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 حکم فقهی مجازات انسان زنده با سوزاندن 

 در مذاهب اسالمی
 

  2اعظم امینی 1،رضا عابدی سرآسیاعلی

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

 
 چکیده

-یف را ی جهان از جمله نظام حقوقی اسالم مجازات اعدامبسیاری از نظامهای حقوق
و  ی اعدامبزارهایکی از مسائل بسیار مهم در این زمینه، کیفیت و ا اند.الجمله پذیرفته

فیت و توان با هر کینیز حقوق اعدامی است. آیا کسی که مستحق مردن است را می
ند؟ ش سوزای را زنده در آتتوان شخص اعدامابزاری اعدام کرد؟ به طور خاص، آیا می

ای برخی از گروههشود که اخیراً اهمیت و ضرورت این موضوع زمانی آشکار می
 کنند.یمن خود اقدام به زنده سوزاندن دشمنا و آشکارا، اسالم ناممنسوب به اسالم، به 

آوری اطالعات ا استفاده از روش جمعی و بتحلیل -با روش توصیفی پژوهشاین 
واز قد ادله جنادله حرمت زنده سوزاندن انسان و در آن  انجام و و اسنادیای کتابخانه

-ستدجه بهنتی است. هشدادعا از حرمت این عمل ارزیابی  مورد استثنائات وآن بررسی 

جواز  نده یاتوان سوزاندن انسان زاست که با هیچ دلیل معتبری نمی آمده حاکی از آن
 نسبت داد. ممعصو آن را به اسالم یا امامان

 .، مذاهب اسالمیزنده سوزاندن مجازات، احراق، ،قتل :هاکلیدواژه
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 طرح مسئله
له الجمیم فمجازات اعدام در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان از جمله نظام حقوقی اسال

دام و های اعبزارااما یکی از مسائل بسیار مهم در این زمینه، کیفیت و  و پذیرفته شده است
بزاری ایت و توان با هر کیفعدامی است. آیا کسی را که مستحق مردن است مینیز حقوق ا

می که ؟ اقداتوان شخص اعدامی را زنده در آتش سوزاندطور خاص، آیا میاعدام کرد؟ به
ی له شرعه ادببرخی گروههای تکفیری و وهابی نظیر داعش مرتکب شده و با استناد  اخیراً

نویسندگان  ،د، برخی از اسیران را زنده در آتش سوزاندن(1ک: پیوست .)ر و فتاوای فقهی
 و هپرداخت سنی واین مقاله را بر این داشت تا به بررسی مستندات آنها از منظر فقه شیعه 

 صحت و سقم این استناد را روشن سازند. 
ی است چیز برثیر گذاشتن آتش أواژه إحراق بر وزن إفعال و از ماده حرق به معنای ت

شد و اقی بابطور کلی از بین برود یا اصل آن ثیر آتش، اصل شیء بهأاست با تکه ممکن 
دی، بیزمرتضی ؛ 3/131ق، 1414منظور، ؛ ابن1/357تا، بی اثیر،)ابن اثر آتش در آن بماند

ب است درحقیقت اصل واحد در این ماده، سوختن با حرارت و التها(. 6/311ق، 1414
ق، 1402ی، )مصطفو است ق( و تفعیل )تحریق( متعدی شدهکه با رفتن به باب إفعال )إحرا

همان  حریق دررساند. در کتب فقهی نیز واژه احراق یا تمعنای سوزاندن را می( و 2/200
 ،انو دیگر هاشمی شاهرودی) ی نداردمتفاوت یاصطالح معنای کار رفته ومعنای لغوی به

 یانمگیری نظر چشمختالفانسان زنده، ا سوزاندندر مورد جواز (. 6/211 ق،1426
 لی راکتوان سه نظر شده، میفقهای شیعه و سنی وجود دارد که با بررسیهای انجام

 :شناسایی کرد
تعزیرات  وقول به تفصیل )جواز در قصاص یا حدود ( 3 ؛جواز مطلق( 2؛ منع مطلق( 1

 .یا در صورت صالحدید سلطان(
ررسی باندن اوالً ادله منع زنده سوزبرای تبیین دقیق حکم این مسئله الزم است که 

ای منع که بر ئاتیشود، ثانیاً ادله جواز این عمل مورد مداقه قرار گرفته و ثالثاً استثنا
 سوزاندن مطرح شده است، مورد ارزیابی قرار گیرد.
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 فلسفه مجازاتها
 نه ازگونآنچه در اعمال و ایجاد مجازاتها دارای اهمیت است، این است که تحمیل ای

جرم  نع تحققای است که قبل از ارتکاب جرم توسط مجرم یا خاطی، ماگونهمجازاتها به
اتری، مس ن)ش شود و بعد از ارتکاب نیز مانع تکرار آن از طرف مرتکب یا دیگران باشد

ست ایانی ز(. درواقع، تشریع این مجازاتها از طرف خداوند به دلیل ضرر و 14ش، 1378
ا به رجتماع این ضررها چیزی است که مصالح فرد و ا»کند؛ د میکه به فرد و جامعه وار

 عِرض و و گانه شامل دین، نفس، عقل، مالصالح پنجاندازد یا به عبارتی همان مخطر می
ت مهم اس کند و از طرف دیگر در این جرایم آنچهدرنتیجه بر پیکره جامعه لطمه وارد می

زا جدر حقوق  .(87)همان، « علیهیرد مجننه فقط ف و طور عموم مصلحت جامعه استبه
ان، قوق آند و حمنظور دفاع از نظم عمومى، منافع عمومى، حفظ ارزشها و حمایت از افرابه

وق به حق انى کهگیرند و وظیفه اعمال مجازاتها را در مقابل کسواکنشهایى را در نظر مى
زات جا ضرورت مجاینپس از هم ؛اندردهکنند برعهده حکومتها گذاعمومى تعرض مى

بینیم در حدیث لذا مى و (51/110 تا،ان، بیشود )جمعى از مؤلفمرتکبان جرم روشن مى
شود، براى آن از حدى که بر روى زمین اقامه مى»فرماید: مى بن سدیر، امام باقر حنان

 (.28/12ق، 1409 عاملی،)حر «روزى مفیدتر استشبانهباران چهل
م که در اسالم، نظیر دیگر ادیان و نظامهای فکری باستان، از طرف دیگر، شاهدی

 مثل به عنوان یک مجازات پذیرفته شدهبهمجازاتها و از جمله آنها اصل قصاص یا مقابله
هدف اصلی آن نجات انسانها و  ،بقرهسوره  179در آیات مختلفی از جمله آیه  است و

آیه بیانگر این مطلب است که  این»ایجاد ثبات در حیات اجتماعی معرفی شده است. 
 «دست آوردن آن استقصاص یکی از وسایل به و حیات، مطلوب بالذات بوده

 ،با توجه به اینکه این فلسفه اختصاص به قصاص ندارد(. 2/132م، 1993، رضا)رشید
های تشریع مجازاتهای اسالمی را ایجاد امنیت برای انسانها ترین فلسفهتوان یکی از مهممی

اما  ،قصاص نفس اگرچه به ظاهر معدوم کردن یک انسان است ت؛ به این معنا که مثالًدانس
گناه دیگری را تواند جلوی کشته شدن انسانهای بیالعاده، میجهت بازدارندگی فوقبه

طور نسبی منجر به تحقق امنیت جانی در توسط مجرمان و تبهکاران بگیرد و این خود به
توجه قرار گیرد این است که مجازات اعدام  ای که باید مورداما نکته شود.جامعه می
کیفیت آن  موارد آن بسیار محدود بوده و ثانیاً اما اوالً ،الجمله پذیرفته شده استاگرچه فی
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خواه حاکم یا مجری اعدام نیست. شخص اعدامی اگرچه مستحق بسیار مهم است و به دل
د و از جمله حق خوب مردن برای وی مرگ است اما حقوقی دارد که باید رعایت شو

بنابراین برای اعدام کرد.  خواهیه دلشیوهر توان وی را با محفوظ است و از این رو نمی
جواز مجازات با سوزاندن نیاز به دلیل محکمی است و حتی در صورت شک در جواز این 

دقت ف آن بهعمل، اصل بر ممنوعیت آن است. از این رو الزم است تا ادله موافق و مخال
 مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

 سوزاندنادله عدم جواز قتل با 
 زنده سوزاندن حیوان نهی از .1

 در متون فقهی و روایی از سوزاندن حیوانات زنده نهی شده است.
، بابویهابن)« نهى فرمودند ،از اینکه شخصى حیوانی را با آتش بسوزاند پیامبر اکرم»

فقها نیز سوزاندن حیوانات جایز نبوده و در شرع ما ازآن نهی  . بنابر نظر3(4/5، ق1413
(. 6/358 ق،1379 ،عسقالنیحجر ابن؛ 7/2672، ق1422شده است )مال علی قاری، 
-، شامل انسان نیز می)به معنای موجود زنده و دارای حیات( روشن است که عنوان حیوان

؛ به این شکل که آن را ثابت کرد توانشود و در صورت انکار، با فحوی و دلیل اولویت می
وقتی سوزاندن حیوان ممنوع باشد، سوزاندن انسان به طریق اولی ممنوع است. اشکالی که 

خاطر جرم آید، این است که استحقاق انسان به قتل، بهدر استدالل به اولویت به ذهن می
-تصور نمیبزرگی است که مرتکب شده، در حالی که مجرم بودن برای حیوان این معنا 

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 

شود؛ اما در اینجا دیگر استناد به اولویت معنا ندارد طور قطع شامل انسان نیز میمالک به
 ت مالک استناد کرد.بلکه باید به وحد

 
 به تحسین قتل امر .2

، امر به تحسین قتل و اراحه ذبیحه است که زنده سوزاندن انساندلیل بر عدم جواز دومین 
إنَّ اللَّهَ کَتَبَ الْإِحْسَانَ على کل شَیْءٍ فإذا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا »کید کردند: أبر آن ت پیامبر اکرم

                                           
  «.ءٌ مِنَ الْحَیَوَانِ بِالنَّارِهَى أَنْ یُحْرَقَ شَیْوَ نَ» .3
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درستی که خدا به؛  فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْیُحِدَّ أحدکم شَفْرَتَهُ وَلْیُرِحْ ذَبِیحَتَهُالْقِتْلَةَ وإذا ذَبَحْتُمْ
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 

« )که قصد کشتن دارد( چاقوی خود را تیز کند و ذبیحه خود را راحت نمایداز شما 
ق، 1411ابوری، ش؛ حاکم نی6/137، ق1401، هندی ؛ متقی9/68، ق1344)بیهقی، 

-ترین و سریعاحسان در قتل، کشتن با تیزترین ابزار و ساده ، از مصادیقدرحقیقت. (3/65

احمدی ینجامد و منجر به تعذیب نگردد )درازا ناست تا عمل کشتن به ممکن ترین روش
س رعایت این امور در مورد انسانی که قتل او جایز پ .(246 و 245ق، 1411میانجی، 

. حتی به فرض اینکه این (2/710ق، 1414منبجی، ) است به طریق اولی الزم است
فإذا قَتَلْتُمْ »الق و اط« کَتَبَ الْإِحْسَانَ على کل شَیْءٍ»اولویت مورد انکار قرار گیرد، عموم 

 شود.شامل آن می« وَلْیُرِحْ ذَبِیحَتَهُ ...فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ 
 
 امر به قتل بدون تعذیب .3

داند که حتی استحقاق قتل، مجوز خوبی میبه ،های اسالمی آشنا باشدآموزه با کسی که
ن نیز رعایت شده اذیت و آزار و توهین به مجرم نیست. این مطلب حتی در مورد حیوانا

 .4توان دریافتخوبی میهای ذیل بهچه رسد به انسان. این مطلب را از آموزه ،است
 ق،1413ی، دستور به تیز و برنده بودن آلت ذبح و نهی از کندی آن )شهید ثان (1
، فاضل هندی؛ 4/135، ق1387؛ فخرالمحققین، 3/321، ق1413حلی، ؛ 11/491

 .(226 /9ق، 1416
، ق1416، فاضل هندی؛ 3/322، ق1413حلی، نجام ذبح )ا درازا کشاندنِبهمنع از ( 2

 .(5/60، ق1406؛ کاسانی، 9/232
 ق،1413حلی، ) آن منع از کندن پوست حیوان قبل از خارج شدن روح از بدن( 3

 ؛ موصلی،9/235، ق1416، فاضل هندی؛ 4/139ق، 1387، ؛ فخرالمحققین3/322
  .(11/564 تا،بی؛ عینی، 5/13، ق1426

                                           
که در حدیث قبلی وارد شده بود داللت صریح بر این مطلب دارد و « ذبیحه هامر به اراح»اگرچه  .4

ر ب به طوهمیت مطلاجهت اما به ،باشد« تحسین قتل»تواند از مصادیق موارد یادشده در اینجا نیز خود می
 شود.پرداخته مینها خاص به ذکر آ
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، فینج؛ 11/491، ق1413منع از نشان دادن آلت ذبح به حیوان )شهید ثانی، ( 4
 .(36/133، ق1404
؛ 11/264، ق1414منع از تیز کردن آلت ذبح در مقابل چشمان حیوان )سرخسی، ( 5

 .(6/105 ،ق1415؛ شربینی، 15/561، تابی، ؛ عینی8/194تا، بینجیم، ابن
 عمال ازاه این کاند در برابر حیوان دیگر. بعضی فقها تصریح کردهمنع از ذبح حیوان ( 6

، ق1400باشد )طوسی، آن جهت که موجب آزار و اذیت حیوان بیننده است حرام می
 .(235 /9، ق1416، فاضل هندی؛ 584

حتی در  سالمی،ادهد که شارع خوبی نشان میاین مطالب، با استناد به دلیل اولویت، به
ی باب یعهالش. در وسایلیستداند، راضی به تعذیب او نقتل انسان را جایز می مواردی که

، ق1409عاملی، )حر که بر طبق آن، قصاص باید بدون عذاب و تمثیل صورت گیرد آمده
آلت  ید از(. صاحب جواهر در اثبات اینکه در قتل به خاطر دوری از تعذیب، نبا19/62

 هراحامر به ا»و « امر به تحسین قتل در حدیث نبوی»، «عدم خالف»کند استفاده شود، به 
، ق1404 جفی،نکند )استناد می« ذبیحه و تیز بودن آلت ذبح و اولویت آن در مورد انسان

ده ناد شگاهی نیز به اصل عدم جواز عقوبت و تعذیب زاید بر اصل قتل است .(42/296
فرض انکار  می شود که بهدر اینجا نیز یادآور  (.307، ق1422لنکرانی، فاصل است )

 شود.اولویت، اطالق یا عموم ادله فوق، و یا مالک آن، شامل انسان نیز می
 

 منع از تعذیب به عذاب الهی .4
که از سوزاندن انسان یا حیوان زنده نهی کردند و در تعلیل  است نقل شده از نبی اکرم

عذاب الهی است و کسی حق این مطلب، به این نکته استناد جستند که سوزاندن در آتش، 
ندارد که با عذاب الهی، دیگری را تعذیب کند. این مطلب در موارد متعدد و با عبارات 

)به عذاب الهی کسی را  «ال تعذّبوا بعذاب اهلل»از جمله:  ؛مختلفی از ایشان نقل شده است
ر اال ال یعذّب بالنا»(، 4/2 ،ق1401بخاری،  ؛7/2815، ق1387)طوسی،  تعذیب نکنید(

)سرخسی، )جز خدای آتش، کسی حق مجازات کردن با آتش را ندارد(  «ربّ النار
-)هیچ «لیس ألحد أن یعذّب بعذاب اللّه»(، 1/412، ق1388حلی، ؛ 26/122، ق1414

                                           
عباس: لو کنت أنا لقتلتهم بالسیف، سمعت النبی علیه و آله السالم یقول ال تعذبوا بعذاب اهلل، فقال ابن .5

 من بدل دینه فاقتلوه.
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، ق1344؛ بیهقی، 1/374ق، 1421 حنبل،)ابن کس حق ندارد به عذاب الهی، عذاب دهد(
)برای هیچ بشری شایسته نیست  « یعَذِّبَ بِعَذَابِ اهللِ عَزَّ وَجَلَّلَا ینْبَغِی لِبَشَرٍ أَنْ»(، 8/195

، ق1415؛ طبرانی، 5/183، ق1411)نسائی، که به عذاب خدای عزوجل عذاب کند( 
خوبی نشان به ،که با تعلیل نیز تقویت گشته است احادیث(. عمومیت نهی در این 10/122
مگر آنکه دلیل قطعی بر  ؛ی جایز نیستدهد که سوزاندن انسان زنده به هیچ وجهمی

ای قوی باشد که بتواند این گونهبه ءمورد خاصی وجود داشته باشد و این استثا ءاستثنا
 عموم تقویت شده را تخصیص بزند.

مل بر حابه حصاستناد ادله جواز و فعل این حدیث به»ضعف این قول که  ،با این توضیح
 رکه ب گردد؛ خصوصاً( آشکار می9/230، ق1379 ،عسقالنیحجر ابن)« !شودتواضع می

-می فرض وجود دلیلی بر جواز سوزاندن در موردی خاص، منجر به تخصیص دلیل فوق

 .نه حمل آن بر تواضع و شود
 

 اجماع .5
یز در نصاص مردود است و حتی در مورد ق سوزاندن زنده دشمن از نگاه فقه شیعه کامالً

-و نمی است قصاص با اعدام نده باشد، مجازات او صرفاًصورتی که جانی، مقتول را سوزا

هد دت میمبسوط این مطلب را به مذهب شیعه نسبالتوان وی را سوزاند. شیخ طوسی در 
 ق،1410 ؛ طبرسی،5/190 مان،بر این مطلب، ادعای اجماع )ه .(7/73، ق1387طوسی، )
رض فدر قصاص در  البتهو  شده است( 408ق، 1417زهره، ابن( و عدم خالف )2/324

ح ر توضیانی دجنید مبنی بر لزوم مماثلت وجود دارد و شهید ثمذکور، قول نادری از ابن
، مجلسی از: به نقلدارد که اگر اتفاق بر خالف آن نبود، حرف موجهی بود )آن اظهار می

 .(16/317، ق1403
اگر بر »ست: ا سنت نیز مشابه همین رویکرد وجود دارد. در المغنی آمدهدر میان اهل 

ه ببکر سوزاندن او بدون هیچ خالفی جایز نیست. البته ابو ،دشمن قدرت یافته شود
ی امروزه ول ،ادام دسوزاندن اهل رده دستور داد و خالد بن ولید به دستور او این کار را انج

امه، قد)ابن« شود)در عدم جواز چنین کاری( بین مردم هیچ اختالفی مشاهده نمی
ارد که اما در بحث قصاص بین مذاهب اربعه اختالف وجود د .(286و  285 /9، ش1405

 شود.در مباحث بعدی اشاره می
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 اولویت نسبت به قصاص .6
اص که در قص گونه تقریر کرد که اگرتوان این دلیل را اینیبا توجه به مطالب قبلی م

-اهل ذاهبو برخی ممماثلت الزم است، مماثلت در سوزاندن جایز نباشد )طبق نظر شیعه 

حث طریق اولی جایز نیست. مسئله مماثلت در قصاص در بسنت(، در غیر قصاص به
 استثنائات بررسی خواهد شد.

 
 ظلم .7

زات مجا توان کسی رابدون شک ظلم و تعدی، حرمت عقلی و شرعی دارد؛ از این رو نمی
، معتبر دلهار کسی با کرد، مگر به همان مقدار و کیفیتی که در شرع مقرر گشته است. اگ

 ا هماناشد، بدر صورتی که کیفیت خاصی برای آن ذکر شده ب ،داشته باشدرا استحقاق قتل 
 ز روشیاوی،  ترین و بهترین روش کشته شود و اگر برای کشتنساده ید باکیفیت وگرنه با

 این کار استفاده شود که منجر به تعذیب اضافی یا توهین، تخفیف و تذلیل وی گردد،
دِلُوا هُوَ عْدِلُوا اعْتَالَّ لَى أَوَ الَ یجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَ» :ظلم خواهد بود مصداق تعدی و

ه رزید کعدالت بو !شاندنک عدالت ترک و گناه به را شما جمعیتی، با دشمنی ؛أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
 .(8 ه،)مائد« تر استآن به تقوی نزدیک

 
 تیاط در امور مهمهقاعده درء و لزوم اح .8

یت ه کمبدون شک هرگاه در استحقاق متهم نسبت به مجازات یا استحقاق مجرم نسبت ب
ل س و اصنفو واضافی یا کیفیت شدیدتر مجازات، تردید شود، بنا به اصل احتیاط در دماء 

بیان  ز همیناگری برائت از زاید، باید مجازات را از وی دفع کرد. قاعده درء نیز عبارت دی
 طای درخر از خطای در عفو بهت»است و تعلیل مذکور در ادله این قاعده مبتنی بر اینکه 

ان، و عام بوده، دوست و دشمن، کافر و مسلم (8/238، ق1344بیهقی، ) «عقوبت است
 گیرد.متهم و مجرم را در بر می

 

 نقد و بررسی ادله جواز قتل با سوزاندن
 عمومیت امر به قتل .1

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ » :استسوره توبه  5واز قتل با سوزاندن، تمسک به آیه از جمله ادله ج
که عمومیت امر به قتل و  ؛«برسانید... قتل به یافتید هرجا را مشرکان؛ حَیثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
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قتل خاصی در آن بیانگر این است که کشتن مشرکان با هر کیفیتی جایز است  ءعدم استثنا
 .(1/316، تابید، رشابن)

 نقد و بررسی
 ،مومد به عرس چه ،امر به قتل در آیه شریفه اگرچه مقید به قیدی نشده، اما اطالق ندارد

به  یاًل. ثانت قتزیرا در مقام تشریع و بیان اصل قتل است و نه درصدد بیان جزئیات و کیفی
 د.خورتقیید می ،کنندای که قتل با سوزاندن را منع میفرض اطالق، با ادله

 
 )درآوردن چشم عُرَنیین( رفعل پیامب .2

چشم آنها را  و را گرفته اهللنقل شده که گروهی از عُرَنیین مرتد گشته و رعاة رسول
ز خالف قطع کرده را ا شاندست و پای و آنها را گرفته درآوردند و آنها را کشتند. پیامبر

 نازل شد. و چشم آنها را درآوردند. در این زمینه آیه محاربه 
ن خود نوعی با آهن داغ چشم آنها را درآوردند که ای استدالل این است که پیامبر

(. از 14/264، تابی؛ عینی، 6/150ق، 1387، عسقالنیحجر ابنسوزاندن با آتش است )
 ارد.دارب داللت بر جواز سوزاندن کفار مح ،به طریق اولی ،طرفی جواز سوزاندن آنها

 نقد و بررسی
قل گشته است و نبا آهن داغ چشم آنها را درآورده باشد، ثابت ن رمطلب که پیامب این( 1

هن آشم با دن چقولها نیز در این زمینه مختلف است. در برخی نقلها آنها را سَمل )درآور
آیه  کرد و چشم نهی« سمل کردن»داغ و امثال آن( کردند، در برخی دیگر خدا وی را از 

ت که ایشان برای این مثله کردن نازل شد و در بعضی آمده اس در مورد سرزنش پیامبر
یز خالی از ذکر ن البیتروایات اهل . قصد سمل کردن داشتند، اما این کار را نکردند و...

تواند یمثله نیز خود از طرفی حرمت مُ .(605 /5ق، 1419)جزیری و دیگران،  سمل است
 دلیل دیگری بر رد این واقعه باشد.

ثله نسخ موسیله آیه محاربه یا حرمت به «سمل کردن»رض ثبوت این واقعه، به ف( 2
 .(9/230ق، 1379، عسقالنیحجر ابن؛ 1/366، ق1405شده است )راوندی، 

ار را از باب کاین  گونه که در خود داستان نقل شده، پیامبرفرض پذیرش، همانبه( 3
ه بودند. اة کردا رعا آنها همین کار را بزیر ،معاقبه به مثل انجام داده یا اراده کرده است

 بنابراین اختصاص به قصاص دارد.
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یرا ز ،داردنهیچ داللتی بر جواز زنده سوزاندن انسان  (فرض پذیرشبه) جواز سمل( 4
ازات ز مجفرق بسیار زیادی بین این دو هست و جواز مجازات اخف، هیچ داللتی بر جوا

 اشد ندارد.
 

 وزاندن انسان زندهفعل برخی صحابه در س .3
، تایبعینی، )اند چون ابوبکر و خالد بن ولید، باغیان و مرتدان را سوزاندهبرخی صحابه هم

 .(4/59تا، ی، بینیز نسبت داده شده است )ترمذ (. این کار به علی14/264
 نقد و بررسی

نیز اگرچه  فعل صحابه به جهت عدم عصمت ایشان حجت نیست. حضرت علی( 1
عدی اما نسبت این فعل به ایشان صحت ندارد. این مطلب در مباحث ب ،استمعصوم 

 بررسی خواهد شد.

 فرض پذیرش حجیت قول و فعل صحابه، حجیت آن مخصوص مواردی است کهبه( 2
که  در حالی مخالفتی نداشته باشد. با قول و فعل دیگر صحابه یا قرآن و سنت پیامبر

ر حجبنااند )اس و عمر با این کار مخالفت کردهعببرخی دیگر از صحابه نظیر ابن
کر فعل ابوب ،راینو بناب اندنیز از این کار نهی کرده ( و پیامبر9/230، ق1379 ،عسقالنی

این کار  سنت،تصریح برخی بزرگان اهل رو خالد، اجتهاد در مقابل نص است. حتی بناب
کنید و از نهی کسی را تعذیب است که فرمودند با عذاب ال اهللآنها خالف سنت رسول

 .(5/193 ق،1419)جزیرى و دیگران،  این رو باید بر سوزاندن پس از قتل حمل شود
 

 قیاس با نصب منجنیق .4
ین حدیث بر اهل طائف، منجنیق نصب کردند. ا در سبل السالم آمده است که پیامبر

ار یر ابزت. سا، جایز اساندکند که کشتن کفار با منجنیق هنگامی که تحصن کردهداللت می
 ،ق1378 )کحالنی، شود( میهادفاعی و جنگی نیز با منجنیق قیاس )و حکم به جواز آن

6/168). 
 نقد و بررسی

توان قیاس کرد که مورد نهی به فرض پذیرش اصل و جواز قیاس بر آن، تنها اموری را می
نهی شرع است و منجر به  مورد ،که سوزاندن انسان زنده شرع قرار نگرفته باشد؛ در حالی

توان شود. حتی به فرض نبودن ادله ناهیه از سوزاندن، باز هم نمیقیاس در برابر نص می
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زیرا قتل با منجنیق اخف از قتل با سوزاندن است و روشن است  ،مرتکب چنین قیاسی شد
 که جواز مجازات اخف، دلیل بر جواز مجازات اشد نیست.

 
 جنگ جواز سوزاندن حصون در  .5

 ا جایزلش راز قول ثوری و اوزاعی نقل شده که اکثر علمای مدینه سوزاندن حصون بر اه
 (.14/264، تابی؛ عینی، 6/150ق، 1379عسقالنی، حجر ابن) دانندمی

 نقد و بررسی
ی بر شرعمعت عمل یا اعتقاد علما به خودی خود و در صورتی که منجر به کشف دلیل اوالً

-ردهکن تصریح منیر و دیگراگونه که ابنهمانبر فرض پذیرش،  نیاًنباشد، حجت نیست. ثا

ن در دشم جواز این کار مقید به ضرورت است و در صورتی است که راه پیروزی بر ،اند
ها ه تنکاند میدان جنگ، منحصر در آن باشد و حتی برخی آن را مقید به حالتی کرده

جر حابن) همراه آنها نباشند و زنان و کودکان دارندجنگجویان در حصون حضور 
اب تزاحم ب(. در حقیقت این مسئله از 14/264، تابی؛ عینی، 6/150، ق1379، عسقالنی

الزم  ته نیزن نکتذکر ای و تقدیم اهم بر مهم است و باید به همان مقدار ضرورت اکتفا شود.
ارد ا ندراست که حاکم اسالمی که مجری احکام اسالم است، حق تخلف از احکام شریعت 

ه ماید کناندن تواند حکم به سوزو این رو تنها در مواردی که شریعت اجازه داده است می
 یکی از موارد آن، همین مورد تزاحم و با رعایت شرایط آن است.

 

 بررسی استثنائات ادعاشده در مورد حرمت سوزاندن انسان
 سوزاندن در لواط .1

پذیرفته شده است، لواط است.  آن مجازات مقام درالجمله یکی از مواردی که سوزاندن فی
مجازات لواط در نظر ابوحنیفه تعزیر است و در نظر مالکیه و حنابله حد رجم است. 

)رجم در صورت احصان و جلد و تغریب  پدانند.شافعیه نیز حد وی را همان حد زنا می
-؛ ابن4/191ق، 1412عابدین، ؛ ابن7/5393تا،  )زحیلی، بیدر صورت عدم احصان( 

اعتقاد به سوزاندن پس از قتل به برخی (. 2/268تا، ؛ شیرازی، بی8/187ق، 1405قدامه، 
 عباس نقل شده استنسبت داده شده و انداختن از مکان بلند از ابن اصحاب رسول خدا

با آتش به چهار خلیفه نسبت  کارلواطسوزاندن  .(5/210، ق1419)جزیری و دیگران، 
، ق1417 منذری،، عبداهلل بن زبیر و هشام بن عبد الملک )ت: ابوبکر، علیداده شده اس
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( از نظر مشهور شیعه نیز امام، میان کشتن با شمشیر، انداختن از بلندی، سوزاندن یا 3/198
 (.405 /14، ق1413رجم مخیر است )شهید ثانی، 

دی و عف سننفسه خالی از ضرسد ادله جواز سوزاندن لوطی، فیاگرچه به نظر می
نه )ارد داضطراب داللی نیست و در بهترین حالت، ظهور در لزوم سوزاندن پس از قتل 

( و ظاهر در 195، ق1417 ،؛ تبریزی14/75، ق1407، کلینیجواز سوزاندن زنده( )
پذیرش نظر  اما به فرض .(14/80، ق1407مختار بودن خود مجرم است نه حاکم )کلینی، 

ه بتصاص معتبری در این زمینه باید دانست که این مجازات اخمشهور یا تحقق اجماع 
کتفا تیقن ادر مقلواط دارد و از آنجا که سوزاندن زنده، خالف اصل و قاعده است، باید به 

 کرده و تعمیم آن به سایر مجازاتها و سایر مجرمان جایز نیست.
 

 سوزاندن در مورد قاتل امام .2
 ز طریقست. امورد قاتل نبی یا امام ا یکی از مواردی که سوزاندن انسان مطرح است، در

 انده شدکشته و سپس سوز ملجم پس از قتل امام علیکه ابن است سنت نقل شدهاهل
 را به حضور ملجمکند که وقتی ابنحاکم نیشابوری نیز نقل می .(1/97، ق1415)طبرانی، 

با آن  غمبرفرمود: با او همان کاری را بکنید که پی ضرتآوردند، ح امیرالمؤمنین
 وزانندتش بسآدستور داد او را بکشند و با  ؛انجام داد ،خواست او را بکشدفردی که می

امام »در برخی منابع شیعی نیز آمده است که: (. 3/155، ق1411ابوری، ش)حاکم نی
یست، اتل تو کقگفتیم اگر بدانیم ما  .زودی کشته خواهد شدهگفت که ببرای ما می علی

اری که با ولی هر ک ،فرمود: نه، این ظلم است خاندانش را نابود خواهیم کرد. حضرت
و سپس  شودیمشود، شما هم انجام بدهید. کشته قاتل پیغمبر و یا وصی پیغمبر انجام می

فقهی  البته فقهای شیعه در کتب (.2/429ق، 1385)قاضی نعمان،  «شودسوزانده می
 انددهقل کرنبراج این مطلب را تنها شیخ مفید و ابن متعرض این مطلب نگشته و ظاهراً

رض ف رب مورداما در هر صورت این  (.241، ق1411براج، ؛ ابن43ق، 1413، مفید)
 نه سوزاندن انسان زنده. و پذیرش، مربوط به سوزاندن جسد مقتول است
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 سوزاندن اهل غلو و ارتداد .3
سوزاندن  ای از روایات که با عبارات مختلف از طریق شیعه و سنی نقل شده،در دسته

 نسبت داده شده است؛ از جمله: برخی از اهل غلو و ارتداد به حضرت علی
به حضرت را مطرح کرد و چون استتا ( عبداهلل بن سبا ادعای ربوبیت حضرت علی1

 .(107ق، 1490ى، )کشّ را نپذیرفت، حضرت او را در آتش سوزاندند
ز ته پس االب ( عبداهلل بن سبا به همراه گروهی از اصحابش در آتش سوزانده شدند که2

 (41/215ق، 1403 چند روز دوباره زنده شدند! )مجلسی،
د به ز زدنبا پرست شده بودند و از توبه سر( دو نفر که پس از اسالم، دوباره بت3

 .(3/151ق، 1413، هبابویابنسوزانده شدند ) دستور امیرالمومنین
گر ااو گفت:  وعباس رسید ای از مردم را سوزاند و این خبر به ابنعده ( امام علی4

 ص خدا،مخصو زیرا پیامبر فرمود: با عذاب ،سوزاندممن به جای علی بودم، آنها را نمی
 سد: هرکر فرموگونه که پیامبکشتم، همانکسی را عذاب نکنید. اگر من بودم، آنها را می

ن را وقتی این سخ امام علی (.3/1098 ق،1401 ،بخاریمرتد شود، او را بکشید )
 (.4/59، تابی )ترمذی، عباس رحمت فرستاندند و او را تصدیق کردندشنیدند، بر ابن
 نقد و بررسی

موسوی ) 6از نظر سندی ضعیف و غیرقابل استناد هستند بسیاری از روایات فوق اوالً
 .(28 و 27و  22 /4ق، 1427اردبیلی، 

ازگار ناس منانؤپذیرش مطلب فوق با مقام علمی و عصمت و عدالت امیرم ثانیاً
الفت مخ آید که ایشان مرتکب حرام گشته و با دو حکم رسول خدازیرا الزم می ،است

 صریح کرده باشند؛ یکی لزوم قتل مرتد و دیگری پرهیز از عذاب با آتش. 

شواهد بسیاری وجود دارد که محرّف یا ساختگی بودن گذشته از موارد فوق،  ثالثاً
از جمله اینکه: اگر این مطلب درست باشد، پس چرا هیچ  ؛کندداستان فوق را اثبات می

ای اند؟ چرا واقعهیک از فقها، حد مرتد را سوزاندن ندانسته و به این روایات اعتماد نکرده
                                           

ای از افراد مجهول نظیر محمد بن العثمان به دالیلی از جمله: قرار گرفتن موسی بن بکر واقفی و عده. 6
 العبدی.
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را در نقل این داستانها تناقضات ؟ چاست به این مهمی در کتب تاریخی معتبر نیامده
 7فاحشی وجود دارد؟ و...

آنها را نسوزاندند، بلکه تنها در مجاورت دود قرار  در برخی نقلها حضرت رابعاً
(. که البته این نقل نیز 688، ق1403حلبی، ابوالصالح ) دادند تا خفگی به آنها دست دهد

 رب داند و نهایتاًمجازات مرتد را قتل میاشکال دارد و مخالف با ادله معتبر دیگری است که 
ای تلقی کرد که قابل توان آن را مخالف با اصل و قضیه شخصیه، می8فرض صحت سند

 تعمیم نیست. 

، ق1415ی، )طبران در نقل دیگری حضرت پس از قتل، جسد آنها را سوزاندند خامساً
مطلب در صورت  که این (398 /1، ق1413حلی،  ؛5/2520، م1999، یجرّآ ؛15/378

-دهد که امام در صورت صالحدید میتواند قابل قبول باشد و نشان میصحت سند، می

تواند برای عبرت گرفتن و تزجیر دیگران چنین کاری انجام دهد، اما این کار ربطی به زنده 
 .9سوزاندن انسان ندارد

 

 سوزاندن در قصاص .4
خاطر قصاص است. اگر جانی با  یکی از مسائل اختالفی بین فریقین، سوزاندن به

گیرد یا با قتل؟ نظر سوزاندن، دیگری را کشته باشد، قصاص او با سوزاندن صورت می
مشهور بین شیعه لزوم قتل و عدم جواز سوزاندن است. برخی نیز بر این مسئله ادعای 

م البته قول به لزو .(42/298، ق1404، نجفی؛ 5/190، ق1387اند )طوسی، اجماع کرده
                                           

داده  تمامی مواردی را که نسبت احراق به حضرت علی أسکری در کتاب عبداهلل بن سبمه ععال .7
نتیجه  گونهینایت اکند و در نهو با شواهد متعددی ساختگی بودن آنها را اثبات می است شده، بررسی کرده

ر ابوبکر دعمل  ،گران این بوده که با نسبت دادن این کار به حضرت علیگیرد که گویا قصد تحریفمی
 .یید کنندأسوزاندن انسان زنده را توجیه و ت

 .(16/440 ق،1404کند )مجلسی، عالمه مجلسی سند آن را مجهول توصیف می .8
خصوص در هکه امروزه داعشیان در کشورهای اسالمی بای  درحقیقت در راستای اقدامات وحشیانه .9

م ن و مردمسلمانا جیه اعمال خود در سوزاندن زندهتو برایتوان گفت که آنها دهند، میسوریه انجام می
ه زنده بهرگز اقدام  دهند. در صورتی که این امام همام،نسبت می پناه، عمل خودشان را به امام علیبی

ا زنده ر برخیه ودند کبلکه افرادی نظیر ابوبکر ب ،ای را در آتش نسوزانده استسوزاندن نکرده و فرد زنده
نِّی یَوْمَ أَدِدْتُ وَ»دند و در آخر عمر خود نیز به این کار خود اعتراف و اظهار پشیمانی کردر آتش سوزاندند 

 (.43، ح1/62 ق،1415 طبرانی،« ) اقْتُهُ نَجِیحًوْ أطْلَا، أَوَقَتَلْتُهُ سَرِیحً أُتِیتُ بِالْفَجَاةِ السُّلَمِیَّ لَمْ أَکُنْ أَحْرِقُهُ
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(. نظر حنفیه و 42/297 ،)همان عقیل نسبت داده شده استابیمماثلت به ابی علی و ابن
قول اصح نزد حنابله نیز موافق با شیعه است و مشهور مالکیه و شافعیه معتقد به جواز 

دانند؛ البته این اختالف در مماثلت هستند. اگرچه عدول ولی به قتل با شمشیر را اولی می
م بذاته است، نظیر: خوراندن خمر یا سحر صورت قتل با چیزی که محرّموردی است که 

-؛ ابن283 /6، تابی)زحیلی،  نگرفته و امکان تنظیر با چیز حالل نیز وجود نداشته باشد

در غیر این صورت تمامی مذاهب باالجماع، مماثلت را جایز  .(9/391ق، 1405قدامه، 
 دانند.نمی

 
غریق تو عدم جواز مماثلت در اموری نظیر احراق و  ادله قائالن به لزوم قتل .5

  و...
، و «اال بحدیدة/ بالسیف دَوَال قَ»ای نظیر: اجماع، روایاتی با مضمون این گروه به ادله

روایاتی که بر عدم جواز قصاص با اموری، مثل ضرب با عصا که منجر به مرگ تدریجی 
 اند )طوسی،، استناد کرده10کنندیشخص یا به بازی گرفتن وی یا تلذذ بدان داللت م

 .(310، ق1422 لنکرانی، فاضل ؛5/190ق، 1387
 
 ادله قائالن به جواز مماثلت در اموری نظیر احراق و تغریق و...  .6

فَمَنِ اعْتَدى ) به مثل ءآیات اعتدا (1 :انداستناد کردهاین موارد  ای نظیراین گروه به ادله
بقره، ) (!کنید تعدّی او بر آن همانند کرد، تجاوز شما به هرکس؛ یهِ بمثلهعَلَیکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَ

 مجازات خواستید هرگاه و؛ وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهو معاقبه به مثل ) (194
من »نبوی  حدیث (2(؛ 126 ،نحل) دهید( کیفر شده تعدّی شما به که مقداریبه تنها کنید،

سوزانیم او را و کسی که غرق کند، کسی که بسوزاند، می؛ رّق حرقناه و من غرق غرقناهح
قصاص )که  ه( فلسف4( فعل نبوی در قصاص سر یهودی با سنگ؛ 3؛ «کنیم او راغرق می

؛ شربینی، 2/396تا، ، بیرشدابنهمان تشفی است و تنها با مماثلت حاصل می شود( )
                                           

قَاال سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ  یْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَ» .10
بِهِ وَ لَکِنْ یُجِیزُ عْبَثُ الَ نَعَمْ وَ لَا یُتْرَکُ یَقَ فَیَقْتُلَهُ قْتُولِالْمَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ یَقْلَعْ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ أَ یُدْفَعُ إِلَى وَلِیِّ

ا فَلَمْ ا بِعَصًفِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلً ع عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ» :و (.4دیث ، ح7/279 ق،1407 کلینی،) «عَلَیْهِ بِالسَّیْفِ.
« لَیْهِ بِالسَّیْفعَ بِهِ وَ لَکِنْ یُجَازُ یُتَلَذَّذُ یُتْرَکُ نْ لَا لَکِوَیَرْفَعِ الْعَصَا حَتَّى مَاتَ قَالَ یُدْفَعُ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ 

 (.7جا، حدیث )همان
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: است در نقد این ادله گفته شده. (5/267ق، 1419 ن،جزیری و دیگرا؛ 4/44ق، 1415
آن وجود  سند ضعیف است و هیچ جابری برای ضعف« من حرق حرقناه»حدیث نبوی 

 .11که با نصوص دیگری که مشتمل بر نبوی و غیر آن است، تعارض دارد ندارد، خصوصاً
، ق1379، یعسقالنحجر ابنداند )اش میزیاد در خطبهحجر آن را سخن ابنحتی ابن

-ای است که قابل تعمیم نیست. همفرض اثبات، قضیه شخصیه رقضیه یهودی نیز ب .(4/60

جهت خروج بسیاری از افرادِ اعتداء از آن و سایر و معاقبه به مثل نیز به ءاعتدا چنین آیه
 رب .نه کیفیت آن و ای که ذکر شد، واجب است بر مماثلت در اصل قتل حمل شودادله

، نجفیخورد )ای که ذکر شد، تقیید میاطالق در این جهت نیز با ادله فرض وجود
 (.173ق، 1410کاشانى، مدنی ؛ 309ق، 1422لنکرانی، فاضل ؛ 42/298ق، 1404

ین رو ااز  ودلیل خاصی بر ممانعت وجود دارد  ،گذشته از ادله فوق در مورد سوزاندن
-یورت مصر زنا، لواط، سب و سحر با امر حرامی نظی ءچون موارد دیگری که اعتداهم

اندن رمت سوزتوان مقابله به مثل کرد. در حقیقت به علت ادله حوجه نمیهیچبه ،گیرد
م جواز در عد د کهانسان زنده، این مورد نیز باید در زمره جنایت با حرام بالذات قرار گیر

 مماثلت در آن هیچ خالفی بین فریقین وجود ندارد.
 رسد:تذکر دو نکته ضروری به نظر می ،در پایان بحث قصاص

به مثل،  ءاستناد به آیه اعتدابه: اینکه نهی از سوزاندن و تعذیب به عذاب الهی نکته اول
-بیک: زحیلی، .شود )رمیبر تعذیب ابتدایی و غیر از وجه مقابله به مثل در قصاص حمل 

 زیرا اوالً ،پیداستسخن نادرستی است که وجه ضعف آن از مطالب پیشین  ،(7/599 تا،
فرض اطالق، مدلول آن با مدلول  رب ثانیاً و گونه اطالقی در این زمینه نداردآیه شریفه هیچ

کند و چون رابطه دو دلیل عموم و خصوص من وجه است، در محل حدیث تعارض می
ل به تساقط دو ظهور شد و به ئاختالف مبانی، یا باید قا ربناب ،اجتماع قصاص با سوزاندن

سایر ادله مراجعه کرد که در این صورت، اصل احسان در قتل و احتیاط در امور مهمه 
                                           

این کار را به خود  اند، زیرا حضرتسنت این حدیث را حمل بر سیاست کردهحتی برخی از اهل .11
یث این حد ناف که بهو حتی اح« حرقوه او غرقوه» :و نفرمودند «حرقناه او غرقناه» :نسبت داده و فرمودند

د اال ال قو» ه حدیثاند و باند، در استیفای قصاص بدان عمل نکردهمماثلت در قصاص استناد کرده بر لزوم
ز آن اچون بعد  تر از حدیث تحریق است ودهد که حدیث اخیر قویاند. این نشان میعمل کرده« بالسیف

 .(5/148 ق،1419 ،و دیگران شود )جزیریناسخ حکم آن محسوب میاست، ذکر شده 
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تر یا بر طبق مبنای دیگر که درست و کند که قصاص با قتل عادی صورت گیردایجاب می
باید به جمع داللی روی آورده و چون در اینجا، روایت، معلَّل به علت  ،رسدبه نظر می

شود و درنتیجه مماثلت در ته و منجر به تقیید آیه شریفه میاست، عمومیت آن تقویت گش
 قصاص با سوزاندن حرام است.

 بهایفرض جواز مماثلت در قصاص با سوزاندن، نباید کشتن با بم ر: بنکته دوم
این  . علتمثابه سوزاندن انسان زنده و مجوز قصاص با سوزاندن تلقی شودانفجاری به

 دد وگرادی منجر به ایجاد موج و تخریب اماکن میاست که انفجار بمب در حالت ع
ه بنفجار اآوار یا برخورد اشیائی که به جهت  زیرجهت موج یا قرار گرفتن اشخاص به

تل قکه این  نه سوخته شدن در آتش؛ خصوصاً و شودشوند، کشته میاطراف پرت می
ثلت وم مماه لزقائل ب دهد. بنابراین حتی اگرخیلی سریع و با کمترین درد رخ می معموالً

 سوختن که این توان جانی را زنده در آتش سوزاند، چرانمیباز هم در این موارد باشیم، 
عدی و تق بارز دنبال دارد و این مصدادهد و بیشترین تعذیب را بهطور تدریجی رخ میبه

و  دهشسوزی اسراف در قتل است. البته در مواردی که انفجار عمدی، منجر به آتش
ه به منجر ای باشد کگونهشده بهای در آتش سوخته باشد و یا بمب استفادهشخص زنده

 سوختن در بتوان سبب سوختن باشد، ممکن استسوختن بدن و مرگ تدریجی وی به
 .ش را مقابله به مثل آن تلقی کردآت

 
 سوزاندن و وهن اسالم .7

، این است که همه ما موظف به باید بدان توجه شود یکی از موارد بسیار مهمی که حتماً
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 

 ترین اعمال ما در معرض دید چشمامروزه که کوچک گردد، پرهیز کنیم. خصوصاًاسالم می
شناسد، حساسیت این مطلب ها میجهانیان است و انسان غربی اسالم را از طریق رسانه

بیشتر شده است. بنابراین حتی در فرضی که اسالم، اجازه سوزاندن انسان را داده باشد )که 
تواند برای حفظ اصل حاکم اسالمی می ،مل و اشکال است(أشدت محل تاین فرض به

موجب قواعد باب تزاحم، از اجرای آن خودداری کند و و به اسالم که اهم واجبات است
حاکم  ،آن را به مجازاتهای دیگری تبدیل کند. این امر با توجه به اینکه در مجازات لواط
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الن به مماثلت در سوزاندن، ئو در قصاص نیز حتی قا است هشدن چند نوع قتل مخیر ایم
 رسد.ضروری به نظر میدانند، عدول به قصاص با قتل عادی را اولی می

 
 نتیجه

 ترین نتایج و دستاوردهای این مقاله عبارتند از: مهم

سین ه تحبامر  ؛ از جمله:در حرمت زنده سوزاندن انسان ادله متعددی وجود دارد. 1
نع از مهی، قتل، امر به قتل بدون تعذیب، منع از سوزاندن انسان و تعذیب به عذاب ال

 لویت نسبت به قصاص و حرمت ظلم.سوزاندن حیوان، اجماع، او

یاط ، احتدر صورتی که در جواز سوزاندن متهم یا مجرمی تردید شود، اصل برائت. 2
طای در خکه  در امور مهمه و قاعده درء، همگی داللت بر عدم جواز این کار دارند؛ چرا

 عفو بهتر از خطای در مجازات است.

رد. ندا ود( هیچ دلیل معتبری وجودر جواز سوزاندن دشمن )در غیر قصاص و حد. ب3
عل فو  است تقیید خورده «ادله ناهیه از سوزاندن»، توسط «امر به قتل مشرکان»اطالق 

یز نو  از عصمت ایشانجهت عدم برخورداری برخی صحابه نظیر ابوبکر و خالد، به
 است. عتباراعباس و عمر و نیز مخالفت با نص، بیتعارض با نظر دیگر صحابه نظیر ابن

ل نبی یا یا سوزاندن قات سوزاندن مرتدان و غالیان به حضرت علی دادن نسبت. 4
 اکی ازگی حامام، هیچ سند درستی ندارد، بلکه ادله متعددی علیه آن وجود دارد که هم

 پس از فرادجعلی بودن آن است. اَسناد در بهترین حالت داللت بر سوزاندن جسد برخی ا
 قتل دارند.

تواند می ت شود،به عنوان یکی از مجازاتهای لواط اگر با اجماع معتبری ثابسوزاندن . 5
، عتبرمیکی از استثنائات سوزاندن محسوب شود وگرنه ظاهر برخی از ادله  در مقام

 سوزاندن پس از قتل است.

ندن، ز سوزامقابله به مثل، جایز نیست و ادله ناهیه ا از جهتسوزاندن در قصاص . 6
 زند.تقیید می ،ر فرض وجود چنین اطالقیببه مثل را  ءتدااطالق ادله اع

فرض جواز سوزاندن در مواردی خاص، این عمل نباید منجر به وهن اسالم و  رب. 7
خاطر مصلحت اسالم باید از اجرای انزجار عمومی نسبت بدان شود که در این صورت به
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متوقف و به شیوه دیگری علنی آن خودداری شود و در صورت لزوم، این شیوه از اعدام 
 تبدیل شود.

 1پیوست 
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