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چکيده
شوراي نگهبان ،بهعنوان يگانه مرجع صالح بهمنظور نظارت شرعي بر مصوبات مجلس شوراي
اسالمي ،نقشي بيبديل در صيانت از موازين اسالمي در ساحت تقنين دارد .در اين نوشتار در قالب
مطالعهي موردي ،تالش شده تا فرايند نظارت شوراي نگهبان بر قانون مجازات اسالمي ،بهمنزلهي
برجستهترين قانون کيفري کشور ،از نظر احراز عدم مغايرت با موازين شرعي بررسي شود.
در اين راستا ،از طريق تتبع در سوابق بررسي قانون مجازات اسالمي در اظهار نظرهاي شوراي
نگهبان ،سعي شده تا ضمن ايضاح فتواي معياري که سنجهي اين ارزيابي قرار گرفته است،
چگونگي اين نظارت با رويکردي انتقادي تحليل شود ،تا گامي در راستاي تبيين چگونگي تحقق
اين بعد از نظارت برداشته شود .مطالعهي صورتگرفته حاکي از آن است که مصوبهي کميسيون
قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي اشکاالت متعددي در سنجهي موازين شرعي دارد که
شوراي نگهبان در فرايند نظارتي خود بسياري از موارد مزبور را تذکر داده و گاه در قالبي ابتکاري
با ارائهي راه حلِ رفع مغايرت ،کميسيون را در اصالح صحيح مصوبه ارشاد کرده است.
بهرغم محاسن فراوان عملکرد شورا در نظارت بر قانون ،موارد قابل تأملي نيز در اين فرايند مشهود
است ،از طرفي فتواي معياري که مصوبه با آن سنجيده شده است ،در کليهي مراحل نظارت،
يکسان نبوده ،و در پارهاي موارد ،اشکاالت شرعي گرفتهشده ،جاي تأمل دارد .واکاوي در مرحلهي
بسيار حساس احراز رفع اشکال مصوبه از سوي شورا نيز نشان از آن دارد که گاه کنترل دقيقي بر
اصالحات صورتپذيرفته از سوي کميسيون اعمال نشده است.

کليدواژهها :شوراينگهبان ،نظارت شرعي ،فتواي معيار ،قانون مجازات اسالمي ،قانونگذاري.

* E-mail: r.akrami@qom.ac.ir
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مقدمه
شوراي نگهبان يکي از مهمترين نهادهاي ارکان قانونگذاري در نظام مقدس جمهوري
اسالمي ايران بهشمار ميرود که کارکردهاي مختلفي در عرصههاي گوناگون مانند تفسير قانون
اساسي و نظارت بر انتخابات دارد .يکي از مهمترين رسالتهاي نهاد مزبور در نظارت بر
ساحت تقنين تبلور مييابد ،بهگونهاي که اجازه ندهد احکام مغاير با موازين شريعت مقدس
اسالم يا اصول زرين قانون اساسي ،جامهي قانون به خود گيرند.
پاسداري از احکام اسالم و قانون اساسي ،وظيفهاي بس خطير بر دوش شوراي نگهبان
است که قانونگذار اساسي ،در اصل  19ميثاق ملي ،بر آن صحه گذارده و تأکيد کرده است.
ممنوعيت وضع مقررات مغاير با شرع و قانون اساسي ،بهعنوان تکليف مجلس شوراي اسالمي،
موضوع اصل  ،27تنها در چارچوب تشخيص اعضاي شوراي نگهبان ،به شرح مندرج در اصل
 ،19معنا و مفهوم مييابد.
در نوشتار حاضر ،سعي شده تا فرايند نظارت شرعي شوراي نگهبان بر قانون مجازات اسالمي،
که مورخ  9917/7/99به تأييد شورا رسيده است ،بررسي شود تا ضمن ترسيم چگونگي تطبيق
مقررات با موازين شرعي از سوي شوراي نگهبان ،معيارها و آثار سازندهي اين سازوکار قانوني
نمايان و خألهاي فراروي آن تبيين شود ،و از اين طريق بتوان مسير آينده را براي تحقق مطلوبِ
معماري يک نظام حقوقي اسالمي در کشور هموارتر کرد و انتظار قانونگذار اساسي در ابتناي
مقررات کشور بر موازين اسالمي را که آرمان جامعهي ديني ماست برآورده ساخت .غايتي که به
تصريح اصل  4قانون اساسي ،نيل بدان در گرو ايفاي نقش شوراي نگهبان است.
)
9
(
در اين راستا ،نگارنده با استقصاي سوابق ناظر بر بررسي قانون مجازات اسالمي در
شوراي نگهبان و ايراداتِ شرعي گرفتهشده بر مواد اليحه که به تصويب کميسيون قضايي و
حقوقي مجلس شوراي اسالمي رسيده و بازخورد اين اشکاالت در اصالح اليحه ،تالش کرده
است تا اين فرايند تطبيق را تحليل و ارزيابي کند.
به همين منظور ،در بند نخست مقاله سعي شده منبع فقهياي که بهعنوان سنجهي تطبيق،
معيار نظارت شرعي بر قانون از سوي شورا قرار گرفته است تعيين و در بند دوم مراحل اعمال
اين نظارت تبيين شود.

 .1تعيين فتواي معيار
يکي از بنياديترين مسائل در زمينهي بررسي مطابقت يا مغايرت شرعي قانون به اين نکته
بر ميگردد که از منظر شوراي نگهبان کدام منبع فقهي بهعنوان مالک ارزيابي قانون مطمح نظر
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قرار گرفته است :فتواي مشهور فقها ،فتواي ولي فقيه ،فتواي مورد تسالم فقهاي شوراي نگهبان
يا دستکم منطبق با نظر اکثريت ايشان؟
ايضاح موضوع مذکور ميتواند از يک سو ،زمينهي تفطن به مباني توجيهي ايرادات شورا
بر مصوبات را براي نمايندگان مجلس مهيا کند و از طرف ديگر ،در مراحل تدوين طرحها و
لوايح ،و تصويب آنها در مجلس شوراي اسالمي در آينده ،بهمثابهي يک راهنما مورد توجه
قرار گيرد تا ديگر از همان مراحل نخستين ،رعايت موازين شرعي که وفق اصل  27قانون
اساسي وظيفهي قوهي مقننه شناخته شده ،جامهي عمل به خود پوشد و سبب تسهيل و تسريع
در فرايند قانونگذاري شود.
تتبع در مباني استداللي شوراي نگهبان در سنجش قانون حکايت از روشن نبودن فتواي
معيار دارد .بهگونهاي که در موارد مصرح در اظهار نظرهاي خودِ شورا ،گاهي فتواي حضرت
امام خميني(ره) و گاهي فتواي مقام معظم رهبري بهعنوان محک بررسي شرعي مصوبه تلقي
شده ،و در برخي موارد نيز بدون آنکه تصريح شده باشد ،فتواي ديگري ،که گاهي منطبق بر
نظريهي مشهور و گاهي منطبق بر موضع اقليت است ،ميزان شرعي اين ارزيابي قرار گرفته
است .اما بهطور کلي با فحص در سوابق بررسيهاي شورا ،که مدت زماني معتنابه نيز به درازا
کشيده است ،ميتوان فتواي معيار را در اين فرايند طي دو مرحلهي جداگانه از هم تمييز داد و
نتيجه گرفت که در ارزيابيهاي صورتگرفته تا قبل از تأييد نخستين اليحه در تاريخ
 9911/91/72اغلب در توجيه مغايرتهاي شرعي مصوبهي کميسيون ،به تحريرالوسيله و
فتاواي حضرت امام ارجاع داده شده است ،مداقه در مفاد اظهار نظرهاي مورخ ،9922/91/71
 9921/97/72 ،9921/1/9و  9911/2/79مؤيد اين نظر است.
در مقابل ،در مرحلهي پس از تأييد اوليهي اليحه ،که به عللي ،از انتشار آن جلوگيري و
دگرباره مورد سنجش قرار گرفت ،يعني بعد از تاريخ  ،9911/91/72هيچگاه مصوبهي
کميسيون با مالک فتواي امام خميني(ره) مورد اشکال قرار نگرفته و در موارد مصرح ،تنها
فتواي مقام معظم رهبري ،بهعنوان سنجهي تطبيق ،مورد استشهاد قرار گرفته است .مالحظهي
محتواي اظهار نظرهاي مورخ  9919/99/1 ،9919/9/79و  9917/9/79اين مدعا را مدلل
ميسازد .حتي در برخي موارد که تطابق شرعي مصوبه به مناسبت سازگاري با نظر حضرت
امام در مرحلهي قبل تأييد شده بود ،در مرحلهي دوم ،بهدليل تغاير با فتواي مقام معظم رهبري
مورد اشکال قرار گرفت )7(.بهطور نمونه ،تبصرهي مادهي  791اليحه [تبصرهي مادهي 799
قانون] که مقرر ميداشت «مواردي از قبيل نظريه کارشناس ،معاينه محل ،تحقيقات محلي،
اظهارات مطلع ،گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات ميتواند مستند علم قاضي قرار گيرد»،
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در مرحلهي نخست بهدليل عدم تنافي با فتواي حضرت امام توسط شورا تأييد شد؛( )9اما بعدها
در مورخ  9919/2/9مستند به فتواي مقام معظم رهبري( )4اين اشکال بر ماده وارد شد که «با
توجه به نظر مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) در مورد علم قاضي ،در تبصره ماده ( )791بعد
از عبارت "ساير قرائن و امارات" عبارت "که نوعاً علمآور باشند" اضافه شود» (پژوهشکدهي
شوراي نگهبان.)22 :9917 ،
مواردي نيز در مراحل مزبور بهعنوان مغايرت شرعي مطرح شده ،اما مبنا و مستند شرعي
آنها در اظهار نظر شورا انعکاس نيافته است؛ ممکن است گفته شود اين موارد ناظر بر
احکامي بوده ،که در خصوص آنها بهترتيب طي مراحل اول و دوم ،فتوايي از حضرت امام يا
مقام معظم رهبري ،در دست نبوده و لذا اعضاي شورا براساس برداشت اجتهادي خويش نظر
دادهاند ،در پاسخ بدين احتمال بايد گفت اوالً در مرحلهي دوم که فتواي مقام معظم رهبري،
معيار شرعي بررسي قانون قرار گرفته بود ،در مواردي که از معظمله فتوايي در اختيار نبوده،
شورا ميتوانست از طريق استفتا اين خأل را پر کند ،تا بدين وسيله يکپارچگي قانون حفظ
ميشد )5(.ثانياً در بسياري از موارد ،چه در مرحلهي اول و چه در مرحلهي دوم ،بهترتيب از
حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري در موضوعات مطروحه فتوا در دسترس بوده ،و
اتفاقاً شورا همسو با همان فتوا بر مصوبه اشکال گرفته بود ،بيآنکه بر آن استناد و احتجاج کند،
که ارجاع به اين فتاوا ميتوانست براي جاري ساختن اسلوبي واحد در شاکلهي استشکال
شرعي بر مصوبه مفيد فايده باشد.
بهطور نمونه ،در مادهي  749مصوبهي کميسيون هفتادوپنج ضربه شالق و تبعيد از سه ماه تا
يکسال بهعنوان حد قوادي براي مردان پيشبيني شده بود ،شورا در اظهار نظر مورخ
 9922/91/71بر اين ماده اينگونه ايراد گرفته بود که «در ماده 749حکم به تبعيد بايد براي بار
دوم و مدت آن بايد با نظر حاکم باشد و بيش از يکسال نباشد ،بنابراين ماده مذکور از اين
جهت اشکال شرعي دارد» (پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)22 :9917 ،در نظر شورا سه نکته
الزمالرعايه دانسته شده است :اوالً ثبوت حکم به تبعيد در مرتبهي دوم ارتکاب ،موضعي که مباين
قول مشهور فقهي است (عالمه حلي9499 ،ق[ب] ،ج )717 :1؛( )9ثانياً وابستگي تعيين مدت
تبعيد به صالحديد قاضي ،که برخي فقها در مخالفت با آن ،دورهي تبعيد را تا هنگام توبه محکوم
دانستهاند (ابنفهد حلي9412 ،ق ،ج 94 :5؛ نجفي9414 ،ق ،ج 419 :49؛ موسوي گلپايگاني،
9497ق ،ج )911 :7؛ ثالثاً تحديد حداکثر زمانِ تبعيد به يکسال ،قولي که بهرغم پذيرش از سوي
برخي قدما (ابنادريس حلي ،9491 ،ج)455 :9؛ مخالفت بسياري از فقها را به دنبال داشته است
(محقق حلي ،9497 ،ج994 :9؛ طباطبايي9492 ،ق ،ج  .)72 :99براساس توضيحات ،مشخص
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ميشود که برخي از فرازهاي پيشنهاد شورا در زمينهي مقررهي مبحوثعنه ،نقطهي مقابل شهرت
فتوايي شکلگرفته قرار دارند ،اما دقيقاً نظر شورا در راستاي تطابق ماده با فتواي حضرت امام در
تحريرالوسيله بوده است ،امام در آنجا ميفرمايند :قواد از شهر خود به جاي ديگر تبعيد شده و
أحوط ثبوت اين حکم در مرتبهي دوم است ،و بعيد نيست که مدت نفي موکول به تشخيص
حاکم باشد (موسوي خميني ،بيتا ،ج .)429 :7
اتفاقاً در مرحلهي دوم نيز مواردي قابل اصطياد بود که مصوبه بهدليل مغايرت با فتواي مقام
معظم رهبري مورد ايراد واقع شده است ،بدون آنکه به مستند آن تصريح شود .بهطور مثال در
اظهار نظر مورخ  9919/9/79بر بند «ب» مادهي  722مصوبهي کميسيون [مادهي  711قانون]
که بهصورت مطلق ارتکاب کاري را که نوعاً سبب جنايت شده ،موجب عمدي تلقي شدنِ
جنايت ميدانست ،اين ايراد وارد شده بود که «اطالق بند (ب) ماده ( )722نسبت به مواردي
که مرتکب در زمان ارتکاب عمل متوجه يا آگاه نبوده که آن کار موجب جنايت ميشود خالف
شرع است ،چنانچه در انتهاي اين بند عبارت زير اضافه شود اشکال رفع ميگردد ...« :ولي آگاه
و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنايت يا نظير آن ميشود» .مضافاً به اينکه
تبصرههاي ( )7و ( )9اين ماده نيز مبنياً بر اين امر بايد اصالح شوند» (پژوهشکدهي شوراي
نگهبان .)12 :9917 ،اشکال مذکور دقيقاً همجهت با ديدگاه مقام معظم رهبري مبني بر عمدي
نبودن قتل ناشي از رفتار غالباً کشنده در فرض جهل مرتکب به خصيصهي نوعاً کشندگي اقدام
است ،که در درس خارج فقه بيان فرمودهاند (حسيني خامنهاي.)9922 :
نکتهي بسيار تأملبرانگيز در فرايند نظارت شرعي بر قانون آن بوده که بهرغم آنکه حسب
مراحل دوگانه ،فتواي حضرت امام خميني يا مقام معظم رهبري بهعنوان مالک احراز تطابق يا تغاير
شرعي مصوبه در نظر گرفته شده بود ،بعضاً شورا در نظارت خود در همان مقطع زماني ،مقررات
منطبق بر فتواي معيار را با مالکي متفاوت سنجيده بود؛ امري که چندان توجيهپذير نيست .در ادامه
مواردي از اين حالت تشريح ميشود تا از اين طريق ابعاد نقد حاضر وضوح بيشتري يابد.
نمونهي مرحلهي نخست .در مرحلهي اول که اصوالً فتواي معيار بر مدار نظر حضرت امام
خميني بوده و شورا بيش از پنجاه اشکال را صريحاً براساس فتواي ايشان بنيان نهاده بود،
گاهي مصوبهي همسو با فتواي امام خالف شرع تلقي شده و تصحيح آن از کميسيون مطالبه
شده بود .براي مثال مادهي  411مصوبه [مادهي  415قانون] اشعار ميداشت «هر گاه پزشک در
معالجاتي که انجام ميدهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد ،ضامن ديه و خسارت است ،مگر
آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکي و موازين فني بوده و قبل از اقدام به معالجه از مريض
برائت گرفته باشد .»...اين مقرره منطبق با فتواي حضرت امام است( )2که معتقدند اگر بيمار يا
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ولي او به پزشکي که از نظر علمي حاذق بوده و در عمل نيز خبره باشد ،اجازهي طبابت دهد و
در اثر معالجه جنايتي بر بيمار وارد شود ،قول قويتر ضمان طبيب است (موسوي خميني،
بيتا ،ج  .)591 :7با وجود اين ،شوراي نگهبان در اظهار نظر مورخ  9921/1/9درحاليکه موارد
متعددي از مصوبه را با تصريح بر مغايرت با فتواي حضرت امام خالف شرع دانسته بود ،در
مورد اين ماده اعالن داشته «[در ماده ( ])411از اين جهت که ضمان طبيب در صورت عدم
قصور و تقصير در علم و عمل ،در فرض عدم اخذ برائت ،ثابت ميماند ،خالف موازين شرع
شناخته شد» (پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)951 :9917 ،اشکالي که در نهايت سبب اصالح
مصوبه و الحاق تبصرهاي با اين مضمون شد که «در صورت عدم قصور يا تقصير پزشک در
علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد ،هرچند برائت أخذ نکرده باشد» .موضعي که
هماهنگ با قول شاذي از ابنادريس حلي بوده (ابنادريس حلي9491 ،ق ،ج  ،)929 :9که
بسياري از فقها ادعاي اجماع (ابنزهره حلبي9492 ،ق )499-491 :و اتفاقنظر (محقق حلي،
9497ق ،ج  )2()479 :9بر خالف آن را کردهاند.
نمونهي مرحلهي دوم .در مرحلهي دوم ،که اساس ارزيابي اليحه از نظر شرعي بودن بر
سنجهي فتواي مقام معظم رهبري استقرار يافته بود ،برخي موادِ هماهنگ با فتواي ايشان،
خالف شرع دانسته شدند .براي مثال ،در اظهار نظر مورخ  9919/9/79بهرغم اينکه شورا
اشکاالت متعددي را بهواسطهي مغايرت با فتواي مقام معظم رهبري بر مصوبه وارد کرده و
خواستار اصالح آنها شده بود )1(،در همين اظهار نظر برخي مواد منطبق با فتواي معظمله را
تحت عنوان خالف شرع ،مورد اشکال قرار داده تا تغيير يابند .در بند  79از همين اظهار نظر بر
عموم مادهي [ 919مادهي  919قانون] مشعر بر انتفاي قصاص در جنايات عمدي بر جنين ايراد
شده بود (پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)919 :9917 ،ديدگاهي که مطابق فتواي مقام معظم
رهبري تحرير يافته بود )91(،اما شورا تغيير آن را وفق موضع فقهي متفاوت پيشنهاد کرد .اين
شيوهي نظارت ،ضمن آنکه موجب فرو رفتن منبع فقهي قانون در هالهاي از ابهام ميشود،
سبب خواهد شد مجلس نيز نتواند از ابتدا نقش خود را در تصويب مقررات منطبق با موازين
شرعي ايفا کند و دچار نوعي تحير در تشخيص فتواي معيار شود.
عدم حاکميت منبع فقهي واحد در نظارت شرعي بر قانون ،خود موجب بروز اين شبهه
ميشود که در وضعيتي که شورا ملتزم به جاري ساختن گفتمان فقهي معيني نبوده و از صالحيت
گزينشي گستردهاي در عرصهي مواضع مختلف برخوردار است ،بهنحوي که حتي در مواردي
اقوال شاذ و در تضاد با فتواي معيار را بهعنوان مبناي قانوني توصيف کرده است ،که اتفاقاً چنين
رويکردي ،چنانچه در راستاي اتخاذ ديدگاههاي متناسب با مقتضيات اجتماعي بهکار گرفته شود،
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ميتواند توجيه نيز بيابد ،چرا در ساير موارد از اين خطمشي تبعيت نکرده است .بهطور نمونه،
اشکاالت متعددي بر مصوبهي کميسيون ،در راستاي فتاواي حضرت امام خميني (مرکز تحقيقات
قوهي قضاييه )74 :9922 ،و مقام معظم رهبري (مؤسسهي آموزشي و پژوهشي قضا:9911 ،
 )977-979از نظر مغايرت شرعي تدارک هزينههاي درماني و ساير خسارات مازاد بر ديه گرفته
شده است (پژوهشکدهي شوراي نگهبان ،)954 ،959 ،949 ،941 ،971 :9917 ،درحاليکه
بسياري از فقهاي معاصر مانند حضرات آيات مکارم شيرازي (مکارم شيرازي9472 ،ق ،ج ،)912 :9
نوري همداني ،مظاهري ،موسوي اردبيلي ،گرامي ،عميد زنجاني (مرکز تحقيقات قوهي قضاييه،
 ،)75-9 :9922يزدي (يزدي )21 :9921 ،معتقدند که جاني بايد هزينههاي مزبور را نيز جبران کند،
و بر اين نظريه ادلهي متعدد فقهي اقامه شده است (مرعشي شوشتري ،9929 ،ج )919-922 :9؛
موضعي که به نظر ،با توجه به مخارج باالي درماني ،در قياس با نرخ ديهي اعالمي ساليانه از
سوي قوهي قضاييه ،با شرايط کنوني جامعه همخواني بيشتري دارد ،اما شورا اين موضع مستظهر
به پشتوانهي فقهي باال را بهدليل مغايرت شرعي نپذيرفت.

 .2مراحل احراز تطبيق مصوبه با فتواي معيار
پس از شناسايي گفتمان فقهياي که مالک نظارت شرعي بر قانون بوده است ،در اين
بخش ،عملکرد شوراي نگهبان در ارزيابي مذکور ،بهترتيب در مراحلي مجزا به شرح احراز
موارد مغايرت شرعي (بند  ،)7-9بيان محتواي مصداق مغايرت شرعي (بند  ،)7-7بيان طريق
رفع مغايرت شرعي (بند  )9-7و در نهايت احراز اصالح موارد مغايرت شرعي (بند )4-7
بررسي شده است.

 .1-2احراز مصاديق مغايرت شرعي
در نخستين گام از مسير نظارت شرعي شورا بر مصوبهي مجلس ،ميبايست در فرصت
مقررشدهي قانوني ،با استخراج مواردي از مصوبه که خالف موازين شرعي ،بهنحو منعکس در
فتواي معيار ،است ،از تأييد آنها اجتناب و اعالم مغايرت کند.
در اين راستا ،شايسته بود ماهيت اظهار نظر شورا در اين موارد ،متناسب با نوع مغايرت به
عمل ميآمد؛ به اين تقرير که در خصوص مصوبات مغاير با اقوال مجمعٌعليه ،يا ديدگاههايي که
نظر مخالف ،از چنان شذوذ و ضعفِ مباني استداللي برخوردار است که مورد اعتنا قاطبهي فقها
قرار نگرفته است ،از اصطالح «خالف شرع» استفاده شود .اما از بهکارگيري اين تعبير در موارد
مبتني بر رأي فقهي معتبر ،هرچند از شهرت نيز برخوردار نباشد ،احتراز شود .در چنين حاالتي
سزاوار بود اظهار نظر شورا مشعر بر مغايرت آن با فتواي معيار و نه شرع باشد .شوراي نگهبان،
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بهدرستي در برخي موارد اين نکته را لحاظ کرده )99(،اما در بسياري از اشکاالت ،مقررات
تصويبشده را با عنوان قابل نقد «خالف شرع» مورد ايراد قرار داده ،درحاليکه اتفاقاً گاه ديدگاهِ
مورد ابتناي مصوبهي کميسيون ،اجماعي يا منطبق با نظرگاه مشهور بوده ،با وجود اين خالف
شرع قلمداد شده است؛ قضاوتي که قدري جاي درنگ دارد.
در اين قدم از فرايند نظارت ميبايست با پرهيز از جزئينگري ،در خصوص هر مغايرت
شرعي ،کليتِ مصوبه ،در نگاهي کالن مورد مالحظه قرار ميگرفت ،تا از اين طريق ضمن
حفظ انسجام دروني قانون ،از بقاي اشکال وارده در ساير اجزاي قانون جلوگيري شود .اين
ضابطه ،بهنحو مطلوبي در نظارت بر اليحه رعايت نشده است .بهطور مثال شوراي نگهبان ،در
اظهار نظر مورخ  9922/91/71تالش کرد تا شمول برخي نهادها مانند تخفيف قضايي مجازات
يا مرور زمان را نسبت به تعزيرات منصوص شرعي منع کند ،ليکن اين نگرش در تمامي
مصوبه انعکاس نيافت؛ درحاليکه در بند  92اظهار نظر تسري مرور زمان تعقيب و صدور
حکم موضوع مادهي  914مصوبه [مادهي  915قانون] ،به تعزيرات منصوص مورد اشکال قرار
گرفت (پژوهشکدهي شوراي نگهبان ،)54 :9917 ،ولي همين ايراد نسبت به مرور زمان اجراي
مجازات ،موضوع مادهي  919مصوبه [مادهي  912قانون] ،وارد نشد .در خصوص نهاد تخفيف
قضايي نيز ،شمول آن بر جرايم مستوجب تعزير منصوص ارتکابي از سوي اطفال و نوجوانان
موضوع مادهي  19مصوبه [مادهي  19قانون] مورد اشکال واقع شده (پژوهشکدهي شوراي
نگهبان ،)59 :9917 ،اما چنين ايرادي در خصوص تخفيف قضايي تعزير منصوص بزهکاران
بزرگسال موضوع مادهي  99مصوبه [مادهي ( )92قانون] مطرح نشد.
به هر تقدير ،بررسي مصوبهي کميسيون ،حکايت از وجود مقررات مغاير شرع فراواني
داشت ،که اگر نظارت شورا در اين راستا صورت نميپذيرفت ،اين موارد در قالب قانوني به
مرحلهي اجرا در ميآمدند؛ امري که بيگمان در ساختار نظام حقوقي کشور توجيهشدني
نيست .با وجود اين ،هدف مزبور ،بهطور کامل در خصوص قانون محقق نشده است و برخي
مالحظات در خصوص آن وجود دارد ،که ميتوان آنها را در دو عرصه از هم تفکيک کرد.

 .1-1-2اشکال شرعي بر مقررات غيرمغاير
گاهي بدون آنکه مصوبهي کميسيون منافاتي با شرع داشته باشد ،مورد اشکال قرار گرفته،
که طبعاً پيامد چنين اقدامي يا به اصالح نادرست مصوبه انجاميده( )97يا در نهايت به عدول از
ايراد منجر شده است)99(.
برخورد شورا با مادهي  929مصوبه پيرامون استيفاي قصاص در حالت شرکت در جنايت،
نمونهي روشني از انصراف شورا از اشکال خويش ،پس از طي يک فرايند غيرضروري است.
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مبحوثعنه «در موارد شرکت در جنايت عمدي ،حسب مورد ،مجنيعليه يا وليدم
ُ
حسب ماده
مي تواند يکي از شرکاء در جنايت عمدي را قصاص کند و ديگران بايد فوراً سهم خود از ديه
را به قصاصشونده بپردازند ،و يا اينکه همهي شريکان يا بيش از يکي از آنان را قصاص کند،
مشروط بر اينکه ديهي مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص ،به قصاصشوندگان
بپردازد .اگر قصاصشوندگان همه شريکان نباشند ،هر يک از شريکان که قصاص نميشود نيز
بايد سهم خود از ديهي جنايت را بپردازد» ،مطابق تبصرهي اين ماده نيز «اگر مجنيعليه يا
ولي دم ،خواهان قصاص برخي از شريکان باشد و از حق خود نسبت به برخي ديگر مجاني
گذشت کرده يا با آنان مصالحه نموده باشد ،درصورتيکه ديهي قصاصشوندگان ،بيش از سهم
جنايتشان باشد ،بايد پيش از قصاص ،مازاد ديهي آنان را به قصاصشوندگان بپردازد» .در اظهار
نظر مورخ  9922/91/71بر اين ماده اشکال گرفته شد که «در ماده ( )924و تبصره آن ،مقصود
از سهم جنايت هر يک از شرکاء بايد روشن شود تا اظهار نظر گردد (در اين خصوص ر.ک:
مسئلهي  45القول في الواجب از کتاب قصاص تحريرالوسيله)» (پژوهشکدهي شوراي نگهبان،
 )94(.)991 :9917اين در حالي است که مصوبه هيچ تعارض معناداري با فتواي حضرت امام در
تحريرالوسيله نداشته و اساساً متن مصوبه نيز ايرادي ندارد ،ازاينرو کميسيون در اصالحات
انجامگرفته در  9911/5/7بهدرستي اظهار کرد که «به نظر کميسيون در ماده ( )924ابهامي ديده
نشد» (پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)991 :9917 ،اما شورا بار ديگر بر موضع سابق خود در
اظهار نظر مورخ  9911/2/79اصرار ورزيد؛ در پي آن کميسيون ناگزير از آن شد تا در
اصالحات  9911/1/72در تبصرهي ماده ،بيشتر بودن سهم شريک در جنايت را ناظر بر حالتي
بداند که صاحب حق قصاص ساير شرکا را بخشيده يا با آنها مصالحه کرده است ،امري که
اشکال آن مستغني از استدالل است ،زيرا مازاد بودن سهم شريک در جنايت متأثر از استناد
بخشي از جنايت به ساير شرکا و تفاوت ديهي جاني با مجنيعليه است .ازاينرو شورا در بند
 91اظهار نظر مورخ  9919/9/79حذف تغيير جديد را خواست و در نهايت ،ماده را با همان
ترتيبي که در مصوبهي اوليه آمده بود تأييد کرد (پژوهشکدهي شوراي نگهبان.)991 :9917 ،
مادهي  499مصوبه [مادهي  499قانون] در مورد مسئول پرداخت ديهي خطاي محض ،نيز
شاهد ديگري از سنخ ايراداتي است که اساساً وارد نبوده ،با اين حال بهگونهاي تغيير يافته که
دربردارندهي همان محتواي اوليه است .مطابق اين ماده «ديه خطاي محض درصورتيکه
جنايت با اقرار مرتکب ،يا نکول او از سوگند ،يا نکول او از قسامه ثابت شود ،به عهده خود
مرتکب است و در غير اين صورت ،عاقله بايد آن را پرداخت کند» .در اظهار نظر مورخ
 21/1/9در مورد مادهي اخير بيان شده بود که «آيا نکول از سوگند مثبت جنايت است يا خير؟
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ابهام دارد ،پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد» (پژوهشکدهي شوراي نگهبان:9917 ،
 .)947ايراد ابهام در حالي گرفته شده که ماده بهصراحت قابليت اثباتي جنايت در حالت نکول
از سوگند را پذيرفته ،ازاينرو اشکالي متوجه آن نيست ،ازاينرو کميسيون اين بخش از ماده را
در جلسهي  9911/1/72حذف و مقرر کرد «ديه خطاي محض درصورتيکه جنايت با اقرار
مرتکب ثابت شود ،بر عهده خود مرتکب است» .متعاقباً در اظهار نظر  9919/9/79از کميسيون
خواسته شد که متن ماده را مطابق مادهي  915قانون مجازات اسالمي مصوب  9921اصالح
کند (پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)947 :9917 ،در اين راستا در نهايت ماده اينگونه تأييد
شد« :در جنايت خطاي محض درصورتيکه جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود،
پرداخت ديه بر عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب يا نکول او از سوگند يا قسامه ثابت
شد بر عهده خود او است» .مقايسهي متن نهايي مورد تأييد شورا با مصوبهي اوليه حکايت از
عدم ورود اشکال از ابتدا دارد.

 .2-1-2عدم اشکال شرعي بر مقررات مغاير
وجود مغايرت شرعي در مصوبهي کميسيون و مورد اشکال قرار نگرفتن آن ،و در نهايت
همراه شدن با تأييد شورا را ميتوان به اين دسته از ايرادات افزود.
توضيح آنکه يکي از قواعد تنصيصي فقه جزايي ناظر بر ضرورتِ کمتر بودن ميزان تعزير
از حد است ،فارغ از اقوال مختلفِ ناظر بر نوع حدي ،که تعزير ميبايست از آن کمتر
باشد )95(،حداکثر ميزان تعزيري که ميتوان براي آن محمل فقهي يافت ،نودونه ضربه است)99(،
که قاضي بهمنظور تفريد مجازات در بازهي حداقل تا حداکثرِ مذکور ،مؤلفههاي متعددي مانند
انگيزهي بزهکار ،شيوهي اقدام ارتکابي و نظاير آنها را در نظر ميگيرد ،اما در هر صورت
اجازهي تجاوز از اين حداکثر را ندارد .يکي از اين مؤلفهها سابقه و پيشينهي کيفري مرتکب
است .اين در حالي است که اطالقِ مادهي  992قانون مجازات اسالمي ،به دادگاه اجازه داده که
اگر مثالً کسي مرتکب جرايم موضوع مادهي  512يا مادهي  992کتاب تعزيرات شود ،صرفاً
بهدليل داشتن سابقهي محکوميت مؤثر کيفري ،بهترتيب تا يکصدويازده و يکصدوچهل هشت
ضربه شالق محکوم کند؛ امري که مغايرت شرعي آن کامالً آشکار است.

 .2-2چگونگي بيان مصاديق مغايرت شرعي
يکي از مسائل مطلوب در نظارت شرعي بر مصوبات مجلس آن است که پس از احراز
مغايرت ،با صراحت اشکال وارده مشخص شده و مبناي آن بيان شود .مطابق مادهي 925
آييننامهي داخلي مجلس «شوراي نگهبان ،در صورت رد مصوبات مجلس ،مؤظف است علت
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رد را صريحاً به مجلس گزارش نمايد».
در اظهار نظرهاي شوراي نگهبان در خصوص قانون ،در موارد بسياري بهخوبي مصداق
دقيق مغايرت و نيز مستند شرعي آن (حکم يا ضابطهي شرعي منقوض) تصريح شده است.
ليکن در برخي موارد اين مهم چندان در متن اظهار نظرهاي شورا انعکاس نيافته است که در
ادامه بررسي خواهند شد.

 .1-2-2عدم ايضاح مصداق مغايرت و مستند آن
گاهي اساساً در اظهار نظرهاي شورا نه محتواي مصداق مغاير و نه مستند مغايرت،
هيچکدام بازتابي ندارند .در زير به چند نمونه در اين خصوص اشاره ميشود:
نمونهي (الف) .در اظهار نظر مورخ  9922/91/71نسبت به مادهي [ 991مادهي 941
قانون]که مصوب شده بود «مسؤوليت کيفري ،تنها زماني محقق است که فرد حين ارتکاب
جرم ،عاقل ،بالغ و مختار باشد» ،اين ايراد گرفته شده بود که «عموم ماده ( ،)991خالف
موازين شرع شناخته شد» (پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)95 :9917 ،در اينجا اوالً معلوم
نيست که منظور از مغايرت شرعي عموم ماده ،نسبت به کداميک از قيود عقل ،بلوغ يا اختيار،
يا هر سه مورد است ،و از طرفي نسبت به کدام جرايم؛( )92درحاليکه نظر شورا صرفاً بهدليل
احتراز از التزام به قيد اختيار ،آن هم فقط در جرم قتل بوده ،که ميتوانست بهطور شفاف به
مصداقي که نبايد مشمول اين عموم قرار گيرد ،تصريح کند؛ ثانياً مستند شرعي تغاير نيز تعيين
نشده است ،چه اينکه حتي در خصوص مجوز نبودن اکراه براي قتل ،بين فقها اتفاق نظر وجود
ندارد ،زيرا در کنار قول مشهور که ادعاي اجماع نيز بر آن شده (خوانساري9415 ،ق ،ج :2
 ،)929اقليتي نيز قائل به رافعيت اکراه در مسئوليت کيفري قائلاند (موسوي خويي9477 ،ق ،ج
94 :47؛ فياض کابلي ،بيتا ،ج 971 :9؛ مرعشي شوشتري ،9929 ،ج  ،)974 :9ازاينرو مناسب
بود به مستند نيز اشاره ميشد.
نمونهي (ب) .در اظهار نظر مورخ  9922/91/71پيرامون تبصرهي مادهي [ 722مادهي  729قانون]
که اشعار ميداشت «سرقت پدر يا جد پدري از فرزند يا نوه خود جرم نيست» ،اشکال شده
بود که «اطالق تبصره ماده ( ،)722خالف موازين شرع شناخته شد» (پژوهشکدهي شوراي
نگهبان .)14 :9917 ،صرفنظر از آنکه مستند شرعي اشکال در اظهار نظر مذکور به سکوت
برگزار شده ،محتواي ايراد نيز روشن نيست و متعلق واژهي «اطالق» که منافي شرع شناخته
شده ،محل ابهام است ،که آيا به جرم يا سرقت بر ميگردد ،يا به پدر يا جد پدري؛ چه اگر به جرم
و سرقت برگردد ،ممکن است اينطور تفسير شود که منظور شورا آن بوده که ارتکاب هر سرقتي
از سوي والد فاقد عنوان مجرمانه نيست؟ موضعي که ممکن است در راستاي اين نگرش
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تحليل شود که مشهور فقها قائل به تحديد جواز اخذ مال فرزند به پدر نيازمند شدهاند
(حسيني عاملي9491 ،ق ،ج  ،)492 :97که بر اين مبنا در اين موارد صرفاً حد ثابت نميشود
(فاضل لنکراني9477 ،ق )92(،)412 :اما بردن مال فرزند توسط پدر ممنوع و مشمول اطالقات
سرقت تعزيري خواهد بود (مقتدايي)9922 :؛ درحاليکه اگر بهطور مطلق قائل به اباحهي هر
گونه اخذ مال از فرزند توسط پدر شويم (شيخ صدوق9495 ،ق )91(،)929 :ديگر هر ربايشي
توسط پدر فاقد وصف مجرمانه خواهد شد؛ چنانکه حتي برخي اساساً از نظر شرعي عنوان
سارق را بر پدر قابل اطالق نميدانند (مرعشي نجفي9474 ،ق ،)14 :و صريحاً تعزير پدر را
منتفي دانستهاند (مکارم شيرازي9472 ،ق ،ج  )71(.)929 :9اگر متعلق «اطالق» به پدر و جد
پدري برگردد ،ممکن است مقصود شورا انصراف حکم جرم نبودن سرقت پدر و جد پدري از
موارد رابطهي نسب غيرشرعي دانسته شود .در هر صورت عدم وضوح در تبيين مصداق
مغايرت سبب شد کميسيون قضايي اصل تبصره را حذف کند ،مسئلهاي که ممکن است
موجب شود دادگاهها در موارد سرقت از مال فرزند ،حتي در فرض نيازمندي پدر ،بهدليل
اطالقات مقررات ناظر بر سرقت تعزيري ،حکم به مجازات دهند ،امري که بهدليل اجماع فقهي
مبني بر جواز چنين اخذِ مالي از سوي پدر ،توجيهبردار نخواهد بود.

 .2-2-2بيان مستند مغايرت و عدم تعيين مصداق آن
در برخي موارد با اينکه مستند مغايرت شرعي مصوبه مشخص شده ،نوع اشکال دقيقاَ
توصيف نشده است ،که همين امر سبب شده است کميسيون قضايي نتواند بهمنظور شورا پي
ببرد و اشکال را مرتفع کند.
مادهي  429از مصوبه [مادهي  422قانون] نمونهاي از اين موارد است که اشعار ميداشت
«در موارد علم اجمالي به ارتکاب جنايت توسط يک نفر از دو يا چند نفر معين ،چنانچه تعيين
مرتکب ممکن نباشد ،در صورت حصول لوث ،صاحب حق ميتواند از متهمين مطالبه قسامه و
در صورت عدم لوث مطالبه سوگند نمايد ،درصورتيکه همگي ،حسب مورد قسامه اقامه کرده
يا سوگند ياد نمايند ،ديه بهطور مساوي توسط آنان پرداخت خواهد شد» .شوراي نگهبان در
بند  99اظهار نظر مورخ  9921/1/9در خصوص اين ماده بيان داشته بود «در ماده ( )429با
توجه به فتواي مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) ديه بايد از بيتالمال داده شود ،بنابراين الزم
است اين ماده اصالح گردد» (پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)945 :9917 ،در اين اشکال،
مستند نقد وارده بر مصوبه بيان شده ،اما اينکه پرداخت ديه از بيتالمال ،ناظر بر حالت وجود
لوث است يا فقدان آن ،يا هر دو صورت؛ و آيا شامل هر جنايتي اعم از بر نفس يا مادون نفس
است يا برخي از مصاديق ،دقيقاً معين نشده است .نتيجهي اين ابهام آن شد که متعاقباً
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کميسيون ،به اين تصور که ثبوت پرداخت ديه ناظر بر حالت لوث ،و آن هم در کليهي مصاديق
جتايات است ،ماده را اينگونه اصالح کرد «در موارد علم اجمالي به ارتکاب جنايت توسط
يک نفر از دو يا چند نفر معين ،چنانچه تعيين مرتکب ممکن نباشد ،درصورت حصول لوث،
ديه از بيتالمال پرداخت ميشود» .اين در حالي است که در فرض وجود لوث ،از طريق
قسامه تعيين تکليف ميشود و نوبت به مسئوليت بيتالمال نميرسد ،و از نظر مقام معظم
رهبري مسئوليت بيتالمال در موارد فقدان لوث نيز محدود به جنايت عليه نفس است ،اموري
که مصوبهي اصالحي دقيقاً خالف آن تنظيم شدهاند ،ازاينرو مجدداً در اظهار نظر مورخ
 9919/9/79با ايراد روبهرو شده که در مادهي  ،424شمول اطالق پرداخت ديه از بيتالمال به
غير قتل ،خالف فتواي مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) است ،بايد اين ماده اصالح شود ،لذا
خود شورا تصحيح ماده را به شکل زير پيشنهاد ميدهد که «در موارد علم اجمالي به ارتکاب
جنايت ،توسط يک نفر از دو يا چند نفر معين ،در صورت وجود لوث بر برخي از اطراف علم
اجمالي ،طبق مواد قسامه در اين باب عمل ميشود ،و در صورت عدم وجود لوث ،صاحب
حق ميتواند از متهمين مطالبه سوگند کند اگر همگي سوگند ياد کنند در خصوص قتل ديه از
بيتالمال پرداخت ميشود و در غير قتل ،ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت ميشود»
(پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)945 :9917 ،مسئلهاي که اگر در همان وهلهي نخست ماهيت
مغايرت دقيقاً تبيين ميشد ،فرايند را طوالني نميکرد.
شايان ذکر است که گاه مصداق مغايرت مطرح شده ،اما بهدليل سهو در تبيين آن ،اشکال
بهدرستي انعکاس نيافته است .بهطور مثال مادهي  411از مصوبه [مادهي  911قانون] مقرر
ميداشت «اگر عضو مورد جنايت ،زائد باشد و مرتکب ،عضو زائد مشابه نداشته باشد ،به
پرداخت ديه محکوم ميشود» .شوراي نگهبان در بند  24از اظهار نظر مورخ  9922/91/71در
مورد اين ماده بيان کرد «در ماده ( )411پرداخت ديه ،خالف موازين شرع است ،بايد
خسارتها را حاکم معيّن کند( .به مسئلهي  4ذيل الثامن من المقصد الثاني في الجنايه
تحريرالوسيله توجه شود)« (پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)972 :9917 ،در اين اظهار نظر،
شورا با استناد به فتواي حضرت امام حکم بر ثبوت ديهي از بين بردن عضو زائد و غير اصلي
را خالف شرع دانست و قائل به تعيين خسارت توسط حاکم شد ،اين در حالي است که
حضرت امام معتقدند در چنين مواردي که جنايت ارتکابي موجب ايراد نقص ،در معناي
خاص خود ،در مجنيعليه نميشود ،مجراي حکومت خواهد بود ،و جالب آنکه تأکيد
ميفرمايند که اين حکومت ،در معنايي غير از مفهوم اصطالحي مرادف ارشاست ،و منظور از
آن ثبوت صالحيتِ اصدار حکم و تصميمگيري براي قاضي بهنحوي است که اختالف
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پيشآمده را فيصله دهد ،که ميتواند از طريق دستور مصالحه به طرفين و حتي تعزير جاني
محقق شود (موسوي خميني ،بيتا ،ج  )79(.)519 :7ازاينرو حصر مفهوم حکومت در حکم به
خسارت در نظر شوراي نگهبان ،و تأييد معادلسازي آن با ارش ،به شرحي که در اصالحات
نهايي ماده منعکس شد ،مباين فتوايي است که مستند اعالم مغايرت شرعي ماده قرار گرفت.

 .3-2بيان طريق رفع مغايرت شرعي
يکي از محاسن عملکرد شوراي نگهبان ،در نظارت شرعي اليحه ،به ارائهي طريق به
کميسيون قضايي و حقوقي مجلس براي چگونگي رفع اشکال مصوبه بر ميگردد .امري که با
توجه به اينکه ممکن است ضرورتاً نمايندگان محترم مجلس احاطهي فقهي بر مسائل نداشته
باشند ،عاملي مهم در ارشاد ايشان براي اصالح مصوبه خواهد بود.
ضرورت اين مطلب با مداقه در سوابق اليحه روشنتر خواهد شد .چه اينکه در بسياري از
موارد که شورا در اظهار نظر خويش نحوهي رفع اشکال را تبيين نکرده ،کميسيون نتوانسته به
حاقِ اشکال پي ببرد و ازاينرو مصوبه بهدرستي تصحيح نشده و مجدداً همان مسئله مورد ايراد
قرار گرفته است)77(.
گفتني است که در بسياري از مواردِ عدم تأمين نظر شوراي نگهبان در اصالحات کميسيون،
خود شورا چگونگي تصحيح عبارتي مواد را پيشنهاد کرده که متعاقب آن اشکال برطرف
ميشده است)79(.
با وجود اين ،در برخي موارد که شورا در خصوص چگونگي اصالح مصوبه به کميسيون
راهکار داده ،بين مبناي اشکال وارده و نحوهي رفع مغايرتِ پيشنهادي چندان هماهنگي
مشاهده نميشود که در زير به ذکر چند نمونه از اين موارد بسنده ميشود.
نمونهي (الف) .مادهي  421از مصوبهي کميسيون [مادهي  425قانون] اشعار ميداشت
«هرگاه محکوم به قصاص عضو يا تعزير يا حدِ غيرمستوجبِ سلبِ حيات ،در اثر اجراء مجازات
کشته شود يا صدمهاي بيش از مجازات مورد حکم به او وارد شود ،چنانچه قتل يا صدمه ،عمدي
يا مستند به تقصير باشد ،مجري حکم حسب مورد به قصاص يا ديه محکوم ميشود .در غير اين
صورت ،بيتالمال ديه را پرداخت خواهد کرد» .در بند  94اظهار نظر  9921/1/9بر اين ماده
اشکال شده بود که «شمول عبارت «در غير اين صورت» در قسمت اخير مادهي  ،421نسبت به
موردي که قصاص عضو انجام گيرد و مجري تجاوز از مجازات مقرر نکرده باشد ،ديه ندارد،
بدين سبب با توجه به فتواي حضرت امام(ره) خالف موازين شرع شناخته شد (ر.ک :مسئلهي
 99القول في کيفيه االستيفاء تحريرالوسيله)» (پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)942 :9917 ،در اين
استشکال ،شورا ضمان بيتالمال بر پرداخت ديه در موارد سرايت قصاص عضو در غير موارد
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مبتني بر عمد و تقصير را ،بهدليل مغايرت با فتواي حضرت امام که قائل به عدم ثبوت ديهاند،
خالف شرع ميداند .حضرت امام در اين زمينه ميفرمايند« :قصاصکنندهي عضو ،جز در موارد
تعدي ،ضامن سرايت قصاص نيست» (موسوي خميني ،بيتا ،ج  .)599 :7صرفنظر از آنکه
فتواي امام هيچ تصريحي بر نفي ديه به شکل کلي نداشته ،که بتوان عدم ضمان بيتالمال را از آن
استنتاج کرد ،اما بنابر قرايني ميتوان برداشت شوراي نگهبان در اين زمينه را تقويت کرد ،چه
برخي فقها در اثناي بحث از فرع مزبور ،به وجود قول مبني بر ثبوت ديه بر بيتالمال اشاره کرده
و آن را نپذيرفتهاند (شهيد ثاني9497 ،ق ،ج 495 :7؛ فاضل اصفهاني9499 ،ق ،ج 992 :99؛
حسيني عاملي9491 ،ق ،ج  ،)995 :99ازاينرو چنانچه امام مايل به اتخاذ چنين موضعي بودند،
به قرينهي اينکه در مقام بيان بودهاند ،حتماً بدان تصريح ميفرمودند .به هر روي چه بسا عدم
تصريح در فتواي امام ،سبب شده بود که اشکال شورا چندان براي کميسيون روشن نباشد و لذا
در جلسهي  9911/5/7اصل ماده را حذف کرد .متعاقباً در اظهار نظر مورخ  9919/9/79بار ديگر
بر ايراد سابق تأکيد و مقرر شد «حذف ماده ( )421مصوبه قبلي صحيح نبوده و الزم است ايراد
اين شورا در خصوص ماده مذکور رفع شود؛ چنانچه اين ماده به اين صورت اصالح شود اشکال
مرتفع ميگردد« :ماده  .421هر گاه محکوم به قصاص عضو يا تعزير يا حدِ غيرِ مستوجب سلبِ
حيات ،در اثر اجراي مجازات کشته شود يا صدمهاي بيش از مجازات مورد حکم به او وارد
شود ،چنانچه قتل يا صدمه ،عمدي يا مستند به تقصير باشد ،مجري حکم حسب مورد به قصاص
يا ديه محکوم ميشود .در غير اين صورت در مورد قصاص و حد ،ضمان منتفي است و در
تعزيرات ،ديه از بيتالمال پرداخت ميشود» (پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)942 :9917 ،نکتهي
شايان توجه در اظهار نظر مجدد شورا آن است که پيشنهاد شورا براي رفع اشکال شرعي ماده با
مبناي اصلِ اشکال اوليه تطابقي ندارد ،زيرا شورا مصوبه را بهدليل تعارض با فتواي حضرت امام
مورد اشکال قرار داد ،و فرع مورد استشهادِ شورا از تحريرالوسيله نيز ،هرچند صراحتي در نفي
ضمان بيتالمال در پرداخت ديهي ناشي از سرايت قصاص عضو نداشت ،با توجيهي که مذکور
افتاد ،ميتوانست در چارچوب اشکال شورا بهکار رود .اما در پيشنهاد شورا نه تنها بحث از انتفاي
ضمان ديه در حدود نيز اضافه شده ،که حتي بر خالف فتواي حضرت امام ،در تعزيرات ضمان
بيتالمال را پذيرفته است)74(.
نمونهي (ب) .مادهي  915از مصوبهي اوليهي کميسيون [مادهي ( )914قانون] مقرر
ميداشت« :رعايت تساوي مقدار طول و عرض ،در قصاص جراحات الزم است؛ لکن اگر طول
عضو مورد قصاص ،کمتر از طول عضو آسيبديده در مجنيعليه باشد ،قصاص نبايد به عضو
ديگر سرايت کند و نسبت به مازاد جنايت ،ديه گرفته ميشود؛ لکن ميزان در عمق جنايت ،صدق
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عنوان جنايت وارده مانند سمحاق يا موضحه است ،و در صورت امکان ،رعايت تساوي در مقدار
عمق نيز الزم است» .در بند  27از اظهار نظر  9922/91/71در مورد اين ماده اعالن شد «در
قسمت اخير ماده ( )915عبارت «مانند سمحاق يا موضحه است و در صورت امکان ،رعايت
تساوي در مقدار عمق نيز الزم است» حذف شود( .مانند مسئلهي  2تحريرالوسيله اصالح شود)»
(پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)979 :9917 ،در اين اشکال ،با اينکه مبناي فقهي اشکال معين
شده ،نه تنها دقيقاً ماهيت ايراد تبيين نشده است ،که شيوهي پيشنهادي براي اصالح مقرره نيز با
مبناي استنادي تعارض دارد .تدقيق در فتواي حضرت امام به تنوير موضوع ياري ميرساند،
ايشان در تحريرالوسيله با اشاره به ديدگاه برخي فقها مبني بر اينکه در قصاص جراحات تساوي
در عمق شرط نيست و مجرد اطالق عنوان جراحت مخصوص کفايت ميکند ،اين قول را مورد
اشکال قرار داده و معتقدند که تساوي در عمق در جراحات حارصه ،داميه و متالحمه ،در
صورت امکان بايد رعايت شود ،اما در موضحه و سمحاق تساوي شرط نيست (موسوي خميني،
بيتا ،ج  .)547-549 :7با روشن شدن فتواي حضرت امام معلوم ميشود که مصوبهي اوليهي
مجلس موافق با اين موضع بوده و رعايت تساوي در جنايات موضحه و سمحاق را ضروري
ندانسته و صدق عنوان جنايت را کافي دانسته است ،ولي در ساير جراحات رعايت تساوي در
مقدار عمق را در صورت امکان الزم انگاشته بود .ليکن قدري در عبارتپردازي دچار ايراد بود و
ميبايست بهمثابهي اصل فتواي امام(ره) اصالح ميشد .اما شکل پيشنهاد شورا سبب شده که در
نهايت مصوبه بهگونهاي در آيد که حتي در فرض امکان رعايت تساوي در عمق ،چنين شرطي
ضروري دانسته نشود و ظاهر ماده موافق قولِ مورد مناقشهي حضرت امام تنظيم شود ،درحاليکه
هدف شورا تصحيح ماده مطابق فتواي ايشان بود.

 .4-2احراز اصالح موارد مغايرت شرعي
پس از آنکه شوراي نگهبان مصوبهي مجلس را مورد اشکال شرعي قرار ميدهد ،مجلس
مطابق مواد  929و  922آييننامهي داخلي خود ،مکلف به بررسي مصوبه در راستاي اشکاالت
ارجاعي شوراست ،متعاقب آن شورا نيز بايد در چارچوب رسالت کلي خود مبني بر نظارت
شرعي بر مصوبات مجدداً آن را کنترل کند .اين جنبه از نظارت به حدي اهميت دارد که حتي
اگر اشکال شرعياي ناظر بر مصوبهي اوليه باقي مانده که مغفول واقع شده باشد ،مطابق
تبصرهي  7مادهي  929آييننامهي داخلي ،شوراى نگهبان ميتواند پس از رفع ايراد در نوبت
اول ،بار ديگر اين مغايرتها را که مربوط به اصالحيه نيست ،به مجلس اعالم کند؛ سازوکاري
که در نظارت قانون اساسي شوراي نگهبان بر مصوبات پذيرفته نشده است.
در اليحه ،اينگونه نظارت پس از ارسال متن اصالحي مورد اهتمام شوراي نگهبان بوده
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است ،بهنحويکه در موارد متعددي که تغييرات کميسيون بهدرستي انجام نگرفته بود ،با ايراد
مجدد روبهرو شدهاند.
اما در سوابق بعضاً مشاهده شده که متن بازگرداندهشده از کميسيون ،اصالحات مورد نظر
شورا را اعمال نکرده ،اعم از آنکه بهکلي حذف شده( )75يا با وضعيت سابق مجدد ارسال
شده )79(،با وجود اين با اشکال عدم تأمين نظر شورا مواجه نشدهاند؛ يا گاه اشکال بهنحوي
اصالح شده که با ديدگاه شورا يا فتواي معياري که شورا تعيين کرده است ،انطباق دقيق
نداشته ،و با وجود اين مورد ايراد مجدد واقع نشده است.
نمونهي (الف) .مادهي  912از مصوبهي اوليهي کميسيون [مادهي ( )912قانون] مقرر
ميداشت« :رجوع از شهادت شرعي ،موجب سلب اعتبار شهادت ميشود و اعاده شهادت پس
از رجوع از آن ،مسموع نيست» .شوراي نگهبان در بند  99از اظهار نظر مورخ  9922/91/71در
مورد اين ماده اعالن کرده بود «اطالق ماده ( )912نسبت به رجوع از شهادت بعد از صدور
حکم و اجراء ،خالف موازين شرع شناخته شد (ر.ک :مسئلهي  2و  1کتاب شهادت تحرير،
ذيل القول في اللواحق)( ».پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)29 :9917 ،در اينجا از مجلس
خواسته شده که مفاد ماده متناسب با فتواي حضرت امام اصالح شود .ايشان در اين خصوص
بين سه مرحله قائل به تفصيل شدهاند (موسوي خميني ،بيتا ،ج :)459-457 :7

اين در حالي است که بعد از اشکال شورا ،کميسيون در جلسهي  9911/5/7ماده را بدين
شرح اصالح کرد که «رجوع از شهادت شرعي قبل از صدور حکم ،موجب سلب اعتبار شهادت
ميشود؛ و اعاده شهادت پس از رجوع از آن ،مسموع نيست» .در اصالحيه منطوقاً به حکم حالت
(الف) تصريح شده ،اما مفهوماً حاکي از عدم اسقاط اعتبار شهادت در حاالت (ب) و (ج) است،
امري که کليت آن مغاير با فتوايي بوده که مبناي ارزيابي شرعي اليحه قرار گرفته بود ،با وجود
اين ،در جلسهي مورخ  9911/91/72شوراي نگهبان خالف شرع شناخته نشد)72(.
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نمونهي (ب) .مادهي  929مصوبه [مادهي  995قانون] مقرر ميداشت« :قطع و از بين بردن
دو بيضه ،موجب ديه کامل و هر کدام از آنها ،موجب نصف ديه کامل است» .در اظهار نظر
مورخ  9921/1/9بر اين ماده ايراد گرفته شد که «خالف فتواي حضرت امام (عليهالرحمه)
است» (پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)921 :9917 ،بنابر فتواي حضرت امام قطع دو بيضه
ديهي کامل دارد ،اما در خصوص ديهي هر کدام از آنها بهطور جداگانه ،ايشان معتقدند که اگر
همزمان قطع شوند ،براي بيضهي چپ دو سوم و براي بيضهي راست يکسوم ديه ثابت
خواهد شد ،اما چنانچه بيضهها در دو مرحله قطع شوند ،ايشان براي بيضهي چپ دوسوم ،اما
براي بيضهي راست نصف ديه قائلاند (موسوي خميني ،بيتا ،ج  .)524 :7اين در حالي است
که کميسيون ماده را بدون تفصيل بين قطع دفعي يا جداگانهي بيضه بدين شکل اصالح کرد:
«قطع دو بيضه يک باره ديه کامل و قطع بيضه چپ ،دو ثلث ديه و قطع بيضه راست ،ثلث ديه
دارد» ،و شوراي نگهبان ماده را که تطابق دقيقي با فتواي حضرت امام نداشت ،تأييد کرد.
نمونهي (ج) .مادهي  997مصوبه [مادهي  999قانون] مقرر ميداشت« :اگر مجنيعليه يا
وليدم ،گذشت و اسقاط حق قصاص را معلق يا مشروط به پرداخت وجهالمصالحه يا امر
ديگري کند ،حق قصاص تا حصول شرط ،براي او باقي است» .در اظهار نظر مورخ
 9922/91/71در اين زمينه بيان شد «در ماده ( )997مقصود از معلق يا مشروط بايد روشن
شود تا اظهار نظر گردد (در اين خصوص به مسئلهي  9کتاب قصاص فصل القول في کيفيته
االستيفاء تحريرالوسيله مراجعه شود)» (پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)999 :9917 ،در مستند
ارجاعي شورا ،آمده که اگر وليدم ،از جاني به شرط ديه [از نوع شرط نتيجه] گذشت کند ،چه
گذشت مشروط باشد (آن را انشا کرده ،اما تأثيرگذاري گذشت را مشروط بر ديه کرده) ،و چه
گذشت معلق باشد (اصلِ انشاي گذشت را معلق بر ديه کرده باشد) ،بنابر قول صحيحتر به
اعتقاد حضرت امام خميني(ره) گذشت درست بوده و در صورت پذيرش جاني ،حق قصاص
ساقط خواهد شد .اما چنانچه وليدم جاني را به شرط پرداخت ديه [از نوع شرط فعل] مورد
گذشت قرار دهد ،اسقاط حق قصاص منوط به تحقق فعل مشروط ،يعني پرداخت ديه ،است
(موسوي خميني ،بيتا ،ج  )71(.)594 :7در هر صورت ،متعاقب اشکال شورا ،کميسيون ماده را
اينگونه اصالح کرد که «اگر مجنيعليه يا وليدم ،گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به
پرداخت وجهالمصالحه يا امر ديگري کند ،حق قصاص تا حصول شرط ،براي او باقي است».
در اصالحيه ،بر خالف نظر شورا ،تفاوت بين گذشت مشروط و معلق ،مورد توجه قرار
نگرفته ،و در ضمن سياق ماده بهترتيبي است که صرفاً صورت شرط فعل بودن ديه را مطمح
نظر قرار داده ،درحاليکه اصل تفصيلي که در فتواي حضرت امام واجد اثر بوده ،ناظر بر همين
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است)91(.

شاي ان ذکر است که گاه خود شورا چگونگي اصالح ماده را در قالب عباراتي پيشنهاد
ميداده ،اما در کميسيون متن پيشنهادي بهگونهاي تغيير مييافته است که مغايرت شرعي
يابد ،اما در مرحلهي بازبيني با اشکال مجدد روبهرو نميشده است .براي مثال ،در خصوص
مادهي  919مصوبه [مادهي  919قانون] که قائل به عدم ثبوت قصاص در اسقاط جنين بود،
شورا در اظهار نظر مورخ  9919/9/79براي رفع اشکال ماده پيشنهاد کرد که تبصرهاي با اين
مضمون به آن اضافه شود« :اگر جنيني بهطور طبيعي متولد ،و جنايت قبل از تولد منجر به
نقص يا مرگ او پس از تولد شود و يا نقص او بعد از تولد باقي بماند ،قصاص ثابت است»
(پژوهشکدهي شوراي نگهبان .)919 :9917 ،متن پيشنهادي مطابق فتواي محقق حلي در
شرايعاإلسالم تحرير يافته

بود)99(.

متعاقباً کميسيون در جلسهي  9919/1/94تبصرهاي بدين

شرح به ماده الحاق کرد« :اگر جنيني زنده متولد شود و داراي قابليت ادامه حيات باشد و
جنايت قبل از تولد ،منجر به نقص يا مرگ او پس از تولد شود و يا نقص او بعد از تولد
باقي بماند قصاص ثابت است» .در اصالحيهي کميسيون ،بر خالف پيشنهاد شورا ثبوت
قصاص متوقف بر وجود قابليت حيات در جني ن شده است ،و شورا بدون آنکه اشکالي وارد
کند ،به تبصره اعتبار بخشيد .اين در حالي است که اتفاقاً قائالن به موضع فقهي مذکور
جملگي معتقدند که قابليت و استقرار حيات در جنين شرط ثبوت قصاص بر جاني

نيست)97(،

و حتي بيان فرمودهاند که اگر جنين در اثر جنايت وارده در دورهي جنيني ،با حياتي غيرمستقر
به دنيا بيايد ،و فرد ديگري بعد از تولد به اين حيات غيرمستقر پايان دهد ،فقط نفر اول قاتل
محسوب ميشود (محقق حلي9412 ،ق ،ج 792 :4؛ عالمه حلي9499 ،ق[الف] ،ج 911 :9؛
فاضل اصفهاني9499 ،ق ،ج 429 :99؛ نجفي9414 ،ق ،ج .)929 :49

نتيجهگيري
با بررسي سوابق اعمال نظارت شرعي شوراي نگهبان بر اليحهي مجازات اسالمي ،مصوب
کميسيون قضايي و حقوقي مجلس ،ميتوان استفاده کرد که معيار ارزيابي اليحه در يک مقطع
زماني ،فتاواي حضرت امامخميني(ره) بوده ،و در ادامهي فتواي مقام معظم رهبري (مدظله
العالي) سنجهي تطبيق شرعي قرار گرفت .با وجود اين ،در موارد متعددي شوراي نگهبان از
اين اصل کلي عدول کرده و بر مبناي مواضع فقهي متمايزي ،که بعضاً متضمن اقوال شاذ بوده،
در مورد مصوبهي کميسيون اظهار نظر کرده است.
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حجم انبوه مواد اليحه از يک سو و دومرحلهاي شدن نظارت بر اليحه از سوي ديگر،
بعضاً سبب شده که در بررسي تغاير شرعي مواد با موازين اسالمي ،گاهي مقرراتي که مخالفتي
با موازين شرعي نداشته ،مورد اشکال واقع شود و در نقطهي مقابل برخي مصوباتِ مغاير از
نظر مغفول ماند و تأييد شوند .در مواردي نيز که اشکال شرعي مواد بهدرستي گرفته شده
است ،بعضاً مشاهده شده که نگاه به قانون کالن نبوده و همان اشکال که در مواد ديگر وجود
داشته ،مصون از ايراد مانده است که اين امر سبب بروز تهافت و تشتت در قانون ميشود.
شايان ذکر است که بخش عمدهاي از ايرادات نيز متأثر از ضعف اوليه در تدوين پيشنويس و
مفاد مصوب کميسيون نهفته است ،بهنحوي که اليحه را با اشکاالت متعدد مواجه کرده ،و
نظارت شوراي محترم نگهبان بسياري از اين ايرادات را مرتفع ساخت.
از نکات برجستهي عملکرد شوراي نگهبان در بررسي قانون ،بيان مستندات ايرادات وارده
و ارائهي پيشنهاد بهمنظور ارشاد کميسيون قضايي به نحوهي اصالح مصوبه در بسياري از موارد
بوده است .با وجود اين ،در زمينهي برخي مواد ،اشکال وارده يا مستند شرعي آن بهدرستي
تبيين نشده يا پيشنهاد ارائهشده بهمنظور رفع اشکال چندان تناسبي با مستند شرعياي ،که مبناي
اعالم مغايرت بوده ،نداشته است؛ امري که در نهايت به بالتکليفي کميسيون و حتي در مواردي
به اصالح نادرست مصوبه انجاميده است.
مشکلي که چه بسا ،با اعمال نظارت دقيقتر در مرحلهي بازبيني اعمال اصالحات قابل
جبران بود ،ليکن در اين مرحله از فرايند نظارت نيز با آنکه شورا در پارهاي از موارد از تأييد
مصوبهي اصالحي ،بهدليل وجود اشکال ،خودداري کرده بود ،کماکان بسياري از مصاديق نيز
بهرغم بقاي اشکال به تأييد نهايي رسيدند.
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يادداشتها
 .9بهمنظور رعايت اختصار ،از قانون مجازات اسالمي ،با تعبير مطلق قانون ياد ميشود.
 .6شايان ذکر است که در مرحلهي دومِ بررسي اليحه ،ميتوان بر خالف رويهي شورا ،موارد متعددي از
مصوبهي کميسيون را مشاهده کرد که ضمن در بر داشتن مقررات معارض با فتواي مقام معظم رهبري،
تأييديهي شورا را اخذ کردند ،که به نظر بايد علت آن را ناشي از مغفول ماندن اين فتاوا در نظارتِ
صورتگرفته طي اين مرحله دانست ،چراکه فرض تعمد در اعمالِ معيار دوگانه غيرقابل دفاع خواهد
بود .تقييد تحقق قوادي به وقوع زنا يا لواط وفق تبصرهي  9مادهي  ،747عدم اطالق قذف بر انتساب
مساحقه در مادهي  ،745تداخل حد در مورد قذفِ فرد واحد به اسباب متعدد به حکم مادهي  ،752عدم
ثبوت قصاص بهواسطهي اجراي قسامه در جنايت بر اعضا و منافع مطابق مادهي  ،459ثبوت ديهي کامل
در مطلق اعضاي داخلي بدن ،به نحويکه طحال را هم شامل شود ،در مادهي  ،599تنها برخي از موادي
است که در تعارض با فتواي رهبري تأييد شدهاند (براي ديدن فتواي مقام معظم رهبري در موارد مزبور،
بهترتيب ر.ک :مؤسسهي آموزشي و پژوهشي قضا 27 ،59 ،42 ،49 :9911 ،و .)942
 .3حضرت امام خميني(ره) در تحريرالوسيله بر قابليت اثباتي علم قاضي تصريح فرموده و حجيت آن را
به افادهي «علمِ نوعي» تحديد نکردهاند ،ايشان ميفرمايند« :للحاکم أن يحکم بعلمه في حقوق اهلل و
حقوق الناس ،فيجب عليه إقامة حدود اهلل تعالى لو علم بالسبب» (موسوي خميني ،بيتا ،ج .)492 :7
 .4براي ديدن فتواي معظمله ،ر.ک :مؤسسهي آموزشي و پژوهشي قضا.991 :9911 ،
 .5خاطر نشان ميشود که گاه اين راهکار در سطحي محدود ،بهکار گرفته شده است؛ براي مشاهده
ر.ک :پژوهشکدهي شوراي نگهبان.922 :9917 ،
 .2عالمه در مختلف ضمن آنکه قول بر ثبوت نفي بلد در مرتبهي دوم را به برخي فقها مانند شيخ مفيد،
ابوصالح حلبي و سالر ديلمي نسبت ميدهد ،ليکن تصريح کرده که مشهور فقها از جمله شيخ
طوسي ،ابنبراج طرابلسي و ابنادريس حلي خالف آن را قائلاند.
 .7ناگفته نماند مقام معظم رهبري نيز در اين زمينه با حضرت امام خميني همنظرند ،ر.ک :مؤسسهي
آموزشي و پژوهشي قضا.999 :9911 ،
 .8محقق حلي در تعليقهي خويش بر نهايه مينويسد« :أن األصحاب متفقون على أن الطبيب يضمن ما
يجنيه بعالجه»؛ شهيد اول در غاية المراد پس از نقل عبارت محقق فرمودهاند« :قد عرفت أن
اإلجماع المنقول بخبر الواحد حجة» (حر عاملي9494 ،ق ،ج .)442 :4
 .1نظير مغايرتهاي موضوع بندهاي  99و .41
 .91از معظمله استفتا شده بود که «اگر مامايي با اخذ پول عمداً کاري کند که موجب مرگ نوزاد هنگام
والدت شود ،آيا قصاص ميشود؟» ،معظمله فرموده بودند« :اين کار حرام است ،و بر انجامدهنده
آن ،ديه ثابت است واهلل العالم» (مؤسسهي آموزشي و پژوهشي قضا.)959 :9911 ،
 .99مانند اشکاالت موضوع بندهاي  22 ،21 ،57 ،59و  29از اظهار نظر مورخ 9921/1/9؛ و نيز بند 1
از اظهار نظر مورخ .9911/2/79
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 .96مانند اشکال وارده بر مادهي  921موضوع اظهار نظر  ،9922/91/71و نيز ايراد وارده بر مادهي 297
در اظهار نظر ( 9921/97/72پژوهشکدهي شوراي نگهبان 919 :9917 ،و .)979
 .93نظير ايراد وارد بر مادهي  999طي اظهار نظر  ،9919/9/79و نيز اشکال وارد بر تبصرهي  4مادهي
 292در اظهار نظر ( 9921/97/72پژوهشکدهي شوراي نگهبان 912 :9917 ،و .)999
 .94البته آدرس صحيحِ مستند مورد ارجاع ،مسئلهي  44ذيل مبحث القول في الموجب که در قسمت
قصاص نفس تحريرالوسيله مطرح شده است.
 .95براي مطالعهي اقوال مزبور ،ر.ک :ساريخاني ،عادل و اکرمي ،روحاهلل ،بررسي فقهي حقوقي
تعزيرات با تأکيد بر قانون مجازات اسالمي مصوب .)945-944 :9919 ،9917
 .92اين مبنا براساس نظر فقهايي است که معتقدند تعزير بايد کمتر از حد زنا ،يعني صد ضربه شالق باشد
(ابنادريس حلي9491 ،ق ،ج 499 :9؛ کيدري9499 ،ق 579 :و 575؛ نجفي9414 ،ق ،ج .)442 :49
 .97اهميت مطلب وقتي روشنتر ميشود که برخي فقها ،در کنار قتل ،در زناي ارتکابي توسط مردان
نيز اکراه را رافع مسئوليت ندانسته و در اين خصوص فرمودهاند« :يثبت حکم الزنا إذا کان الزاني
ممن يصح منه القصد إليه ،سواء کان مکرها أو سکران» (ابنزهره حلبي9492 ،ق474 :؛ کيدري،
9499ق ،)594 :همين ديدگاه سبب شده که عالمه حلي بهرغم فتواي بر سقوط حد از زاني مکرَه،
اشکال اين حکم را نيز مورد تأکيد قرار دهد (عالمه حلي9499 ،ق[الف] ،ج .)577 :9
« .98قوله (صلي اهلل عليه و آله و سلم)« :أنت و مالک ألبيک» فإنّه و إن لم يمکن االلتزام بظاهره و هو
ثبوت الملکيّة؛ لعدم قابليه الحر لها ،و عدم کون مال الولد ملکاً ألبيه قطعاً ،و کذا لم نلتزم بثبوت
إباحه التصرّف للوالد مطلقاً ،إلّا أنّه يستفاد منه عدم قطع يد الوالد إذا سرق من مال الولد».
 .91شيخ صدوق در اين زمينه فرمودهاند« :ال بأس للرجل أن يأکل و يأخذ من مال ولده بغير إذنه» (شيخ
صدوق9495 ،ق ،)929 :عالمه حلي اين فتوا را به پدر شيخ صدوق نيز منتسب کرده است (عالمه
حلي9499 ،ق[ب] ،ج .)97 :5
 .61البته لزوماً عدم تعزير مستخرج از اباحه رفتار ارتکابي پدر نخواهد بود ،بلکه ادلهي ديگري نظير لزوم
تعظيم پدر ،و نيز تعليل برخي روايات وارده و قاعده درأ در اين زمينه ميتوانند مستند قرار گيرند.
« .69األرش و الحکومة التي بمعناه انما يکون في موارد لو قيس المعيب بالصحيح يکون نقص في
القيمة ،فمقدار التفاوت هو األرش و الحکومة التي بمعناه؛ و أما لو فرض في مورد ال توجب الجناية
نقصا بهذا المعنى و ال تقدير له في الشرع کما لو قطع إصبعه الزائدة ،أو جنى عليه و نقص شمه و
لم يکن في التقويم بين مورد الجناية و غيره فرق ،فالبد من الحکومة بمعنى آخر ،و هي حکومة
القاضي بما يحسم ماده النزاع إما باألمر بالتصالح أو تقديره على حسب المصالح أو تعزيره».
 .66ايراد وارد بر مادهي  775منعکس در اظهار نظرهاي  9919/9/79و ( 9919/99/1پژوهشکدهي شوراي نگهبان،
)25 :9917؛ اشکال ناظر بر بند  7مادهي  717طرحشده در اظهار نظرهاي  9922/91/71و 9911/2/79
(پژوهشکدهي شوراي نگهبان)11 :9917 ،؛ ايراد مادهي  499موضوع اظهار نظرهاي مورخ 9921/1/9
و ( 9919/9/79پژوهشکدهي شوراي نگهبان )947 :9917 ،را بايد در عداد چنين نمونههايي دانست.
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 .63مصاديق ناظر بر مواد  954 ،951 ،795 ،749و ( 499پژوهشکدهي شوراي نگهبان،17 ،22 :9917 ،
 995 ،994و  )991شاهد صدق اين مدعا هستند.
 .64حضرت امام خميني(ره) در کتاب حدود تحريرالوسيله فرمودهاند «من قتله الحد أو التعزير فال دية له إذا
لم يتجاوزه» (موسوي خميني ،بيتا ،ج )429 :7؛ جالب آن است که در غنيه بر اين امر ادعاي اجماع شده
(ابنزهره حلبي9492 ،ق ،)471 :و مشهور فقهاي اماميه بر همين موضعاند (نجفي9414 ،ق ،ج :49
)421؛ و تنها شيخ طوسي در يکي از دو قولش در کتاب مبسوط در خصوص تعزيرات احتياط را در
ثبوت ديه بر بيتالمال دانسته (شيخ طوسي ،9922 ،ج  ،)99 :2که همين موضع احتياطي را بعداً ابنسعيد
حلي نيز اختيار کرده (ابنسعيد حلي9415 ،ق ،)551 :اما خود شيخالطائفه در کتاب خالف که آخرين اثر
فقهي ايشان است ،از اين موضع عدول کردهاند (شيخ طوسي9412 ،ق ،ج . )414 :5
 .65نظير اشکال موضوع بند  49اظهار نظر مورخ  9921/1/9ناظر بر مادهي ( 799پژوهشکدهي شوراي
نگهبان)22 :9917 ،؛ و نيز اشکال موضوع بند  49اظهار نظر مورخ  9922/91/71ناظر بر مادهي
( 759پژوهشکدهي شوراي نگهبان)11 :9917 ،؛ و همچنين اشکال موضوع بند  9اظهار نظر مورخ
 9921/1/9ناظر بر مادهي ( 442پژوهشکدهي شوراي نگهبان.)992 :9917 ،
 .62مانند اشکال موضوع بندهاي  97و  99اظهار نظر مورخ  9921/1/9ناظر بر مواد  427و 411
(پژوهشکدهي شوراي نگهبان 949 :9917 ،و .)951
 .67حدود واجد جنبهي حقاهلل ،در مفهومي اعم از حقاهلل محض يا حق مشترک مورد نظر است.
 .68گفتني است بعداً کميسيون قضايي ،بدون آنکه با اشکالي از شوراي نگهبان مواجه شود ،در جلسهي
مورخ  ،9919/1/94عبارت «اجراي مجازات» را جايگزين عبارت «صدور حکم» کرده ،که تا حدي
اشکال را برطرف کرد ،هرچند کماکان انطباق دقيقي با فتواي معيار ندارد.
« .61لو عفا بشرط الدية صحّ على األصح ،و لو کان بنحو التعليق فإذا قبل سقط القود ،و لو کان الشرط
إعطاء الدية لم يسقط القود إلّا بإعطائه» .براي تحليل فتواي حضرت امام ،ر.ک :فاضل لنکراني،
9479ق722 :؛ مقتدايي.9921 :
 .31اشکال تأييد ماده به شکل کنوني زماني آشکارتر ميشود که چه بسا از عبارات ماده ،و به شکل
برجستهتري مادهي بعدي ،که با مشکل مشابه مادهي مورد بحث دچار است ،ممکن است اطالق
حکم بقاي حق قصاص را نسبت به صورت گذشت مشروط به ديه ،از نوع شرط نتيجه ،نيز استفاده
کنند ،امري که مغاير صريح فتواي حضرت امام است.
« .39لو ضربها ،فألقته فمات عند سقوطه ،فالضارب قاتل ،يقتل إن کان عمدا ،و يضمن الدية في ماله إن
کان شبيها ،و يضمنها العاقلة إن کان خطأ؛ و کذا لو بقي ضمنا و مات أو وقع صحيحا و کان ممن ال
يعيش مثله» (محقق حلي9412 ،ق ،ج .)799 :4
 .36شهيد ثاني در اين زمينه مينويسد« :ضابط الحکم بالقصاص أو الدية في الجميع تيقّن حياته بعد
االنفصال ،سواء کانت مستقرّة أم ال ،و موته من الجناية ،لصدق إزهاق الروح المحترمة» (شهيد ثاني،
9499ق ،ج .)422 :95
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ساريخاني ،عادل و اکرمي ،روحاهلل (« ،)9919بررسي فقهي حقوقي تعزيرات با تأکيد بر قانون مجازات
اسالمي مصوب  ،»9917دوفصلنامهي پژوهشنامهي حقوق کيفري ،ش  ،91ص .997-991
طباطبايي ،سيد علي (9492ق) ،رياض المسائل في تحقيق األحکام بالدالئل ،قم :مؤسسة
آلالبيت عليهمالسالم ،چ اول ،ج .99
طوسي [شيخ] ،محمدبن حسن (9412ق) ،کتاب الخالف ،قم :مؤسسة النشر االسالمي ،چ اول ،ج .5
طوسي [شيخ] ،محمدبن حسن ( ،)9922المبسوط في فقه االمامية ،تهران :المکتبة المرتضوية
إلحياء اآلثار الجعفريه ،چ سوم ،ج .2
عاملي [شهيد ثاني] ،زينالدين بن علي (9497ق) ،الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية،
قم :دفتر تبليغات اسالمي حوزهي علميهي قم ،چ اول ،ج .7
عاملي [شهيد ثاني] ،زينالدين بن علي (9499ق) ،مسالک األفهام إلي تنقيح شرائع اإلسالم،
قم :مؤسسة المعارف اإلسالميه ،چ اول ،ج .95

عاملي [شهيد اول] ،شمسالدين محمدبن مکي (9494ق) ،غاية المراد في شرح نکت
اإلرشاد ،قم :دفتر تبليغات اسالمي حوزهي علميهي قم ،چ اول ،ج .4
فاضل اصفهاني [هندي] ،بهاءالدين محمدبن حسن ( ،)9499کشف اللثام عن قواعد األحکام،
قم :مؤسسة النشر االسالمي ،چ اول ،ج .99
فاضل لنکراني ،محمد (9477ق) ،تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة :الحدود ،قم:
مرکز فقه االئمة االطهار عليهمالسالم ،چ اول.
فاضل لنکراني ،محمد (9479ق) ،تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة :القصاص ،قم:
مرکز فقه االئمة االطهار عليهمالسالم ،چ اول.
فياض ،محمداسحاق (بيتا) ،منهاجالصالحين ،بيجا :بينا ،ج .9
کيدري ،قطبالدين (9499ق) ،إصباح الشيعه بمصباح الشريعة ،قم :مؤسسة اإلمام الصادق
عليهالسالم ،چ اول.
مرعشي شوشتري ،سيد محمدحسن ( ،)9929ديدگاههاي نو در حقوق کيفري اسالم ،تهران:
ميزان ،چ دوم ،ج .9
مرعشي نجفي ،سيد شهابالدين (9474ق) ،السرقة علي ضوء القرآن و السنة ،قم :کتابخانهي
آيتاهلل مرعشي نجفي ،چ اول.
مرکز تحقيقات فقهي قوهي قضاييه (« ،)9922آراء و نظريات صاحبنظران و مراجع تقليد
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پيرامون خسارات زايد بر ديه» ،دوماهنامهي دادرسي ،ش  ،1ص .75-79
مقتدايي ،مرتضي ( 9921و  ،)9922تقريرات خارج فقه ،جلسات ( )9922/1/7و (،)9921/1/2
رؤيتشده در (.)http://www.eshia.ir/
مکارم شيرازي ،ناصر (9472ق) ،استفتائات جديد ،قم :مدرسهي امام عليبن ابيطالب
عليهالسالم ،چ دوم ،ج  9و .9
مؤسسهي آموزشي و پژوهشي قضا ( ،)9911رهتوشه قضايي :استفتائات قضايي از محضر
رهبر معظم انقالب حضرت آيتاهلل خامنهاي مدظله العالي ،قم :نشر قضا ،چ اول.
موسوي خويي ،سيد ابوالقاسم (9477ق) ،مباني تکملة المنهاج ،قم :مؤسسة احياء آثار االمام
الخويي ،چ اول ،ج .47
موسوي خميني ،روحاهلل (بيتا) ،تحريرالوسيلة ،قم :مؤسسهي مطبوعات دارالعلم ،چ اول ،ج
.7
موسوي گلپايگاني ،سيد محمدرضا (9497ق) ،الدر المنضود في احکام الحدود ،قم :دارالقرآن
الکريم ،چ اول ،ج .7
نجفي ،محمدحسن (9414ق) ،جواهرالکالم في شرح شرايع االسالم ،بيروت :دار إحياء
التراث العربي ،چ هفتم ،ج  49و .49
يزدي ،محمد ( ،)9921مسائل فقهي جديد ،قم :نصايح ،چ اول.

