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حکم فقهی مجازات انسان زنده با سوزاندن
در مذاهب اسالمی
علیرضا عابدی سرآسیا1،اعظم امینی

2

(تاريخ دريافت ،1395/3/2 :تاريخ پذيرش)1395/9/3 :

چکیده

بسیاری از نظامهای حقوقی جهان از جمله نظام حقوقی اسالم مجازات اعدام را فی-
الجمله پذیرفتهاند .یکی از مسائل بسیار مهم در این زمینه ،کیفیت و ابزارهای اعدام و
نیز حقوق اعدامی است .آیا کسی که مستحق مردن است را میتوان با هر کیفیت و
ابزاری اعدام کرد؟ به طور خاص ،آیا میتوان شخص اعدامی را زنده در آتش سوزاند؟
اهمیت و ضرورت این موضوع زمانی آشکار میشود که اخیراً برخی از گروههای
منسوب به اسالم ،به نام اسالم و آشکارا ،اقدام به زنده سوزاندن دشمنان خود میکنند.
این پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از روش جمعآوری اطالعات
کتابخانهای و اسنادی انجام و در آن ادله حرمت زنده سوزاندن انسان و نقد ادله جواز
آن بررسی و استثنائات مورد ادعا از حرمت این عمل ارزیابی شده است .نتیجه بهدست-
آمده حاکی از آن است که با هیچ دلیل معتبری نمیتوان سوزاندن انسان زنده یا جواز
آن را به اسالم یا امامان معصوم نسبت داد.
کلیدواژهها :قتل ،احراق ،مجازات ،زنده سوزاندن ،مذاهب اسالمی.
 . 1استادیار دانشگاه فردوسی مشهدa-abedi@um.ac.ir /
 . 2استادیار دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول)amini.a@pnurazavi.ac.ir /
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طرح مسئله
مجازات اعدام در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان از جمله نظام حقوقی اسالم فیالجمله
پذیرفته شده است و اما یکی از مسائل بسیار مهم در این زمینه ،کیفیت و ابزارهای اعدام و
نیز حقوق اعدامی است .آیا کسی را که مستحق مردن است میتوان با هر کیفیت و ابزاری
اعدام کرد؟ بهطور خاص ،آیا میتوان شخص اعدامی را زنده در آتش سوزاند؟ اقدامی که
اخیراً برخی گروههای تکفیری و وهابی نظیر داعش مرتکب شده و با استناد به ادله شرعی
و فتاوای فقهی (ر.ک :پیوست  ،)1برخی از اسیران را زنده در آتش سوزاندند ،نویسندگان
این مقاله را بر این داشت تا به بررسی مستندات آنها از منظر فقه شیعه و سنی پرداخته و
صحت و سقم این استناد را روشن سازند.
واژه إحراق بر وزن إفعال و از ماده حرق به معنای تأثیر گذاشتن آتش بر چیزی است
که ممکن است با تأثیر آتش ،اصل شیء بهطور کلی از بین برود یا اصل آن باقی باشد و
اثر آتش در آن بماند (ابناثیر ،بیتا357/1 ،؛ ابنمنظور1414 ،ق131/3 ،؛ مرتضی زبیدی،
1414ق .)311/6 ،درحقیقت اصل واحد در این ماده ،سوختن با حرارت و التهاب است
که با رفتن به باب إفعال (إحراق) و تفعیل (تحریق) متعدی شده است (مصطفوی1402 ،ق،
 )200/2و معنای سوزاندن را میرساند .در کتب فقهی نیز واژه احراق یا تحریق در همان
معنای لغوی بهکار رفته و معنای اصطالحی متفاوتی ندارد (هاشمی شاهرودی و دیگران،
1426ق .)211/6 ،در مورد جواز سوزاندن انسان زنده ،اختالفنظر چشمگیری میان
فقهای شیعه و سنی وجود دارد که با بررسیهای انجامشده ،میتوان سه نظر کلی را
شناسایی کرد:
 )1منع مطلق؛  )2جواز مطلق؛  )3قول به تفصیل (جواز در قصاص یا حدود و تعزیرات
یا در صورت صالحدید سلطان).
برای تبیین دقیق حکم این مسئله الزم است که اوالً ادله منع زنده سوزاندن بررسی
شود ،ثانیاً ادله جواز این عمل مورد مداقه قرار گرفته و ثالثاً استثنائاتی که برای منع
سوزاندن مطرح شده است ،مورد ارزیابی قرار گیرد.
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فلسفه مجازاتها
آنچه در اعمال و ایجاد مجازاتها دارای اهمیت است ،این است که تحمیل اینگونه از
مجازاتها بهگونهای است که قبل از ارتکاب جرم توسط مجرم یا خاطی ،مانع تحقق جرم
شود و بعد از ارتکاب نیز مانع تکرار آن از طرف مرتکب یا دیگران باشد (شمس ناتری،
1378ش .) 14 ،درواقع ،تشریع این مجازاتها از طرف خداوند به دلیل ضرر و زیانی است
که به فرد و جامعه وارد میکند؛ «این ضررها چیزی است که مصالح فرد و اجتماع را به
خطر میاندازد یا به عبارتی همان مصالح پنجگانه شامل دین ،نفس ،عقل ،مال و عِرض و
درنتیجه بر پیکره جامعه لطمه وارد میکند و از طرف دیگر در این جرایم آنچه مهم است
بهطور عموم مصلحت جامعه است و نه فقط فرد مجنیعلیه» (همان .)87 ،در حقوق جزا
بهمنظور دفاع از نظم عمومى ،منافع عمومى ،حفظ ارزشها و حمایت از افراد و حقوق آنان،
واکنشهایى را در نظر مىگیرند و وظیفه اعمال مجازاتها را در مقابل کسانى که به حقوق
عمومى تعرض مىکنند برعهده حکومتها گذاردهاند؛ پس از همینجا ضرورت مجازات
مرتکبان جرم روشن مىشود (جمعى از مؤلفان ،بیتا )110/51 ،و لذا مىبینیم در حدیث
حنان بن سدیر ،امام باقر مىفرماید« :حدى که بر روى زمین اقامه مىشود ،براى آن از
باران چهلشبانهروزى مفیدتر است» (حرعاملی1409 ،ق.)12/28 ،
از طرف دیگر ،شاهدیم که در اسالم ،نظیر دیگر ادیان و نظامهای فکری باستان،
مجازاتها و از جمله آنها اصل قصاص یا مقابلهبهمثل به عنوان یک مجازات پذیرفته شده
است و در آیات مختلفی از جمله آیه  179سوره بقره ،هدف اصلی آن نجات انسانها و
ایجاد ثبات در حیات اجتماعی معرفی شده است« .این آیه بیانگر این مطلب است که
حیات ،مطلوب بالذات بوده و قصاص یکی از وسایل بهدست آوردن آن است»
(رشیدرضا1993 ،م .)132/2 ،با توجه به اینکه این فلسفه اختصاص به قصاص ندارد،
میتوان یکی از مهمترین فلسفههای تشریع مجازاتهای اسالمی را ایجاد امنیت برای انسانها
دانست؛ به این معنا که مثالً قصاص نفس اگرچه به ظاهر معدوم کردن یک انسان است ،اما
بهجهت بازدارندگی فوقالعاده ،میتواند جلوی کشته شدن انسانهای بیگناه دیگری را
توسط مجرمان و تبهکاران بگیرد و این خود بهطور نسبی منجر به تحقق امنیت جانی در
جامعه میشود .اما نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مجازات اعدام
اگرچه فیالجمله پذیرفته شده است ،اما اوالً موارد آن بسیار محدود بوده و ثانیاً کیفیت آن
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بسیار مهم است و به دلخواه حاکم یا مجری اعدام نیست .شخص اعدامی اگرچه مستحق
مرگ است اما حقوقی دارد که باید رعایت شود و از جمله حق خوب مردن برای وی
محفوظ است و از این رو نمیتوان وی را با هر شیوه دلخواهی اعدام کرد .بنابراین برای
جواز مجازات با سوزاندن نیاز به دلیل محکمی است و حتی در صورت شک در جواز این
عمل ،اصل بر ممنوعیت آن است .از این رو الزم است تا ادله موافق و مخالف آن بهدقت
مورد ارزیابی قرار گیرد.

ادله عدم جواز قتل با سوزاندن
 .1نهی از سوزاندن حیوان زنده
در متون فقهی و روایی از سوزاندن حیوانات زنده نهی شده است.
«پیامبر اکرم از اینکه شخصى حیوانی را با آتش بسوزاند ،نهى فرمودند» (ابنبابویه،
1413ق 3.)5/4 ،بنابر نظر فقها نیز سوزاندن حیوانات جایز نبوده و در شرع ما ازآن نهی
شده است (مال علی قاری1422 ،ق2672/7 ،؛ ابنحجر عسقالنی1379 ،ق.)358/6 ،
روشن است که عنوان حیوان (به معنای موجود زنده و دارای حیات) ،شامل انسان نیز می-
شود و در صورت انکار ،با فحوی و دلیل اولویت میتوان آن را ثابت کرد؛ به این شکل که
وقتی سوزاندن حیوان ممنوع باشد ،سوزاندن انسان به طریق اولی ممنوع است .اشکالی که
در استدالل به اولویت به ذهن میآید ،این است که استحقاق انسان به قتل ،بهخاطر جرم
بزرگی است که مرتکب شده ،در حالی که مجرم بودن برای حیوان این معنا تصور نمی-
شود؛ مگر اینکه گفته شود :وصف حیوان در روایت مشعر به علیت است و ظاهر در آن
است که زنده و دارای حیات بودن ،علت حرمت سوزاندن است که در این صورت ،این
مالک بهطور قطع شامل انسان نیز میشود؛ اما در اینجا دیگر استناد به اولویت معنا ندارد
بلکه باید به وحدت مالک استناد کرد.
 .2امر به تحسین قتل
دومین دلیل بر عدم جواز زنده سوزاندن انسان ،امر به تحسین قتل و اراحه ذبیحه است که
پیامبر اکرم بر آن تأکید کردند« :إنَّ اللَّهَ کَتَبَ الْإِحْسَانَ على کل شَیْءٍ فإذا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا
« .3وَ نَهَى أَنْ یُحْرَقَ شَیْءٌ مِنَ الْحَیَوَانِ بِالنَّارِ».
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الْقِتْلَةَ وإذا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْیُحِدَّ أحدکم شَفْرَتَهُ وَلْیُرِحْ ذَبِیحَتَهُ؛ بهدرستی که خدا
احسان را بر هر چیزی الزم دانسته است؛ پس هنگامی که خواستید بکشید ،همراه با
احسان باشد و هنگامی که خواستید ذبح کنید همراه با احسان باشد و الزم است که هریک
از شما (که قصد کشتن دارد) چاقوی خود را تیز کند و ذبیحه خود را راحت نماید»
(بیهقی1344 ،ق68/9 ،؛ متقی هندی1401 ،ق137/6 ،؛ حاکم نیشابوری1411 ،ق،
 .)65/3درحقیقت ،از مصادیق احسان در قتل ،کشتن با تیزترین ابزار و سادهترین و سریع-
ترین روش ممکن است تا عمل کشتن بهدرازا نینجامد و منجر به تعذیب نگردد (احمدی
میانجی1411 ،ق 245 ،و  .)246پس رعایت این امور در مورد انسانی که قتل او جایز
است به طریق اولی الزم است (منبجی1414 ،ق .)710/2 ،حتی به فرض اینکه این
اولویت مورد انکار قرار گیرد ،عموم «کَتَبَ الْإِحْسَانَ على کل شَیْءٍ» و اطالق «فإذا قَتَلْتُمْ
فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ  ...وَلْیُرِحْ ذَبِیحَتَهُ» شامل آن میشود.
 .3امر به قتل بدون تعذیب
کسی که با آموزههای اسالمی آشنا باشد ،بهخوبی میداند که حتی استحقاق قتل ،مجوز
اذیت و آزار و توهین به مجرم نیست .این مطلب حتی در مورد حیوانان نیز رعایت شده
4
است ،چه رسد به انسان .این مطلب را از آموزههای ذیل بهخوبی میتوان دریافت.
 )1دستور به تیز و برنده بودن آلت ذبح و نهی از کندی آن (شهید ثانی1413 ،ق،
491/11؛ حلی1413 ،ق321/3 ،؛ فخرالمحققین1387 ،ق135/4 ،؛ فاضل هندی،
1416ق.)226 /9 ،
 )2منع از بهدرازا کشاندنِ انجام ذبح (حلی1413 ،ق322/3 ،؛ فاضل هندی1416 ،ق،
232/9؛ کاسانی1406 ،ق.)60/5 ،
 )3منع از کندن پوست حیوان قبل از خارج شدن روح از بدن آن (حلی1413 ،ق،
322/3؛ فخرالمحققین1387 ،ق139/4 ،؛ فاضل هندی1416 ،ق235/9 ،؛ موصلی،
1426ق13/5 ،؛ عینی ،بیتا.)564/11 ،
 .4اگرچه «امر به اراحه ذبیحه» که در حدیث قبلی وارد شده بود داللت صریح بر این مطلب دارد و
موارد یادشده در اینجا نیز خود میتواند از مصادیق «تحسین قتل» باشد ،اما بهجهت اهمیت مطلب به طور
خاص به ذکر آنها پرداخته میشود.
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 )4منع از نشان دادن آلت ذبح به حیوان (شهید ثانی1413 ،ق491/11 ،؛ نجفی،
1404ق.)133/36 ،
 )5منع از تیز کردن آلت ذبح در مقابل چشمان حیوان (سرخسی1414 ،ق264/11 ،؛
ابننجیم ،بیتا194/8 ،؛ عینی ،بیتا561/15 ،؛ شربینی1415 ،ق.)105/6 ،
 )6منع از ذبح حیوان در برابر حیوان دیگر .بعضی فقها تصریح کردهاند که این اعمال از
آن جهت که موجب آزار و اذیت حیوان بیننده است حرام میباشد (طوسی1400 ،ق،
584؛ فاضل هندی1416 ،ق.)235 /9 ،
این مطالب ،با استناد به دلیل اولویت ،بهخوبی نشان میدهد که شارع اسالمی ،حتی در
مواردی که قتل انسان را جایز میداند ،راضی به تعذیب او نیست .در وسایلالشیعه بابی
آمده که بر طبق آن ،قصاص باید بدون عذاب و تمثیل صورت گیرد (حرعاملی1409 ،ق،
 .) 62/19صاحب جواهر در اثبات اینکه در قتل به خاطر دوری از تعذیب ،نباید از آلت
کند استفاده شود ،به «عدم خالف»« ،امر به تحسین قتل در حدیث نبوی» و «امر به اراحه
ذبیحه و تیز بودن آلت ذبح و اولویت آن در مورد انسان» استناد میکند (نجفی1404 ،ق،
 .)296/42گاهی نیز به اصل عدم جواز عقوبت و تعذیب زاید بر اصل قتل استناد شده
است (فاصل لنکرانی1422 ،ق .)307 ،در اینجا نیز یادآور می شود که به فرض انکار
اولویت ،اطالق یا عموم ادله فوق ،و یا مالک آن ،شامل انسان نیز میشود.
 .4منع از تعذیب به عذاب الهی
از نبی اکرم نقل شده است که از سوزاندن انسان یا حیوان زنده نهی کردند و در تعلیل
این مطلب ،به این نکته استناد جستند که سوزاندن در آتش ،عذاب الهی است و کسی حق
ندارد که با عذاب الهی ،دیگری را تعذیب کند .این مطلب در موارد متعدد و با عبارات
مختلفی از ایشان نقل شده است؛ از جمله« :ال تعذّبوا بعذاب اهلل» (به عذاب الهی کسی را
تعذیب نکنید) (طوسی1387 ،ق281/7 ،؛ 5بخاری1401 ،ق« ،)2/4 ،ال یعذّب بالنار اال
ربّ النار» (جز خدای آتش ،کسی حق مجازات کردن با آتش را ندارد) (سرخسی،
1414ق122/26 ،؛ حلی1388 ،ق« ،)412/1 ،لیس ألحد أن یعذّب بعذاب اللّه» (هیچ-
 .5فقال ابن عباس :لو کنت أنا لقتلتهم بالسیف ،سمعت النبی علیه و آله السالم یقول ال تعذبوا بعذاب اهلل،
من بدل دینه فاقتلوه.
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کس حق ندارد به عذاب الهی ،عذاب دهد) (ابنحنبل1421 ،ق374/1 ،؛ بیهقی1344 ،ق،
« ،)195/8لَا ینْبَغِی لِبَشَرٍ أَنْ یعَذِّبَ بِعَذَابِ اهللِ عَزَّ وَجَلَّ» (برای هیچ بشری شایسته نیست
که به عذاب خدای عزوجل عذاب کند) (نسائی1411 ،ق183/5 ،؛ طبرانی1415 ،ق،
 .)122/10عمومیت نهی در این احادیث که با تعلیل نیز تقویت گشته است ،بهخوبی نشان
میدهد که سوزاندن انسان زنده به هیچ وجهی جایز نیست؛ مگر آنکه دلیل قطعی بر
استثناء مورد خاصی وجود داشته باشد و این استثاء بهگونهای قوی باشد که بتواند این
عموم تقویت شده را تخصیص بزند.
با این توضیح ،ضعف این قول که «این حدیث بهاستناد ادله جواز و فعل صحابه حمل بر
تواضع میشود!» (ابنحجر عسقالنی1379 ،ق )230/9 ،آشکار میگردد؛ خصوصاً که بر
فرض وجود دلیلی بر جواز سوزاندن در موردی خاص ،منجر به تخصیص دلیل فوق می-
شود و نه حمل آن بر تواضع.
 .5اجماع
سوزاندن زنده دشمن از نگاه فقه شیعه کامالً مردود است و حتی در مورد قصاص نیز در
صورتی که جانی ،مقتول را سوزانده باشد ،مجازات او صرفاً قصاص با اعدام است و نمی-
توان وی را سوزاند .شیخ طوسی در المبسوط این مطلب را به مذهب شیعه نسبت میدهد
(طوسی1387 ،ق .)73/7 ،بر این مطلب ،ادعای اجماع (همان190/5 ،؛ طبرسی1410 ،ق،
 )324/2و عدم خالف (ابنزهره1417 ،ق )408 ،شده است و البته در قصاص در فرض
مذکور ،قول نادری از ابنجنید مبنی بر لزوم مماثلت وجود دارد و شهید ثانی در توضیح
آن اظهار میدارد که اگر اتفاق بر خالف آن نبود ،حرف موجهی بود (به نقل از :مجلسی،
1403ق.)317/16 ،
در میان اهل سنت نیز مشابه همین رویکرد وجود دارد .در المغنی آمده است« :اگر بر
دشمن قدرت یافته شود ،سوزاندن او بدون هیچ خالفی جایز نیست .البته ابوبکر به
سوزاندن اهل رده دستور داد و خالد بن ولید به دستور او این کار را انجام داد ،ولی امروزه
(در عدم جواز چنین کاری) بین مردم هیچ اختالفی مشاهده نمیشود» (ابنقدامه،
1405ش 285 /9 ،و  .)286اما در بحث قصاص بین مذاهب اربعه اختالف وجود دارد که
در مباحث بعدی اشاره میشود.
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 .6اولویت نسبت به قصاص
با توجه به مطالب قبلی میتوان این دلیل را اینگونه تقریر کرد که اگر در قصاص که
مماثلت الزم است ،مماثلت در سوزاندن جایز نباشد (طبق نظر شیعه و برخی مذاهب اهل-
سنت) ،در غیر قصاص بهطریق اولی جایز نیست .مسئله مماثلت در قصاص در بحث
استثنائات بررسی خواهد شد.
 .7ظلم
بدون شک ظلم و تعدی ،حرمت عقلی و شرعی دارد؛ از این رو نمیتوان کسی را مجازات
کرد ،مگر به همان مقدار و کیفیتی که در شرع مقرر گشته است .اگر کسی با ادله معتبر،
استحقاق قتل را داشته باشد ،در صورتی که کیفیت خاصی برای آن ذکر شده باشد ،با همان
کیفیت وگرنه باید با سادهترین و بهترین روش کشته شود و اگر برای کشتن وی ،از روشی
استفاده شود که منجر به تعذیب اضافی یا توهین ،تخفیف و تذلیل وی گردد ،این کار
مصداق تعدی و ظلم خواهد بود« :وَ الَ یجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَالَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى؛ دشمنی با جمعیتی ،شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت بورزید که
آن به تقوی نزدیکتر است» (مائده.)8 ،
 .8قاعده درء و لزوم احتیاط در امور مهمه
بدون شک هرگاه در استحقاق متهم نسبت به مجازات یا استحقاق مجرم نسبت به کمیت
اضافی یا کیفیت شدیدتر مجازات ،تردید شود ،بنا به اصل احتیاط در دماء و نفوس و اصل
برائت از زاید ،باید مجازات را از وی دفع کرد .قاعده درء نیز عبارت دیگری از همین بیان
است و تعلیل مذکور در ادله این قاعده مبتنی بر اینکه «خطای در عفو بهتر از خطای در
عقوبت است» (بیهقی1344 ،ق )238/8 ،عام بوده ،دوست و دشمن ،کافر و مسلمان ،و
متهم و مجرم را در بر میگیرد.

نقد و بررسی ادله جواز قتل با سوزاندن
 .1عمومیت امر به قتل
از جمله ادله جواز قتل با سوزاندن ،تمسک به آیه  5سوره توبه است« :فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ
حَیثُ وَجَدْتُمُوهُمْ؛ مشرکان را هرجا یافتید به قتل برسانید»...؛ که عمومیت امر به قتل و
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عدم استثناء قتل خاصی در آن بیانگر این است که کشتن مشرکان با هر کیفیتی جایز است
(ابنرشد ،بیتا.)316/1 ،
نقد و بررسی
امر به قتل در آیه شریفه اگرچه مقید به قیدی نشده ،اما اطالق ندارد ،چه رسد به عموم،
زیرا در مقام تشریع و بیان اصل قتل است و نه درصدد بیان جزئیات و کیفیت قتل .ثانیاً به
فرض اطالق ،با ادلهای که قتل با سوزاندن را منع میکنند ،تقیید میخورد.
 .2فعل پیامبر( درآوردن چشم عُرَنیین)
نقل شده که گروهی از عُرَنیین مرتد گشته و رعاة رسولاهلل را گرفته و چشم آنها را
درآوردند و آنها را کشتند .پیامبر آنها را گرفته و دست و پایشان را از خالف قطع کرده
و چشم آنها را درآوردند .در این زمینه آیه محاربه نازل شد.
استدالل این است که پیامبر با آهن داغ چشم آنها را درآوردند که این خود نوعی
سوزاندن با آتش است (ابنحجر عسقالنی1387 ،ق150/6 ،؛ عینی ،بیتا .)264/14 ،از
طرفی جواز سوزاندن آنها ،به طریق اولی ،داللت بر جواز سوزاندن کفار محارب دارد.
نقد و بررسی
 )1این مطلب که پیامبر با آهن داغ چشم آنها را درآورده باشد ،ثابت نگشته است و نقل
قولها نیز در این زمینه مختلف است .در برخی نقلها آنها را سَمل (درآوردن چشم با آهن
داغ و امثال آن) کردند ،در برخی دیگر خدا وی را از «سمل کردن» چشم نهی کرد و آیه
در مورد سرزنش پیامبر برای این مثله کردن نازل شد و در بعضی آمده است که ایشان
قصد سمل کردن داشتند ،اما این کار را نکردند و . ...روایات اهلالبیت نیز خالی از ذکر
سمل است (جزیری و دیگران1419 ،ق .)605 /5 ،از طرفی حرمت مُثله نیز خود میتواند
دلیل دیگری بر رد این واقعه باشد.
 )2به فرض ثبوت این واقعه« ،سمل کردن» بهوسیله آیه محاربه یا حرمت مثله نسخ
شده است (راوندی1405 ،ق366/1 ،؛ ابنحجر عسقالنی1379 ،ق.)230/9 ،
 )3بهفرض پذیرش ،همانگونه که در خود داستان نقل شده ،پیامبر این کار را از باب
معاقبه به مثل انجام داده یا اراده کرده است ،زیرا آنها همین کار را با رعاة کرده بودند.
بنابراین اختصاص به قصاص دارد.
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 )4جواز سمل (بهفرض پذیرش) هیچ داللتی بر جواز زنده سوزاندن انسان ندارد ،زیرا
فرق بسیار زیادی بین این دو هست و جواز مجازات اخف ،هیچ داللتی بر جواز مجازات
اشد ندارد.
 .3فعل برخی صحابه در سوزاندن انسان زنده
برخی صحابه همچون ابوبکر و خالد بن ولید ،باغیان و مرتدان را سوزاندهاند (عینی ،بیتا،
 .)264/14این کار به علی نیز نسبت داده شده است (ترمذی ،بیتا.)59/4 ،
نقد و بررسی
 )1فعل صحابه به جهت عدم عصمت ایشان حجت نیست .حضرت علی نیز اگرچه
معصوم است ،اما نسبت این فعل به ایشان صحت ندارد .این مطلب در مباحث بعدی
بررسی خواهد شد.
 )2بهفرض پذیرش حجیت قول و فعل صحابه ،حجیت آن مخصوص مواردی است که
با قول و فعل دیگر صحابه یا قرآن و سنت پیامبر مخالفتی نداشته باشد .در حالی که
برخی دیگر از صحابه نظیر ابنعباس و عمر با این کار مخالفت کردهاند (ابنحجر
عسقالنی1379 ،ق )230/9 ،و پیامبر نیز از این کار نهی کردهاند و بنابراین ،فعل ابوبکر
و خالد ،اجتهاد در مقابل نص است .حتی بنابر تصریح برخی بزرگان اهلسنت ،این کار
آنها خالف سنت رسولاهلل است که فرمودند با عذاب الهی کسی را تعذیب نکنید و از
این رو باید بر سوزاندن پس از قتل حمل شود (جزیرى و دیگران1419 ،ق.)193/5 ،
 .4قیاس با نصب منجنیق
در سبل السالم آمده است که پیامبر بر اهل طائف ،منجنیق نصب کردند .این حدیث
داللت میکند که کشتن کفار با منجنیق هنگامی که تحصن کردهاند ،جایز است .سایر ابزار
دفاعی و جنگی نیز با منجنیق قیاس (و حکم به جواز آنها) میشود (کحالنی1378 ،ق،
.)168/6
نقد و بررسی
به فرض پذیرش اصل و جواز قیاس بر آن ،تنها اموری را میتوان قیاس کرد که مورد نهی
شرع قرار نگرفته باشد؛ در حالی که سوزاندن انسان زنده ،مورد نهی شرع است و منجر به
قیاس در برابر نص میشود .حتی به فرض نبودن ادله ناهیه از سوزاندن ،باز هم نمیتوان
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مرتکب چنین قیاسی شد ،زیرا قتل با منجنیق اخف از قتل با سوزاندن است و روشن است
که جواز مجازات اخف ،دلیل بر جواز مجازات اشد نیست.
 .5جواز سوزاندن حصون در جنگ
از قول ثوری و اوزاعی نقل شده که اکثر علمای مدینه سوزاندن حصون بر اهلش را جایز
میدانند (ابنحجر عسقالنی1379 ،ق150/6 ،؛ عینی ،بیتا.)264/14 ،
نقد و بررسی
اوالً عمل یا اعتقاد علما به خودی خود و در صورتی که منجر به کشف دلیل معتبر شرعی
نباشد ،حجت نیست .ثانیاً بر فرض پذیرش ،همانگونه که ابنمنیر و دیگران تصریح کرده-
اند ،جواز این کار مقید به ضرورت است و در صورتی است که راه پیروزی بر دشمن در
میدان جنگ ،منحصر در آن باشد و حتی برخی آن را مقید به حالتی کردهاند که تنها
جنگجویان در حصون حضور دارند و زنان و کودکان همراه آنها نباشند (ابنحجر
عسقالنی1379 ،ق150/6 ،؛ عینی ،بیتا .)264/14 ،در حقیقت این مسئله از باب تزاحم
و تقدیم اهم بر مهم است و باید به همان مقدار ضرورت اکتفا شود .تذکر این نکته نیز الزم
است که حاکم اسالمی که مجری احکام اسالم است ،حق تخلف از احکام شریعت را ندارد
و این رو تنها در مواردی که شریعت اجازه داده است میتواند حکم به سوزاندن نماید که
یکی از موارد آن ،همین مورد تزاحم و با رعایت شرایط آن است.

بررسی استثنائات ادعاشده در مورد حرمت سوزاندن انسان
 .1سوزاندن در لواط
یکی از مواردی که سوزاندن فیالجمله در مقام مجازات آن پذیرفته شده است ،لواط است.
مجازات لواط در نظر ابوحنیفه تعزیر است و در نظر مالکیه و حنابله حد رجم است.
شافعیه نیز حد وی را همان حد زنا میدانند.پ (رجم در صورت احصان و جلد و تغریب
در صورت عدم احصان) (زحیلی ،بیتا5393/7 ،؛ ابنعابدین1412 ،ق191/4 ،؛ ابن-
قدامه1405 ،ق187/8 ،؛ شیرازی ،بیتا .)268/2 ،اعتقاد به سوزاندن پس از قتل به برخی
اصحاب رسول خدا نسبت داده شده و انداختن از مکان بلند از ابنعباس نقل شده است
(جزیری و دیگران1419 ،ق .)210/5 ،سوزاندن لواطکار با آتش به چهار خلیفه نسبت
داده شده است :ابوبکر ،علی ،عبداهلل بن زبیر و هشام بن عبد الملک (منذری1417 ،ق،
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 ) 198/3از نظر مشهور شیعه نیز امام ،میان کشتن با شمشیر ،انداختن از بلندی ،سوزاندن یا
رجم مخیر است (شهید ثانی1413 ،ق.)405 /14 ،
اگرچه به نظر میرسد ادله جواز سوزاندن لوطی ،فینفسه خالی از ضعف سندی و
اضطراب داللی نیست و در بهترین حالت ،ظهور در لزوم سوزاندن پس از قتل دارد (نه
جواز سوزاندن زنده) (کلینی1407 ،ق75/14 ،؛ تبریزی1417 ،ق )195 ،و ظاهر در
مختار بودن خود مجرم است نه حاکم (کلینی1407 ،ق .)80/14 ،اما به فرض پذیرش نظر
مشهور یا تحقق اجماع معتبری در این زمینه باید دانست که این مجازات اختصاص به
لواط دارد و از آنجا که سوزاندن زنده ،خالف اصل و قاعده است ،باید به قدر متیقن اکتفا
کرده و تعمیم آن به سایر مجازاتها و سایر مجرمان جایز نیست.
 .2سوزاندن در مورد قاتل امام
یکی از مواردی که سوزاندن انسان مطرح است ،در مورد قاتل نبی یا امام است .از طریق
اهلسنت نقل شده است که ابنملجم پس از قتل امام علی کشته و سپس سوزانده شد
(طبرانی1415 ،ق .)97/1 ،حاکم نیشابوری نیز نقل میکند که وقتی ابنملجم را به حضور
امیرالمؤمنین آوردند ،حضرت فرمود :با او همان کاری را بکنید که پیغمبر با آن
فردی که میخواست او را بکشد ،انجام داد؛ دستور داد او را بکشند و با آتش بسوزانند
(حاکم نیشابوری1411 ،ق .)155/3 ،در برخی منابع شیعی نیز آمده است که« :امام
علی برای ما میگفت که بهزودی کشته خواهد شد .ما گفتیم اگر بدانیم قاتل تو کیست،
خاندانش را نابود خواهیم کرد .حضرت فرمود :نه ،این ظلم است ،ولی هر کاری که با
قاتل پیغمبر و یا وصی پیغمبر انجام میشود ،شما هم انجام بدهید .کشته میشود و سپس
سوزانده میشود» (قاضی نعمان1385 ،ق .)429/2 ،البته فقهای شیعه در کتب فقهی
متعرض این مطلب نگشته و ظاهراً تنها شیخ مفید و ابنبراج این مطلب را نقل کردهاند
(مفید1413 ،ق43 ،؛ ابنبراج1411 ،ق .)241 ،اما در هر صورت این مورد بر فرض
پذیرش ،مربوط به سوزاندن جسد مقتول است و نه سوزاندن انسان زنده.
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 .3سوزاندن اهل غلو و ارتداد
در دستهای از روایات که با عبارات مختلف از طریق شیعه و سنی نقل شده ،سوزاندن
برخی از اهل غلو و ارتداد به حضرت علی نسبت داده شده است؛ از جمله:
 )1عبداهلل بن سبا ادعای ربوبیت حضرت علی را مطرح کرد و چون استتابه حضرت
را نپذیرفت ،حضرت او را در آتش سوزاندند (کشّى1490 ،ق.)107 ،
 )2عبداهلل بن سبا به همراه گروهی از اصحابش در آتش سوزانده شدند که البته پس از
چند روز دوباره زنده شدند! (مجلسی1403 ،ق)215/41 ،
 )3دو نفر که پس از اسالم ،دوباره بتپرست شده بودند و از توبه سر باز زدند به
دستور امیرالمومنین سوزانده شدند (ابنبابویه1413 ،ق.)151/3 ،
 )4امام علی عدهای از مردم را سوزاند و این خبر به ابنعباس رسید و او گفت :اگر
من به جای علی بودم ،آنها را نمیسوزاندم ،زیرا پیامبر فرمود :با عذاب مخصوص خدا،
کسی را عذاب نکنید .اگر من بودم ،آنها را میکشتم ،همانگونه که پیامبر فرمود :هرکس
مرتد شود ،او را بکشید (بخاری1401 ،ق .)1098/3 ،امام علی وقتی این سخن را
شنیدند ،بر ابنعباس رحمت فرستاندند و او را تصدیق کردند (ترمذی ،بیتا.)59/4 ،
نقد و بررسی
6
اوالً بسیاری از روایات فوق از نظر سندی ضعیف و غیرقابل استناد هستند (موسوی
اردبیلی1427 ،ق 22 /4 ،و  27و .)28
ثانیاً پذیرش مطلب فوق با مقام علمی و عصمت و عدالت امیرمؤمنان ناسازگار
است ،زیرا الزم میآید که ایشان مرتکب حرام گشته و با دو حکم رسول خدا مخالفت
صریح کرده باشند؛ یکی لزوم قتل مرتد و دیگری پرهیز از عذاب با آتش.
ثالثاً گذشته از موارد فوق ،شواهد بسیاری وجود دارد که محرّف یا ساختگی بودن
داستان فوق را اثبات میکند؛ از جمله اینکه :اگر این مطلب درست باشد ،پس چرا هیچ
یک از فقها ،حد مرتد را سوزاندن ندانسته و به این روایات اعتماد نکردهاند؟ چرا واقعهای
 .6به دالیلی از جمله :قرار گرفتن موسی بن بکر واقفی و عدهای از افراد مجهول نظیر محمد بن العثمان
العبدی.
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به این مهمی در کتب تاریخی معتبر نیامده است؟ چرا در نقل این داستانها تناقضات
7
فاحشی وجود دارد؟ و...
رابعاً در برخی نقلها حضرت آنها را نسوزاندند ،بلکه تنها در مجاورت دود قرار
دادند تا خفگی به آنها دست دهد (ابوالصالح حلبی1403 ،ق .)688 ،که البته این نقل نیز
اشکال دارد و مخالف با ادله معتبر دیگری است که مجازات مرتد را قتل میداند و نهایتاً بر
فرض صحت سند 8،میتوان آن را مخالف با اصل و قضیه شخصیهای تلقی کرد که قابل
تعمیم نیست.
خامساً در نقل دیگری حضرت پس از قتل ،جسد آنها را سوزاندند (طبرانی1415 ،ق،
378/15؛ آجرّی1999 ،م2520/5 ،؛ حلی1413 ،ق )398 /1 ،که این مطلب در صورت
صحت سند ،میتواند قابل قبول باشد و نشان میدهد که امام در صورت صالحدید می-
تواند برای عبرت گرفتن و تزجیر دیگران چنین کاری انجام دهد ،اما این کار ربطی به زنده
سوزاندن انسان ندارد.9
 .4سوزاندن در قصاص
یکی از مسائل اختالفی بین فریقین ،سوزاندن به خاطر قصاص است .اگر جانی با
سوزاندن ،دیگری را کشته باشد ،قصاص او با سوزاندن صورت میگیرد یا با قتل؟ نظر
مشهور بین شیعه لزوم قتل و عدم جواز سوزاندن است .برخی نیز بر این مسئله ادعای
اجماع کردهاند (طوسی1387 ،ق190/5 ،؛ نجفی1404 ،ق .)298/42 ،البته قول به لزوم
 .7عالمه عسکری در کتاب عبداهلل بن سبأ تمامی مواردی را که نسبت احراق به حضرت علی داده
شده ،بررسی کرده است و با شواهد متعددی ساختگی بودن آنها را اثبات میکند و در نهایت اینگونه نتیجه
میگیرد که گویا قصد تحریفگران این بوده که با نسبت دادن این کار به حضرت علی ،عمل ابوبکر در
سوزاندن انسان زنده را توجیه و تأیید کنند.
 .8عالمه مجلسی سند آن را مجهول توصیف میکند (مجلسی1404 ،ق.)440/16 ،
 .9درحقیقت در راستای اقدامات وحشیانه ای که امروزه داعشیان در کشورهای اسالمی بهخصوص در
سوریه انجام میدهند ،میتوان گفت که آنها برای توجیه اعمال خود در سوزاندن زنده مسلمانان و مردم
بیپناه ،عمل خودشان را به امام علی نسبت میدهند .در صورتی که این امام همام ،هرگز اقدام به زنده
سوزاندن نکرده و فرد زندهای را در آتش نسوزانده است ،بلکه افرادی نظیر ابوبکر بودند که برخی را زنده
در آتش سوزاندند و در آخر عمر خود نیز به این کار خود اعتراف و اظهار پشیمانی کردند «وَدِدْتُ أَنِّی یَوْمَ
أُتِیتُ بِالْفَجَاةِ السُّلَمِیَّ لَمْ أَکُنْ أَحْرِقُهُ وَقَتَلْتُهُ سَرِیحًا ،أَوْ أطْلَقْتُهُ نَجِیحًا» ( طبرانی1415 ،ق ،62/1 ،ح.)43
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مماثلت به ابی علی و ابنابیعقیل نسبت داده شده است (همان .)297/42 ،نظر حنفیه و
قول اصح نزد حنابله نیز موافق با شیعه است و مشهور مالکیه و شافعیه معتقد به جواز
مماثلت هستند .اگرچه عدول ولی به قتل با شمشیر را اولی میدانند؛ البته این اختالف در
موردی است که قتل با چیزی که محرّم بذاته است ،نظیر :خوراندن خمر یا سحر صورت
نگرفته و امکان تنظیر با چیز حالل نیز وجود نداشته باشد (زحیلی ،بیتا283 /6 ،؛ ابن-
قدامه1405 ،ق .)391/9 ،در غیر این صورت تمامی مذاهب باالجماع ،مماثلت را جایز
نمیدانند.
 .5ادله قائالن به لزوم قتل و عدم جواز مماثلت در اموری نظیر احراق و تغریق
و...
این گروه به ادلهای نظیر :اجماع ،روایاتی با مضمون «ال قَوَدَ اال بحدیدة /بالسیف» ،و
روایاتی که بر عدم جواز قصاص با اموری ،مثل ضرب با عصا که منجر به مرگ تدریجی
شخص یا به بازی گرفتن وی یا تلذذ بدان داللت میکنند  10،استناد کردهاند (طوسی،
1387ق190/5 ،؛ فاضل لنکرانی1422 ،ق.)310 ،
 .6ادله قائالن به جواز مماثلت در اموری نظیر احراق و تغریق و...
این گروه به ادلهای نظیر این موارد استناد کردهاند )1 :آیات اعتداء به مثل (فَمَنِ اعْتَدى
عَلَیکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بمثله؛ هرکس به شما تجاوز کرد ،همانند آن بر او تعدّی کنید!) (بقره،
 )194و معاقبه به مثل (وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِه؛ و هرگاه خواستید مجازات
کنید ،تنها بهمقداری که به شما تعدّی شده کیفر دهید) (نحل)126 ،؛  )2حدیث نبوی «من
حرّق حرقناه و من غرق غرقناه؛ کسی که بسوزاند ،میسوزانیم او را و کسی که غرق کند،
غرق میکنیم او را»؛  )3فعل نبوی در قصاص سر یهودی با سنگ؛  )4فلسفه قصاص (که
همان تشفی است و تنها با مماثلت حاصل می شود) (ابنرشد ،بیتا396/2 ،؛ شربینی،
« .10عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ قَاال سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَ َ
ب
رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ یَقْلَعْ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ أَ یُدْفَعُ إِلَى وَلِیِّ الْمَقْتُولِ فَیَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یُتْرَکُ یَعْبَثُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجِیزُ
عَلَیْهِ بِالسَّیْفِ( ».کلینی1407 ،ق ،279/7 ،حدیث  .)4و« :عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَلَمْ
یَرْفَعِ الْعَصَا حَتَّى مَاتَ قَالَ یُدْفَعُ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یُتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجَازُ عَلَیْهِ بِالسَّیْف»
(همانجا ،حدیث .)7
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1415ق44/4 ،؛ جزیری و دیگران1419 ،ق .)267/5 ،در نقد این ادله گفته شده است:
حدیث نبوی «من حرق حرقناه» ضعیف است و هیچ جابری برای ضعف سند آن وجود
11
ندارد ،خصوصاً که با نصوص دیگری که مشتمل بر نبوی و غیر آن است ،تعارض دارد.
حتی ابنحجر آن را سخن ابنزیاد در خطبهاش میداند (ابنحجر عسقالنی1379 ،ق،
 .)60/4قضیه یهودی نیز بر فرض اثبات ،قضیه شخصیهای است که قابل تعمیم نیست .هم-
چنین آیه اعتداء و معاقبه به مثل نیز بهجهت خروج بسیاری از افرادِ اعتداء از آن و سایر
ادلهای که ذکر شد ،واجب است بر مماثلت در اصل قتل حمل شود و نه کیفیت آن .بر
فرض وجود اطالق در این جهت نیز با ادلهای که ذکر شد ،تقیید میخورد (نجفی،
1404ق298/42 ،؛ فاضل لنکرانی1422 ،ق309 ،؛ مدنی کاشانى1410 ،ق.)173 ،
گذشته از ادله فوق در مورد سوزاندن ،دلیل خاصی بر ممانعت وجود دارد و از این رو
همچون موارد دیگری که اعتداء با امر حرامی نظیر زنا ،لواط ،سب و سحر صورت می-
گیرد ،بههیچوجه نمیتوان مقابله به مثل کرد .در حقیقت به علت ادله حرمت سوزاندن
انسان زنده ،این مورد نیز باید در زمره جنایت با حرام بالذات قرار گیرد که در عدم جواز
مماثلت در آن هیچ خالفی بین فریقین وجود ندارد.
در پایان بحث قصاص ،تذکر دو نکته ضروری به نظر میرسد:
نکته اول :اینکه نهی از سوزاندن و تعذیب به عذاب الهی بهاستناد به آیه اعتداء به مثل،
بر تعذیب ابتدایی و غیر از وجه مقابله به مثل در قصاص حمل میشود (ر.ک :زحیلی ،بی-
تا ،)599/7 ،سخن نادرستی است که وجه ضعف آن از مطالب پیشین پیداست ،زیرا اوالً
آیه شریفه هیچگونه اطالقی در این زمینه ندارد و ثانیاً بر فرض اطالق ،مدلول آن با مدلول
حدیث تعارض می کند و چون رابطه دو دلیل عموم و خصوص من وجه است ،در محل
اجتماع قصاص با سوزاندن ،بنابر اختالف مبانی ،یا باید قائل به تساقط دو ظهور شد و به
سایر ادله مراجعه کرد که در این صورت ،اصل احسان در قتل و احتیاط در امور مهمه
 .11حتی برخی از اهلسنت این حدیث را حمل بر سیاست کردهاند ،زیرا حضرت این کار را به خود
نسبت داده و فرمودند« :حرقناه او غرقناه» و نفرمودند« :حرقوه او غرقوه» و حتی احناف که به این حدیث
بر لزوم مماثلت در قصاص استناد کردهاند ،در استیفای قصاص بدان عمل نکردهاند و به حدیث «ال قود اال
بالسیف» عمل کردهاند .این نشان میدهد که حدیث اخیر قویتر از حدیث تحریق است و چون بعد از آن
ذکر شده است ،ناسخ حکم آن محسوب میشود (جزیری و دیگران1419 ،ق.)148/5 ،
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ایجاب میکند که قصاص با قتل عادی صورت گیرد و یا بر طبق مبنای دیگر که درستتر
به نظر میرسد ،باید به جمع داللی روی آورده و چون در اینجا ،روایت ،معلَّل به علت
است ،عمومیت آن تقویت گشته و منجر به تقیید آیه شریفه میشود و درنتیجه مماثلت در
قصاص با سوزاندن حرام است.
نکته دوم :بر فرض جواز مماثلت در قصاص با سوزاندن ،نباید کشتن با بمبهای
انفجاری بهمثابه سوزاندن انسان زنده و مجوز قصاص با سوزاندن تلقی شود .علت این
است که انفجار بمب در حالت عادی منجر به ایجاد موج و تخریب اماکن میگردد و
اشخاص بهجهت موج یا قرار گرفتن زیر آوار یا برخورد اشیائی که به جهت انفجار به
اطراف پرت میشوند ،کشته میشود و نه سوخته شدن در آتش؛ خصوصاً که این قتل
معموالً خیلی سریع و با کمترین درد رخ میدهد .بنابراین حتی اگر قائل به لزوم مماثلت
در این موارد باشیم ،باز هم نمیتوان جانی را زنده در آتش سوزاند ،چرا که این سوختن
بهطور تدریجی رخ میدهد و بیشترین تعذیب را بهدنبال دارد و این مصداق بارز تعدی و
اسراف در قتل است .البته در مواردی که انفجار عمدی ،منجر به آتشسوزی شده و
شخص زندهای در آتش سوخته باشد و یا بمب استفادهشده بهگونهای باشد که منجر به
سوختن بدن و مرگ تدریجی وی بهسبب سوختن باشد ،ممکن است بتوان سوختن در
آتش را مقابله به مثل آن تلقی کرد.
 .7سوزاندن و وهن اسالم
یکی از موارد بسیار مهمی که حتماً باید بدان توجه شود ،این است که همه ما موظف به
حفظ آبروی اسالم عزیز هستیم و باید موانع پیشرفت و نفوذ منطق اسالم در دلهای
غیرمسلمانان را برطرف کرده و از اعمالی که موجب وهن ،تضعیف ،استخفاف و منفوریت
اسالم میگردد ،پرهیز کنیم .خصوصاً امروزه که کوچکترین اعمال ما در معرض دید چشم
جهانیان است و انسان غربی اسالم را از طریق رسانهها میشناسد ،حساسیت این مطلب
بیشتر شده است .بنابراین حتی در فرضی که اسالم ،اجازه سوزاندن انسان را داده باشد (که
این فرض بهشدت محل تأمل و اشکال است) ،حاکم اسالمی میتواند برای حفظ اصل
اسالم که اهم واجبات است و بهموجب قواعد باب تزاحم ،از اجرای آن خودداری کند و
آن را به مجازاتهای دیگری تبدیل کند .این امر با توجه به اینکه در مجازات لواط ،حاکم
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میان چند نوع قتل مخیر شده است و در قصاص نیز حتی قائالن به مماثلت در سوزاندن،
عدول به قصاص با قتل عادی را اولی میدانند ،ضروری به نظر میرسد.

نتیجه
مهمترین نتایج و دستاوردهای این مقاله عبارتند از:
 .1در حرمت زنده سوزاندن انسان ادله متعددی وجود دارد؛ از جمله :امر به تحسین
قتل ،امر به قتل بدون تعذیب ،منع از سوزاندن انسان و تعذیب به عذاب الهی ،منع از
سوزاندن حیوان ،اجماع ،اولویت نسبت به قصاص و حرمت ظلم.
 .2در صورتی که در جواز سوزاندن متهم یا مجرمی تردید شود ،اصل برائت ،احتیاط
در امور مهمه و قاعده درء ،همگی داللت بر عدم جواز این کار دارند؛ چرا که خطای در
عفو بهتر از خطای در مجازات است.
 .3بر جواز سوزاندن دشمن (در غیر قصاص و حدود) هیچ دلیل معتبری وجود ندارد.
اطالق «امر به قتل مشرکان» ،توسط «ادله ناهیه از سوزاندن» تقیید خورده است و فعل
برخی صحابه نظیر ابوبکر و خالد ،بهجهت عدم برخورداری ایشان از عصمت و نیز
تعارض با نظر دیگر صحابه نظیر ابنعباس و عمر و نیز مخالفت با نص ،بیاعتبار است.
 .4نسبت دادن سوزاندن مرتدان و غالیان به حضرت علی یا سوزاندن قاتل نبی یا
امام ،هیچ سند درستی ندارد ،بلکه ادله متعددی علیه آن وجود دارد که همگی حاکی از
جعلی بودن آن است .اَسناد در بهترین حالت داللت بر سوزاندن جسد برخی افراد پس از
قتل دارند.
 .5سوزاندن به عنوان یکی از مجازاتهای لواط اگر با اجماع معتبری ثابت شود ،میتواند
در مقام یکی از استثنائات سوزاندن محسوب شود وگرنه ظاهر برخی از ادله معتبر،
سوزاندن پس از قتل است.
 .6سوزاندن در قصاص از جهت مقابله به مثل ،جایز نیست و ادله ناهیه از سوزاندن،
اطالق ادله اعتداء به مثل را بر فرض وجود چنین اطالقی ،تقیید میزند.
 .7بر فرض جواز سوزاندن در مواردی خاص ،این عمل نباید منجر به وهن اسالم و
انزجار عمومی نسبت بدان شود که در این صورت بهخاطر مصلحت اسالم باید از اجرای
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علنی آن خودداری شود و در صورت لزوم ،این شیوه از اعدام متوقف و به شیوه دیگری
تبدیل شود.
پیوست 1
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