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بررسی امکان اجرای مجازاتهای سالب حیات از طریق پیوند
اعضای بدن جانی با توجه به قوانین موضوعه ایران و متون فقهی
چکیده
مجازاتهای سالب حیات از دیرباز شدیدترین نوع مجازات ب شمار میآمده
استتت  ،این مجازاتها برای جرایمی که از دیدگاه قانونگذاران خطرناک و غیر
قابل چشمپوشی بود ،مقرر میگش  .در طول زمان هر یک از این مجازاتها در
اق صی نقاط جهان ه ستی به شیوهای اجرا می شده ا س  ،با پی شرف علم ب شر و
امکان انتفاع از اعضتتتای بدن انستتتان این نقریه تقوی شتتتد تا اجرای مجازات
بهگونهای باشتتتد که از ل ال علمی بتواند نیازهای بشتتتر را تامین نماید ،ازاین رو
ب ث اجرای مجازات قصاص نفس یا اعدام با برداشتن اعضای بدن جانی در اتاق
عمل و در نتیجه ستتلب حیات او در عالم بیهوشتتی مطر میشتتود ،در این راستتتا
توجه به متون فقهی و آیات و روایات و همچنین بررستتی حقوقی موعتتوع حا
اهمی اس ت  .توجه به اهدا مجازاتها ،اجرای قصتتاص نفس و اعدام بهعنوان
یک مجازات با تمام خ صایص آن از نکاتی ا س که امکان اجرای چنین رو شی
را باچالش مواج می سازد ،در ادامه با تفصیل مطالب به امکان اجرای مشروط این
طریقه با مداقه در متون فقهی و قوانین فعلی دس مییابیم.

واژگان کل یدی :م جازات های مو جب سللل حب ت ات ،عدا لت ک فری ،بازدار ندگی،
رضایت ،مجرم ن خطرناک و عادی ،برداشتن اعضا.
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مجازاتهاي موجب سلب حيات.
 -1-1اعدام
شاید بتوان با بكاربردن واژه «اعدام» تا تدی به مقصود مورد نظر دست یافت فارغ از
اینكه چه تفاوتهایی میتواند ب ن مجازات اعدام و قصاص نفس وجود داشته باشد .واژه
اعدام از نظر لغوی از ریشهی عدم و به معنای نابودی و هالکت است ،بكاربردن این واژه
هم ردیف قصاص نفس عاری از اشكال ن ست ،چرا که ماه تا آنچه باعث ثبوت این دو
مجازات میگردد ،با یكدیگر متفاوت است .شخص مجرم هنگام قتل انسان محقونالدم و
محترم به مجازات قصاص نفس محكوم می گردد و این قصاص در واقع با جنایت انجام
شده از سوی او برابرست .در تالیکه مجازات اعدام در مفهوم اخص خویش تمامی
مجازاتهای موجب سحب ت ات به استثنای مجازات قصاص نفس را شامل میشود ،اگر
چه اعدام در مفهوم عام خود تمامی مجازتهای موجب سحب ت ات و از جمحه مجازات
قصاص نفس را ن ز شامل میگردد ،ممكن است تصور گردد که رجم ن ز بهدل ل اینكه
منتهی به سحب ت ات دیگری میگردد نوعی اعدام است ،اما نكتهای که از دید بس اری از
صاتبنظران نادیده انگاشته میشود ایناست که در اجرای مجازات سنگسار مرگ محكوم
عح ه تتمی نبوده و با شرایطی امكان زنده ماندن او تتی پس از اجرای مجازات ن ز وجود
دارد ،بنابراین صدق مجازات اعدام به رجم تنها در صورتی که مجازات منتهی به مرگ
محكوم عح ه گردد صح ح بنظر میرسد .در خصوص موضوع میبایست به این نكته توجه
نمود که امكان اجرای این طریقه در جرایم مستوجب اعدام در معنای خاص خود محل
اشكال است .چرا که اوال چن ن اعدامهایی نت جه تعدی به تقوق اهلل و تقوق عموم مردم
میباشد تا مانند قصاص مجازاتی که یک تق خصوصی نام ده میشود و تعدی به تقوق
اشخاص است ،اجرای مجازات قصاص نفس با درخواست اول ای دم صورت میگ رد و در
صورت عدمدرخواست آنان اجرای این مجازات ه چگاه انجام نخواهد شد ،در تالیکه در
اعدامهای تدی یا تعزیری هدف اصحی پ شگ ری ،بازدارندگی و اجرای عدالت ک فری
میباشد و پذیرش چن ن طریقهای که جانی با کمترین درد و رنج و نازلترین تد
سزاگرایی با بیهوشی و برداشتن اعضا سحب ت ات شود دراین نوع اعدامها جای بررسی
داشته و نوعی نقض غرض از سوی قانونگذار ومجریان آن تحقی میگردد.
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 -1-2قصاص نفس
یكی از مجازاتها ی مقرر در اسالم قصاص است .قصاص ک فری است که با جنایت
جانی برابر بوده و براو وارد میشود .این جنایت ممكن است نسبت به اعضای بدن منجی
عح ه صورت گرفته باشد و یا ممكن است نسبت به نفس مجنی عح ه صورت پذیرد و
قصاص در لغت به معنای مقابحه به مثل و تالفی ست .شه د ثانی در تعریف قصاص
مینویسد قصاص  -به کسر قاف – اسم است برای است فای مثل جنایت که ممكن است
قتل یا قطع یا ضرب یا جرح باشد و اصل آن پ گ ری اثر چ زی است( .شه د ثانی )11/10 ،در
نت جه ،مالتظه میشود که قصاص عبارت است از پیگ ری یک امر جنایی خاص و تعق ب
جانی و تالفی فعل مجرمانه که وی مرتكب شده و بهوس حه آن صدماتی را بر مجنی عح ه
وارد کرده است تا بدین سبب اول ،تق مجنی عح ه است فا شود و ثان ا موجبات تشفی
خاطر اول ای دم و یا مجنی عح ه فراهم گردد (شمس ناتری ،محمد ابراه م )1378 ،پس از اینكه
قصاص توسط دین مب ن اسالم تشریع شد اصل شخصی بودن مجازاتها که یكی از اصول
بن ادین تقوق جزاست تثب ت گردید ،چرا که قبل از تشریع قصاص و قبل از ظهور اسالم
در شبه جزیره عرب ،اول ای دم برای تالفی جنایت ارتكابی تنها شخص جانی را متضمن
خسارت نمیدانستند و بحكه خانواده و تتی قب حهی او را ن ز دستخوش تمالت تالفی
جویانه قرار میدادند ،چه بس ار که در مقابل ریختن خون یک نفر صدها نفر از یک قب حه
کشته میشدند ،با نزول آیهی شریفه قصاص تنها شخص جانی در مقابل عمل خویش
مسئول شناخته شده و مجازات تنها بر او اعمال میگشت .بحث اصحی در خصوص اجرای
قصاص نفس از طریق برداشتن اعضا میباشد در خصوص مجازات اعدام تدی عدم امكان
چن ن اجرایی بدل ل تعارض عمل اجرایی با هدف قانونگذار به مجریان قانون روشن
میگردد .در ادامه ب شتر به امكان یا عدم امكان اجرای این طریقه در مجازات قصاص
نفس میپردازیم.
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 –1-3جرایم مستوجب اعدام (در مفهوم عام) در حقوق اسالم
شارع مقدس ن ز کامال به تفاوت ها م ان اعدام و قصاص نفس آگاه بوده و بدین صورت
جرایم مستوجب اعدام (در مفهوم عام) را در اسالم به سه دسته تقس م نموده است:
 -1دسته اول جرایمی که منتهی به قتل عمدی انسان دیگری شده و در نت جه جانی به
قصاص نفس محكوم میگردد.
 -2جرایم تدی :یعنی جرایمی که شارع مقدس مجازات مع ن و خاصی را برای آن در
نظر گرفته و قاضی امكان خروج از محدودهی آن مجازات را ندارد ،و این تدود ن ز
تصریح به سحب ت ات شخص مرتكب داشته و مرگ او نت جهی اجرای مجازات است
مانند تد زنای با محارم که قتل مرتكب بهعنوان مجازات مقرر شده است.
 -3جرایم تعزیری خاصی که برای آنان مجازات اعدام در نظر گرفته شده است .مانند ماده
 4قانون تشدید مجازات مرتكب ن ارتشا ،اختالس و کالهبرداری  1367که رهبری و
تشك ل شبكه بهمنظور ارتشا ،اختالس و کالهبرداری  .....را در صورت صدق عنوان
مفسد فیاالرض دارای مجازات مقرر میداند و از این جمحه میتوان به مواد
4و5و6و9و 11قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  1367اشاره کرد که مجازات اعدام
را در شرایط خاصی پ شب نی نموده است که از مصادیق اعدام تعزیرست.

 -2بررسی فقهی موضوع
همانطورکه در گفتار قبل مورد اشاره قرار گرفت به تفك ک انواع مجازاتهای
مستوجب اعدام ب ان شد ،در خصوص اینكه آیا میتوان در نحوهی اجرای اتكام اعدام
تغ ری ایجاد کرد یا خ ر ،میتوان اینگونه موضوع را مطرح کرد که ابتدا به تفك ک انواع
مجازاتهای مستوجب اعدام را در فرض سوال فوق ذکر نموده و در هر نمونه فرض هی
پرسش مطرح شده را ارائه نمود.

 -2-1اعدام حدي
همانگونه که گذشت مجازات اعدام برای برخی جرایم از سوی شارع مقدس بهعنوان
نوعی مجازات تدی در نظر گرفته شده است و قاضی در اجرای آن از اخت ار عمل
گستردهای برخوردار ن ست ،در این خصوص میتوان به مجازات قتل در زنای با محارم
اشاره ساخت که امكان سقوط آن از سوی قاضی و اشخاص دیگر ناممكن است و در
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خصوص طریقهی اجرای این نوع مجازتها ن ز در اسالم میتوان به نوعی به این نت جه
رس د که شاید در اینگونه تدود اجرای مجازات موضوع ت دارد نه طریقت .همانند
مجازات قتل در زنای با محارم که قتل از طریق ضربالعنق مطابق روایات ب ان گشته
است و در خصوص مجازات صحب که منتهی به مرگ گشته است1ن ز میتوان اجرای تد
را به طریقه خاصی که ب ان شده است ،عنوان نمود که مصحوب به مدت سه روز باالی دار
میماند و نحوه بستن نباید موجب مرگ او گردد و سایر شرایط مفصحه ،درنت جه میتوان
اینگونه نت جهگ ری کرد که امكان اجرای اتكام اعدام تدی از طریق برداشتن اعضای
بدن جانی وجود ندارد ،چه اینكه تدود مجازاتهایی هستند که نوع و م زان و ک ف ت
اجرای آن در شرع مشخص شده است و به لحاظ تساس ت شارع مقدس به اجرای اینگونه
مجازاتها ،تفس ر موسع اجرای آن صح ح بهنظر نمیرسد .دیگر اینكه تدود در
دستهبندی جرایم ازت ث قحمرو آن در دستهی جرایم تقالحهی قرار گرفته و با رضایت
شخص یا اشخاص ذینفع سقوط آن ممكن ن ست ،مگر از طریق مقررهای که آن هم
توسط شارع وضع گشته باشد ،در نت جه امكان تراضی در خصوص تغ ر در نحوه اجرای
تد وجود ندارد ،شارع مقدس اثبات جرایم تدی را بهگونهای با موضوع ت بخش دن به
طرق آن دشوار نموده است و ب شتر به جنبهی ارعابی اینگونه مجازاتها توجه داشته
است تا اجرای تام آن ،اما نباید پنداشت در صورتیکه جرم تدی از همان طرق مذکور،
اثبات گشت شرع مقدس در اجرای آن مسامحه و تساهل میورزد ،در این هنگام تد با
تمام شرایط آن اگر چه زجرآور و دردانگ ز باشد میبایست اجرا گردد ،همانگونه که طبق
روایات موجود ائمه اطهار (عح هم السالم) سعی بر مسامحه در اثبات تد داشته اما هنگام
ثبوت آن ه چ عذری را نمیپذیرفتند .پس از نظر نویسندگان امكان اجرای اتكام مجازات
اعدام تدی به نحو برداشتن اعضا وجود نداشته و کامال مردود است.

 -2-2اعدامهاي تعزیري
در خصوص اعدامهای تعزیری ن ز بحث کمی متفاوت است .مثالهایی از قانون مبارزه
با مواد مخدر و قانون مبارزه با مرتكب ن ارتشا و … که مجازات اعدام در آن در نظر گرفته
شده بود ب ان گردید .تعزیرات مجازاتها یی هستند که نوع و م زان آن در شرع مشخص
 1در صورتی می توان مجازات صحب را نوعی اعدام در نظر گرفته که نت جه اجرای مجازات سحب ت ات جانی باشد.
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نشده و دارای سابقه ی فقهی بوده و تع ن آن به نظر قاضی واگذار شده است ،اهداف جرم
انگاری مجازات اعدام برای برخی جرایم تعزیری با اهداف جرمانگاری مجازات اعدام برای
جرایم تدی کامال متفاوت است ،اعدامهای تدی از سوی شارع مشخص شده و به جهت
اتقاق تق تض ع شده و جبران تعدی به تقوق اهلل میباشد در تالیکه در جرایم تعزیری
که برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده است هدف جبران تعدی به تقوقا…ن ست
بحكه هدف برقراری نظم از دست رفته در اجتماع و بازدارندگی و پ شگ ری از جرایم
ارتكابی در آینده است ،به نظر میرسد اجرای تمام اعدامها از طریق برداشتن اعضا با هدف
تع ن مجازات اعدام برای اینگونه جرایم در تعارض است ،یق نا مجازات اعدام برای جرایم
تعزیری تنها به دالیل جبران نظم از دست رفته در اجتماع ،بازدارندگی و پ شگ ری از
جرایم ارتكابی در آینده است و نه به دل ل جبران تق تض ع شده از خداوند ،در نت جه
اجرای اینگونه مجازات در تمام موارد و بدون استثنا ،از طریق برداشتن اعضا فاقد اهداف
ذکر شده برای بازدارندگی میباشد چرا که نفس برداشتن اعضا و سحب ت ات جانی از این
طریق و در نت جه اجرای تكم اعدام نوعی مصادره به مطحوب بوده و تنها به جنبه انتفاعی
از اجرای مجازات اعدام توجه گشته است و سایر جنبهها از قب ل بازدارندگی و اهداف ذکر
شده مورد توجه قرار نگرفته است .اگر به اعدام از این دید نگریسته شود که جان انسانهای
دیگری با اجرای این مجازات نجات مییابد از هدف واالی مجازات که همان بازدارندگی و
اجرای عدالت است غافل شدهایم ،مجازات به ماهو مجازات ،یک ابزار برای ن ل به اهدافی
است که تقوق جزا جهت برقراری آرامش در جامعه بهدنبال آن است ،اما همواره وضع
بدین گونه ن ست،گاهی مجازات اعدام تعزیری که با هدف بازدارندگی وضع شده است
بهگونهای اجرا میشود که کمترین م زان بازدارندگی را در خود دارد ،بهعنوان نمونه
مجرمی که به دل ل قاچاق مواد مخدر در محوطه یک زندان و بدون اطالع و اگاهی جامعه
و در طحوع آفتاب و به دور از وسایل ارتباط جمعی اعدام میگردد ،ش وه اعدام وی تنها
برای بستگان و اشخاصی که از این اعدام مطحع میشوند بازدارندگی ایجاد مینماید و برای
جامعهای که از این اعدام اطالعی ندارد ه چ تاث ری نخواهد داشت ،در این نمونه به نظر
با رضایت محكوم به اعدام مانعی برای اجرای این ش وه وجود نخواهد داشت.
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 -2-3قصاص نفس
بحث اصحی در خصوص قصاص نفس مطرح میشود ،جایی که اجرای مجازات یک
چهرهی چند جنبهای داشته و تنها به یک هدف در اجرای آن نگریسته نمیشود .گفته
میشود قصاص از قواعد آمره ن ست (شمس ناتری ،محمد ابراه م )1378 ،بدین معنا که ولی دم
مجبور ن ست که شخص جانی و قاتل را به طور تتم قصاص کرده وچاره دیگری جز
قصاص نداشته باشد ،بحكه مسئحه قصاص بهعنوان تقی برای ولی دم قرار داده شده است
که میتواند از آن عدول نماید .در قانون مجازات عمومی مصوب  1304برای قتل عمد در
ماده 170این قانون مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود .پس از پ روزی انقالب اسالمی
در سال  1361مقنن در ماده  1قانون تدود و قصاص قتل عمد را موجب قصاص میدانست
و در ماده  257این قانون قصاص از جمحهی قواعد آمره شمرده نشده بود و در قانون فعحی
ن ز قتل عمد از موارد قصاص نفس در نظر گرفته شده است .در خصوص بحث میتوان
سواالتی را مطرح ساخت و با پاسخ دادن به آنها موضوع را روشنتر نمود.
سوال اول این است که آیا در اجرای مجازات قصاص نفس در متون فقهی نصی بر
موضوع ت داشتن طریقه اجرا وجود دارد؟
جهت روشنتر شدن موضوع به بحث ابزار و لوازم اجرای مجازات قصاص و نحوه اجرای
آن میپردازم.

 -2-4بررسی لزوم یکسانی ابزار و افعال در قصاص نفس واختيار اولياي دم
در تعيين نحوه اجرا
مطابق آیهی شریفهی «و من قتل مظحوما فقد لول ه سحوالنا» (سوره اسری ،آیه  )33اول ای
دم در اجرای مجازات قصاص نفس دارای سحطه و اخت ار عمل هستند ،اما نباید پنداشت
این سحطه مطحق بوده و اخت ار کامحی در این خصوص به ایشان واگذار شده است ،این
سحطه تنها بر اخذ دیه یا اجرای قصاص است و سحطهی دیگری در این خصوص وجود
ندارد و در روایات و اتادیث ن ز میتوان مواردی را بر عدم سحطه مطحق اول ای دم بر جانی
پ دا نمود از جمحه روایت ذکر شده توسط ش خ کح نی که در آن هرگونه تخحف در اجرای
قصاص بهمنظور تشفی خاطر اول ای دم منع شده است بنابراین بهنظر میرسد که امكان
اجرای مجازات قصاص نفس از طریق برداشتن اعضا بدون رضایت جانی امكانپذیر ن ست
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چرا که این عمل نوعی مصادره به مطحوب بوده و فراتر از جنایت ارتكابی است و مورد
قبول نمیباشد .اگر چه ب ن مشهور فقهای ش عه مماثحت و همانندی در ابزار و افعال
تحریم شده است اما نظر غ رمشهور ن ز وجود دارد (محمدتسن نجفی) که مماثحت را شرط
میداند و تتی عدهای آن را الزم ن ز میدانستند (محمد صادق تهرانی )381/2 ،1412 ،و در فقه
عامه ن ز رعایت مماثحت هم از لحاظ ابزار و هم افعال واجب است (عبدالرتمن جزیری)268/5 ،
با نگاهی به فحسفه تحریم مماثحت و همانندی ابزار میتوان دریافت که پره ز و جحوگ ری
از قصاص ب ش از جنایت و رنج ب ش از جنایت ارتكابی هدف اصحی تحریم مماثحت چه در
افعال و چه در ابزار اجرای قصاص نفس میباشد ،نباید پنداشت که چون در قصاص نفس
جان شخص مجرم بهوس حهی اجرای قصاص گرفته میشود و مرگ او نت جهی اجرای
مجازات است ،امكان اجرای مجازات قصاص از هر طریقی که سحب ت ات را در پی داشته
باشد ،امكانپذیر است ،چه اینکه مثحه کردن مجرم ن ز منتهی به مرگ او میگردد اما به
لحاظ اینكه درد و رنج ب ش از تد به مجرم تحم ل نگردد تحریم شده است ،باید توجه
داشت که در زمان وقوع جنایت سنجش م زان درد و رنج تحم حی بر مجنی عح ه
امكانپذیر ن ست و نمیتوان مماثحت را از نظر طول ،عرض و عمق جراتات به درستی
اعمال نمود و اگر ذرهای قصاص ب ش از جنایت واقع گردد از هدف واالی خویش دور شده
و نه تنها بهعنوان مجازاتی کارآمد بحكه بهعنوان مجازاتی موجد تق برای دیگری تبدیل
شده و ظحمی را بر او وارد می نماید .پس میتوان نت جهگ ری نمود که عحت تحریم مماثحت
و همانندی پره ز از قصاص ب ش از جنایت میباشد ،در قصاص عضو بحث براین امر استوار
است که قصاص موجب تض ع تقی از مجنی عح ه نگردد و ب ش از جنایت واقع نشود و
در قصاص نفس اگر چه مرگ جانی نت جهی اجرای مجازات است اما نباید درد و رنجی
ب ش از جنایت وارده بر او تحم ل نمود و همانطورکه گذشت به دل ل اینكه مع ار و
سنجش منطقی و صح حی برای اندازهگ ری م زان رنج و درد تحم حی بر مجنی عح ه
وجود ندارد ،قدر مت قن به سحب ت ات از جانی اکتفا میشود و به هم ن دل ل است که
در فقه به آسانترین ش وه برای اجرای مجازات قصاص نفس توص ه شده و اجرای مجازات
قصاص نفس را با توجه به مقتض ات زمان درآن دوره با شمش ر ت ز و برنده قرار میدادند.
اما این اتت اط نباید بدان جا منتهی شود که مجازات قصاص به معنای واقعی آن اجرا
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نگردد ،در اکثر موارد قتلهای عمدی با رنج و دردهای فراوانی همراه است و قاتل ه چگاه
مقتول را ب هوش نكرده تا او را به قتل برساند ،بحكه معموال قتل با ابزار و آالت و ش وهی
رنج آوری ارتكاب مییابد ،اگر بپذیریم که قاتل پس از انجام قتلهای متعدد از طریق
برداشتن اعضای بدنش آن هم دراتاق عمل قصاص خواهد شد ،تنها درد و رنج بدنی را
میتوان به ورود آمپول ب هوشی به بدن او خالصه نمود و نه درد و رنج دیگری ،باید توجه
داشت که در درد و رنج روتی و روانی مستثنی از بحث هستند چرا که اجرای قصاص
نفس از هر طریق دیگری که باشد از قب ل اجرای آن با طنابدار ،یا ضربالعنق ن ز درد و
رنج روتی وجود دارد ،میتوان گفت ه چ مجازات قصاصی بدون درد و رنج روتی برای
جانی وجود ندارد .تال آیا قصاص قاتل با چن ن درد و رنج اندکی به برپایی عدالت و
اهداف دیگر قصاص کمک مینماید؟ آیهی شریفه  38از سوره مائده1عذاب بههنگام اجرای
مجازات را ن ز جزئی از مجازات میداند و در برخی از روایات میتوان دریافت که هدف از
اجرای مجازات قصاص نفس تنها ازهاق روح قاتل نبوده و عبرتآموزی و اجرای عدالت
ک فری ن ز جزء اهداف آن بشمار میرود .از برخی روایات این موضوع به وضوح قابل رویت
است ،در مواردی امام عحی (ع) پس از اجرای مجازات اعدام دستور به سوزاندن جسد
شخص میدادند (تر عامحی ،همان ،ص  )420این موارد نشانگر این موضوع است که عالوه بر
قصاص شخص مرتكب جامعه ن ز باید از این عمل عبرت و پند بگ رد و برای اینكه جامعه
عبرت بگ رد و تالت بازدارندگی عمومی پدید آید ،الزم است این مجازات رنجآور باشد.
(شمسناتری ،محمدابراه م )1378 ،اما این بازدارندگی و رنج در تمام موارد الزم ن ست گاهی
جامعه از وقوع یک قتل اطالع چندانی نداشته و آس ب جدی هم به نظم عمومی جامعه
وارد نشده است ،مانند قتلهای اتفاقی ،اگر چه یكی از تقوقدانان معاصر در این رابطه
میگوید :نكتهای که در خصوص ک فرها بهخصوص ک فر اعدام باید مورد توجه قرار بگ رد
این است که طب عت ک فر باید دردانگ ز و رنجآور باشد و اعدام مجرم هر گاه با درد و رنج
همراه نباشد ک فر ناجور و بیمزهای است ب شتر مردم که ازمرگ وتشت دارند از همان
درد و رنجها که چون هالهای پ رامون هستی آنان را فرا میگ رد میترسند .بنابراین صالح
 - 1در این خصوص استثنایی از تضرت ایت اهلل س د عبدالكریم موسوی اردب حی در این خصوص تائز اهم ت است.
ظاهرا س ف موضوع ت ندارد و اعدام به هرنحوی که جایی اتساس درد و رنج داشته باشد کافی .
س :آیا در اجرای قصاص س ف موضوع ت دارد .
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و منفعت جامعه در این ن ست که مجرم بداند به مرگی محكوم میشود که هرگز
کوچکترین رنج و عذابی برای او نخواهد داشت( .عح رضا ف ض ،ص )234

 -2-5حرمت مثله نمودن جانی
در ماده  263قانون مجازات اسالمی مثحه کردن مجرم جرم تحقی شده است .در نظر
باید داشت که در زمانهای گذشته امكان ب هوش نمودن جانی و برداشتن اعضا امكانپذیر
نبوده است و باید در عدم تعم م مثحه بر عمل انجامی قاطع ت داشت چه اینكه در مثحه
اعضای بدن شخص از یكدیگر جدا میشود و در این تالت ن ز اگر چه اعضای بدن او از
تن جدا میشود تفاوت در قصد و ش وه اجرا و رضایتمندی محكوم هست ،در زمان فعحی
امكان ب هوش نمودن جانی وجود داشته و برداشتن اعضای بدن او با هدف پ وند به
ن ازمندان صورت میگ رد ،پرواضح است که این سه خص صه ماه ت مثحه بودن این طریقه
اجرا را دگرگون ساخته و از نظر نویسنده تراضی جانی با اول ای دم در قصاص که تقی
شخصی است فاقد اشكال است.

 -2-6نتيجهگيري از متون فقهی
در نهایت میتوان از مطالعه متون فقهی و مبانی مجازاتها نت جه گرفت که اگر چه
به دل ل عدم وجود امكان برداشتن اعضاء و پ وند آن و در نت جه اجرای تكم اعدام یا
قصاص نفس ،در آن زمان ،فقه ساکت بوده است ،اما با توجه به فحسفهی تع ن مجازات
از سوی شارع مقدس و لزوم بازدارندگی عام و همچن ن تق جامعه از وقوع جرم بهعنوان
بستر اقدامات مجرمانه که آس بی جدی از ارتكاب جرم دیده است ،اجرای مجازات قصاص
تا آن جایی امكان انعطاف دارد که موجب تغ ر ماه ت آن نشود و عنوان مجازات قصاص
کماکان بر آن صدق نماید و این ش وه در مواردی از اعدامهای تعزیری و قصاص نفس
صورت پذیرد که جامعه بر اثر وقوع جرم اس ب قابل مالتظهای ندیده باشد.

 -3بررسی حقوقی موضوع
برای اینكه بتوان م بحث را ب شتر روشن بسازیم میبایست مجازاتها را از جنبههای
مختحف مورد بررسی قرار داد.
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-3-1مجازاتها و اهداف آن در ارتباط با موضوع
برخی از تقوقدانان در تعریف مجازات درد و رنج را محور قرار داده میگویند :مجازات
عبارت از تنب ه و ک فری است که بر مرتكب جرم متحمل میشود ،مفهوم رنج از مفهوم
مجازات غ رقابل تفك ک است و در واقع ،رنج و تعب است که مشخصه تق قی مجازات
است (عبدالحس ن عحیآبادی )1/2 ،با تعریف مجازت باید دریافت که هر مجازاتی دارای اهدافی
است و از جمحهی مهمترین اهداف مجازات دو هدف -1 :بازدارندگی و  -2اجرای عدالت
ک فری میباشد.

 -3-1-1بازدارندگی
یكی از اهداف اصحی اجرای مجازات ایجاد تس بازدارندگی در جامعه و نزد بزهكاران
بالقوه است ،تا از وقوع مجدد جرم جحوگ ری به عمل ب اید ،در اجرای هر مجازاتی به این
جنبهی مهم ن ز میبایست توجه نمود و هر مجازاتی که فاقد این وصف باشد یكی از فواید
مهم خود را از دست داده است .اجرای مجازات اعدام به نحو عحنی نمونه بارز توجه به این
هدف واالی مجازاتها است و گاهی دیده میشود که نعش معدوم ساعتی بر باالی دار
میماند تا به درستی دیگران که شاهد اجرای چن ن مجازاتی هستند از آن عبرت گرفته
و فكر مجرمانه در ذهن آنان خطور ننماید .عحت اصحی اجرای مجازات اعدام در عحن و
ماندن نعش معدوم بر باالی دار و تغح ظ تشریفات پ ش از اجرای مجازات و همچن ن پس
از اجرای آن ،ظهور مستق م در این هدف از مجازاتها دارد .این هدف چه در مرتحه
تقن نی یعنی تع ن مجازات مناسب از سوی مقنن و چه در مرتحهی اجرای مجازات مورد
توجه قرار میگ رد و در هر دو جنبه تائز اهم ت فراوان میباشد .تال سوال اینجاست
که اجرای مجازات در مقابل تع ن مجازات دارای چه اهم تی است؟ در پاسخ میتوان
گفت اگر چه اجرای مجازات منوط به تع ن آن از سوی مقنن است اما این به معنای
بیاهم ت بودن اجرای مجازات ن ست ،تع ن مجازات مناسب برای هر جرم تائز اهم ت
است اما اجرای مجازات مناسب ن ز کم اهم تتر از تع ن آن ن ست .تال آیا اجرای
مجازات قصاص نفس از طریق برداشتن اعضاء به جهت پ وند آن واجد این هدف از
مجازاتهاست؟ در این خصوص میتوان دو نظر مطرح ساخت :اول اینكه صرف قصاص
نمودن جانی از هر طریقی موجب بازدارندگی میگردد و الزم ن ست اجرای مجازات ن ز
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در بازدارندگی مورد توجه قرار بگ رد .در مقابل گروه دوم معتقد بر این هستند که نحوهی
اجرای مجازات در کنار تع ن مجازات تائز اهم ت است ،به عق دهی اینان اگر چه قصاص
نمودن جانی دارای اثر بازدارندگی است اما اگر این قصاص نمودن بهگونهای باشد که
ه چگونه ارعابی در جامعه و نزد بزهكاران بالقوه ایجاد ننماید ،فایدهای بر اجرای آن بار
ن ست ،اگر چه شخصی در اتاق عمل و با برداشتن اعضای بدنش به نوعی قصاص نفس
شده و جان از بدنش خارج میگردد اما آیا این عمل در دراز مدت خدشهای به هدف
واالی مجازات یعنی همان بازدارندگی و اهم ت نحوهی اجرای مجازات وارد نمینماید و
به نظر میرسد که اجرای مطحق قصاص از طریق برداشتن اعضا دارای اثر بازدارندگی کافی
نبوده و ارعاب الزم در جامعه و نزد بزهكاران بالقوه را ایجاد نمینمایند و در نت جه از این
منظر محل ایراد است .بنابراین نویسنده معتقد به اجرای موردی و مشروط این ش وه در
اعدامهای تعزیری و قصاص نفس میباشد ،در قرآن کریم در آیه  179سوره بقره خداوند
متعال میفرمایند« :و لكم فی القصاص ت وه یا اولی االلباب» و قصاص را چشمهسار ت ات
اجتماع بشر میداند ،با دقت در این آیه میتوان به خوبی دریافت که سحطهی اول ای دم
بر قاتل کامال محدود است ،چرا که قرآن کریم قصاص را تنها از یک جنبه ننگریسته و
معتقد است که اجرای قصاص دارای اثر بازدارندگی و در نت جه تضم ن ت ات بشری است.
قرآن کریم بر این عق ده است که اجرای قصاص بهعنوان یک مجازات دارای اثری کامال
پ شگ رانه است و بر این منظور به یک جنبهی آن توجه نداشته است ،چرا که در زمان
نزول قرآن کریم قصاص عموماً با شمش ر انجام میگرفته است و قرآن کریم به ش وهی
اجرا ن ز نظر داشته و تمامی فرآیند اجرای مجازات قصاص را ت اتانگ ز معرفی مینماید
نه صرف سحب ت ات از جانی .قرآن کریم در جایی دیگر به بعد اجتماعی قتل توجه نموده
و تبعاً اجرای مجازات را ن ز بر جنبه اجتماعی آن استوار میداند ،خداوند متعال در سوره
نساء آیه  29میفرمایند :و ال تقتحوا انفسكم ،یعنی نفوس خود را به قتل نرسان د .بدین
معنا که با قتل انسان هم نوع خود ،گویی خود و دیگران را کشتهاید ،تبعاً با چن ن دیدگاهی
نمیتوان اجرای مطحق مجازات قصاص را تنها تق اول ای دم دانست .از نگاه قرآن قتل
یک انسان به مشابه قتل تمامی انسانهاست و اجرای مجازات ن ز باید با لحاظ جنبه
اجتماعی جرم انجام پذیرد و به نظر اجرای مطحق قصاص از این طریق مغایر با مجازاتی
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است که شارع مقدس از وضع آن داشته است که در صدر اسالم ن ز مجازات به معنای
واقعی آن اجرا میگشته است .در نت جه این فرایند که اعضای بدن جانی برداشته شده و
ت ات از او از این طریق سحب شود باید بهطور مشروط و با در نظر گرفتن م زان دخالت
جامعه انجام شود.

 -3-1-2اجراي عدالت کيفري
یكی از اهداف مجازاتها برپایی عدالت از دست رفته به جامعه و بهطور خاص نسبت
به بزه دیده میباشد .درگذشته هدف اصحی هر مجازات برپایی عدالت ک فری بود و به دید
انتقام جویی و تالفی کردن اعمال انجام شده ،بدان نگریسته میشده با گذشت زمان
اهداف دیگری مانند اصالح و ترب ت ،بازدارندگی ،و … به مجازاتها افزوده شد ،نباید
پنداشت که برقراری عدالت از اهداف مجازاتها تذف شده است ،نه تنها این هدف از
اهداف مجازاتها کنار گذاشته نشده بحكه هم اکنون اجرای بس اری از مجازاتها تنها بر
مبنای این هدف در قانون پ شب نی شده است ،عدالت از دست رفته تنها با قصاص و
ازهاق روح از بدن جانی محقق نمیگردد چرا که از وقوع یک قتل جامعه ن ز دچار آس ب
و متحمل هزینهی گزافی شده است ،اگر برخورد قانون با خاط ان با مسامحه و تساهل
صورت بگ رد ،چهبسا این خود یک محرک برای مجرم ن خفته باشد که در جامعه زندگی
نموده و خطرناکتر از مجرم نی که مرتكب وقوع جرم گشتهاند ،میباشند .قانون نباید در
فرآیند شكلگ ری یک پدیده مجرمانه نقش فعال و مثبت را ایفا نماید ،قانون و اجرای آن
باید بهگونهای باشد که مجرم به هر مرتحه از وقوع جرم که در آن قرار دارد از ادامهی
مس ر منصرف گردد ،مرتحه اول این است که فكر مجرمانه به ذهن شخصی که مستعد
وقوع جرم است خطور نكند و این وظ فهی قانوننویسی صح ح و مهمتر اجرای درست
قانون است ،در مرتحه ی دوم فكرمجرمانه در ذهن خطور کرده و اینجا میبایست ترس و
وتشت از مجازات بهعنوان سدی مانع از بهظهور رس دن آن فكر مجرمانه گردد ،در مرتحه
سوم فكر مجرمانه در ذهن شخص نقش بسته و او مرتكب وقوع جرم میگردد ،در اینجا
ن ز استنباط مجرم از قانونی با مسامحه ،بس ار مهم است ،چرا که اگر شرایط فراهم باشد
و قانون و اجرای آن تا این مرتحه کارساز ن افتند مجرم به اندیشهی تكرار جرم که نرخ
شكست س استهای تقن نی و اجرایی است میپردازد ،هر چه آمار تكرار جرم ب شتر باشد،
س استهای مذکور ب شتر به شكست نزدیک است .باید توجه داشت که قتل از روی ترتم
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ن ز با تسن ن ت صورت میگ رد و هدف آن تعذیب کمتر شخص است ،اما این نوع قتل
در تقوق ایران پذیرفتنی ن ست مقتول در جریان یک جنایت متحمل رنج و درد فراوانی
شده است که این قتل در جامعه ن ز خوف ایجاد نموده و افراد اتساس ناامنی مینمایند.
با برداشتن اعضای بدن جانی میتوان عدهای را از مرگ نجات داد ،به نظر قصاص به معنای
واقعی دارای دو جنبه است :اول تق اول ای دم و دوم جنبهی عمومی جرم.
نسبت به تق عمومی جرم قانون مجازات اسالمی برای قتل عمد در ماده  208قانون
مجازات اسالمی سه تا ده سال تبس درنظر گرفته است البته در صورت عدم قتل جانی،
و در این خصوص بحثی ن ست چرا که بحث اصحی ما در خصوص نحوهی اجرای قصاص
نفس است که در آن از شخص به هر صورت سحب ت ات میشود و درخصوص تق اول ای
دم متاسفانه برخی بدون توجه به اصول تقوقی این تق را آنقدر موسع میدانند که
تمامی جنبههای اجرای یک مجازات را مخدوش میسازند ،اگر چه اول ای دم تق در عفو
مجنی عح ه داشته و میتوانند رضایت بدهند اما اخت ار مطحق برای اجبار بزهكار به اجرای
قصاص با این ش وه را ندارند و صرفا با رضایت شخص او میتوان این نوع از اعدام را انجام
داد.

 -3-2جایگاه رضایت در امکان اجرا
در خصوص نحوهی اجرای قصاص نفس از طریق برداشتن اعضا در اتاق عمل ابهاماتی
وجود دارد که میبایست روشن گردد ،اول ن ابهام در خصوص نحوهی اجرا و مبحث رضایت
است .پرسش اینجاست که آیا در جواز اجرای چن ن قصاصی در اتاق عمل وبا برداشتن
اعضا رضایت جانی یا اول ای دم یا خانواده جانی دارای اهم ت است؟ برای پاسخ به این
پرسش میبایست تمامی مباتث گذشته برطرف شده و مانعی برای قبول و جواز چن ن
اجرایی وجود نداشته باشد.

 - 3-2-1جایگاه رضایت جانی
میتوان گفت در عدم جواز چن ن اجرایی بدون رضایت جانی تردیدی ن ست ،در
پذیرش اجرای اینگونه قصاص ،نباید از ذهن دور داشت که ش وهای از قصاص در تال
انجام است که سابقهی اجرا نداشته و خالف رویه بوده و تصریحی بر جواز آن ن ز در فقه
وجود ندارد ،اگر چه ن ازی به تصریح عمل مباح وجود نداشته و محرمات هستند که ن از
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به تصریح دارند ،از طرفی نمیتوان به یكباره با استناد به سكوت فقه و قانون و بدون
رضایت جانی چن ن عمحی را مجاز شمرد ،در یک استفتا از آیت ا ...صانعی در این خصوص
س وال شد و ایشان در پاسخ فرمودند :اگر جانی بگوید از اصابت آمپول ب هوشی اتساس
درد مینماید ،اجرای بدین صورت مجاز ن ست .روشن است که اصابت آمپول دارای درد
و رنجی بس ار ناچ ز است که نمیتواند محل توجه باشد ،در نت جه میتوان گفت اجرای
چن ن فرآیندی بدون رضایت جانی اوال به دل ل مالك ت او بر اعضای بدنش :بدین توض ح
که اول ای دم تق بر اخذ روح از بدن جانی داشته و تق برداشتن اعضای بدن او را ندارند
چرا که با این عمل برابری مجازات با جنایت بر هم خورده و جانی عالوه بر از دست دادن
جان خویش ،اعضای بدنش را ن ز تاراج شده میب ند ،اول ای دم تق بر اخذ جان مرتكب
را دارند و نمیتوانند از اجرای قصاص مصادره به مطحوب کرده و دو انتفاع ببرند چرا که
جانی بر بدن خویش سحطه دارد و تنها تق ت ات او در اخت ار اول ای دم است ،ایشان
میتوانند ت ات او را سحب یا از این تق درگذرند و تق سحب ت ات با گرفتن اعضای بدن
جانی را بهه چ عنوان ندارند .ثان ا :به دل ل اجرای مجازات فراتر از جنایت است که امكان
اجرای چن ن امری محل ایراد است .عدهای بر این باورند که چون قصاص یک تق است
تمامی امور مربوط به آن ن ز قابل توافق و تكم حی است ،در تالیکه این عق ده صح ح به
نظر نمیرسد .در قانون مجازات اسالمی در ماده  14ذکر شده است که قصاص باید با
جنایت جانی برابر باشد .اگر چه قصاص یک تق است اما قانون به خوبی عنوان میدارد
که اجرای آن یک تق ن ست و جزء قواعد آمره بهشمار میرود ،استفاده از کحمهی باید
در برابری قصاص با جنایت ،و آن هم گنجاندن آن در قانون مجازات اسالمی که قانونی
امری ا ست ب انگر این امر است که توافق و تفاهم بر اجرای قصاص ب ش از جنایت هم،
امكانپذیر ن ست ،بدین معنا که اگر اول ای دم و جانی توافق بر مثحه نمودن جانی نمایند
این توافق بنابر ممنوع ت مثحه که ماده  263قانون مجازات اسالمی و ماده اخ رالذکر در
خصوص لزوم برابری قصاص با جنایت ،باطل و ب هوده است .پس پرواضح است هنگامی
که قانونگذار توافق طرف ن بر اجرای مجازات قصاص ب ش از تد جنایت را م سر نمیداند،
به طریق اولی قصاص ب ش از جنایت را بدون رضایت جانی مردود میداند .پس با مالتظه
در مواد قانون مجازات اسالمی وتوجه به جنبهی آمریت آن و اینكه قصاص اگر چه یک
تق است اما در بعضی موارد مانند طریقهی اجرا ،برابری آن با جنایت و … قانون وارد
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عمل شده و دامنهی اخت ارات اول ای دم را محدود نموده و با گنجاندن واژههایی مانند:
باید ،و لزوما امكان توافق بر خالف آن را از ب ن برده و به جهت نظم عمومی و تق
اجتماعی مجازات قصاص ،طریقهی اجرای آن را امری نموده و قابل تراضی نمیداند .اما
باید توجه داشت که این ممنوع ت قانونگذار صرفا به لحاظ تاث ر منفی مثحه نمودن در
جامعه است و اجرای قصاص از طریق برداشتن اعضای بدن جانی بهه چ عنوان با مثحه
نمودن او یكنواخت ن ست ،نت جتاً اینكه قصاص در شرع و قانون مجازات اسالمی یک تق
است و یک مجازات ،این تق قابل اسقاط و تراضی است ،اما هنگامی که تقس م بر اجرای
آن اخذ میشود دیگر بهعنوان یک تق بدان نگریسته نشده و قانون پا به عرصه نهاده و
محدودیتهایی بر اجرای آن قائل میشود و به معنای دیگر اجرای آن را امری نموده و
تبع ت از آن را الزم میداند مگر اینكه ش وه اجرا بهگونهای باشد که جامعه از آن ش وه
اس ب نب ند مانند اجرای اتكام سالب ت ات از طریق برداشتن اعضای بدن محكوم ن.

 – 3-2-2جایگاه رضایت اولياي دم مقتول
مبحث اصحی دراین خصوص مربوط به زمانی است که جانی رضایت کامل داشته و
اول ای دم راضی به انجام چن ن اجرایی ن ستند ،در این فرض پاسخ چگونه است؟ پاسخ
به چن ن سوالی که دشوار است ،چرا که ب ان نمودیم که اول ای دم بر ت ات یا عدم ت ات
جانی تق دارند ،نه براعضای بدن او تال در فرضی که جانی به چن ن عمحی رضایت دارد
و این عمل هم باعث آس ب نگاه عمومی جامعه نمیشود بحث متفاوت است .اگر چه جانی
بر بدن خویش سحطه داشته و تق ممانعت از تعددی به آن را بر عهده دارد اما این سحطه
مطحق ن ست و جانی نمیتواند به سحب ت ات خویش هر طریق اقدام نماید ،بحث اساسی
این ا ست که ایا رضایت اول ای دم برای اجرای این ش وه الزم است یا خ ر؟ از آنجاییکه
اول ای دم صرفا نسبت به سحب ت ات جانی تق دارند بهنظر نمیتوانند دخالتی یا ممانعتی
در اجرای این ش وه داشته باش ند چرا که به هر طریق با انجام این ش وه ن ز از جانی سحب
ت ات خواهد شد و نسبت به جز اعضای بدن محكوم تقی برای اول ای دم متضور ن ست.

 -3-2-3جایگاه رضایت اولياي دم جانی
اگر چه در یک قتل ب شتر به اول ای دم مقتول بهعنوان یک عامل مهم در اجرای
پروسهی مجازات نگریسته میشود اما هنگامی که بحث اجرای قصاص با برداشتن اعضا را
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مطرح میکن م اول ای دم جانی ن ز ،دارای نقش در این فرآیند میگردند .در قانون اهدای
عضو مصوب سال  1381اهدای عضو منوط بوص ت شخص اهدا شده یا رضایت اول ای دم
او شده است و امكان برداشتن اعضا بدون رضایت شخص وی مردود شمرده شده است،
اگر چه از برداشتن اعضای بدن او جان عدهای نجات مییابد اما رضایت او نقش مهمتری
را دراین ب ن ایفا مینماید .اما همانطورکه ب ان شد از آنجاییکه هنوز هم نمیتوان به
اعضا و جوارح یک انسان مال ت بخش د تا بر مبنای توارث تقی برای اول ای دم قایل بود
در نت جه رضایت یا عدمرضایت اول ای دم جانی ن ز تاث ری در اجرای این ش وه نداشته و
محكوم در زمان ت ات خویش بر اباته انجام چن ن عمحی تاک د داشته است.

 -3-2-4دستهبندي مجرمين وامکان اجراي مشروط
بحث دیگر که در خصوص اجرای قصاص نفس از طریق برداشتن اعضا مطرح میگردد
اینست که آیا اجرای بدون ق د و شرط این قاعده نسبت به همه مجرمان امكانپذیر است؟

 – 3-2-4-1مجرمان خطرناک و حرفه اي
شاید تا به تال شن ده باش م که قتلهایی درجامعه به وقوع میپ وندد که بس ار فج ع
بوده و نهایت قساوت و خشونت در اجرای آن اعمال شده است ،چن ن قتلهایی بهوقوع
نمیپ وندد مگر از سوی انسانهایی که روح انسان ت در آنها مرده و از ارزشهای واالی
اخالقی و انسانی فاصحه گرفتهاند ،چن ن انسان هایی بس ار خطرناک بوده و در جامعه ن ز
خوف و هراس شدیدی ایجاد مینمایند ،عدم مجازات صح ح آنان موجب افزایش تس
ناامنی در ب ن مردم شده و اعتماد مردم به قانون و دستگاه قضا به پای نترین تد خود
نزول مینماید ،تال اگر چن ن شخصی که مرتكب چندین فقره قتل با اعمال شاقه گشته
است را در نظر بگ ریم چگونه میتوان قبول نمود که ش وهی قصاص آواز این طریق باشد؟
آیا این روش موجب عودت عدالت از دست رفته در اجتماع و عبرتآموزی دیگران خواهد
شد؟ آیا اجرای این روش خود موجب بغض و نارضایتی ب شتر مردم به قانون و مجریان
آن نمیشود؟ به نظر میرسد امكان اجرای این روش برای چن ن اشخاصی مردود است و
بهه چ عنوان قابلپذیرش ن ست .
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 -3-2-4-2مجرمين عادي و اتفاقی
بحث در خصوص این دسته از مجرم ن متفاوت است .اینان کسانی هستند که خوی
مجرم ت در آنان نبوده و ارتكاب جرم از سوی آنان اتفاقی بوده و پس از ارتكاب جرم ن ز
پش مان میگردند .این دسته از مجرم ن در جامعه خوف و هراس شدیدی ایجاد نكرده و
جامعه ن ز نسبت به مجازات آنان کمتر تساس است ،به نظر نویسنده پذیرش این ش وه
درخصوص این دسته از مجرم ن بال اشكال است و امكان اجرا در این خصوص وجود
خواهد داشت .البته باید توجه داشت که اجرای بیرویهی این طریقه نباید خود محرک
وقوع جرم برای بزهكاران بالقوه باشد و آنان باید کماکان هنگام ارتكاب جرم از مجازات و
اجرای آن وتشت داشته باشند و به عبارت دیگر در اجرای این طریقه برای مجرم ن
میبایست سختگ ری ب شتری شده و با دقت نظر صورت گ رد.

 -3-3بررسی مواد قانونی در خصو ص موضوع
در خصوص نحوهی اجرای اتكام موجب سحب ت ات متاسفانه میتوان گفت که در
این خصوص ه چ مادهی قانونی وجود نداشته و صرفا آی ننامه اجرایی از ابتدای امر تا
کنون نحوهی اجرا را مشخص مینمود .چه اینكه اگر ابتدا بهصورت ماهوی در خصوص
امر موادی اختصاص مییافت از بروز چن ن اختالفهایی جحوگ ری به عمل میآمد ،به هر
صورت با مداقه در قوان ن ،موضوع سابقهی تاریخی نحوه اجرای اتكام موجب سحب ت ات
را بررسی مینمای م .

 -3-3-1نظام نامه راجع به اجراي احکام اعدام مصوب ()1307
در این نظام نامه که قبل از انقالب اسالمی ایران صادر شده بود در ماده  1آن مقرر
میداشت :محكوم به اعدام مصحوب میشود و مراد از صحب در این ماده اعدام شخص با
طناب دار از طریق تحق آویز نمودن وی بود ،ومفهوم خاص صحب که در مجازات محاربه
ذکر گردیده موردنظر نبوده است ،چرا که در مواد بعدی این نظامنامه به تحق آویز نمودن
محكوم با طناب دار اشاره مینماید (مواد  .)-16-15-14مشاهده میشود که در این
نظامنامه تع ن نوع اعدام مشخص شده بود واختالفی در خصوص تع ن نوع اعدام بوجود
نمیآمد ،چه اینكه اختالف اصحی در بحث مورد نظر ما به این دل ل است که نوع اعدام در
آی ن نامه فعحی و قوان ن جزایی مشخص نگشته و به نظر قاضی صادرکننده تكم واگذار
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شده است .در ماده  16این نظامنامه ذکر شده است که :نعش مصحوب باید یک ساعت در
باالی دار بماند .این ماده بس ار تائز اهم ت است از این لحاظ که در تای د مباتث گذشته
نویسنده بحث بازدارندگی وتق تض ع شده اجتماع را ب ان میدارد .اینكه جنازه جانی
یک ساعت در باالی دار بماند تنها به این دل ل است که دیگران که تاظر و ناظر چن ن
اجرای مجازاتی هستند ،سراغ عمل مجرمانه نرفته و از ارتكاب آن پره ز نمایند ،و تنها به
یک جنبهی قصاص ،آن هم تق اول ای دم توجه نشده بحكه همهی جوانب در کنار یكدیگر
سنج ده شده بود .

 -3-3-2آیيننامه راجع به اجراي حکم اعدام با اصالحات بعدي (مصوب
)1343
دراین آی ن نامه که آن هم قبل از انقالب اسالمی به تصویب رس ده بود همانند نظامنامه
سال  1307در ماده  1ذکر شده بود که محكوم به اعدام مصحوب میشود که ازتكرار مجدد
آن پره ز میشود .و در ماده  16ن ز همانند آی ننامه سابق ذکر شده بود :نعش مصحوب
باید یک ساعت در باالی دار بماند .در این آی ننامه ن ز جنبهی بازدارندگی قصاص مححوظ
شده بود .

 -3-3-3آئيننامه نحوه اجراي احکام اعدام و  ....موضوع تبصره یک ماده 28
قانون تشکيل دادگاههاي کيفري یک و دو و شعب دیوان عالی کشور ( مصوب
)1370/2/15
این آئ ننامه پس از پ روزی انقالب اسالمی ایران به تصویب رس ده و قواعد آن بكحی
نسبت به دو آئ ن نامه گذشته متفاوت است.دراین آئ ننامه در ماده  18ذکر شده است
که :محكوم به اعدام چنانچه در تكم ترت ب خاصی مقرر نشده باشد به دار کش ده میشود
و به مدت یکساعت در باالی دار میماند مگر اینكه اطم نان به مرگ وی تاصل شود.
سپس از دار به پای ن آورده میشود .نگاه تقوقی به این ماده کامال روشن میسازد که
قانونگذار تد ومرز خاصی برای تع ن نوع اعدام در نظر نداشته و آن را به نظر قاضی
صادرکننده تكم واگذار نموده است ،اگر چه مواد قبحی قانونگذار آثار و ادوات اجرای تكم
اعدام را به طناب و چوبهی دار ذکر نموده است اما به هر صورت در این ماده تع ن تكم
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اعدام به انتخاب قاضی صادر کننده واگذار شده تا آن را انتخاب نماید ،و به وضوح میتوان
نقش تغ ر قوان ن موضوعه به قوان ن شرعی را دراین خصوص مشاهده نمود که اخت ار
قاضی شرعی در تع ن نوع اعدام برخالف دو آئ ننامه قبل از انقالب که مورد اشاره قرار
گرفت ،نامحدود است ،در هردو آئ ننامه قبل از انقالب نوع اعدام مشخص شده و قاضی
اخت اری در تغ ر آن و انتخاب نوع دیگر نداشته و آویختن به دار به صورت امری تكم
قض ه را روشن می ساخت .در تال كه در آئ ننامه سال  1370نوع اعدام تع ن نشده و
به نظر قاضی واگذار شده بود و این به دل ل روح شرعی قوان ن موجود است .

 -3-3-4آئيننامه نحوه اجراي احکام قصاص  ----موضوع ماده  293ق.آ.د.
دادگاههاي عمومی وانقالب در امور کيفري
این آئ ننامه در سال  1378/6/28به تصویب رس ده و هم اکنون مجرا میباشد
مقایسهی این  4آی ن نامه که قبل از انقالب و بعد از انقالب به تصویب رس دهاند نكات
جالب توجهی را روشن مینمایاند که کمتر مورد بحث تقوقدانان قرار گرفته است .در
ماده  14این آئ ن نامه ذکر شده است که :اجرای قصاص نفس قتل و اعدام ممكن است
به صورت تحق آویز به چوبه دار و یا شح ک اسححه آتش ن و یا اتصال الكتریس ته و یا به
نحو دیگر به تشخ ص قاضی صادرکننده رای انجام گ رد.
تبصره :در صورتی که در تكم صادره نسبت به نحوه ک ف ت اعدام ،قصاص نفس و قتل
ترت ب خاصی مقرر شده باشد ،محكوم به دار کش ده میشود.
همانطورکه گذشت در آئ ننامه سال  1307و  1343مواد مربوطه ع نا تكرار شدهاند و
تغ ری در آن دیده نشده است و محكوم به اعدام به دار کش ده میشد .پس از انقالب در
قانون سال  1370تع ن نوع اعدام با یک اخت ارات گسترده به قاضی صادرکننده رای
واگذارشده بود .در قانون سال  1378ماده مربوط در سال 1370تغ ر یافته و مواردی از
باب تمث ل در آن ذکر گردید و در واقع میتوان در برداشت از این تغ ر داشت -1:دامنهی
اخت ار قاضی در تع ن نوع اعدام محدود گشت به تع ن اعدامی که شب ه موارد ذکر شده
در ماده مربوطه باشد -2.موارد ذکر شده در ماده مربوطه نه برای رعایت وجه شبه بحكه از
ت ث تنوع موارد انتخابی ذکر شده است.
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بهنظر منطقیتر و مف دتر آن است تا قانون مجازات و قاون نی که دارای روح ک فری
هستند را بهگونهای تفس ر نمای م که مناسبتر به تال اجتماع و محكوم عح ه باشد.
بنابراین با انتخاب تفس ر دوم امكان اجرای این ش وه ب شتر میگردد.

نتيجه گيري
در پایان میتوان اینگونه نت جهگ ری کرد که اگر چه یک فكر و ایده میتواند از یک
عمل ن ک تمایت نماید اما نباید از ذهن دور داشت که اگر از مجازات بار سزاگرایی و
جزادهی و رعب و هراس را بگ ریم دیگر اقدام انجام شده مجازات نام ده نمیشود .در
خصوص این طریقه اجرا نباید تردید داشت که اجرای آن بدون منع قانونی و شرعی است،
توجه به اهداف مجازاتها بهخصوص بازدارندگی و اجرای عدالت ک فری ،عدم وجود سابقه
اجرایی از جمحه موانعی است که امكان اجرای این طریقه را با مشكل مواجه میسازد .اما
در مواردی که جامعه تاث ر اندک وغ رقابل توجهی از جرم داشته با فرض رضایت جانی و
پرداخت تمامی هزینههای اعمال جراتی و کمترین آس ب جسمی و مالی میتوان از این
طریقه اتكام اعدام را اجرا نمود و در راستای این اجرا ت ات عدهای را که در معرض مرگ
قرار دارند نجات داد ،در انتها باید اذعان کرد که از آنجایی که این موضوع جدید بوده و
سابقه بحث و تبادل نظر وجود نداشته است جهت واکاوی ب شتر موضوع ن ازمند تحق قات
دق ق عحمی میباش م.
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