیـه باشـد، جـایز نیـست در مـورد میـزان  
بلکـه بایـد بـه میزانـی کـه ممکـن اسـت، . اضافی از عضو دیگر جانی قـصاص کـرد

  .)۴٢/١٩۶: همان(قصاص کرد و در مورد اضافی دیه پرداخت شود 
                                                                 

 از جـواهر صـاحب. اند دهکرکید أالبته برخی از فقها این استثنا را نپذیرفته و بر رعایت مماثلت در عمق ت. ١
  .)۴٢/٣۵۴: ١٣۶٧نجفی، (این دسته است 
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 دیگر هنگامی است که جانی در حـالی کـه خـود دسـت راسـت نـدارد، دسـت مورد
ّ کـه مجنـیانـد در این مورد اکثر فقها بر ایـن عقیـده. راست دیگری را قطع کند

 علیـه 
ی  پـا،تواند به جای دست راست، دست چپ جـانی و اگـر دسـت چـپ نداشـت می

  .)٣/٣٠۴: ١۴١٩ی، ّحل( پای چپش را قصاص کند ّراست او واال

 شود، در ایـن مـوارد رعایـت مماثلـت در محـل ضـروری  میکه مالحظههمان طور 
هرچند فقها با توسل به آیات متعدد بر رعایت مماثلت در گفت که توان   میپس. نیست

کید ز ظلـم و سـتم و  اپیـشگیریکننـد امـا در مـواردی بـرای   میقصاص مادون نفس تأ
ّحق مجنیجلوگیری از تضییع روی نسبت به جانی یا  زیاده

از آن ، جانیعلیه در قصاص  
 ِکـردناسـتثنا  یهـا اگر یکـی از مـالککه توان گفت   میبنابراین. اند پوشی کرده چشم

ّرعایت شرط مماثلت در قصاص، توجه به حق مجنی
علیه است، این مالک در قصاص  

توان ایـن مـورد را نیـز از اسـتثنائات دیگـر تـصور کـرد و   مید و لذامراتبی نیز وجود دار
  .امکان اجرایش را تأیید نمود

  :گفته شده استشرط مماثلت در این بحث تأثیر  ّنهایت اینکه در رد
 زیـرا ؛رسد که دلیل قول مخالف یعنی عدم صدق مماثلت، قابل تأمل است  میبه نظر

ّکنـد عرفـا در مقایـسه بـا انتفـای حـق  نمیقاگرچه مماثلت حقیقی در این مورد صد ً 
 جـواهرطور که خود صاحب   همان، است»مثلاللی إقرب أ« ،قصاص و تبدیل به دیه
 دارای انگـشت ایـن نظـر را ِ فاقد انگشت در مقابل قطع دستِدر مورد قصاص دست

ر ّلـی المثـل بعـد تعـذإقـرب أه ّألنـ«: پذیرفته و بر آن چنین استدالل نموده اسـت کـه
  .)١٨۶: ١٣٨٨، یهی قضاۀمعاونت آموزش قو( »ةلصورا

پـذیرد و آن را بـه   را مـی نیز بعد از اینکه قـول جـواز قـصاص مراتبـیجواهرصاحب 
  :دارد  می بیان،سازد  میاجماع مستند

ّمجنیکه یم یتوانستیم بگو  میاگر اجماعی نبود
 حـق )در جنایات غیـر مـضبوط(علیه  

توان قصاص کرد و نیز اینکه دلیلی   نمیی است کهّ زیرا جنایت در محل؛قصاص ندارد
ّلذا مجنی. بر قصاص از غیر محل جنایت وجود ندارد

توانـد قـصاص کنـد و   نمیعلیه 
  .)۴٢/۴٠٠: ١٣۶٧نجفی، ( تواند دیه بگیرد  میفقط

قـصاص مراتبـی در جنایـات غیـر منتفـی بـودن رسد دلیـل اصـلی وی در   میبه نظر
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از آن روی که به نظر او، قصاص تنها باید از محل . است مماثلت ی، همان انتفامضبوط
 در جـای دیگـر و جواهرصاحب . جنایت انجام گیرد و این همان تساوی در محل است

و در انجام قـصاص مراتبـی بـه ایـن دلیـل کـه بـا است همین نظر بر در بحث جراحات 
  :گوید و میکند   میمعنای قصاص مطابقت ندارد، تردید

صاص بـه نـسبت کمتـر از جنایـت بـه همـراه پرداخـت ارش بـرای احتمال اجـرای قـ
کید کرده استّمانده وجود دارد، حتی مصن باقی نیز اینکه . ف در کتاب دیات بدان تأ
یر و قواعد و مبسوطدر   آن خـالفولی صاحب کتـاب . فاضل بیان گردیده است تحر

و شـاید بـه ... ت و روایاتشان خـالف آن اسـای  زیرا اجماع عده؛را اجازه نداده است
  .)۴٢/٣۵۵:همان( کند  نمیاین دلیل که قصاص در اینجا صدق

و معتقد پذیرش قصاص مراتبی تردید دارد در  نیز از فقهایی است که ریاضصاحب 
  :است

 به قصاص کمتر از جنایت )در جنایات غیر مضبوط(نظر درستی است اگر گفته شود 
نشود، اکتفـا کـرده و تفـاوت دیـه بـین ه، البته به شرطی که باعث ضرر اضافی ّدر شج

 ۀً مـثال در جنایـت هاشـمه بـه انـداز؛شـده، اخـذ شـود جنایت وارده و قصاص انجـام
 شکستگی استخوان را بگیرد و به همـین ترتیـب در سـایر ۀموضحه قصاص کرده و دی

 بـدان تـصریح شـده تنهـا بـه دیـه مسالکچنان که در  ولیکن ظاهر اصحاب آن. موارد
: تـا طباطبـایی، بـی( شـود  مـی که البته ایـن حکـم توسـط نـصوص تأییـداند حکم کرده

٢/۵٢٣(.  

کنند ولی شاید منظورشان همـان آیـات   نمیالبته ایشان در مورد نصوص مطلبی بیان
امام خمینی نیز پس از بیان قصاص مراتبی بـه . راجع به رعایت مماثلت در قصاص باشد

  :دارد  مینگرد و ابراز  می تردید بدانۀدید
خمینـی، موسـوی ( »لّرش فی الزائد علـی تأمـیبعد ثبوت األ  بالنقص الّالإولو لم یکن «

قصاص به همـان [به کمتر، بعید نیست جز  اگر قصاص ممکن نباشد ؛)۵١۴/٢: ١٣٧٩
  . نسبت به مابقی ارش ثابت گردد]اندازه اجرا و

ه شـده اسـت در مورد درنگ امام در اینجا گفت. البته در این حکم باید درنگ نمود
 جنایـت ۀقصاص در مواردی است که امکان قـصاص بـه انـدازمنتفی بودن ت ّکه به عل

  .)٢١٨: ١۴٠٠مطهری، (وجود ندارد 
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  ین و اخذ دیه نسبت به مازادۀ پای قصاص در مرتب.٢ـ١ـ١
 اذعـانامـا دانـد،   مـیدیدگاه دوم، اجرای قـصاص در جنایـات غیـر مـضبوط را ممکـن

 مثال، اگـر یار بشود؛ انجام پذیر است، امکانضبط ین که یب پاباید در مراتکه دارد  می
ّدست مجنی

تواند از محل جنایت قصاص کند   نمیعلیه از ساعد قطع شود، وی هرچند 
طرفداران ایـن دیـدگاه بـه منظـور .  مابقی وجود داردۀاما امکان قصاص از مچ و اخذ دی

  .شود مه بررسی میدر ادا که اند هایی بیان داشته حمایت از آن استدالل

   اجماع.١ـ٢ـ١ـ١
باشد،   میست، اجماعبیان شده ای که در حمایت از امکان قصاص مراتبی دالیلیکی از 

  :به طوری که برخی معتقدند
 زیرا در ظاهر هیچ اشـکالی بـر اجـرای قـصاص ؛هیچ نظر مخالفی در این مورد نیافتم

  .)٢۵٨: نهما( نسبت به این مقدار وجود ندارد

دارد کـه نظـر  کنـد و بیـان مـی  می در این مورد ادعای بالخالفجواهر نیز صاحب
و  با این حال برخی ادعای اجماع را ناتمام دانسته. )۴٢/۴٠٠ :١٣۶٧نجفی، ( مخالفی نیافتم

  .)۴٢/٢١٧ :١۴٢٢ی، یموسوی خو( که التزام به آن ممکن نیست اند بیان داشته

   عمومات راجع به قصاص.٢ـ٢ـ١ـ١
  :کرده، معتقدند قصاص مراتبی، به عمومات راجع به قصاص استناد یدبرخی برای تأی

 زیـرا عمومـات ادلـه بـر اجـرای ؛ دور از ذهن نیست)قصاص مراتبی(پذیرش این قول 
قصاص در جراحات داللت دارند و ایـن عمومـات تنهـا مـا را از اجـرای قـصاص در 

 بـه کمتـر از کند که جنایـت مـضبوط نیـست و ایـن مـانع از قـصاص  میمواردی منع
ّلـذا مجنـی. جنایت نیست و اینکه ضمانت ناشی از جنایت نباید هـدر رود

علیـه حـق  
ّپس مجنی .دارد بعد از قصاص، نسبت به مازاد جنایت، ارش مطالبه کند

علیه اختیـار  
و نـد  کمتـر اکتفـا کِدارد قصاص را رها کرده و دیه مطالبه نماید یا اینکـه بـه قـصاص

  .)۴٢/١٩٣: همان( نمایدطالبه  دیه م،نسبت به مازاد

و هـستند ، عـام انـد روایاتی که در باب قصاص مطرح شدهبه دیگر عبارت، آیات و 
د مگـر جنایـاتی کـه غیـر مـضبوط بـوده و اجـرای نـگرد  میجنایات عمدیهمۀ شامل 
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در اینجا بـه علـت ظلـم و اعتـدا . شود  می باعث تغریر به نفس یا اعضای دیگر،قصاص
در سـخن، مفهوم مخـالف ایـن بر اساس .  نیستمقدورجرای قصاص نسبت به جانی، ا

این جنایات، اگر بتـوان طـوری قـصاص کـرد کـه باعـث ظلـم و سـتم نـشود، قـصاص 
از . و در ایـن حالـت عمومـات قـصاص جـاری و حـاکم خواهـد بـودپذیر است  امکان

لذا مواردی که امکان قصاص بدون اعتدا وجود دارد قصاص به کمتر از جنایت است و 
  .باشد میاین مورد نیز تحت حاکمیت عمومات 

  ترین حالت به مقابله به مثل است  قصاص مراتبی نزدیک.٣ـ٢ـ١ـ١
نجفـی، ( »ر الـصورةّلـی المثـل بعـد تعـذإه أقرب ّألن«: در بیان این دلیل گفته شده است

 حال اگر امکـان ، مقابله به مثل در ذات قصاص است،به عبارت دیگر. )۴٢/٣٩٧: ١٣۶٧
ِن وجود نداشت به طوری که نتوان قصاص را تماما مثلآ

 جنایت اجرا نمود، بهتـر اسـت ً
توجـه بـه .  مالک اجرای قـصاص باشـدداد تامد نظر قرار را ترین حالت به مثل  نزدیک

دیـده از  ی خـاطر بـزهّو تشفاست الناس   حقْاین مطلب، به ویژه با توجه به اینکه قصاص
بـه عبـارت دیگـر، بایـد بـه جـای . تر به نظر برسـد  صحیحتواند  می،باشد می  آناهداف
ّی از قصاص که باعث تضییع حقوق مجنیّنظر کل صرف

ّحـد امکـان شـود، تـا   مـیعلیه 

ّو بدین ترتیب مانع از پایمال شدن حقوق مجنیاجرا شود قصاص 
  .دعلیه گردی 

 و در توضیح قطع دست از بخـشی از سـاعد بیـانموضوع شیخ طوسی نیز در همین 
  :دارد می

ّمجنی
 ؛حکومت بگیـردمانده  باقیو نسبت به ند تواند از مفصل مچ قصاص ک  میعلیه 

 چرا که در محل ؛تمام حق به شکل قصاص وجود نداردی زیرا در اینجا امکان استیفا
این حکم در زمانی که از منکب قطع شود نیز با تفـصیلی . جنایت مفصل وجود ندارد
  .)٧/٧٩ :١٣٨٧( که گفته شد، وجود دارد

 یشود شیخ نیز بر این باور است که هرچند امکان اسـتیفا  میکه مالحظههمان طور 
  .استترین میزان به آن قابل استیف تمام حق وجود ندارد، نزدیک

  تأثیر چگونگی نگاه به جنایت در دفاع از قصاص مراتبی. ۴ـ٢ـ١ـ١
 داند، در احتمالی بیان  می پس از اینکه قصاص مراتبی را غیر ممکنجواهرًمثال صاحب 
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ً جانی مثال مچ و زیاده را ، زیرا در این نوع جنایات؛ شاید بتوان آن را پذیرفت کهدارد می

ّقطع کرده است لذا مجنی
 بـه عبـارت .)۴٢/۴٠٠ :١٣۶٧(تواند مـچ را قطـع کنـد   میعلیه 

، بنگـریمه تفکیکـی بـه جنایـات غیـر مـضبوط با نگا، اگر جواهر نظر صاحب به ،دیگر
 یار بـ؛خواهیم دید که جانی هم جنایت مضبوط وارد ساخته و هم جنایت غیر مـضبوط

شـود، جنایـت شـامل قطـع از مـچ   مـینمونه، هنگامی که دسـت فـردی از سـاعد قطـع
تـوان از محـل   نمـیدر اینجا هرچند. گردد می) غیر مضبوط( و قطع از ساعد )مضبوط(

 مضبوط یعنی مـچ دسـت وجـود  حق از محلیغیر مضبوط قصاص کرد، امکان استیفا
  . فعل جانی بوده و در واقع منتسب به اوستۀ زیرا قطع از مچ نیز نتیج؛دارد

   بازدارندگی.۵ـ٢ـ١ـ١
در جنایات غیـر «این باور که  کهاینتوضیح . شود  می بازدارندگیموجبقصاص مراتبی 

راروی ، ممکن است راهی ف»شود ثابت میو تنها دیه پذیر نیست  امکانمضبوط قصاص 
ای جنایـات خـود را وارد   به گونـه،که برای فرار از کیفر قصاصدهد جانیان بالقوه قرار 

این راه و بستن بنابراین برای . باشد تا اجرای قصاص منتفی گرددسازند که غیر مضبوط 
از ارتکـاب جـرم، ها   آنایجاد رعب و وحشت در دل جانیان بالقوه و در نتیجه بازداشتن

  .اتبی بایسته استپذیرش قصاص مر
تـوان آن را در هـر  موضوع دیگر این است که آیا در صورت پذیرش قصاص مراتبی مـی

ّ؟ به عبارت دیگر، اگر دست فردی از ساعد قطع شود، آیا مجنیکردای اجرا  مرتبه
 علیـه 

تواند از مچ دست قطع   میتواند قصاص را در بند انگشتان نیز اجرا کند یا اینکه فقط می
ترین  که قصاص تنها از نزدیکشود  می مالک این ، صورت پذیرش حالت دومکند؟ در

  :باره معتقد استدر این  جواهرصاحب . یّنه هر محلشود محل به جنایت باید انجام 
ّدر قطع از نصف کف دست یا پا، آیا مجنی

تواند ابتدا بندهای انگشتان جانی   میعلیه 
تان او را ببرد؟ حتـی اگـر جـانی بـا او را قطع کند و سپس برای تکمیل قصاص، انگش

 زیرا این کار مثلـه اسـت و در ؛انجام دهدرا چنین کرده بود او حق ندارد چنین عملی 
ّحـال اگـر مجنـی. اسالم از مثله کردن منع شده اسـت

علیـه مرتکـب ایـن عمـل شـد  
قول دیگر این است که چون قـصاص بـه مثـل اسـت، . شود  میگناهکار بوده و تعزیر

  .)۴٢/۴٠٢ :همان( نداردایراد 
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 تنهـا قـصاص در جـواهرشـود، صـاحب   مـیگونه که از ایـن عبـارت آشـکار همان
ترین محل را پذیرفته است و حتی در مواردی که جـانی ابتـدا بنـدهای انگـشت  نزدیک
ّمجنی

هـم  علیه را قطع کند و سـپس انگـشتان و در نهایـت دسـت وی را از کـف، بـاز 
ّمجنی

توانـد از انگـشت   مـیای انگشت جـانی را نـدارد و تنهـاعلیه حق قصاص از بنده 
ف ّالبته وی در مورد ضـمانت اجـرای تخلـ. دیه اخذ نمایدبقیه و نسبت به کند قصاص 
ّمجنی

. دانـد  نمـیقـصاصسزاوار علیه از آن، تنها به تعزیر حکم داده است و لذا وی را  
رسـد ایـن   مـیبه نظر . در انتهای عبارت نظر مخالفی نیز بیان کرده استجواهرصاحب 

و سپس انگـشت و کند ی است که جانی از بند انگشت قطع ینظر مخالف مربوط به جا
ّدر این حالت است کـه مجنـی. در نهایت کف دست را ببرد

علیـه حـق مقابلـه بـه مثـل  
ّی که جـانی تنهـا از کـف بریـده اسـت مجنـییولی در جا. دارد

علیـه حـق قـصاص از  
  :نویسد ّعالمه حلی نیز در این زمینه می. گشتان را نداردبندهای انگشت و سپس از ان

ّ مجنی،اگر دست دیگری را از نصف کف قطع نماید
را علیه حق قصاص از آن محل  

 ولـی ،ندارد؛ زیرا جنایت در مفصل که بتوان برابری را در آن اجرا کرد، انجام نشده اسـت
تواند انگشتان   نمیذ نماید، ولی حکومت را اختواند انگشتان را قطع و نسبت به بقیه، می

امـا . انگشتان و کف دست دیه و حکومت بگیـردبقیۀ را از بند قطع کرده و نسبت به 
ّاگر مجنی

علیه راضی شد که فقط از آن قسمت قطع نماید و حـق خـود را نـسبت بـه  
تواند ابتدا بنـدهای انگـشت جـانی را   نمینیز اسقاط نماید آن کار ممکن است وبقیه 
  .)٣/۶٣٧: ١۴١٩(  زیرا این کار درد زیادی دارد؛سپس انگشتان را ببردکند و قطع 

اینکـه در قطـع از کـف دســت، نخـست  :عالمـه دو حالـت را مطـرح کـرده اســت
ّمجنی

انگشتان و کـف، دیـه و بقیۀ علیه بخواهد از بند انگشت قصاص کند و نسبت به  
ّمجنیکه معتقد است وی در این حالت . حکومت بگیرد

ه حق چنین کاری ندارد و علی 
. نظر کند تواند از بند انگشتان قصاص کند که از دیه یا حکومت صرف  میتنها هنگامی

تـرین محـل جنایـت،  تر از نزدیک ینی پاۀ از نظر عالمه، قصاص در مرتب،به عبارت دیگر
ّدر صورتی ممکن است که مجنی

علیه حق خود را نسبت بـه دیـه و حکومـت در مـورد  
ّحالت دوم هنگامی است کـه مجنـی. قاط نمایدمابقی، اس

علیـه بخواهـد ابتـدا بنـدهای  
ّمجنـیکـه وی معتقـد اسـت . انگشت را قطع کند و سپس انگشتان را ببرد

علیـه چنـین  
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  .شود  میدرد زیادی به جانیوارد شدن  زیرا این کار باعث ؛ نداردحقی
 مراتب باالتر از تواند مطرح شود، قصاص مراتبی در  میهمچنین موضوع دیگری که

ّبه عبارت دیگر، آیـا در جنایـات غیـر مـضبوط، مجنـی. جنایت غیر مضبوط است
 علیـه 

و نسبت به مازاد نماید ین، از مراتب باالتر قصاص یتواند به جای قصاص در مراتب پا می
  نمونه، اگر جانی دست وی را از ساعد بریـده باشـد آیـایاردیه یا ارش پرداخت کند؟ ب

 مازاد بـر جنایـت را پرداخـت کنـد؟ در ِو دیه یا ارشنماید ز آرنج وی قصاص تواند ا می
  :این مورد از ابن جنید نقل شده است

ّگاه جانی دست فردی را از نصف ساعد قطع کند، مجنی هر
ر اسـت کـه از ّعلیه مخی 

اینکـه کند یـا  ْمچ قصاص کرده و نسبت با مابقی ارش بگیرد؛ زیرا عدالت آن را حکم می
 زیرا در اینجـا بیـشتر ؛رنج قصاص کرده و ارش زائد بر جنایت در ساعد را بپردازداز آ

  .)٧/۴۵٨: ١۴١٨همو، (از حقش قصاص کرده و پرداخت ارش به حکم عدالت است 

 بـاالتر از جنایـت غیـر ۀدر مرتبـرا ابـن جنیـد قـصاص مراتبـی کـه شود   میمالحظه
 قـصاص کـه ۀ زیـرا ادلـ؛پـذیرد نمی  این نظر راجواهرصاحب اما . مضبوط پذیرفته است

 از .)۴٢/۴٠١ :١٣۶٧نجفـی، (دهنـد   نمیی مثل و مانند است، تجاوز از حق را اجازهامعن به
، مـانع از اسـتمعنـای مماثلـت و برابـری به قصاص که در ذات خود وی نظر صاحب 

ده  زیرا این نوع قصاص مماثل و برابر نبـو؛ باالتر از جنایت استۀقصاص مراتبی در مرتب
اگر جـانی دسـت برخی معتقدند که در همین راستا . باشد میو کیفری شدیدتر از جرم 

 قـصاص از مفـصل آرنـج ممکـن ،کسی را از مچ همراه با مقداری از ساعد قطـع کـرد
دیدگاه ابـن جنیـد در گفت که توان   می بنابراین.)١٣٩٠: سبحانی(است ؛ چون اعتدنیست

ّمورد مختار دانستن مجنی
صاص از مراتـب بـاالتر از جنایـت، مخـالف ذات علیـه در قـ 

 زیـرا بیـشتر از ؛گردد  میقصاص بوده و نیز نوعی ظلم و اعتدا نسبت به جانی محسوب
البتـه ایـن حکـم، یعنـی عـدم امکـان اجـرای . جنایتی که انجام داده کیفر دیـده اسـت

د توانـ  نمـیجـانی و قصاص در مراتب باالتر، در صورت رضایت جانی نیـز بـاقی اسـت
؛  باالتر انجام گیرد و در مقابل ارش یا دیه اخـذ نمایـدۀرضایت دهد که قصاص در مرتب

توانـد آن را   نمـیبدن و جسم خود اختیار کامل ندارد ودر برابر که در اسالم انسان  چرا
  .موضوع معامله قرار دهد
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   دیدگاه فقهای عامه.٢ـ١
پـذیرش قـصاص مراتبـی وجـود  پذیرش یـا عـدم بارۀدر فقه عامه نیز دیدگاه واحدی در

کیـد کـردهاند  برخی از مذاهب آن را پذیرفته.ندارد  و انـد ، اما برخی دیگر تنها بر دیـه تأ
ایـن ایـن قـسمت، در . داننـد  نمـیقـصاصسـزاوار  یّجنایت غیر مضبوط را به طور کلـ

  .شود میها بیان  دیدگاه

  قصاص مراتبی در جنایات غیر مضبوطنپذیرفتن  .١ـ٢ـ١
و بـه پرداخـت دیـه حکـم را نپذیرفته لی از مذاهبی است که قصاص مراتبی مذهب حنب
گـاه فـردی اسـتخوان بینـی یـا  هـربرخی از فقهای این مذهب معتقدند که . کرده است

 قّدست دیگری را از ساعد یـا پـایش را از نـصف سـاق قطـع کنـد، تنهـا دیـه بـه او تعلـ
و مـچ و مفـصل اسـتخوان از نرمـی گـوش کـه گفته شده اسـت ، و گیرد نه قصاص می

  .)٢/١٢٨: تا البرکات، بیواب(شود   میقصاص
  :دو نظریه بیان شده است نیز همین کافیدر کتاب 

تواند از محل جنایت قصاص کنـد  اگر دست دیگری را از آرنج یا ساعد قطع کند، او نمی
ّمجنیروی وجود دارد و آیا  و در این مورد نظر مخالفی وجود ندارد؛ زیرا امکان زیاده

علیه  
نظر اول، حق چنین اقدامی . دو نظر وجود داردتر قصاص کند؟  تواند از مفصل پایین می

ّرا به مجنی
 زیرا غـران بـن ؛این نظر از سوی ابوبکر برگزیده شده است. دهد  نمیعلیه 

ای بـا   در مورد مردی که بر سـاعد دیگـری ضـربه کهجاریه از پدرش نقل کرده است
 امر ل گردید پیامبرطوری که باعث قطع دست او از غیر مفصشمشیر وارد کرد به 

ّمجنی. به دیه فرمود
 خواهم قصاص کنم، اما پیامبر بیان داشت که میعلیه در مقابل  

نیـز اینکـه .. .دیه را بگیر که در آن از سوی خداوند بـرای تـو خیـری اسـت«: فرمود
انجام گرفته که جـایز  قصاص از غیر محل جنایت ]اگر به قصاص مراتبی حکم شود[

ّاما نظر دوم به مجنـی.  ...نیست
ایـن نظـر را برخـی از . دهـد مـیعلیـه حـق قـصاص  

ّپس اگر جانی از ساعد قطع کند مجنی. اند اصحاب پذیرفته
 تواند از مچ قطع کند علیه می 

ّو اگر از باالی آرنج قطع کند مجنی
 زیـرا در اینجـا او ؛تواند از آرنج قطع کند  میعلیه 

 کمتر از آن وجـود یش ناتوان شده است ولی چون امکان استیفاّ کامل حقی استیفااز
تواند این کار را انجام بدهد، همانند هنگامی که جنایت مأمومـه بـه وی وارد   میدارد،

  .)٢/٢۴۴: ١۴٢٧،  مقدسیابن قدامه( موضحه قصاص کند ۀشود و او بخواهد به انداز
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 بـه انـد  که به عدم قـصاص مراتبـی نظـر دادهشود افرادی  میطور که مالحظه همان
. دشـوقـصاص تنهـا بایـد از محـل جنایـت انجـام اند و معتقدند که  کردهروایت استناد 

بنابراین در جنایات غیر مضبوط، چون امکان قـصاص در محـل وجـود نـدارد تنهـا دیـه 
کنند   میلگونه استدال ، ایناند ای که به قصاص مراتبی نظر داده اما عده. شود  میاثبات

ّکه هرچند امکان قصاص کامل وجود ندارد و مجنی
حـق خـود را همـۀ توانـد   نمیعلیه 

  .تواند کمتر از آن استیفا کند و مانعی در این حالت وجود ندارد ولی میاستیفا نماید، 
و مـال  معتقد است که جمع بین قـصاصپذیرد و  نمیابوحنیفه نیز قصاص مراتبی را 

نظـر ابوحنیفـه در جنایـات به  به عبارت دیگر، .)۴/١١۴:تا ، بی عمیره وقلیونی( ممکن نیست
 مضبوط نبـودن دلیلحال اگر به . عمدی یا باید قصاص انجام گیرد یا دیه پرداخت شود

ًجنایت، امکان قصاص از محل جنایت وجود نداشت، ضمان فورا و الزاما به دیه تبـدیل ً 
  .رد و نسبت به مازاد دیه گرفتتر قصاص ک ینیتوان از محل پا  نمیشود و می

   پذیرش قصاص مراتبی.٢ـ٢ـ١
، مـذاهب شـافعی و انـد نپذیرفتهخالف مذاهب حنفی و حنبلی که قصاص مراتبی را  بر

کنـد   مـیشافعی در مورد پذیرش قصاص مراتبی اسـتدالل. اند مالکی آن را جایز شمرده
از .  مماثلـت اسـتکه این نوع قصاص هرچند به طور کامل مماثل نیـست، نزدیـک بـه

گونـه جنایـات  ایـراد ایـنبـرای ، افـراد ممکـن نباشـد اگر قـصاص مراتبـی سوی دیگر،
 مـذهب شـافعی .)همـان(بینند   مییافته از قصاص گردند؛ زیرا خود را رهایی میتحریک 

 ،همین که نزدیک به مماثلـت باشـدمعتقد است زیرا داند؛  نمیگویا مماثلت تام را الزم 
  چـون،در قصاص مراتبی نیز هرچند مماثلت به طور کامل وجود ندارد. کند  میکفایت

ین و نزدیک به محل جنایت قصاص کرد، لـذا قـصاص نزدیـک بـه یتوان در مرتبه پا می
شـود اسـتدالل دیگـر مبتنـی بـر   مـیگونـه کـه مالحظـه همان. مماثلت اجرا شده است

  .گردید بیان تربازدارندگی و پیشگیری کیفری از جرایم است که پیش
 جنایـات غیـر مـضبوط بـا امـوال ۀ در بیان توجیه قصاص مراتبی، به مقایس برخیگاه

 دیگری را تلـف ِ مال مثلی،گونه که اگر فردی بدین توضیح که همان. اند مثلی پرداخته
 کند و آن مال نایـاب شـود و تنهـا مقـداری از آن در دسـت مـردم یافـت شـود، مالـک
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 ،را پرداخت نمایدمانده  باقی اخذ کند و قیمت ،د است که موجوی را آن مقدارتواند می
ّدر جنایات غیر مضبوط نیز مجنی

تواند در آن مقدار که قصاص ممکـن اسـت،   میعلیه 
  .)٧/۴٣٨: ١۴١٧کاسانی، (قصاص کرده و نسبت به مازاد دیه بگیرد 

 که در هر وضـعیتی کـه قـصاص ممکـن بـود و خطـری  استمالکیه نیز بر این باور
 ؛ بوده و نباید تـرک شـوداهللا ّ زیرا مماثلت در قصاص حق؛اجرای آن جایز استنداشت 

روح قــصاص : فرمایــد مــیکــه خداونــد در ایــن مــورد  چــرا ٌوا َ ِ َ ُ ــ ُ ْ َ ) ،۶/٣٣۶: ١۴٠٩زحیلــی(. 
ین دلیل ه اشود، مالکیه رعایت مماثلت در اجرای قصاص را ب  میطور که مالحظه همان
و قصاص بیش از حد نسبت به جانی نشود و لذا اگر بتـوان داند که باعث خطر   میالزم

. توان بدان حکم کرد  میشودمنتفی رد که امکان خطر مذکور کطوری قصاص را اجرا 
در قصاص مراتبی نیز امکان خطر بیشتر از جنایت نه تنهـا وجـود نـدارد بلکـه بـه علـت 

 لذا شرط مماثلت گیرد و  میمضبوط نبودن جنایت، حتی قصاص کمتر از جنایت انجام
  .به هیچ وجه مغفول نمانده است

ای از عضو، دو نظـر بیـان شـده   امکان یا عدم امکان قصاص در هر مرتبهبارۀنیز در
ّمـثال اگـر از بـازو ببـرد، مجنـیکـه دارد   میپذیرد و بیان  مییک نظر آن را. است ً

 علیـه 
 زیرا همـین کـه ؛ذ نمایدتواند از آرنج یا مچ دست قطع کند و نسبت به مابقی دیه اخ می

کند که در کدام محـل انجـام   نمی دیگر تفاوتی،قصاص در محل جنایت ممکن نباشد
تـرین  رعایـت نزدیـک« ۀ با این کـار از قاعـد؛ زیراپذیرد  نمیولی نظر دیگر آن را. گیرد

  .)۴/١١۴: تا بی،  و عمیرهقلیونی( شود می عدول »محل به جنایت

  جنایت مضبوط. ٢
 ،وجود داردها   آن جنایت درۀط جنایاتی هستند که امکان قصاص به اندازجنایات مضبو

: ١۴٢٢ ی،یموسـوی خـو( روی باشـد بیم هالکت جانی یا تلف عـضو وی یـا زیـادهآنکه  یب
ّ فقها به مجنی،در این موارد .)۴٢/١٩٢

 کـه از همـان محـل جنایـت انـد علیـه اجـازه داده 
امکـان قـصاص از محـل جنایـت دربـارۀ پـس  .و حق خود را استیفا نمایدند قصاص ک

 امکـان قـصاص از ، است که آیا در این مـوارداین، اما سٶال تردید و ایرادی وجود ندارد
ّ در صورت قطع دست مجنی،به دیگر عبارت تر وجود دارد؟ مراتب پایین

آیا  علیه از مچ، 
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نـد گذشـته همان در توضیح این موضوع، ؟نمایدتواند قصاص را از انگشتان اجرا   میوی
  .گردد بررسی می به تفکیک عامهو  فقهای امامیه یها دیدگاه

  یهان امامیفق  دیدگاه.١ـ٢
 بیشتر به مصادیقی مانند قطـع انگـشت و سـرایت بـه ،لهئدر بیان و توضیح این مسایشان 
در مورد قطـع انگـشت و سـرایت بـه آنان  .اند اشاره کرده و نیز قطع از آرنجدست کف 
  :گوید ّابن براج می مثال یار ب؛ص از کف تردیدی ندارند قصانسبت به ،کف

 را نیز آنهر گاه انگشت دیگری را قطع کند و جنایت به کف دستش سرایت کرده و 
 نسبت به جانی قصاص در انگشت و کف هر دو اجـرا ،از بین ببرد و سپس بهبود یابد

  .)۴٧۵: ١۴٠۶( شود می

ّ مجنی، اینکه در این حالتبارۀاما در
و نـسبت بـه کند تواند از انگشتان قصاص  ه میعلی 

ّمثال عالمه حل؛ است دیدگاه اکثر قریب به اتفاق فقها منفی ، بگیردکف دیه   :نویسد میی ً
و سـپس بهبـود نمایـد اگر انگشت دیگری را قطع کند و این جنایت به کـف سـرایت 

 ۀو دیـکنـد تواند از انگشت قصاص   میاما آیا او. شود  میقصاص در کف ثابتیابد، 
  زیـرا در اینجـا امکـان قـصاص در هـر دو؛ نظـر منفـی اسـتْاقـرب ؟بگیـردمابقی را 

  .)٢/۶٣۶: ١۴١٩( وجود دارد )انگشت و کف(

  :گوید آیةاهللا خویی مینیز 
 ،کنـد  مـیًاگر سـرایت عمـدی باشـد یـا جنایـت از مـواردی باشـد کـه غالبـا سـرایت

ّمجنی
 امـا مختـار . کـف را اخـذ نمایـدۀیـو دکند تواند در انگشت قصاص   نمیعلیه 

نظـر کـرده و در  کف و انگشت قصاص کند یـا از قـصاص صـرفهمۀ است که در 
جا موضوع قصاص محقق شـده اسـت و زیرا در این ؛ دیه بگیرد،صورت رضایت جانی

ّطبیعتا حق قصاص برای مجنی ً
جـا واحـد گردد و نیز اینکه جنایت در این  میعلیه ثابت 

ّ پس مجنی،است
یا قصاص کند یا در صورت رضایت جانی دیه بگیرد و تواند  می علیه 
جنایـت در نسبت بـه بقیـۀ و کند  از انگشتان قصاص طوری کهبه  ،حق تبعیض ندارد

  .)۴٢/٢١۶: ١۴٢٢ ی،یموسوی خو(بگیرد کف دیه 

گـردد اسـتدالل فقهـا در دفـاع از عـدم امکـان قـصاص   مـیهظطور که مالح همان
 قـصاص ، حول این موضوع است که چون در ایـن جنایـات،مراتبی در جنایات مضبوط
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است حکم به پرداخـت تحقق یافته  موضوع قصاص ،و به عبارت دیگر است پذیر امکان
ن اسـت کـه قـصاص اجـرا ایی در جنایت ّ کلۀ قاعد،به عبارت دیگر .دیه ممکن نیست

ّحال اگر مجنی .شود و دیه تنها در صورت تراضی با جانی پرداخت گردد
یه بخواهـد عل 

خـالف قاعـده رفتـار کـرده   بـرکنـدنسبت به انگشت قصاص و نسبت به بقیه دیه اخذ 
  .)١٣٩٠: سبحانی( است

 بحـث ، در بیان اینکه امکان قصاص مراتبی در این حالت وجود نـدارد،برخی دیگر
 چـون در  کهکنند  میاستداللچنین  و مطرح کردهجنایت به عضو و سرایت به نفس را 

در قطـع انگـشت و سـرایت بـه   مازاد وجود ندارد،ۀن قصاص عضو و اخذ دیاینجا امکا
نظر دیگر همه چیـز را بـه اما  .)۴٢/۴٠١: ١٣۶٧ فـی،نج( توان به آن حکم کرد  نمیکف نیز

  :کند میرضایت جانی منوط 
ّاگر مجنی

دسـت علیه خواست از انگـشت جـانی قـصاص کـرده و نـسبت بـه کـف  
 زیـرا در ؛رد مگر در صورتی که جانی رضایت دهـد چنین حقی ندا، ارش کندۀمطالب

  .)٩: ١۴٢٩تبریزی، ( اینجا حق وی منحصر به قصاص است

است؛ برای نمونه شـیخ در مورد قطع از آرنج نیز نظر بر عدم پذیرش قصاص مراتبی 
  :نویسد طوسی می

ّ مجنی، از آرنج دستدر قطع
 ؛تواند عضو جانی را از همـان محـل جـدا کنـد  میعلیه 

 دست ۀا در آنجا مفصل وجود دارد و نیز اختیار دارد که از قصاص عفو کرده و دیزیر
 امـا اگـر بگویـد کـه . یا اینکـه از آرنـج قـصاص کنـدنماید حکومت ساعد را اخذ و

 را آن حـق بگیـرم،خواهم از مچ دست قصاص کرده و نسبت به سـاعد حکومـت  می
 ا معنـ،ریـق قـصاص وجـود دارداز ط شّ تمـام حقـیگاه امکان استیفا  زیرا هر؛ندارد

 بگیـردآن دیه ماندۀ  باقیو نسبت به کند ش قصاص ّندارد که نسبت به مقداری از حق
)٧/٧٩ :١٣٨٧(.  

 حتی رضایت جانی در عدم قصاص از غیر آرنج و پرداخـت ، دیدگاه دیگربر اساس
  :گوید  میجواهرزمینه، صاحب در این  .باشد  نمی مابقی نیز مؤثرۀدی

توان از دست قصاص کـرد   نمی،طور که پیش از این گفته شد  همان،آرنجدر قطع از 
 قـصاص در محـل یو ارش زائد را گرفت و بین این حالت و حالتی که امکان استیفا

 دومزیـرا در حالـت  ؛اسـتتفـاوت  ، وجـود نـدارد]به دلیـل مـضبوط نبـودن[ جنایت
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کـه در حالـت  حـال آن،امکان قصاص در محل وجود نداشـت ] غیر مضبوطجنایت[
 ]قطع از دست و گـرفتن ارش زائـد [این امکان وجود دارد و لذا دلیلی بر تبعیض ،اول

 به ویژه اینکـه گفتـه شـده اسـت ، حتی ظاهر ادله نیز بر خالف آن است،وجود ندارد
 مگر در صورت توافق طرفین یا عجـز ،قصاص است نه دیه ،این جنایاتکه واجب در 

بـا کـه تـوان گفـت   مـیبلکـه لت در اینجا وجـود نـدارد، حق و این دو حایاز استیفا
ّرضایت جانی و مجنی

 علیه باز هم قصاص بعض و گرفتن دیه برای بقیه مشکل اسـت 
  .)۴٢/۴٠١ :١٣۶٧ فی،نج(

کـه  انـد و گفتـه مٶثر دانـسته در این حالترا  رضایت جانی ،با این حال برخی دیگر
ایت جـانی، تنهـا قـصاص از همـان در صورت عدم رض ،قطع کردآرنج از دست را اگر 

در صـورت  سـخن،مفهـوم مخـالف ایـن بر اسـاس  .تر شود نه محل پایین  میمحل اجرا
  .)١٣٨۴ :بهجت( تر وجود دارد ، امکان قصاص از محل پایینرضایت جانی

ّرسد اگر قصاص را حق مجنی  میبه نظر
 بایـد بـه وی اجـازه دهـیم کـه ،علیه بدانیم 

طـور کـه  همـان به عبـارت دیگـر، .که خواست به اجرا درآوردحق خود را در هر مرتبه 
را در بر دارد برابری   مماثلت و معنای قصاص که در ذات خود،پیش از این هم گفته شد

 بنابراین . شده استوضعجانی در حق روی و افراط و اعتدا   جلوگیری از زیادهبا هدف
لذا  ،باشند نه حداقل آن می  قصاصیاحکام قصاص در مقام بیان حداکثر حدود استیفا

ّاگر مجنی
 بـه هـدف و ،نمایـدکمتر از حق خویش را استیفا اختیار داشته باشد که علیه  

این امر نه تنها به ضرر جانی نیست بلکـه نفـع وی را  .رسد نمیی سیبمقتضای قصاص آ
 .اخذ دیه منوط به رضایت جانی استکه البته ممکن است گفته شود  .به دنبال داردنیز 

 ًکه مثال علیه را بدین شکل تعیین کرد ّیجن اختیار مودتوان حد  میدر مواجهه با این ایراد
 مـازاد رضـایت داد، ۀ اگر جانی به قصاص از مچ دست و پرداخـت دیـدر قطع از آرنج،

ّمجنی
 پایین قصاص ۀتواند از مرتب  میتنهاوگرنه علیه حق جمع قصاص و اخذ دیه را دارد  
  . چیزی به عنوان دیه مطالبه نماید، مابقیبرایآنکه  بیکند 

  عامه دیدگاه فقهای .٢ـ٢
 ؛انـد ر دادهنظـًفقهای عامه نیز عموما به عدم پذیرش قصاص مراتبی در جنایات مضبوط 

  :ًمثال گفته شده است
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ّ جانی پنج انگشت مجنیاگر
ّد مجنیرعلیه را قطع ک 

 زیـرا ؛تواند قصاص کنـد  میعلیه 
روی ممکـن اسـت و اگـر جـانی دسـت   قصاص بدون زیادهجنایت از مفصل بوده و

ّمجنی
ّ مجنی،کردعلیه را از مچ قطع  

 زیرا مماثلت وجود ؛علیه باید از مچ قصاص کند 
 زیـرا ؛ پس اگر خواست تنها انگشتان را قصاص کنـد حـق چنـین کـاری نـدارد.دارد

 در پس قصاص .جنایت در محلی رخ داده است که امکان قصاص در آن وجود دارد
 گاه مانعی وجود نداشـته باشـد، هر  زیرا برابری در محل،؛غیر آن محل ممکن نیست

د حق قصاص در همان محل وجود دارد ولی رباید رعایت گردد و اگر از آرنج قطع ک
  .)۵/۵۵١: ١٠۴۶ بهوتی،( از قصاص در مچ منع شده است

 طور کـه مالحظـه انهم. )٣۴١ :١۴۴۶ ،غزالی( پذیرفته استیه را ین نظرهمشافعیه نیز 
کـه چـون امکـان قـصاص در مطرح است این استدالل  فقهای عامه نیز  در بین،شود می

ّ مجنی،محل وجود دارد
 حتـی اگـر بـه نفـع ،از محل دیگر قصاص کنـدتواند  نمیعلیه  

ای است که موضوعیت دارد و در هر حال بایـد   قاعدهْمماثلتها   آناز دید . باشدجانی
 ، شـرعی و عقلـی اثبـات شـده اسـتۀادلـبـا مماثلت که  ارت دیگر،به عب .رعایت شود

 چـرا کـه در ایـن صـورت اگـر ؛برای جلوگیری از اعتدا و ظلم به جانی نیـستای  شیوه
فقهای حال در بین  با این .نیستضروری  رعایت مماثلت نیز ،موضوع اعتدا از بین برود

  :گوید نووی میًمثال  ؛شود  میهم دیده  و نادرّذچند شاهر  نظر مخالف،عامه
ّاگر مجنی

بـه آن  مـالی را داشـته باشـد،انتظار دریافت  ]نسبت به مابقی[آنکه  بیعلیه  
  .)۴/١۴٩: ١۴١۵(  جایز است،رضایت دهد

تـر راضـی باشـد و نخواهـد نـسبت بـه   پـایینّ تنها بـه قـصاص در حـدوییعنی اگر 
انـد قـصاص مراتبـی را اجـرا تو  مـیحق چنین کاری را دارد و  دیه اخذ نماید،مانده باقی
  .کند

ّ پایبنـد نبـودن مجنـی،انـد فقهای عامه بدان توجه کرده موضوع دیگری که
علیـه بـه  

ّ اگـر مجنـی،به عبـارت دیگـر .امکان قصاص مراتبی در جنایات مضبوط است
علیـه بـا  

 آیـا بایـد ،تر قـصاص نمـود از مرتبه و محل پایین وجود امکان قصاص در محل جنایت،
در نـووی  دوباره از محل جنایت قـصاص کنـد؟ ،تواند پس از آن  میآیا ود؟مجازات ش
  :نویسد میاین مورد 
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 ولی بخواهد از انگشتان قصاص کند حق چنین کـاری ،از مچ قطع گردددستش  اگر
بپـردازد؛  ولی الزم نیـست غرامـت ،شود  مییرعزاگر این کار را انجام دهد ت را ندارد و

 حال اگر قسمتی از آن را . قصاص را اجرا کند، جنایتتمامزیرا او حق دارد نسبت به 
 دم در قتـل اگـر عـضو ّطور کـه ولـی همان. اجرا نمود ملزم به جبران خسارت نیست

 دتوانـ  مـی آیـا کـهبغوی گفتـه اسـت. قاتل را قطع کند ملزم به پرداخت چیزی نیست
 چـرا کـه ؛واندت  میتر آن است که نظر درست: دو نظر است دوباره از کف قطع کند؟

تواند دوبـاره قـصاص را نـسبت بـه   می، دم اگر عضو قاتل را قطع کردّدر قتل نیز ولی
  .)۴/١۴٩: همان( نفس او جاری کند

   دیدگاه قانون مجازات اسالمی.٣
 اسـاس بـر .دارد قانون مجازات اسالمی به موضوع قصاص مراتبی اختـصاص ٣٩٠ ۀماد

  :مادهاین 
ّاتب باشد مجنیاگر جنایت بر عضو دارای مر

 قـسمتی ،جـانیتواند با رضایت   میعلیه 
مـه و در قطـع ح ماننـد آنکـه در جراحـت موضـحه بـه متال؛از جنایت را قصاص کند

دست از آرنج به قطـع دسـت از مـچ بـسنده و از قـصاص قـسمت دیگـر گذشـت یـا 
  .مصالحه نماید

  :ند ازا این ماده عبارتشایان بررسی در نکات 
 تفاوتی بین جنایات مضبوط و غیر مضبوط قائل نشده ،الف فقهاخ بر گذار قانون. ١

شاید گفته شـود . است و در هر دو حالت امکان اجرای قصاص مراتبی را پذیرفته است
است، مانند جراحـت موضـحه یـا قطـع از آرنـج، ها اشاره  به آندر این ماده  مواردی که

گـذار تنهـا شـامل ایـن  وننظـر قـانکـه تـوان گفـت   می و لذااند همگی جنایات مضبوط
 و دلیلـی بـر محـدود انـد این موارد تنها از باب مصداق بیـان شـدهاما . گردد  میجنایات

 ۀبه ویژه اینکه مـاد. نیست )جنایات مضبوط( گذار به شبیه آن موارد کردن دیدگاه قانون
 همین قانون نیز به نوعی به پذیرش قصاص مراتبی در جنایـات غیـر مـضبوط اشـاره ۴٠٠
  :بر اساس این ماده .ده استکر

اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت ممکن نباشد و قصاص بـه مقـدار 
ّ مجنی،کمتر ممکن باشد

التفاوت  مابهبرای  کند و تواند به قصاص کمتر اکتفا  میعلیه 
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  . جنایت را بگیردۀ مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیارش

ی کـه قـصاص ی حال آنکـه فقهـا،شرط دانسته است رضایت جانی را در هر حال .٢
کـه رسـد بهتـر بـود   مـیبـه نظـر. انـد  رضایت جانی را مؤثر ندانستهاند مراتبی را پذیرفته

 ،دانـست  نمـیمـضبوط شـرط غیـرگذار رضایت جانی را به ویژه در مورد جنایات  قانون
ّحداقل در جایی که مجنی

دیه یا ارش نـسبت  اخذتر را بدون   پایینۀعلیه قصاص در مرتب 
  .به مابقی مطالبه نماید

ّفقها در قصاص مراتبی مجنیبه باور  گفته شد که .٣
علیه مختـار نیـست کـه از هـر  

ترین محل به   از نزدیکد بای، به عبارت دیگر.نمایدای که خواست قصاص را اجرا  مرتبه
رسد   میبه نظرگذار از این نظر نیز اطالق دارد لذا  سخن قانوناما . جنایت قصاص کند

ّ مجنی،در صورت رضایت جانی
ای کـه خواسـت  تواند قصاص را در هـر مرتبـه  میعلیه 

 در جنایـت موضـحه، قـصاص در متالحمـه را گـذار قـانوندلیل دیگر اینکـه . کنداجرا 
  . نزدیک به موضحه، سمحاق استۀحال آنکه مرتبداند  میممکن 
 ،ین حکم نمـوده اسـتی پاۀبی در مرتب تنها به قصاص مراتگذار قانون همانند فقها .۴

ّلذا مجنی
  . باالتر از جنایت را نداردۀعلیه حتی با رضایت جانی، حق قصاص در مرتب 

  گیری نتیجه
ورود رسـد امـا   مـی ساده به نظر،به دلیل ثابت و مشخص بودندر ظاهر   هرچندقصاص

قـصاص مراتبـی  ها پیچیدگییکی از این . سازد  مییش را آشکارها در عمق آن پیچیدگی
پرسش اصلی این بود که آیـا در جنایـات . واکاوی و بررسی شد نوشتاراست که در این 

ی از غیر محل جنایـت وجـود ّدنی و به طور کلاعلی به امادون نفس، امکان قصاص از 
در توضـیح قـصاص هـا   آن.شـددارد؟ در این مورد دیدگاه فقهای امامیه و عامه بررسـی 

و احکام متفاوتی در مورد هر گذاشته ضبوط و غیر مضبوط تفاوت مراتبی بین جنایات م
له بـا تمـسک بـه دو موضـوع ئایـن مـسبه توان   میرسد  میبه نظراما . اند یک بیان داشته

ًبـدین توضـیح کـه اوال قـصاص .  وضع آن پاسخ گفتۀالناس بودن قصاص و فلسف ّحق

ّ مجنیّحق
 صـاحبش ۀی با ارادّطور کلویژگی اصلی حق نیز آن است که به . علیه است 
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ًرا تماما استیفا نماید و   یا آنپوشی کند تواند از آن چشم  می طوری که، به پیوند استدر

. نمـوداین موضوع توجه باید به پس در مورد قصاص نیز . یا به کمتر از آن رضایت دهد
ّ مجنیّبه دیگر عبارت، اگر قصاص حق

 ییفاعلیه است وی باید در اسـتیفا یـا عـدم اسـت 
ّتوان مجنی  میچگونه. کامل یا ناقص آن مختار باشد

 کامل یـا عـدم یعلیه را در استیفا 
 ۀ ناقص نظـر نـداد؟ ایـن تفکیـک بـا خصیـصی به استیفا، امار دانستتا آن مخیاستیفا

ّ و با محدود کردن اختیار مجنیردذاتی حق منافات دا
 ی و رضـایت ویّعلیـه مـانع تـشف 

  .گردد می
کـاری نـسبت بـه جـانی و تـالش در   ممانعت از ستم، اصلی قصاصۀفاگر فلس ًثانیا

 منافـاتی بـا ایـن گـاه، قصاص مراتبی هـیچ استجهت حفظ حقوق وی و تنظیم کیفر 
از سـوی . ًو حتی عموما نفع جانی و رضایت وی را به همراه خواهد داشتندارد له ئمس

در مقـام بیـان  ،هاسـت تـرین آن  قصاص عـضو و شـرایط آن کـه مماثلـت اصـلی،دیگر
افـراط از حـد جنایـت ِمـانع لذا تنها . باشد نه حداقل آن  می حقیحداکثر حدود استیفا

  .تر شود نه تفریط از آن یا اجرای قصاص در مراتب پایین می
اجرای قـصاص مراتبـی بـا عمومـات راجـع بـه قـصاص و که توان گفت   میبنابراین

توانـد بـا   مـی فقهـایآن بـا توجـه بـه آراشرایط اجرای آن منافاتی ندارد اما به کـارگیری 
  .دشوشرایط زیر انجام 

ّ مجنـی، در جنایات غیر مضبوط.١
بـار حـق اجـرای قـصاص در مراتـب  علیـه یـک 

نکـه رضـایت آ بـی و اخذ دیه یا ارش نـسبت بـه مـابقی را دارد، )ای در هر مرتبه(تر  پایین
  .جانی شرط باشد

ّ مجنی، در جنایات مضبوط.٢
تـر  ق اجرای قـصاص در مراتـب پـایینبار ح علیه یک 

تواند دیه یا ارش مابقی را بگیرد کـه جـانی   می تنها هنگامیاما را دارد، )ای در هر مرتبه(
  .به آن رضایت داده باشد

 موضـوع قـصاص ،بررسی قانون مجازات اسالمی نیز آشکار ساخت کـه ایـن قـانون
 که با فتاوای فقها در تعـارض طوریبه مراتبی را از جهاتی مبهم یا مطلق گذاشته است، 

  .اجتناب نمودض توان از این تعار  میگفته دو حالت پیشمالحظۀ  با اما. گیرد  میقرار
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  یشناس تابک
یر الفتاویالسرائراحمـد، ّ حلی، محمد بن منصور بن بن ادریسا .١ ة سمؤسـ قـم،،  چـاپ دوم، الحاوی لتحر

  .ق ١۴١١االسالمی،  لنشرا
  .ق ١۴٠۶نشر االسالمی، مٶسسة القم، ، المهذبابن براج، قاضی،  .٢
، بیروت، المکتبـة فقه علی مذهب االمام احمد بن حنبلفی الالکافی ،  مقدسی، عبداهللا بن احمدابن قدامه .٣

  .ق ١۴٢٧ ه،العصری
الکتـب  احیـاء ، بیـروت، داراحمـد بـن حنبـلاالمام فقه علی مذهب الر فی ّحرمالالدین، ابوالبرکات، مجد .۴

  .تا ، بیهالعربی
  .ق ١۴٢٧، قم، مطبعة برهان، فقه االستداللیالدروس تمهیدیة فی ایروانی، باقر،  .۵
  . ش١٣٨۴ قم، دفتر آیةاهللا محمدتقی بهجت، ،جامع المسائل  محمدتقی،بهجت، .۶
  .ق ١٠۴۶، بیروت، عالم الکتب، کشف القناع عن متن االقناع، منصور بهوتی، .٧
  . ق١۴٢٩ قم، دار الصدیقة الشهیده، ،اصالقص کتاب: تنقیح مبتنی االحکام جواد، تبریزی، .٨
 مٶسسة النشر االسـالمی، ، قم، فی معرفة الحالل و الحراماالحکام قواعدّحلی، حسن بن یوسف بن مطهر،  .٩

  . ق١۴١٩
یعهمختلف الشیعهمو،  . ١٠   .ق ١۴١٨، قم، مکتب االعالم االسالمی، ة فی احکام الشر
  .ق ١۴٠٩الفکر،  مشق، دار، دچاپ سوم، هتالفقه االسالمی و ادل، هزحیلی، وهب . ١١
ــبحانی،  .١٢ ــر،س ــه جعف ــارج فق ــصاص؛ درس خ ــاه ٢٠/١٢/١٣٩٠، ق ــ، وبگ ــتۀمدرس ــشانی فقاه ــه ن   ب

<http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/Sobhani/Feqh/90>.  
  .تا ، بی بیتال، قم، آل ریاض المسائل فی تحقیق االحکام بالدالئلعلی، طباطبایی، سید . ١٣
  .ق ١٣٨٧، هیوالمکتبة المرتض قم، ، فی فقه االمامیهمسبوطال ،، محمد بن حسنطوسی .١۴
معـارف ة ال، قـم، موسـس الـی تنقـیح شـرائع االسـالماالفهـام مـسالکالدین بن علی،  عاملی جبعی، زین .١۵

  .تا ، بیهسالمیاال
 ،المطبعـة العـصریة ، بیـروت،ام الـشافعیمـاالمـذهب الوجیز فی فقه  ، بن محمـدمحمدابوحامد  ،یلغزا .١۶

  .ق ١۴۴۶
الـدین  الدین محلی بـر کتـاب منهـاج الطـالبین للـشیخ محیـی حاشیه بر شرح عالمه جالل، ه و عمیرقلیونی .١٧

  .تا ، بیهکتب العربیالاحیاء  ، قاهره، دارالنووی
  .ق ١۴١٧الفکر،  ، بیروت، داربدائع الصنائعکاسانی، مسعود،  .١٨
یر الوسیلهمطهری، احمد،  .١٩   .ق ١۴٠٠، قم، مطبعة الخیام، کتاب القصاص؛ مستند تحر
  .ش ١٣٨٨ ، تهران، جنگل،های فقهی و حقوقی سلسله پژوهشیه، ی قضاۀمعاونت آموزش قو .٢٠
یر، اهللا روحسیدخمینی، موسوی  .٢١   .ش ١٣٧٩تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مٶسسۀ ، تهران، الوسیله تحر
 مکتبـة، تهـران ،چـاپ دوم، النـافع لمختـصراجامع المدارک فـی شـرح ، احمدسید ،خوانساریموسوی  .٢٢

  .ش ١٣۶۴ ،الصدوق
مـام الثـار اآاحیاء مٶسسة ، قم،  القصاص و الدیات؛مبانی تکملة المنهاجابوالقاسم، سیدی، یموسوی خو .٢٣

  . ق١۴٢٢الخوئی، 
  .ش ١٣۶٧، هالکتب االسالمی ، چاپ سوم، قم، دارالکالم جواهرحسن، نجفی، محمد .٢۴
  .ق ١۴١۵، هتب العربیکالاحیاء  ، قاهره، دارروضة الطالبینزکریا،  یحیی بن ابی نووی، .٢۵
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  موجز المقاالت
   الجنایةّن فی القصاص من غیر محلّبداع المقنإ

  . ش١٣٩٢ة عام ّمیسالفی قانون العقوبات اإل
  
  
  
  
  
  

  بجامعة قمكستاذ مشارأ( عادل ساریخانی ّ(  
  جرامعلم اإل قانون العقوبات وفی فرعالدکتورا طالب ( مّی مقدئمرتضی میرزا(  

. ش ١٣٩٢ فـی عـام ّیرانـیبـداعات المـشرع اإلإ الجنایـة، مـن ّالقصاص مـن غیـر محـل
 ّکـان االقتـصاص مـن غیـر محـلوالسؤال األساس فی هذا الموضوع هو الـسؤال عـن إم

اختلـف الفقهـاء فـی هـذه .  الجنایة فحسبّ منها أو یلزم القصاص من محلّأقلوالجنایة 
یقبل القـصاص مـن غیـر  فمنهم من ال. غیر المضبوطةوالمسألة بین الجنایات المضبوطة 

ا إلی أصل المماثلة فی القـصاص ویحکـم بالدیـة ً الجنایة فی غیر المضبوطة مستندّمحل
ا إلی اإلجماع وعمومـات القـصاص وفـی المـضبوطة یقـول اکثـر ًمنهم من یقبله مستندو

  والّ بإمکـان القـصاص مـن المحـلًالّ، معلّالفقهاء بعدم إمکان القصاص من غیر المحل
 ّ البعض یری إمکان القصاص من غیر المحلّولکن. ّدلیل علی القصاص من غیر المحل

ری إمکـان هـذا یـه ّن أنـّتج عن دراسة وجهة نظر المقـنالنا. ه مشروط برضی الجانیّ أنّإال
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  . من القصاص من دون تفریق بین المضبوطة وغیر المضبوطة إذا رضی الجانیالنوع
 الجنایة، الجنایات المـضبوطة، الجنایـات ّالقصاص من غیر محل :ةسی الرئالمفردات

  .غیر المضبوطة، المماثلة

  ةّة الجنائیّریالکفاءة فی خطاب المدیوّتحدیات العدالة 
  ّمع التأکید علی القانون اإلیرانی

  
  
  
  
  
  

  طالبة الدکتورا فی فرع قانون العقوبات وعلم اإلجرام(  قاسمی کهریزسنگیةراضی(  
  سّ بجامعة تربیة المدركستاذ مشارأ (د فرجیهاّمحم(  

 ــ دةّمتعـددة ذات األغـراض الّة المعقـّالهیاکـل التنظیمیـ ـة ّواجهت أنظمة العدالة الجنائی
یات ناتجة من عدم الکفاءة والکلفـات ّهذه التحد. یات العمیقة فی العقود األخیرةّالتحد

عدم اعتماد الـشعب وة ّیرجع إلی أزمة المشروعیوتطویل المحاکمات من جانب والهائلة 
ة أسلوب حدیث لإلجابة عـن ّه إلی المدیریّالتوج. ة من جانب آخرّبأنظمة العدالة الجنائی

سـلوب یـستخدم لإلجابـة منـاهج القطـاع ة وهـذا األّیل فی مجـال الخـدمات العامـالعراق
ّات البینـة ّتها وتـدوین القیاسـیّد علی احترام الزبائن وتقییم األعمال ومـدیریّ ویؤکّالخاص
ّوقد أدت هذه المدیریـ... لألعمال ة فـی أخـذ القـرارات ّة إلـی إجـراء تعـدیالت أساسـیّ

ة ّیات النظریـّة تحکی عن التحدّة فی آثار المدیریّولکن الدق. ةّوالسیاسات للعدالة الجنائی
تهـدف . تهاءة وکفاّی العدالة الجنائیّة التی منها تحدّالت الجنائیّة فی مجال التدخّوالعملی

ا منهج ًة مراعیّی فی األنظمة القضائیّة لهذه التحدّالعملیوة ّهذه المقالة رسم األبعاد النظری
 أبرز رمز یرمی إلی الکفـاءة ّظهر من هذه الدراسة أنی .نین الموجودةتحلیل الوثائق والقوا

کید علی کثرة ما یخرج من المحاکم وکثرة القـضایا المحکـوم بهـا والتوجـ ه إلـی ّهو التأ
ّا، ولکن لـم یـؤد إلـی ًی إلی کثرة القضایا المحکمة فیها ظاهرّإن أدوات، وهذا ّاإلحصائی

  .ةّات القضائیءة فی اإلجراّالدق
ة، ءة، العدالـة، الکفـاّه إلـی المدیریـّة، التوجـّنظام العدالة الجنائی :ةسی الرئلمفرداتا

  .ةّاإلنتاجی
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  ة أداء الدیةّ حکم موت الجانی وفراره وکیفیمقارنة
  بین قانونی العقوبات السابق والالحق

  
  
  
  
  
  

  مازندرانة بجامعكستاذ مشارأ( کیومرث کالنتری (  
  جرامعلم اإلفرع قانون العقوبات وفی تورا طالب الدک( عادل علیپور(  
 من قـانون ٢٦٠ تین الّدرس هذا المقال موضوع موت القاتل وفراره المنصوصین فی المادی

ا الفروض ًیدرس أیضوا بینهما ً من قانون العقوبات الالحق مقارن٤٣٥  العقوبات السابق وال
ن مفهوم فرار الجـانی ّة ویبیّ الموضوع ویبحث عن جذوره الفقهیاوالشقوق المحتملة لهذ

والمفاهیم المشابهة للفرار مثل االنتحار والفرق فـی الحکـم علـی اخـتالف أنـواع القتـل 
ول ألداء ٶتعیـین المـسوّق الشرط الذی یشترط عـدم وجـدان الجـانی الفـار ّضرورة تحقو

  .ة إلی الجنایات ما دون النفسّسرایة أو عدم سرایة الحکم المذکور فی المادوالدیة 
  .قاربالقتل، فرار الجانی، االنتحار، الدیة، األ :ةسی الرئالمفردات

  تبریر العقوبة فی نظام العدالة بمثابة اإلنصاف
  
  
  
  
  
  

  علی سیناستاذ مساعد بجامعة بوأ( هادی رستمی(  
  ستاذ مساعد بجامعة بوعلی سیناأ( علیرضا تقی پور(  

ین ّ، من أشهر الفالسفة السیاسی»جان رالز «خذة من آراءّفکرة العدالة بمثابة اإلنصاف، مت
ة العدالـة، مـن تبریـر العقوبـة ّلم یغفل رالز فی شـرح نظریـ. ین فی القرن العشرینّاللیبرالی

یختلف . خاطفةوة بتأسیس العقوبة موجزة ّمناهجه الحدیثة الخاصوّبین نظریاته األخیرة و
ًا مع مـا بینـه سـابقًّا تامً اختالف»العدالةة ّنظری«ر فی أثره المشهور ّة هذا العالم المفکّنظری  اّ

یسعی رالز فی مقالته األخیرة لتبریـر العقوبـة أن یـربط . »مفهومان من القواعد«فی مقاله 
 ّنـری أن. هّ منهمـا حقـًّیعطی کـالوالتی تهدف الفائدة وبین التعالیم التی تهدف العقوبة 

تـه الـسابقة فـی ّة العدالـة نـسخت نظریّاألسالیب التی أخذها رالز لتبریر العقوبة فی نظریـ
هذه المقالة ترمی إلی بیان العقوبـة بمثابـة اإلنـصاف فـی . »مفهومان من القواعد«مقالة 

  .ةّة النظریّإلی إثبات صحونظام العدالة 
  .ه إلی الفائدة، العدالةّه إلی العقوبة، التوجّرالز، إنصاف، التوج :ةسی الرئالمفردات
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  ةّیة االعتبارّیللشخص ألوان العقوبات معرفة
  
  
  
  
  
  

  صفهانإستاذ مساعد بجامعة أ( حسن پوربافرانی(  
  ماجستیر بفرع قانون العقوبات وعلم اإلجرام( ة سیفیّمهدی(  

ة ّیسالمبداعات قانون العقوبات اإلإة من ّیة االعتبارّیة للشخصّیة الجنائیولٶاالعتراف بالمس
 ّوکمـا أن. نوعهاوة العقوبة ّیفی أن نبحث عن کنایمع االعتراف بها علو.  ش١٣٩٢ عام یف

ّعدد القانون ك فلذل. ة عقوبةّیمة، ال تعاقب بأیة جرّیة ال تقدر اقتراف أّیة االعتبارّیالشخص

 القـانون ّ أنیة، علّیة االعتبارّی تعاقب بها الشخصیا من العقوبات التً فهرس٢٠ ة الّمادال یف
مع االلتفات باإلبهامات الموجـودة فـی  .ول عقوبتهاها حّان المسائل کلیُکمل بعد، بیلم 

لة وغیـره، ترمـی هـذه الدراسـة تقیـیم ّة والمکمّالقانون فی صعید تطبیق العقوبات األصلی
  .ةّة االعتباریّعقوبات الشخصی
ة، ّة، العقوبــات التبعیــّة، العقوبــات األصــلیّة االعتباریــّالشخــصی :ةسیــ الرئالمفــردات
  .ةّقوبة الشرعیلة، العّالعقوبات المکم

ّقاعدة رد األدل   ةّحدة األمریکیّة فی الوالیات المتّ
  ة المشابهة لها فی إیرانّومقارنتها مع الضمانات اإلجرائی

  
  
  
  
  
  

  مهدی صبوری پور  
  ستاذ مساعد بجامعة الشهید بهشتیأ  
مـة وال ّاط ترد فـی المحکّة التی استعملها الضبّة التی حصلت من غیر الطرق القانونیّدلاأل

ّ بها وهذا الرد ضمانة إجرائیّیستدل یعرف هـذا األمـر وة لرعایة القانون فی تحصیل الدلیل ّ
حدة للتفتیش واالعتقـاالت غیـر ّالتی یعمل بها فی الوالیات المت» ّقاعدة رد األدلة«باسم 
مین ة للمجـرّی إلی عدم إمکان المحکومیـّ العمل بهذه القاعدة قد تؤدّا بأنًالفت. ةّالقانونی

کت المحکمة العلیا فی هـذه الـسنوات ّالخطرین والذی أثار االنتقادات الکثیرة، فقد تحر
 فـی إیـران، نظـر ّا النظام القـانونیّ أم. والتحدید من نطاق هذه القاعدةّاألخیرة نحو الحد

ة ّ من أصول محاکماتها الجزائیـ١٩٠ الة ّمادالل من ّنظرة خاطفة بهذه القاعدة فی البند األو
خـاذ الوکیـل ّهم فـی اتّ المـتّة حـقّإذ یحمی فی هذه الماد.  ش١٣٩٢مصادق علیه عام ال
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ّا وقبـل التطبیـق والعمـل غیـرت فـی التعـدیالت ًبـدأة ّ لم یطبق هذا البند من المادولکن
ّ وحـذفت قاعـدة رد األدلـ١٣٩٤الواردة علی القانون فـی عـام   مـن ٣٨  الة ّوالمـاد .ة منـهّ

إن وة ّات المـشروعة وحفـظ الحقـوق المدنیـّیـّ من قانون رعایـة الحر٩  الة ّالدستور والماد
ّها غیر قاعـدة رد األدلـّ أنّصرحتا بعدم قبول اإلقرار الحاصل من التعذیب إال ة ووجودهمـا ّ

وعلی أسـاس هـذا ال یوجـد . ّفی القوانین لیس بمعنی وجود القاعدة فی القانون اإلیرانی
  .ّ اإلیرانیقوباتع مصداق من القاعدة فی قانون الّأی

  .أصول المحاکمات  ، قواعدّالرد  ة، قاعدةّالدلیل، الضمانة اإلجرائی :ةسی الرئالمفردات

  راتّ من تهریب المخدةتغسیل العائدات الحاصل
  ةّالدولی سناد واألّفی القانون الداخلی

  
  
  
  
  
  

  گنابادی فةّ الحرةّیسالم اإلةستاذ مساعد بجامعأ (اسپورّرضا عب (  
  مشهدی فةّ الحرةّیسالمة اإلستاذ مساعد بجامعأ (ی واعظ طبسیعل (  

شف مصادر کرات هو المنع عن ّب المخدیل العائدات الحاصلة من تهریالغرض من تغس
مـة ی هـذه الجریه إلـّوقـد توجـ. المـشروعة األنـشطة یها فکاستهالبسبب هذه األموال 
ل یفـة لتغـسّان العناصـر المؤلیـهذا المقال ب یّتبنیو. ّیرانیا للقانون اإلً خالفّیالقانون الدول

ب یـل العائـدات الناجمـة مـن تهری وتغسّ مفهومها العامیمة فیاألموال الحاصلة من الجر
ل ی مفهـوم التغـسیق فـیـا الدراسـة والتحقًضیـ أیّتبنـی وّ مفهومها الخـاصیرات فّالمخد

ضع رات ویـّن المخـدیّعـدل المـشرع قـوانیقترح هذا المقال أن ی. زاته وأغراضه وآثارهیوم
نتاجهـا إشراءها ویعها ورات، بّالمخدبجار ّتاالل األموال الحاصلة من یه تغسیّجرم فیا ًقانون
مـة یف حـول القـانون الجـامع لجرّ وجهـات نظـر المؤلـیأتی اًیردها وأخیتوریرها وتصدو

  .راتّالمخدبجار ّتاالل األموال الحاصلة من یتغس
  .سیل األموال، العائدات الحاصلة من الجریمةرات، تغّالمخد :ةسی الرئالمفردات

ّة الهرمیة فی أروبا والتحدیات التی تواجههاّالمصادر الجنائی ّ  
  
  
  
  
  
  

  ّاألمینی محمود روح  
  ستاذ مساعد بجامعة الشهید باهنر فی کرمانأ  
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روبـی بعـد دراسـة المـصادر  القول بالمرحلتین المتمایزتین فی مـصادر القـانون األمکنی
 اًّساسـیأ ًالّة تحـوّ األم ـأنشأ ظهور مفهوم الدولة. ّ األروبیّفة للقانون الجنائیّخذ المؤلوالمآ

فـة للقـانون فـی ّة وأوجب التمییز والفروق العمیقة فـی العناصـر المؤلّفی المصادر القانونی
 ة کواقعّللمصادر القانونی). بعدهوة ّ األمـقبل ظهور مفهوم الدولة (المرحلتین المذکورتین 

، قبل ظهور هذا المفهوم میزاتها التی تمکننا معرفة هذه المرحلة بأحسن وجه من ّخارجی
ّمن جانب آخر یعرف لنـا ماهیـوجانب  ة القـانون الـصالح للتنفیـذ والتطبیـق قبـل ظهـور ّ
ّهذا المقال یرمی إلی دراسـة میـزات القـانون فـی المرحلـة األولـی ثـم یـدرس  .المفهوم

ّیحلل مؤلو ة والذی أنشئ فی ّاألمـ لقانون الحدیث بعد ظهور مفهوم الدولة میزات اوفات ّ
 ّ قانون باسـم القـانون األروبـیّحاد األروبیّوظهر الیوم فی بلدان االت. ّقالب النظام الهرمی

ّوالذی یعمل به ویطبق فی البلدان األروبی وضـعف  .ّا إلـی جنـب القـانون الـداخلیً جنبـّ
نـوع تعاملـه وب من تطبیق هذا القانون الحـدیث ّیث مسب أو القانون الحدّالقانون الداخلی

  .ّی إلی تزلزل النظام الهرمیّ والذی أدّ فی البلدان األروبیّمع القانون الداخلی
، ّ، القــانون الحــدیث، القــانون األروبــیّالهــرم، الــنظم القــانونی :ةسیــ الرئالمفــردات

  .، قانون الشبکةّ، عدم النظم القانونیّالتسلسل اإلداری

  ةّة للشرطة فی استعمال األسلحة الناریّ القانونیالختیاراتا
  )طانیایة إلیران وبرّدراسة مقارنة فی السیاسة الجنائی(

  
  
  
  
  
  

   فراسیابیأعلی  
  ةّة بجامعة أمین للعلوم االنتظامیّعضو الهیأة التدریسی  

ة فـی ّ المهمـ من قبل الشرطة، من الموضـوعاتّة الستعمال السالح الناریّالطرق القانونی
ة تجارب مفیدة فی صعید إجراء التعدیل فی ّنجلیزیللشرطة اإل. ةّمطالعات الحقوق البشری

هذه الدراسـة . ة دراسة هذه التجاربّه من المفید للشرطة اإلیرانیّة، نری أنّإطالقاتها الناری
ا طانیـیبروما هی وجهـة نظـر إیـران : مع منهجها المقارن تسعی أن یجیب عن هذا السؤال

فین ّکثـر المـوظ أ.اسـتعمالهو ّ بالنـسبة إلـی حمـل الـسالح النـاریّفی نظامهمـا القـانونی
ز القـانون ّة وجـوّاتهم الیومیـّ فی عملیّین للشرطة فی إیران یحملون السالح الناریّاإلجرائی

ا بـشرط ًة فی اثنـی عـشر مـوردّاستعمال األسلحة الناری.  ش١٣٧٣المصادق علیه فی عام 
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ّة ویعـین مـوارد الحمـل ّاط الـشرطة األسـلحة الناریـّطانیا ال یحمل ضـبیبروفی . الضرورة
ز استعمال ّاط الشرطة وفی القوانین الراهنة فی بریطانیا یجوّة ضبّواالستعمال من قبل جمعی

ا ًفی نفس الحالـة أیـضو ّالسالح إذا کانت نفس الضابط أو أحد المواطنین فی خطر حال
ی إلـی تـشدید ّ إذا کـان االسـتئذان یـؤدّإلطالق النـار إالیجب الضابط أن یستأذن القائد 

ة یجـب علـیهم أن ال ّة فـی الـشرطة اإلیرانیـّة غیر القانونیـّلتقلیل اإلطالقات الناری .الخطر
ة ّ فی بعض المحافظـات التـی تحـدث فیهـا حـوادث إرهابیـّ أنّ إالّیحملوا السالح الناری

 أن ّه مـن الـضروریّوأنـ. دوا بالـسالحّ الشرطة فیجـوز لهـم أن یـزوّحة ضدّهجمات مسلو
اط أو المـواطنین وال یجـوز فـی التنقیـب وکـشف ّیستعمل السالح فی حفظ أنفس الـضب

  .همینّالجریمة واعتقال المت
  .ةّولیٶل المسّة، تحمّحفظه، األسلحة الناریواستقرار النظم  :ةسی الرئالمفردات
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