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 چکیده

هرچند اصل وجود قصاص در فقه جزایی اسالم اصلی غیرقابل تردید است، اما در مورد 
شرایط و احکام آن شاهد اختالف بین فقهای مذاهب هستیم. یکی از این موارد اختالف، 

علیه در کیفیت قصاص قاتل و جانی است. پرسش این مجنیبحث گستره حق اولیاءدم و 
است که آیا حق قصاص تنها محدود به پیروی از اثر جنایت است و یا اینکه گستره آن به 

یاءدم کند؟ به عبارت دیگر آیا اولمماثلت در کیفیت و خصوصیات جنایت نیز امتداد پیدا می
کیفیت که وی اقدام به قتل یا جنایت نموده،  علیه حق دارند قاتل یا جانی را به همانو مجنی

سزایی برخوردار قصاص نمایند؟ پاسخ به این پرسش از جهات دیگری نیز از اهمیت به
حس کردن اعضاء در هنگام بی»و « قصاص از طریق اهداء عضو»است، چرا که دو بحث 

های افتهیطور کامل بر بحث مماثلت در کیفیت استیفاء قصاص استوار است. به« قصاص
هور دهد هرچند مشتحلیلی انجام شده است نشان می -پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی

ی شده توانایاند، اما ادله ارائهفقهای امامیه، حنفیه و حنابله حکم به عدم جواز مماثلت نموده
 ت.تری اساثبات این مدعا را دارا نیستند و قول به جواز مماثلت مستند به ادله مستحکم

 .مماثلت، قصاص، جنایت، کیفیت قصاص، مذاهب خمسه :هاکلیدواژه
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 طرح مسئله
باشد تا جایی که یک می« قصاص»یکی از مهمترین انواع مجازات در نظام جزایی اسالم، 

باب مستقل را در کتب فقهی رایج به خود اختصاص داده است. هرچند در اصل مشروعیت 
ای وجود یا جنایت عمدی جای هیچ شک و شبههقصاص و تحقق آن در هنگام وقوع قتل 

ندارد و اما در مورد شرایط و احکام متعلق به آن شاهد اختالف بین فقهای مذاهب مختلف 
طور خاص هستیم. یکی از این مسائل اختالفی، مسئله حق و حتی فقهای هر مذهب به

ین است. پرسش اعلیه در کیفیت قصاص قاتل و جانی و گستره این حق دم و مجنیاولیاء
توانند قاتل یا جانی را دقیقاً به همان کیفیت که وی علیه میدم یا مجنیاست که آیا اولیاء

مرتکب قتل یا جنایت شده، قصاص نمایند و یا اینکه تنها مجازند از اثر جنایت پیروی کنند؟ 
واند در تمی وسیله آلت کُند بریده باشد آیا ویعلیه را بهبرای مثال اگر جانی دست مجنی

هنگام قصاص از آلت کُند استفاده کند و یا اینکه تنها مجاز است دست او را با سریعترین 
 روش ممکن از بدنش جدا کند؟

خص علیه را مشدم و مجنیتواند یکی از حقوق اولیاءفارغ از آنکه پاسخ به این پرسش می
ید گفت این مسئله در زمانه کند و اهداف شارع حکیم را از تشریع قصاص تأمین نماید، با

قصاص از »حاضر از جهاتی دیگر مورد توجه دوباره قرار گرفته است، چرا که دو مبحث 
طور کامل و رَوایی آنها، به« حس کردن اعضاء در هنگام قصاصبی»و « طریق اهداء عضو

 .شودمنوط به موضعی است که در قبال مسئله مماثلت در کیفیت استیفاء قصاص اتخاذ می
صورت مطلق جایز نیست و در مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، مماثلت در قصاص به

این خصوص فرقی بین قصاص نفس و قصاص طرف وجود ندارد. متأسفانه باید گفت همین 
شهرت سبب آن شده است که فقها کمتر وارد بررسی دالیل و دقت در آنها شوند. لکن در 

ای که مشهور فقهای مالکیه و شافعیه گونههب هستیم، بهسنت شاهد اختالف بین مذافقه اهل
اند و در مقابل، احناف و حنابله با فقهای امامیه به جواز مماثلت در کیفیت قصاص گرویده

اند. البته باید اشاره کرد که پاسخ به مسئله حاضر تنها منحصر در دو دیدگاه رأی گشتههم
امیه قائل به تفصیل شده و بین قصاص نفس و فوق نیست، بلکه برخی از فقهای معاصر ام

اند. از این رو، پژوهش حاضر در سه بخش تنظیم شده و قصاص طرف تفاوت قائل شده
پس از تحریر هر نظریه و بیان ادله آن، دیدگاه صواب از خالل نقادی ادله هر نظریه شناسایی 
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و  «طریق اهداء عضوقصاص از »شده است. در انتها نیز تأثیر مبحث فوق بر دو مسئله 
 بررسی شده است.« حس کردن اعضاء در هنگام قصاصبی»

 
 شده در مورد مماثلت در کیفیت استیفاء قصاصنظریات ارائه

طور که در مقدمه توضیح داده شد، سه قول در بین فقهای مذاهب خمسه در مورد این همان
 شود:تفصیل بحث و بررسی میمسئله قابل شناسایی است که هر یک به

 
 . جواز مماثلت در قصاص نفس و قصاص طرف1

( 9/453ق، 1413جنید اسکافی )ر.ک: حلی، مطابق نظر تعدادی از فقهای امامیه مانند ابن
علیه دم یا مجنی(، اولیاء11/113ق، 1419عقیل عمانی )ر.ک: حسینی عاملی، ابیو ابن

 ه انجام قتل یا جنایت نموده، قصاصتوانند قاتل یا جانی را به همان کیفیت که وی اقدام بمی
نمایند و در این خصوص، فرقی میان قصاص نفس و قصاص طرف وجود ندارد. باالتر از 

-سعید حلی نیز قول به لزوم مماثلت را برداشت نمود )ابناین حکم، شاید بتوان از کالم ابن

شافعیه، حکم به سنت نیز مشهور فقهای مالکیه و (. در فقه اهل599ق، 1405سعید حلی، 
-12/347م، 1994اند )قرافی، ای از حنابله نیز بدان متمایل شدهجواز مماثلت نموده و عده

؛ 2/188ق، 1425؛ قاضی عبدالوهاب، 4/265تا، ؛ دسوقی، بی4/265تا، ؛ دردیر، بی346
؛ 414-11/415ق، 1421؛ عمرانی، 12/139ق، 1414؛ ماوردی، 3/194تا، شیرازی، بی
(. البته ذکر این نکته الزامی است که حکم به جواز مماثلت 5/282ق، 1415نی، خطیب شربی

تنها در فرضی جاری است که قتل یا جنایت با امری که بالذات حرام است )مانند خوراندن 
خمر یا سحر یا لواط( صورت نگرفته باشد، چرا که در این صورت، اجماع فقهای شیعه و 

اند )نجفی، به عدم جواز مماثلت در قصاص حکم نموده سنت،قریب به اتفاق فقهای اهل
(. برای اثبات این دیدگاه به ادله فراوانی استناد 7/598تا، ؛ زحیلی، بی42/299ق، 1404

 شده است:
 

 «قصاص»له واژه . مقتضای موضوع1-1
باشد )جوهری، است و به معنای پیروی کردن از شیء می« قصّ»از ریشه « قصاص»

القاف و الصاد »نویسد: (. صاحب معجم مقاییس اللغة در این خصوص می3/1051ق، 1411
فی الجراح و ذلک أنه یفعل به مثل « القصاص»یدلّ علی تتبع الشیء... و من ذلک اشتقاق 
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(؛ قاف و صاد داللت بر پیروی از 5/11ق، 1404فارس، )ابن« فعله باألول فکأنه اقتص أثره
در مورد جراحات نیز از همین باب است، زیرا همان « قصاص»کند و اشتقاق واژه شیء می

دهد خوبی نشان میشود. این عبارت بهفعلی که در ابتدا انجام گرفته، بر روی فرد اجرا می
 کند؛ بنابراین اگر شارعداللت بر مماثلت در شیوه مجازات با جنایت می« قصاص»که واژه 

یا اینکه شروطی را به آن اضافه نکند،  خود معنای جدیدی را برای این واژه وضع نکند و
توان جواز مماثلت در کیفیت قصاص را در هنگام اطالق این واژه برداشت نمود. اما اگر می

اشکال شود که عبارت کتاب مقاییس صریح در تبعیت از کیفیت جنایت نیست و بلکه حداکثر 
خبر  -ر برابر نفسیعنی قصاص دست در برابر دست یا قصاص نفس د-از مماثلت در فعل 

که  کند، چراالبحرین مرتفع میگوییم این اجمال را عبارت کتاب مجمعدهد؛ در پاسخ میمی
القصاص بالکسر اسم لالستیفاء و المجازاة قبل الجنایة من قتل أو قطع أو ضرب »نویسد: می

رح مثل جرحه جأو جرح و أصله اقتفاء األثر فکانّ المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله فی
(؛ قصاص اسمی است برای استیفاء و مجازات 4/180ق، 1416)طریحی، « و یقتل مثل قتله

در قبال جنایاتی مانند قتل، قطع، ضرب و جرح؛ و اصل آن به معنای پیروی از شیء است 
د، پس کننماید و مثل او عمل میکننده از اثر جنایت جانی تبعیت میچنانکه گویی قصاص

مانند قتلی که قاتل کشد بهمانند جراحتی که جانی وارد کرده و میکند بهد میجراحت وار
 آن را انجام داده است.

 
 . آیات قرآن1-2

 برای استدالل بر این قول، به چهار آیه استناد شده است:
 

 سوره بقره 194. آیه 1-2-1
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا فَمَنِ »سوره بقره است:  194یکی از آیاتی که بدان تمسک شده، آیه 

 عدىت شما بر که گونه همان کرد، تعدى شما بر کس هر پس: عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
م یا دمقتضی آن است که اولیاء« بمثل»مطابق این آیه، اطالق «. کنید تعدى او بر کرده،
راین مانند قاتل یا جانی عمل کنند؛ بناببهتوانند در مقام استیفاء قصاص، دقیقاً علیه میمجنی

توان برداشت کرد که مماثلت در قصاص جایز است. باید اشاره کرد که حلی، این دلیل می
جای تمسک به اطالق، داند و بهشمرد و آن را وجهی قریب میجنید برمیرا مستندِ قول ابن

 (.9/454ق، 1413آورد )حلی، از عمومیت آیه صحبت به میان می
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اشکال اول: آیه تنها در مقام بیان اصل مشروعیت مماثلت است؛ به عبارت بهتر، آیه تنها 
گیرد و درصدد بیان این مطلب است که در برابر جنایت بر نفس، قصاص نفس صورت می

وجه در مقام بیان کیفیت استیفاء قصاص هیچدر برابر جنایت بر چشم، قصاص چشم؛ و به
 (.309-310ق، 1421نیست )فاضل لنکرانی، 

در پاسخ به این اشکال باید گفت مسلماً چنین ادعایی برخالف ظاهر آیه است، چرا که 
تواند عیناً و در تمام جهات مشابه جنایت ارتکابی داللت دارد بر اینکه قصاص می« بمثل»

باشد؛ این در حالی است که مستشکل هیچ دلیلی بر اختصاص آیه به اصل مشروعیت مماثلت 
د به شود بلکه مستنائه نکرده است. عالوه بر آن، اختصاص مزبور از آیه فوق برداشت نمیار

أُذُنِ وَ لْوَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِا»آیه 
در ]تورات[ بر آنان مقرر کردیم که جان در مقابل جان و  و: قِصَاصٌ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ

چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان 
( است؛ بنابراین گویی مستدل 45)مائده، « و زخمها ]نیز به همان ترتیب[ قصاصى دارند است

ی خود معترف به آن است که به نحوسوره بقره دانسته و  194این آیه را مفسر و مقید آیه 
سوره مائده، این اطالق را  45آن آیه مماثلت در همه جهات را مشروعیت بخشیده و آیه 

 یت استیفاء قصاص( تفسیرمحدود نموده و آن را به مماثلت در اعضاء )و نه مماثلت در کیف
گفت اصل داللت آیه بر جواز مماثلت  صراحتبهتوان یمکرده است. با توجه به این مطالب 

یرقابل خدشه است. از طرف دیگر، مقیِّد غدر کیفیت استیفاء قصاص فی حد نفسه امری 
ه در آی« وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ»سوره مائده نیز ثابت نیست، چرا که ذکر عبارت  45بودن آیه 

له واژه قصاص بیان کردیم، مانع از آن است که آیه مزبور با توجه به آنچه در مورد موضوع
را در مقام بیان کیفیت استیفاء قصاص بدانیم؛ بنابراین گویی آیه تنها در مقام بیان این مطلب 

. و اگر از یدتواند در برابر قطع دست اقدام به قطع پای جانی نماعلیه نمیاست که مثالً مجنی
این قطعیت دست بکشیم باید بگوییم الاقل احتمال چنین برداشتی وجود دارد و با وجود 

 این احتمال، استدالل مستشکل از بین خواهد رفت.
اشکال دوم: برداشت جواز مماثلت در کیفیت قصاص از این آیه، متوقف بر آن است که 

به؛ در حالی که چنین امری لت در معتدیمراد از مماثلت، مماثلت در اعتداء باشد نه مماث
تی ، صف«مثل»، زائده باشد و «بمثل»ممنوع است زیرا مستلزم آن است که باء در عبارت 
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باشد و این، خالف ظاهر آیه است )حسینی  -یعنی اعتداء–برای مفعول مطلق محذوف 
 (.26/121ق، 1412روحانی، 

ال خالی از قوت نباشد اما روایتی از رسد این اشکیمدر جواب باید گفت هرچند به نظر 
ند. کیمدهد آیه مزبور، بر مماثلت در اعتداء نیز داللت یمنقل شده که نشان  امام صادق

معاویة بن عمار در مورد شخصی که در خارج از حرم مرتکب قتل شده و سپس وارد حرم 
فرمایند: آن فرد در حرم کشته یمنماید. ایشان یمپرسش  شود از امام صادقیمالهی 

 نمایدیمگردد. سپس راوی از قتل در حرم سؤال یمشود بلکه پس از خروج، قصاص ینم
فرمایند: آن مرد در حرم قصاص خواهد شد چرا که برای حرم حرمتی قائل یم و امام

وا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُ»نشده است و در ادامه، این حکم را به آیه 
« کنید تعدى او بر کرده، تعدى شما بر که گونه همان کرد، تعدى شما بر کس هر پس: عَلَيْكُمْ
(. این استناد و استدالل 227-4/228ق، 1407نمایند )کلینی، ( مستند می194)بقره، 

 دارد.دهد که آیه بر مماثلت در اعتداء نیز داللت روشنی نشان میبه
( 2/60ق، 1417اشکال سوم: این آیه در سیاق آیات جهاد واقع شده است )طباطبایی، 

را به قصاص نفس هم تعمیم داد « اعتداء»توان به اطالق آن تمسک کرد و و بنابراین نمی
می  «ما یصلح للقرینیة»منزله (. به عبارت بهتر، سیاق آیه به69ش، 1391)جوان جعفری، 

(، در هنگام فراهم بودن چنین امری، 196-197ق، 1431ته اصولیون )مظفر، بر گف باشد و بنا
 امکان تمسک به اطالق وجود ندارد.

باید گفت فقها در موارد بسیاری بدون توجه به سیاق یا شأن نزول، به اطالق آیات 
اند، زیرا در غیر این صورت، امکان تمسک به هیچ دلیلی فراهم نیست، چرا تمسک نموده

اند. اما با این وجود، اگر بخواهیم بین خصوص نازل گشتهگی در مورد یک امر بهکه هم
شأن  بدانیم و در مورد« ما یصلح للقرینیة»سیاق و شأن نزول تفاوت قائل شویم و سیاق را 

نزول، حکم به عدم آن کنیم، هرآینه باید گفت امکان تمسک به آیه فوق برای اثبات جواز 
 فراهم نیست. مماثلت در کیفیت قصاص

 
 سوره نحل 126. آیه 1-2-2

سوره  126ای که برای جواز مماثلت در کیفیت قصاص بدان تمسک شده، آیه دومین آیه
 مورد که ونهگهمان کردید، عقوبت اگر و: وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ»نحل است: 
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ابه نحوه استدالل به این آیه عیناً مش«. رسانید عقوبت به[ را متجاوز] اید،گرفته قرار عقوبت
آیه پیش است و تمام اشکاالت و پاسخها، در مورد این آیه نیز جاری است. اما بین این آیه 

طور که گفته شد، آیه گذشته در سیاق آیات با آیه گذشته وجه تمایزی نیز وجود دارد. همان
به بحث قصاص وجود نداشت و به همین جهت  جهاد واقع شده بود و امکان تعمیم آن

توانست دلیلی بر جواز مماثلت در کیفیت قصاص محسوب شود، اما این آیه، هرچند در نمی
مورد جنگ وارد شده اما حکم آن، اختصاص به قصاص دارد و مراد از عقوبت، عقوبت 

 روشنی بهبه ( و این مطلب از شأن نزول این آیه279ق، 1412عنوان قصاص است )شبر، به
حُد که مشرکان، کشتگان اُکنند هنگامی آید. شعبی، قتادة و عطاء بن یسار نقل میدست می

ه یقین آنها را برا مثله نمودند، مسلمانان گفتند اگر خداوند ما را بر آنها پیروز گرداند، به
 ل شد )جصاص،کنیم؛ سپس این آیه نازاند مُثله میمقداری بیشتر از آنچه آنان انجام داده

 (.5/16ق، 1405
توان گفت آیه ظهور در جواز مماثلت در کیفیت استیفاء با توجه به این شأن نزول می

قصاص دارد و در این خصوص فرقی بین قصاص نفس با قصاص طرف وجود ندارد. 
کیاهراسی نیز هرچند تنها از جواز مماثلت سخن به میان آورده و مشخص ننموده که مراد 

ق، 1405ت، مماثلت در نفس اعضاء است یا مماثلت در کیفیت قصاص )کیاهراسی، از مماثل
اند که آیه، مماثلت در کیفیت طور قطع حکم نمودهسنت به(، اما سایر مفسرین اهل4/247

 (.11/202ش، 1364؛ قرطبی، 3/1190تا، عربی، بیشود )ابنقصاص را نیز شامل می
 

 سوره اسراء 33. آیه 1-2-3
وَ الَ »سوره اسراء است:  33آیاتی که برای اثبات این قول بدان تمسک شده، آیه  از دیگر

اً فَالَ يُسْرِفْ نتَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِالَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَا
نفسى را که خداوند حرام کرده است جز به حق مکشید و هر  و: فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً

روى ایم، پس ]او[ نباید در قتل زیادهکس مظلوم کشته شود، به سرپرست وى قدرتى داده
آیه ظهور در این مطلب دارد که برای سلطه «. کند، زیرا او ]از طرف شرع[ یارى شده است

رف ی کند. از طروادهیزه است و او نباید در کشتن ی در نظر گرفته شدااندازهاولیاءدم، حد و 
 ی معنا شده است:روادهیزاین اسراف و  دیگر در روایت اسحاق بن عمار از امام صادق

سؤال پرسیدم که مراد از اسرافی که « وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً...» در مورد آیه از امام صادق
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خداوند از آن نهی کرده چیست؟ ایشان فرمودند: نهی فرموده است از اینکه غیر قاتل را 
 توانیم(. با توجه به این دو مطلب 7/371ق، 1407)کلینی، بکشد یا قاتل را مثله کند 

ی که اگونهبهجنایت او،  اندازهبهبرداشت کرد که یکی از حقوق اولیاءدم آن است که قاتل را 
اسرافی در کار نباشد، کیفر نماید و این مقدار از حق، تحت سلطه شرعی اولیاءدم  کماً و کیفاً

قرار دارد و مشخص است که اصل درد و عذابی که به همراه جنایت است، داخل در همین 
حاتم نیز از قتاده ابیجریر و ابن(. ابن351ق، 1419)هاشمی شاهرودی،  باشدیممحدوده 

، دو امر ذیل است؛ نخست آنکه هرکس با آهن «الَ یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِفَ»که معنای  کنندیمنقل 
و هرکس با  شودیمو هرکس با چوب بکشد با چوب کشته  شودیمبکشد با آهن کشته 

شخصی غیر از قاتل را  توانندینمدم ؛ و دیگر آنکه اولیاءشودیمسنگ بکشد با سنگ کشته 
 (.4/181ق، 1404به قتل برسانند )سیوطی، 
ادعا کرد که آیه داللت بر سلطه اولیاءدم بر مجازات قاتل  توانیمبا توجه به این مطالب 

قاتل را به همان کیفیت که وی مرتکب جنایت شده است،  توانندیم آنهای که اگونهبهدارد 
ال باید گفت ح تینها درقصاص نمایند و این، همان جواز مماثلت در کیفیت قصاص است. 

ی مماثلت در استیفاء قصاص طرف نیز اول قیطر بهکه مماثلت در قصاص نفس جایز است، 
 جایز خواهد بود.

یکی از صحابه، از حجیت برخوردار نیست، چرا که اوالً  عنوانبهاشکال اول: کالم قتاده 
وی این مطلب را از شخص معصومی نقل نکرده و ثانیاً خود او نیز معصوم از خطا و اشتباه 

 نیست.
کالم قتاده ناظر به عبارت  مییگویماشکال دوم: به فرض پذیرش حجیت قول صحابه 

فَقَدْ »صحیح آن بود که ناظر به عبارت  کهی حال دربیان شده است، « فَالَ یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ»
صادر شود؛ زیرا لزوم یا جواز مماثلت در کیفیت قصاص، از مصادیق « جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَاناً

 .کندیماسراف نیست بلکه سلطه شرعی اولیاءدم را مشخص 
در خصوص معنای اسراف، صحبتی به میان نیاورده است و  موردنظراشکال سوم: آیه 

این مطلب است که اولیاءدم نسبت به تمامیت جسم قاتل دارای سلطه شرعی  کنندهانیبتنها 
به حد اسراف نرسد؛ بنابراین عمده مطالب، روایاتی است که معنای آیه را  کهی مادامهستند، 

کشتن شخصی غیر از  بن عمار، امام صادق . مطابق روایت اسحاقکنندیمبرای ما تبیین 
که  رسدیمو اما به نظر  کنندیممعنای اسراف بیان  عنوانبهشخص قاتل و مثله نمودن او را 
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به کشتن  کهی ماداماین دو، معنای اسراف در کالم الهی نیستند تا در نتیجه هرگونه قصاصی 
حت سلطه شرعی اولیاءدم قرار شخصی غیر از شخص قاتل و یا مثله کردن او نینجامد، ت

یمبگیرد؛ بلکه باید گفت این دو مورد، دو مصداق از مصادیق اسراف در قصاص هستند و 
ی یک نفر یا کشتن جا بهمصادیق دیگری را نیز برای آن بیان کرد؛ زیرا کشتن چند نفر  توان

 کهی حال درو  شودیممرد در برابر زن بدون پرداخت دیه نیز از مصادیق اسراف محسوب 
ان عربی مالکی است. وی بیساکت است. شاهد بر این مطلب، کالم ابن آنهاروایت نسبت به 

سه قول نقل شده است. نخست آنکه « فَالَ یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ»در خصوص عبارت : »داردیم
فر ی یک نجابهشخصی غیر از قاتل را نکشند و این کالمِ حسن است. دوم آنکه دو نفر را 

و این کالم مجاهد است. سوم آنکه قاتل را  کردیمکه عرب چنین  گونهآنبه قتل نرسانند 
معنا، مراد آیه باشد  هر سهکه  رسدیممثله نکنند و این کالم طلق بن حبیب است. و به نظر 

 (.3/1209تا، عربی، بی)ابن« نهی شده است آنهاچرا که همگی مصادیق اسرافی هستند که از 
 واردشدهچنین روایات و هم موردنظرنتیجه گرفت که آیه  توانیمبا توجه به این مطالب 

دلیلی برای دیدگاه جواز مماثلت در کیفیت قصاص محسوب گردند؛  توانندینمدر تفسیر آن 
 زیرا ممکن است مماثلت نیز از مصادیق اسراف در قتل باشد.

از مماثلت در کیفیت قصاص شویم اشکال چهارم: اینکه در قصاص نفس قائل به جو
مالزمه با این مطلب ندارد که در قصاص طرف نیز حکم به جواز کنیم و اولویتی نیز در کار 
نیست؛ زیرا ممکن است در قصاص نفس به دلیل بزرگ بودن جرم ارتکابی، مماثلت در 

 کیفیت قصاص جایز گشته باشد.
 

 سوره شوری 40. آیه 1-2-4
وَ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ »ره شوری است: سو 40آخرین آیه، آیه 

جزاى بدى، مانند آن، بدى است. پس هر که درگذرد و نیکوکارى کند، پاداش  و: عَلَى اللَّهِ
سوره نحل است با این  126نحوه داللت این آیه دقیقاً مانند آیه «. او بر ]عهده[ خداست

یفاء علیه بتوانند در مقام استمقتضی آن است که اولیاءدم یا مجنی« مثلها»توضیح که اطالق 
قصاص، مماثلت در کیفیت آن را نیز اجرایی کنند. بنابراین معنی آیه این است که در برابر 

( با این شرط که از مقدار آن 4/232ش، 1365نمود )کاظمی،  مثلبهتوان مقابله یمجنایت 
( و مراد از مماثلت، مماثلت در همه احوال است 2/373ق، 1419کند )فاضل مقداد، تجاوز ن
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(. عالوه بر آن، اطالق این آیه بر جواز مماثلت در مطلق 9/344ق، 1420)ابوحیان اندلسی، 
 (.680تا، نماید )مقدس اردبیلی، بییماعم از قصاص نفس و قصاص طرف داللت  قصاصها

ی حال ردنموده « سیئة»د قصاص باشد، چرا که از قصاص تعبیر به توانینممراد از این آیه 
که قصاص، یک حق است. شاهد بر این مطلب کالم شافعی است که آیه را به تقاص در 

 (.16/40ش، 1364اموال تأویل نموده است )قرطبی، 
در پاسخ به این اشکال باید گفت درست است که شافعی این آیه را به تقاص در اموال 

 اندنمودهنجیح، آیه را حمل بر قصاص أبییل نموده، اما مقاتل، هشام بن حجیر و ابنتأو
تواند یمتنها « عفو»است چرا که کلمه « فَمَنْ عَفَا»جا(. شاهد بر این مطلب عبارت )همان

عباس از این که ابن گونههمان( 350ق، 1419ناظر به قصاص باشد )هاشمی شاهرودی، 
(. در خصوص اطالق کلمه 16/40ش، 1364ت را نموده است )قرطبی، عبارت، همین برداش

اوالً در لغت  چرا کهبر قصاص هم باید گفت این اطالق کامالً قابل موجه است، « سیئة»
( و این از باب 4/232ش، 1365عرب چنین تعبیری برای بیان ازواج شایع است )کاظمی، 
ق، 1419باشد )فاضل مقداد، یممجاز است و عالقه آن، تسمیه شیء به اسم مقابل آن 

تواند مراد از آن ناخوشایندی عمل قصاص نسبت به شخص مورد قصاص یم(؛ ثانیاً 2/273
توان نتیجه گرفت داللت آیه فوق بر جواز یم(. بنابراین 4/229ق، 1407باشد )زمخشری، 

 مماثلت در کیفیت قصاص، تمام است.
 

 . روایات1-3
 برای اثبات این دیدگاه به دو روایت تمسک شده است:

 
 . تفسیر امام حسن عسکری1-3-1

يَا » قَالَ: الْحُسَیْنِعَنْ عَلِیِّ بْنِ »آمده است:  در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری
یَعْنِی الْمُسَاوَاةَ وَ أَنْ یُسْلَکَ بِالْقَاتِلِ فِی  3«أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

از  فرمایند: مقصودیم طَرِیقِ الْمَقْتُولِ الْمَسْلَکَ الَّذِی سَلَکَهُ بِهِ مَنْ قَتَلَهُ: علی بن الحسین
 ، مساوات در امر قصاص است به«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى»آیه 

لی، )حر عام« اینکه قاتل به همان شکلی که وی مقتول را به قتل رسانده است کشته شود
                                           

 (.178)بقره،  است اید، درباره کشتگان، بر شما ]حق[ قصاص مقرر شدهاى کسانى که ایمان آورده. 3
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قاتل را به همان توانند یم(. این روایت نص در این مطلب است که اولیاءدم 29/54ق، 1409
ای که وی مرتکب جنایت شده به قتل برسانند و مماثلت در کیفیت استیفاء قصاص نیز یوهش

(. از طرف دیگر، این روایت 352ق، 1419جایز است )ر.ک: هاشمی شاهرودی،  آنهابرای 
شاهد دیگری است بر این مطلب که مماثلت در کیفیت استیفاء قصاص در موضوع له واژه 

ته است. اما در خصوص مماثلت در قصاص طرف باید گفت چنین امری از قیاس قصاص نهف
 گردد.یماولویت استفاده 

 یاشبههدر داللت روایت مذکور بر جواز مماثلت در کیفیت قصاص جای هیچ شک و 
ممکن است در یرش نیست چرا که پذ موردوجود ندارد اما تعمیم آن به قصاص طرف 

ودن جرم ارتکابی، مماثلت در کیفیت قصاص جایز گشته قصاص نفس، به دلیل بزرگ ب
 که در قصاص طرف این امر منتفی است.ی حال درباشد، 
 

 . حدیث نبوی1-3-2
مَن حَرَّقَ حَرَّقنَاهُ وَ »کند که فرمودند: نقل می براء از پدرش و او از جدش از پیامبر اکرم

آنکه دیگری را غرق  سوزانیم و هراو را می آنکه دیگری را بسوزاند مَن غَرَّقَ غَرَّقنَاهُ: هر
(. مطابق این حدیث نبوی، شخص قاتل را 8/43ق، 1414)بیهقی، « کنیمکند او را غرق می

توان به همان شکلی که وی مرتکب جنایت شده به قتل رساند و این روایت حجتی است می
 دانند.یر جایز میبر قائالن به عدم جواز مماثلت، چرا که قصاص نفس را تنها به شمش

اشکال اول: این حدیث نبوی ظهور در تحقق موت به امور مذکور در آن ندارد )فاضل 
 (.310ق، 1421لنکرانی، 

در پاسخ باید گفت تمام ناقالن و شارحان، این حدیث نبوی را در باب کیفیت استیفاء 
نزد همه، ظهور  اند و این مطلب نشان از آن دارد که حدیث نبوی درقصاص نفس بیان کرده

توان گفت این حدیث در تحقق موت دارد. مضاف بر آنکه با فرض عدم تحقق موت نیز می
 نبوی ظهور در جواز مماثلت در کیفیت قصاص طرف دارد.

تواند با روایات صحیحی که ظهور در عدم جواز مماثلت اشکال دوم: این حدیث نبوی نمی
اً آنکه مشهور فقها بدان استناد کرده و بر طبق در کیفیت قصاص دارند، مقابله نماید خصوص

 جا(.اند )همانآن فتوا داده
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تنهایی مستند قول به جواز مماثلت در کیفیت نیست. باید گفت اوالً این حدیث نبوی به
ثانیاً باید بررسی کرد که آیا روایات ادعاشده، ظهور در عدم جواز مماثلت را دارند و یا 

توانند مستمسکی برای این قول باشند. اهد آمد این روایات نمیطور که خوخیر؟ و همان
گوییم چنین اعراضی سنت باشد، میثالثاً اگر مراد از اعراض مشهور، اعراض فقهای اهل

طور که گذشت مالکیه و شافعیه قائل به جواز مماثلت در کیفیت ثابت نیست و بلکه همان
گوییم هرچند چنین اعراضی ی شیعه باشد میقصاص هستند. و اگر مراد از آن، اعراض فقها

طور که در ادامه خواهد آمد، این اعراض تنها به سبب اجماعی ثابت شده است لکن همان
ه اند که ادله دیدگااست که در این خصوص نقل شده و اال تنی چند از ایشان تصریح نموده

عالوه بر آن تنها  (.7/264ق، 1405جواز مماثلت، بدون اشکال است )ر.ک: خوانساری، 
که برخی از شود، در حالی مطابق یک قول، اعراض مشهور موجب ضعف یک دلیل می
 (.1/167ق، 1422اصولیون چنین امری را قبول ندارند )ر.ک: حسینی بهسودی، 

اشکال سوم: این حدیث نبوی ثابت نیست و جابری برای آن وجود ندارد )نجفی، 
اش زیاد در خطبهنیست بلکه سخن ابن پیامبر اکرم ( زیرا این سخن از42/298ق، 1404

 (.166ش، 1396باشد )به نقل از: عابدی سرآسیا، می
ما زیاد نسبت داده و احجر عسقالنی این عبارت را به ابندر پاسخ باید گفت هرچند ابن

 اند؛ بنابرایندانسته کنیم که کتب متعددی آن را سخن پیامبر اکرمدر مقابل مشاهده می
توان دست از این حدیث نبوی کشید. از طرف دیگر، ادعای عدم جابر صرف یک نقل نمیبه

طور که گذشت و نیز خواهد آمد، آیات برای این حدیث نبوی بدون دلیل است؛ زیرا همان
 نمایند.و روایات متعددی داللت بر جواز مماثلت در کیفیت قصاص می

ن است که قصاص با سوزاندن را جایز بدانیم، اشکال چهارم: پذیرش این روایت مستلزم آ
ال تُعَذِّبوا بِعَذَابِ اهللِ: کسی »اند: از این عمل نهی نموده و فرموده که پیامبر اکرمدر حالی 

(. اما از آنجا که رابطه بین این 3/1098ق، 1407)بخاری، « را به عذاب الهی مجازات نکنید
وجه است باید به سراغ جمع داللی رویم.  دلیل با اطالقات قرآن، عموم و خصوص من

مقتضای جمع داللی نیز با توجه به معلل به علت بودن این حدیث، آن است که عمومیت آن 
ش، 1396وسیله اطالق آیه قرآن را مقید نماییم )عابدی سرآسیا، را تقویت کنیم و بدین

167-166.) 
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المی مواردی را مشاهده این سخن دارای سه اشکال است: نخست آنکه ما در فقه اس
 کار )محققکنند، مانند سوزاندن انسان لواطکنیم که داللت بر مشروعیت سوزاندن میمی

(؛ بنابراین روایت مزبور به عموم خود باقی نمانده و دچار تخصیص 4/147ق، 1408حلی، 
 ،شده است. دیگر آنکه هرچند مقتضای جمع داللی در صورت معلل به علت بودن این روایت

م که یابیتقدیم آن بر اطالقات قرآن است و اما با مراجعه به موارد استعمال این حدیث درمی
ال ینبغی لبشر أن یعذب »امکان تسری آن به بحث قصاص وجود ندارد؛ زیرا حدیث نبوی 

( در خصوص احراق خانه مورچه وارد شده است. دو 5/183ق، 1411)نسائی، « بعذاب اهلل
ال »( و 2/285ق، 1403)سعید بن منصور، « حد أن یعذب بعذاب اهلللیس أل»حدیث نبوی 

( نیز ظهور در مجازات حدی دارد و 3/158ق، 1404)طبرانی، « یعذب بالنار إال رب النار
( نیز در خصوص 3/620ق، 1411)حاکم نیشابوری، « ال تعذبوا بعذاب اهلل»حدیث نبوی 

آنکه صدر آن از سوزاندن مرتدان توسط عدم جواز سوزاندن مرتد ذکر شده است، مضاف بر 
دهد. درنهایت آنکه با وجود روایاتی نظیر روایت مذکور در تفسیر امام خبر می امام علی

توان اطمینان پیدا می -که نص در جواز مماثلت در کیفیت قصاص بود- حسن عسکری
 کرد که روایات وارد در مورد عدم جواز سوزاندن به غیر قصاص تعلق دارد.

توان نتیجه گرفت که داللت این حدیث نبوی بر قول به با توجه به تمام این مطالب می
 جواز مماثلت در کیفیت قصاص، تمام است.

 
 . دلیل عقلی1-4

علیه است و این تشفی و مراد و مقصود از تشریع قصاص، آرامش یافتن اولیاءدم یا مجنی
جنایتی که مرتکب شده، قصاص گردد )شهید مانند شود که قاتل بهآرامش هنگامی حاصل می

(؛ بنابراین عقل حکم به 5/282ق، 1415؛ خطیب شربینی، 235-15/236ق، 1413ثانی، 
 نماید.جواز مماثلت در کیفیت قصاص می

اما در پاسخ باید گفت تشفی، حکمت قصاص است اما علت آن نیست تا حکم دایر مدار 
تواند علیه یک وجه اعتباری است و نمیم یا مجنیآن باشد. به عبارت دیگر، تشفی اولیاءد

(. باید اشاره 26/121ق، 1412مدرکی برای حکم شرعی قرار بگیرد )حسینی روحانی، 
طور توجهی به حکمت قصاص نیست بلکه هماننمود که خدشه کردن به این دلیل از باب بی

ر اگر چنین باشد باید د تواند دایر مدار حکمت باشد، چرا کهکه توضیح داده شده حکم نمی
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هنگام وجود آن به تحقق حکم و در هنگام عدم آن به عدم تحقق حکم فتوا داد و به سایر 
ادله توجه ننمود؛ زیرا حکم عقل، قطعی و یقینی است و در هنگام وجود یقین، مجالی برای 

 هقصاص برجوع به ادله ظنی مانند روایات و ظواهر قرآن پیدا نخواهد شد. بنابراین حکمت 
 عنوان یک دلیل ظنی، احتمال صحت دیدگاه جواز مماثلت را باالتر خواهد برد.

 
 . مناسبات حکم و موضوع1-5

توان و با توجه به مناسبات عرفی و عقالیی حکم و موضوع می« قصاص»با تمرکز بر عنوان 
عرفاً دست آورد که در باب قصاص، مجازات باید از حیث میزان دردی که معموالً و  به

ق، 1419مقتضای طبیعی جنایت است، با اصل جنایت یکسان باشد )هاشمی شاهرودی، 
ای ونهگ(؛ زیرا از طرفی قصاص به معنای پیروی از اثر جنایت ابتدایی است، به350-349

( و از 5/11ق، 1404فارس، گردد )ابنکه مثل آن، بر روی فرد مورد قصاص اعمال می
از اموری است که مماثلت در آن قطعاً مورد « دن یا نبودندردناک بو»طرف دیگر، اصل 

 گردد.ای که از لوازم جنایت محسوب میگونهاهتمام عرف و عقالست، به 
 

 . حرمت مماثلت در قصاص نفس و قصاص طرف2
 توانند قاتل یا جانی را به همانعلیه نمیبر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، اولیاءدم یا مجنی

وی اقدام به قتل یا جنایت نموده، قصاص نمایند و در این خصوص، فرقی بین  کیفیتی که
؛ 7/72ش، 1365؛ طوسی، 736ق، 1413قصاص نفس و قصاص طرف وجود ندارد )مفید، 

؛ 10/92ق، 1410؛ شهید ثانی، 273ق، 1410؛ شهید اول، 4/214ق، 1408محقق حلی، 
(. به عبارت 2/535تا، بی ؛ خمینی،2/132ق، 1422؛ خویی، 42/296ق، 1404نجفی، 

وسیله شمشیر قصاص نمایند و در خصوص قطع عضو دیگر، اولیاءدم تنها مجازند قاتل را به 
وان جانی تو جراحت نیز مماثلت در کیفیت استیفاء قصاص، جایز نیست و برای مثال نمی

د. در ده باشوسیله آلت کُند قصاص نمود، هرچند وی با چنین آلتی اقدام به جنایت کررا به 
سنت نیز قول حنفیه و قول اصح نزد حنابله، حرمت مماثلت در قصاص است فقه اهل

؛ 2/125ق، 1426؛ مقدسی، 16/227ق، 1406؛ کاسانی، 26/227ق، 1421)سرخسی، 
 (. برای اثبات این دیدگاه به چند دلیل تمسک شده است:9/387ق، 1405قدامه، ابن
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 . روایات2-1
 دگاه به چهار دسته از روایات تمسک شده است:برای اثبات این دی

 
 . صحیحه حلبی و سلیمان بن خالد2-1-1

سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا »کنند: نقل می حلبی و ابوالصباح کنانی هر دو از امام صادق
عْبَثُ بِهِ وَ یَبِعَصاً فَلَمْ یَقْلَعْ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ أَ یُدْفَعُ إِلَى وَلِیِّ الْمَقْتُولِ فَیَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یُتْرَکُ 

زد  قدرآنرد دیگری را یله عصا موس بهلَکِنْ یُجِیزُ عَلَیْهِ بِالسَّیْفِ: از ایشان پرسیدیم: مردی 
شود تا او را به قتل برسانند؟ ایشان یمدم مقتول سپرده تا او کشته شد، آیا قاتل به ولی

دهند تا با او بازی کند ]یعنی با شکنجه او ینمفرمودند: بله، ولی او را در اختیار ولی قرار 
ق، 1407)کلینی،  «تواند با شمشیر او را بکشد ]تا سریع کشته شود[یمرا بکشد[ بلکه 

عباراتی مانند عبارات  (. سلیمان به خالد نیز در روایتی صحیح از امام صادق7/279
 «وَ لَکِنْ یُجَازُ عَلَیْهِ»مذکور را نقل نموده است با این تفاوت که در انتهای آن آمده است: 

 (.10/158ش، 1365)طوسی، 
دم رنج حاصل از آن، از حقوق ولیمطابق این روایات، اگر مماثلت در نوع قتل و مقدار 

شد، یمشد، هرآینه باید در واقعه مورد سؤال، این عمل برای او جایز شمرده یممحسوب 
یله شمشیر را اجازه وس بهدم قائل نشده و تنها قتل این حق را برای ولی که امامی حال در

تا مقتول صرفاً جان خود را از دست بدهد و رنجی بیشتر از آن برای او حاصل  اندنموده
در روایت به معنای تسریع در امر قتل است )فاضل « أجاز علیه»نشود، چرا که عبارت 

(. از طرف دیگر، هرچند این روایت در خصوص قصاص نفس وارد 311ق، 1421لنکرانی، 
انع است؛ زیرا از حیث عدم جواز مماثلت در شده، اما تعمیم آن به قصاص طرف بدون م

 کیفیت قصاص، مطابق دیدگاه عرفی، تفاوتی بین قصاص نفس و قصاص طرف وجود ندارد.
ی عبارت معناهمرا « أجزت علی الجریح»اشکال اول: هرچند صاحب بن عباد، عبارت 

ق، 1414داند که به معنای تسریع در امر قتل است )صاحب بن عباد، یم« أجهزت علیه»
که  اندردهکسکیت نقل و بلکه از ابن اندنکرده(، اما سایر لغویون چنین معنایی را ذکر 7/151
(. فارغ از 5/327ق، 1414منظور، به معنای جایز شدن یک امر است )ابن« أجزت علی»

، صحیح «أجزت علی الجریح»کند که عبارت یمآن، جوهری در صحاح از اصمعی نقل 
به معنای جواز « یجیز علیه السیف»رو، عبارت ینازا(. 3/870ق، 1411نیست )جوهری، 
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قتل با شمشیر است نه به معنای لزوم قتل با شمشیر تا برای قاتل رنجی فراتر از رنج موت 
 حاصل نگردد.

اشکال دوم: ممکن است علت ذکر قصاص با شمشیر از این باب باشد که امکان مماثلت 
ل جاه آنهادم نسبت به چگونگی ضربات و مقدار ولی در فرض سؤال ممکن نیست؛ زیرا

 گردد.یماست و بنابراین روایت از موضع نزاع خارج 
آمده است و ذیل  آنهااشکال سوم: اگر مقصود روایات تنها آن چیزی باشد که در صدر 

توانیم بگوییم این روایات داللت بر یمباشد، در این صورت  آنهاروایات، متفرع بر صدر 
کنند؛ زیرا صدر روایات، ظهور در حرمت مثله ینمجواز مماثلت در کیفیت قصاص عدم 

دهد یماز صدق عنوان مثله را نشان  رفتبروننیز یک شیوه برای  آنهادارد و ذیل 
 (.7/246ق، 1405)خوانساری، 

 اشکال چهارم: تعمیم مورد روایت به بحث قصاص طرف، قیاس است.
مستند  ینمهمتررغم آنکه یعلوان نتیجه گرفت این روایات تیمبا توجه به این اشکاالت 

قائالن به دیدگاه عدم جواز مماثلت هستند، اما با این وجود توانایی اثبات آن را دارا نیستند 
و شاید به سبب همین اشکاالت باشد که مقدس اردبیلی، داللت این روایات را بر مقصود، 

 (.13/435ق، 1403 کند )مقدس اردبیلی،یمیرواضح قلمداد غ
 

 . اخبار نهی از مثله2-1-2
؛ حر 33/376ق، 1420حنبل، مطابق دیدگاه برخی از فقها، اخبار نهی از مثله )ر.ک: ابن

توانند مستندی برای قول به عدم جواز مماثلت در ( می128-29/126ق، 1409عاملی، 
چرا که در (، 2/132ق، 1422؛ خویی، 42/296ق، 1404کیفیت قصاص باشند )نجفی، 

صورت قول به جواز مماثلت، باید حق مثله نمودن قاتل برای اولیاءدم محفوظ باشد، در 
فیت توان نتیجه گرفت که مماثلت در کینمایند؛ بنابراین میکه این اخبار، نهی از مثله میحالی 

 قصاص، جایز نیست.
کان یحثّ علی  النبیقال قتادة بلغنا أن »اشکال اول: هرچند اخبار نهی از مثله مانند 

( مطلقند و فرقی بین قتل از باب 4/1525ق، 1407)بخاری، « الصدقة و ینهی عن المثلة
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ »واسطه آیه گذارند، اما این اطالق به قصاص و غیر آن نمی
 بر رده،ک تعدى شما بر که گونههمان رد،ک تعدى شما بر کس هر پس: بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
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شوند که قتل از باب خورد و تنها شامل حالتی می( تقیید می194)بقره، « کنید تعدى او
 قصاص صورت نگرفته باشد. بنابراین مثله نمودن در امر قصاص جایز است.

سوره اسراء گفته شد، یکی از مصادیق  33در پاسخ باید گفت مطابق آنچه در ذیل آیه 
؛ بنابراین (1209/ 3تا، عربی، بی)ابناسراف در قتل از باب قصاص، مثله نمودن قاتل است 

توان روایات نهی از مثله را به غیر قصاص حمل نمود. در فقه امامیه نیز روایات اسحاق نمی
، ابوالصباح کنانی و سلیمان بن خالد که در مطالب گذشته ذکر شد، همگی بن عمار، حلبی

 دهند که نهی از مثله در باب قصاص نیز وارد شده است.نشان می
لیه عاشکال دوم: این مطلب مورد توافق است که اگر جانی دست، پا، گوش و بینی مجنی

که ی را قصاص کند، در حالی تواند جانعلیه میرا قطع کند و اما موت حاصل نگردد، مجنی
شود؛ بنابراین اخبار نهی در صورت تحقق موت، چنین اعمالی موجب صدق عنوان مثله می

تنها در باب قصاص نفس جاری هستند  -بر فرض داللتشان بر عدم جواز مماثلت-از مثله 
 اثبات نیست. اما در قصاص طرف، قول به عدم جواز مماثلت قابل

حرمت مثله، مساوی با قول به عدم جواز مماثلت در کیفیت قصاص  اشکال سوم: قول به
 سد.که به حد مثله نرتوان گفت مماثلت در قصاص امری جایز است، مادامی نیست، بلکه می

ول به توانند قتوان نتیجه گرفت اخبار نهی از مثله نیز نمیبا توجه به این اشکاالت می
صاً آنکه روایات اشعار بر این مطلب دارند که هدف عدم جواز مماثلت را اثبات نمایند خصو

د اند، قصاز نهی از مثله، ایجاد مانع برای اولیاءدم است، چرا که آنها به سبب آزاری که دیده
 دارند قاتل را به مقداری بیش از مقدار جنایت قصاص نمایند.

 
 . ال قود إلّا بالسیف2-1-3

مورد تمسک قرار گرفته، روایاتی است که داللت  ای که جهت اثبات این دیدگاهیکی از ادله
ماجه قزوینی آمده است: نمایند. در سنن ابنوسیله شمشیر می بر انحصار قصاص نفس به

 قال: ال قود إلّا بالسیف: نعمان بن بشیر از پیامبر اکرم عن النعمان بن بشیر أنّ رسول اهلل»
وینی، ماجه قز)ابن« گیردوسیله شمشیر صورت میکند که فرمودند: مجازات تنها به نقل می
(. همین عبارات با طرق دیگری نیز از ایشان نقل شده است )ر.ک: بیهقی، 3/677ق، 1430
(. در مجامع روایی امامیه نیز همین عبارات و یا مشابه آن از پیامبر 62-8/63ق، 1414

(. این روایات 254-18/255ق، 1408نقل شده است )ر.ک: نوری،  یو امام عل اکرم
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ول وسیله شمشیر صورت گیرد و بنابراین قداللت دارند بر اینکه قصاص نفس تنها باید به 
به جواز مماثلت در کیفیت قصاص نفس، صحیح نیست. از طرف دیگر، اعضاء بدن نیز همگی 

تمامیت بدن، مماثلت در قصاص جایز شوند و چون در مورد جزئی از بدن محسوب می
 توان حکم به عدم جواز مماثلت نمود.نیست، لذا در اعضاء بدن نیز می

در این روایت، مجازات از باب حد باشد نه « قود»اشکال اول: احتمال دارد که مراد از 
از باب قصاص؛ بنابراین با وجود این احتمال، امکان تمسک به این روایت بر اثبات قول 

 بور فراهم نیست.مز
در پاسخ باید گفت هرچند امکان چنین احتمالی در خصوص نقلهای موجود در کتب 

تصور است، اما نسبت به نقلهای موجود در مجامع روایی امامیه، چنین  سنت قابلروایی اهل
إِلَّا  لَا یُقَادُ مِنْ أَحَدٍ إِذَا قَتَلَ»نقل شده است:  احتمالی متصور نیست زیرا از امام علی

، «قود»دهد که مراد از یم( و این روایت نشان 18/255همان، « )بِالسَّیْفِ وَ إِنْ قَتَلَ بِغَیْرِ ذَلِکَ
 مجازات از باب قصاص است.

اشکال دوم: امکان تعمیم این حکم به مسئله قصاص طرف وجود ندارد، چرا که قیاس 
 جلی است.

متروک هستند؛ تا جایی که ابوحاتم آن را اشکال سوم: تمام نقلهای این حدیث ضعیف یا 
کنند جوزی تمام طرق آن را ضعیف قلمداد میشمارد و عبدالحق و ابناز احادیث منکر می

(. 7/27ق، 1413گوید اسنادی برای این حدیث ثابت نشده است )شوکانی، و بیهقی نیز می
ین یا ضعف راویان، همروایات ذکرشده در کتاب مستدرک وسائل الشیعة نیز به دلیل ارسال 

 حکم را دارند.
 

 اذا قتلتم فأحسنوا القتله. 2-1-4
إن اهلل کتب اإلحسان علی کل شیء »کند که فرمودند: نقل می شداد بن اوس از پیامبر اکرم

فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح: خداوند متعال، احسان بر هر شیء را 
جای کنید، این اعمال را نیکو به کشید و ذبح میضروری دانسته است. پس در زمانی که می

ابق با این حدیث نبوی، اگر قصاص به شکلی غیر (. مط7/227ق، 1411)نسائی، « آورید
ق، 1413گردد )شوکانی، از قطع گردن با شمشیر انجام گیرد، احسان در قتل صدق نمی

شود که مقتص منه کمترین میزان (؛ به عبارت بهتر، احسان در قتل زمانی حاصل می7/27
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ه دست آورد که مماثلت توان بدرد و رنج را متحمل شود و بنابراین از این حدیث نبوی می
در کیفیت قصاص جایز نیست، چرا که برخالف احسانی است که بدان امر شده است. از 

شوند و چون در مورد تمامیت طرف دیگر، اعضاء بدن نیز همگی جزئی از بدن محسوب می
توان حکم به عدم جواز بدن، مماثلت در قصاص جایز نیست و لذا در اعضاء بدن نیز می

 مود.مماثلت ن
وسیله شمشیر نیست، بلکه  اشکال اول: احسان در قتل مالزم با ضروری بودن قصاص به

تواند بر آن داللت کند، آن است که قصاص نباید امری نهایت چیزی که این حدیث نبوی می
از یک از فقها قائل به جوفراتر از جنایت ارتکابی باشد. شاهد بر این مدعا آن است که هیچ 

یار کم که یقیناً چنین امری بساند، در حالی وسیله اصابت گلوله به سر نشدهن به تذکیه حیوا
توان گفت امر به احسان نسبت هر رنج تر از قطع اوداج اربعه حیوان است و در نتیجه می

شیء، متناسب با همان شیء است )احسان کلی شیء بحسبه( و ما در خصوص هر شیء 
 محتاج به ادله سمعیه هستیم.

 تعمیم این حکم به مسئله قصاص طرف، قیاس است.شکال دوم: ا
 

 . اجماع2-2
هرچند بعضی از فقها، قول به عدم جواز مماثلت در کیفیت قصاص را به اکثر نسبت داده 

ق، 1418اند )طباطبایی، ( یا آن را قول اشهر دانسته15/235ق، 1413)شهید ثانی، 
اند )طوسی، مورد اجماع فقهای امامیه قلمداد نموده( اما برخی دیگر، این دیدگاه را 16/303

توان یکی از ادله این قول را (؛ بنابراین می4/446ق، 1404؛ فاضل مقداد، 7/73ش، 1365
 اجماع فقهای امامیه دانست.

اند، اجماع فقهای امامیه گونه که شهید ثانی و صاحب ریاض اشاره کردهاشکال اول: همان
توان این قول را قول اشهر دانست؛ زیرا است و تنها می در این خصوص حاصل نشده

عید ساند و ابنعقیل قائل به جواز مماثلت شدهابیجنید و ابنطور که اشاره کردیم، ابنهمان
حلی نیز قائل به لزوم آن شده است. در مجمع الفائده نیز تصریح شده است که اجماعی در 

 (.13/425ق، 1403این خصوص وجود ندارد )مقدس اردبیلی، 
گوییم این اجماع، مدرکی یا محتمل المدرکی اشکال دوم: با فرض حصول اجماع می

 است.
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 . جواز مماثلت در قصاص طرف و عدم جواز آن در قصاص نفس3
( چنین برداشت 353ق، 1419از ظاهر برخی از کلمات معاصرین )ر.ک: هاشمی شاهرودی، 

. اندقصاص طرف و عدم جواز آن در قصاص نفس شدهشود که قائل به جواز مماثلت در می
مطابق با این دیدگاه، هرچند اطالقات قرآن داللت دارند بر اینکه مماثلت در کیفیت قصاص 
امری جایز است، اما روایات حلبی، ابوالصباح کنانی و سلیمان بن خالد این اطالقات را مقید 

نابراین در خصوص قصاص طرف، دهند؛ بنموده و آنها را به قصاص طرف اختصاص می
توان به اطالقات تمسک نمود و به جواز مماثلت حکم کرد و اما در قصاص نفس، این می

کنند. لکن باید شوند و قول به عدم جواز مماثلت را اثبات میروایات هستند که مقدم می
دم ت بر عگفت مطابق آنچه ما در ذیل روایات مزبور بیان کردیم، در اصل داللت این روایا

جواز مماثلت در قصاص نفس اشکاالت مهمی وجود دارد فلذا مقید بودن این روایات نسبت 
 به اطالقات قرآن ثابت نیست.

 
 حس کردن اعضاء در هنگام قصاصقصاص از طریق اهداء عضو و بی

طور که گفته شد پرداختن به مسئله مماثلت در کیفیت استیفاء قصاص فارغ از آنکه همان
کند، از جهات دیگری نیز از اهمیت علیه را مشخص میدم و مجنیحقوق اولیاء یکی از

قصاص از »بسزایی برخوردار است چرا که موضع ما را در خصوص دو مسئله نوپیدای 
نماید. باید گفت روشن می« حس کردن اعضاء در هنگام قصاصبی»و « طریق اهداء عضو

دانند که قصاص از طریق اهداء عضو را ممکن میترین دلیل و بلکه یگانه دلیل کسانی مهم
ای است که حاکی از عدم جواز شمارند، تمسک به ادلهحس کردن اعضاء را جایز میو بی

ش، 1389؛ زررخ، 67-74ش، 1391مماثلت در کیفیت قصاص است )ر.ک: جوان جعفری، 
 به پیروی از اثر جنایتعلیه تنها مجاز (. بر این اساس، از آنجا که اولیاءدم یا مجنی101-98

آید، حساب نمیهستند و برابری در شیوه اجرا و میزان رنج و صدمات از حقوق آنها به
رنجترین حالت ممکن انجام گیرد؛ از این رو، بایست به آسانترین و کمبنابراین قصاص می

ت هوشی و سپس اهداء اعضای وی صوروسیله بی این امکان وجود دارد که قصاص قاتل به
حس کردن اعضاء برای جانی جایز است. لکن مطابق آنچه ما بدان گونه که بیبگیرد همان

نائل شدیم، ادله فوق توانایی اثبات چنین مدعایی را دارا نیست، بلکه ادله حاکی از آن است 
لیه عکه شارع حکیم، برابری در کیفیت استیفاء قصاص را نیز از حقوق اولیاءدم و مجنی
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حس کردن اعضاء در آورد و بنابراین امکان قصاص از طریق اهداء عضو و بیحساب میبه
هنگام قصاص فراهم نیست. البته باید اشاره کرد که پاسخ دقیق به مسئله قصاص از طریق 
اهداء عضو، نیازمند بررسی مقاصد شریعت و اصل امکان تمسک به آن نیز هست که از 

 حوصله این پژوهش خارج است.
 

 نتیجه
مماثلت در کیفیت استیفاء قصاص از مسائل مورد اختالف فقهای مذاهب اسالمی است. . 1

ونی گیرد، بلکه سبب آن گوناگاین اختالف از برداشتهای متفاوت از ادله یکسان نشئت نمی
ادله موجود در مسئله است و بالتبع قائالن هر دیدگاه، ادله گروندگان به دیدگاه دیگر را 

 اند.همورد خدشه قرار داد
. این نکته مورد توافق است که اصل اولی در مسئله، جواز مماثلت در مطلق قصاص 2

است و در این خصوص فرقی بین قصاص نفس و قصاص طرف وجود ندارد، چرا که 
که شارع خود معنای کند؛ بنابراین مادامی له واژه قصاص چنین امری را اقتضا میموضوع

واز توان جکند و یا اینکه شروطی را به آن اضافه نکند، میجدیدی را برای این واژه وضع ن
 مماثلت در کیفیت قصاص را در هنگام اطالق این واژه برداشت نمود.

ای دال بر جواز مماثلت . هرچند مشهور فقهای امامیه، حنفیه و حنابله مدعی وجود ادله3
کنند، لکن اجماع یدر کیفیت قصاص هستند و به اجماع و چهار دسته از روایات تمسک م

فوق محقق نیست و روایات نیز همگی دچار ضعف داللی هستند. از طرف دیگر، مشهور 
فقهای مالکیه و شافعیه و برخی از فقهای امامیه هم تنها به اصل اولی تمسک نکرده، بلکه 
آیات قرآن، روایات، دلیل عقل و مناسبات بین حکم و موضوع را نیز دال بر دیدگاه خود 

دهد فارغ از برخی نارساییها و اشکاالت، معظم این ادله اند. بررسی این ادله نشان میتهدانس
 خالی از قوت نیستند.

حس کردن اعضاء در هنگام قصاص و نیز توان گفت بی. با توجه به این برداشت، می4
ـ البته بدون در نظر گرفتن بحث مقاصد شریعت و امکان تمسک  قصاص از طریق اهداء عضو 

 به آن ـ از وجه شرعی برخوردار نیست.
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 ، بیروت، دارالعلم للمالیین،الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية جوهرى، اسماعیل بن حماد، -

 ق.1411

، بیروت، دارالکتب العلمیة، المستدرک علي الصحيحينحاکم نیشابوری، محمد بن عبداهلل،  -
 ق.1411

ه آل ، قم، مؤسسمسائل الشريعةتفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل  حر عاملی، محمد بن حسن، -
 ق.1409، إلحیاء التراث البیت

، تقریرات سید ابوالقاسم خویی، قم، مؤسسه مصباح األصولحسینی بهسودی، سید محمدسرور،  -
 ق.1422احیاء آثار امام خویی، 

 .ق1412، قم، دارالکتاب، فقه الصادق حسینی روحانی، سید محمدصادق، -

، قم، دفتر انتشارات مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالمة محمدجواد،حسینی عاملی، سید  -
 .ق1419اسالمی، 

 .ق1413، قم، دفتر انتشارات اسالمی، مختلف الشيعة في احكام الشريعة حلی، حسن بن یوسف، -
تب ، بیروت، دارالکمغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ المنهاج خطیب شربینی، محمد بن احمد، -

 .ق1415میة، العل
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 تا.، قم، دارالعلم، بیتحرير الوسيلةاهلل، خمینی، سید روح -
 ق.1405اسماعیلیان، قم، ، جامع المدارک في شرح المختصر النافع خوانساری، سید احمد، -
 ق.1422، قم، مؤسسه احیاء آثار امام خویی، مباني تكملة المنهاجخویى، سید ابوالقاسم،  -
 تا.، بیروت، دارالفکر، بیالشرح الكبيردردیر، احمد بن محمد،  -
 تا.بیروت، دارالفکر، بی، حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير دسوقی، محمد بن احمد، -
 تا.دارالفکر، بی، دمشق، اصول الفقه اإلسالمي زحیلی، وهبه، -
، «اجرای مجازاتهای بدنی حس نمودن اعضاء دربررسی بی»پناه، پرویز، زررخ، احسان؛ علی -

 ش.1389، 22، شماره مجله پژوهشهای فقه و حقوق اسالمي
، بیروت، دارالکتاب العربی، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلزمخشری، محمود بن عمر،  -

 ق.1407
 ق.1421بیروت، دارالفکر، ، المبسوط سرخسی، محمد بن احمد، -
 ق.1403هند، الدار السلفیة، ، سنن سعيد بن منصورسعید بن منصور،  -
اهلل مرعشى کتابخانه آیة، قم، الدر المنثور في التفسير بالمأثوربکر، سیوطی، عبدالرحمن بن ابی -

 .ق1404نجفی، 
 ق.1412، بیروت، دارالبالغة، تفسير القرآن الكريمشبر، سید عبداهلل،  -
 ق.1413قاهره، دارالحدیث، ، نيل االوطار من احاديث سيد االخيارشوکانی، محمد بن علی،  -
 .ق1410، بیروت، دارالتراث؛ الدار اإلسالمیة، اللمعة الدمشقية شهید اول، محمد بن مکی، -

اوری، ، قم، کتابفروشی دالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الدین بن علی،شهید ثانی، زین -
 .ق1410

 ق.1413، قم، مؤسسة المعارف اإلسالمیة، مسالک األفهام الي تنقيح شرائع اإلسالم ،همو -
 .ات، بیروت، دارالکتب العلمیه، بیالمهذب في فقه االمام الشافعيشیرازی، ابراهیم بن علی،  -
 ق.1414، بیروت، عالم الکتب، المحيط في اللغةصاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد،  -
سه آل ، قم، مؤساألحكام بالدالئل تحقيقرياض المسائل في  طباطبایی، سید علی بن محمدعلی، -

 ق.1418إلحیاء التراث،  البیت
 ق.1417قم، دفتر انتشارات اسالمی، ، الميزان في تفسير القرآنطباطبایی، سید محمدحسین،  -
 ق.1404، موصل، مکتبة العلوم و الحکم، المعجم الكبيرطبرانی، سلیمان بن احمد،  -
 ق.1416، تهران، مرتضوی، حرينمجمع البطریحى، فخرالدین بن محمد،  -
 ش.1365، تهران، دارالکتب اإلسالمیه، تهذيب األحكامطوسی، محمد بن حسن،  -
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حکم فقهی مجازات انسان زنده با سوزاندن در مذاهب »عابدی سرآسیا، علیرضا؛ امینی، اعظم،  -
 ش.1396، 9، شماره مجله فقه مقارن، «اسالمی

 .ق1421، جده، دارالمنهاج، البيان في مذهب اإلمام الشافعي الخیر،عمرانی، یحیى بن ابی -
قهی ائمه ، قم، مرکز فالقصاص –تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة فاضل لنکرانی، محمد،  -

 ق. ،1421اطهار
اهلل بخانه آیة، قم، کتاالتنقيح الرائع لمختصر الشرائع فاضل مقداد )سیوری حلی(، مقداد بن عبداهلل، -

 ق.1404شی نجفی، مرع
 ق.1419، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی، كنز العرفان في فقه القرآن ،همو -

، ، بیروت، دارالکتب العلمیةالتلقين في الفقه المالكي ،عبدالوهاب بن علیقاضی عبدالوهاب،  -
 ق.1425

 .م1994، بیروت، دارالغرب اإلسالمی، الذخيرة قرافی، احمد بن ادریس، -
 ش.1364تهران، ناصرخسرو،  ،الجامع ألحكام القرآن قرطبی، محمد بن احمد، -
 .ق1406ة، ، بیروت، دارالکتب العلمیبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع کاسانی، ابوبکر بن مسعود، -
یاء إلح المکتبة المرتضویة، تهران، مسالک األفهام إلي آيات األحكامکاظمی، جواد بن سعید،  -

 ش.1365اآلثار الجعفریة، 
 ق.1407، ه، تهران، دارالکتب اإلسالمیالكافي کلینی، محمد بن یعقوب، -

 .ق1405بیروت، دارالکتب العلمیة، ، احكام القرآنکیاهراسی، علی بن محمد،  -
، نيالمز مختصر شرح هو و الشافعي اإلمام مذهب فقه في الكبير الحاوی ماوردی، علی بن محمد، -

 ق.1414، بیروت، دارالکتب العلمیة
 ق.1408قم، اسماعیلیان، ، شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام محقق حلی، جعفر بن حسن، -
 ق.1431، قم، بوستان کتاب، اصول الفقهمظفر، محمدرضا،  -
 .ق1413، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، المقنعة مفید، محمد بن محمد، -
، تهران، المکتبة المرتضویة إلحیاء زبدة البيان في احكام القرآن اردبیلی، احمد بن محمد،مقدس  -

 تا.اآلثار الجعفریة، بی
 ق.1403، قم، دفتر انتشارات اسالمی، مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد األذهان ،همو -
 ق.1426ب العلمیة، ، بیروت، دارالکتالعدة شرح العمدةمقدسی، عبدالرحمن بن ابراهیم،  -
 ،بیروت، داراحیاء التراث العربی ،جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم نجفی، محمدحسن، -

 ق.1404
 ق.1411، بیروت، دارالکتب العلمیة، سنن النسائينسائی، احمد بن شعیب،  -
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 ، بیروت، مؤسسه آل البیتمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل نوری، حسین بن محمدتقی، -
 .ق1408، إلحیاء التراث

 ق.1419، تهران، نشر میزان، های فقه جزابايستههاشمی شاهرودی، سید محمود،  -


