
  

  
  

  شرط مماثلت در سالمت در قصاص عضو يواكاو

  �سوال علمي  محمدرضا،  *٣يدهكالن يمحمد محسن،  2زاده يالهه قل ، 1يانمحمد يعل

  ينقزو ينيامام خم يالملل يندانشگاه ب ،كارشناس ارشد. 1

  دانشگاه مازندران ،كارشناس ارشد. 2

  دانشگاه مازندران ياراستاد. 3

  مشهد يدانشگاه فردوس ياراستاد. 4

  )16/9/92 :پذيرشخ ي؛ تار9/6/92افت: يخ دري(تار

  دهيچك

سـالمت و   نظركنند، تساوي دو عضو را از  تعبير ميه در قصاص عضو كه از آن به قصاص طَرْف نيز يمشهور فقهاي امام
؛ »شـود  عضو سالم در برابر عضـو مشـلول قصـاص نمـي    «ميان ايشان است كه:   مشهور پساند؛  عليل بودن شرط دانسته

ن ندانند. مقـ  ميپذير  و عضو مفلوج را در برابر عضو سالم قصاص اند هرچند در عكس اين مورد، به اين فتوا ملتزم نشده
در قصـاص  «اسـت:   كـرده مقـرر   393ة مـاد » ت«با پذيرش اين نظريه در بنـد   1392ب وقانون مجازات اسالمي مصدر 

عضو، عالوه بر شرايط عمومي قصاص، شرايط زير بايد رعايت شود: ... ت) قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسـالم  
عضو سالم در برابر عضو «با عبارت  274 ةماد ) نيز ذيل1370 ه در قانون قبلي مجازات اسالمي(مصوبياين نظر». نباشد

  مسبوق به سابقه بود.» شود ناسالم قصاص نمي
گيرد كه مستندات ارائه شده وافي بـه   نتيجه مي چنين، لهقول مشهور و پس از سنجش عيار آن اد دلةنگارنده با واكاوي ا

ف هماننـدي در مسـماي اعضـا كفايـت     صـر كـه  . نويسنده معتقد است نيستكافي براي اثبات مدعاي ايشان  مقصود و
. اين نظريه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقيهـان  نيستتساوي در اجزا و اوصاف عضو الزم  ،، و براي قصاصكند مي

ـ  كردهرا به عنوان موافق با خود همراه  انبرخي از معاصر، امامي است مزبـور بـرخالف قـول     ة است؛ ضمن اينكه نظري
  .كند باب قصاص نيز آن را اقتضا مي ية، و قواعد اولاستاص سازگار قص لةبا اطالقات اد ،رقيب

      يديواژگان كل
  .مشهور، سالمت، شلل، قصاص، قصاص عضو، قول نادر يرأ

                                                           
  Email: mmdehkalany@yahoo.com 09111145156نويسنده مسئول؛ تلفن:  *
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  و تبيين محل نزاع ئلهطرح مس. 1

يا «است:  كردهتشريع  چنينبقره حكم كلي قصاص را  ةسور 179و  178خداوند در آيات 
د و الْـأُْنثى ِبالْـأُْنثى...و    أَيها الَّذينَ  بـِبالْع دبالْع رِّ ورُّ ِباْلحي اْلَقتْلى اْلحف صاصاْلق ُكمَليع بنُوا ُكتآم

  1»َلُكم في اْلقصاصِ حياه يا أُولي الْأَْلبابِ لَعلَُّكم َتتَّقُونَ

و َكَتبنا «مائده استناد شده است:  ةسور 45 ةبراي مشروعيت قصاص عضو، به آيچنانكه 
نِّ و   عَليِهم فيها أَنَّ النَّْفس ِبالنَّْفسِ و الْعينَ ِبالْعينِ و الْأَْنف ِبالْـأَْنف و الْـأُذُنَ ِبالْـأُذُنِ و ال    نَّ ِبالسـ سـ

 ...ــاص ــرُوح قص ــياري از فقها 2»اْلج ــد بس ــه از دي ــوم    ،؛ اگرچ ــه عم ــز ب ــر ني ــات ديگ                 آي

ــر   ــود ب ــد خ ــت دارن ــروعيت آن دالل ــويي،  مش ــاني، 177 :42 ج(ن.ك: خ                      ، 1412؛ روح
  ).139: 26 ج 

عالوه بر شرايط عمومي كه در قصـاص   ،فقها است اينكهتوجه  شايان آنچه در اين ميان
آن از  انـد كـه   كـرده  وضـع اختصاصي براي قصاص عضو  هاي شرط 3اند، نفس معتبر دانسته

. ايـن  اسـت » عليه از نظر سالمت و عيب  تساوي عضو محل قصاص با عضو مجني«جمله 
مقتولِ بيمـار   يو اوليا نيستدر حالي است كه در قصاص نفس، تساوي در سالمت مطرح 

ـ   ،كه مرتكب قتل عمد شده استرا توانند انسان سالمي  مي » الـنفس بـالنفس  « ةبه اسـتناد آي

كسي  ةافتاد كار  اگر انساني دست از ،نظر مشهور در قصاص عضو بر مبنايا ما ؛كنندقصاص 

                                                           
 و آزاد، برابـر  در آزاد: اسـت  شـده  نوشته شما بر كشتگان، مورد در قصاص حكم! ايد آورده ايمان كه افرادى اى .1

 شـايد ! خـرد  صـاحبان  اى اسـت،  زندگى و حيات قصاص، در شما براى و... زن برابر در زن و برده، برابر در برده
اهللا ناصر مكارم شـيرازي اسـتفاده شـده    در اين نوشتار در ترجمة آيات قرآني، از ترجمة آيت( كنيد پيشه تقوا شما

 است).

 مقابـل  در گـوش  و بينى، برابر در بينى و چشم، مقابل در چشم و جان، مقابل در جان كه داشتيم آنها مقرر بر و .2
 دارد. قصاص زخمى، هر و باشد؛ مى دندان برابر در دندان و گوش،

         :اسـت  مشـترك  نفـس  قصـاص  شـرايط  بـا  كـه  اسـت  مطرح عضو قصاص اجراي شرايط عنوان به مورد شش .3
 انوثيـت  و ذكوريـت . 6 . عقـل؛ 5. بلوغ؛ 4 قاتل؛ ابوت عدم .3 عبديت؛ و حرّيت در تساوي .2 دين؛ در تساوي .1

 )205: 1ج ،1415؛ مرعشي نجفي، 108: 15، ج1410(ن.ك: شهيدثاني، 
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شـود.   عليه قطـع نمـي    در مقابل دست فلج يا معيوب مجني ،را قطع كند، دست سالم جاني
  است. شده رو به  رو انبرخي از معاصر ةايراد و مناقش بااين سخنِ مشهور 

نقصـي اسـت كـه     ،»عيـب «د از فارغ از اين اختالف، تمامي فقها اتفاق نظر دارند كه مرا
 ةكـاربرد عمـد   اي كه آن عضو، منفعـت غالـب و   گونه  موجب از كار افتادگي عضو شود؛ به

دست چنان شود كـه تـوان حفـظ و نگهـداري اجسـام را      براي مثال خود را از دست دهد؛ 
ساير نواقص و عيوب مثل ارتعاش عضو، مقطوع بودن انگشتان يا فقـدان   پسنداشته باشد؛ 

بـه همـين دليـل    شوند؛ داخل در محل بحـث نيسـتند.    اگرچه عيب شمرده مي ،المسه حس
عليه،   است كه از ديدگاه فقها دست جاني واجد انگشت، در قبال دست فاقد انگشت مجني

  ).233: 4ج  ،1408(محقق حلي،  شود قصاص مي
ابتـداي خلقـت بـا فـرد     (= فلج) فرقي نيست اين نقص از  در شللكه البته ناگفته نماند 
ـ      ةبوده و انسان از لحظ  ةتولد دچار آن باشد؛ يا اينكه ايـن عيـب عارضـي و ناشـي از حادث

  خارجي باشد.
و نيـز  » شـلل « ةبهتر است قبل از بيان اقوال، مفهوم لغـوي كلمـ   ،فوق ةبا عنايت به نكت 

  .شودمراد فقيهان از اين واژه تبيين 

  مفهوم شلل بودن عضو .2

  تدر لغ .2.1

العـرب و   . در لساناند كردهاستفاده  يمشابه هاي تاهل لغت در بيان معناي اين واژه از عبار
شلل به معناي خشك شـدن دسـت و از بـين    « :تعريف شده است چنينشلل  ،العروس تاج

باشـد، و اصـل آن    باشد و گفته شده است: شلل به معناي فسـاد در دسـت مـي    رفتن آن مي
). 384: 14ج  ،1414 ؛ واسـطي، 360: 11  ج ،1414 منظور، (ابن »باشد مي »َفرِح«مانند » شَللَ«

جوهري در صحاح، طريحي در مجمع البحرين و خليل بن احمد فراهيدي در كتاب العـين  
طريحـي،   ؛1737 : 5ج  ، ،1410 ،وهريجـ ( انـد  كـرده معنـي  » فساد في اليـد «نيز شلل را به 

از مجموع كلمات عالمان لغـت   پس آنچه)؛ 218: 6  ج ،1387فراهيدي،  ؛404: 5  ج، 1416
به معناي اين است كه  )كه معادل فارسي آن فلج است( است كه شللاين  شود مي مشخص
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 آن ةعمـد  دسـت كـه كـاربرد    بـراي مثـال،  دهـد؛  بدست  ازكارايي و كاربرد خود را  ،عضو
شـكل و قالـب    نظـر سـتي از د هرچند چنينديگر نتواند چنين كند؛  نگهداري اجسام است،

 فرقي نيسـت بـين اينكـه نقـص     ،كما اينكه در شلل هاي سالم و كامل باشد؛ همچون دست
  حادثه يا بيماري باشد. ةنتيج ر اصل خلقت يا اينكه عيب عارضي ود مذكور

  از منظر فقيهان .2.2

منظور از شلل در دست و پـا، از كـار افتـادگي و از بـين     «نويسد:  شهيد ثاني در مسالك مي
گيرد، مانند به كار رفتن عمل آن عضو است، به نحوي كه هرگاه صاحب عضو آن را به كار 

      »بردن آلتي از آالت باشد؛ اگرچه حس و حركت عضو بـه طـور كلـي از بـين نرفتـه باشـد      
  ).270: 15 ج (

و تبريـزي در كتـاب    )180: 11ج 1416فاضـل هنـدي،   ( فاضل هندي در كشف اللثـام 
منظور از شلل خشكي دسـت اسـت، بـه    «اند  ) در عباراتي مشابه آورده285( القصاص خود

صـاحب  ». ؛ اگرچه براي آن حس يا حركتي ضـعيف بـاقي مانـده باشـد    نحوي كه كار نكند
 انـد  كـرده مـذكور ذكـر    ةنيز عيناً همين معنـا را بـراي واژ   bرياض و صاحب فقه الصادق

  ).143: 26  ج ،1412 ؛ روحاني،320: 16  ج تا،بي (ن.ك: طباطبايي،
منظور از شلل خشك بودن عضـو اسـت، بـه    «نگارد:  چنين مي زمينه امام خميني در اين

حس  ،ورى كه از اختيار انسان بيرون باشد و كار آن عضو را انجام ندهد؛ ولو اينكه در آنط
و حركت غير اختيارى باقى مانده باشد، و تشخيص آن مانند ساير موضـوعات موكـول بـه    

). فاضـل لنكرانـي در شـرح ايـن عبـارت امـام       541: 2  ج تـا، بي ،امام خميني( »عرف است
ن است كه عنوان شلل كه در نص و فتوي اخذ شده اسـت،  آنچه معلوم است اي«نويسد:  مي

باشد، كه براي دانسـتن معنـاي آن بـه     مانند ساير عناوين اخذشده در موضوعات احكام مي
شود و تشخيص آن فقط موكول به عرف است؛ بنابراين ظاهر ايـن اسـت    عرف مراجعه مي

تحقـق چيـزي از آثـار    كه معناي شلل نزد عرف، حد ميانه بين موت دست كه موجب عدم 
باشد،  حيات در آن است، و بين ضعف آن كه موجب ثبوت حركتي ضعيف در آن است مي

خشك شدن عضـو بـه طـورى كـه از     پس معناي آن، همان است كه در متن آمده است، از 



  �٥٩ شرط مماثلت در سالمت در قصاص عضو يواكاو

اطاعت انسان بيرون باشد، و كار آن عضو را انجام ندهد؛ ولو اينكه در آن حـس و حركـت   
ـ  فاضـل ( »مانـده باشـد  غير اختيـارى بـاقى    ؛ همچنـين ن.ك: هاشـمي    368 :1422 ي،لنكران

  ).37: 5 ج  ،1426شاهرودي، 
 ةواژ اند، كردهآيد و برخي از فقها نيز تصريح  دست ميه ب هاي مذكور تعريفاز  چنانكه

سيسي نداشته و تابع ارتكاز عرفـي آن  أت زمينهكه شرع در اين  استمذكور از مفاهيم عرفي 
به معناي ناكارايي عضـو اسـت،    »شلل« و نيز در كلمات فقيهان است. در عرف، لغت،بوده 

به طورى كه از اختيار انسان بيرون باشد؛ ولو اينكه آن عضو واجـد حـس و حركـت غيـر     
  اختيارى باشد.

  اقوال فقها .3

كنيم: آيا در قصـاص عضـو    اصلي اين مقاله را بازگو مي پرسشبا توضيحات فوق بار ديگر 
مماثلت ميان اعضا از حيث سالمت و عدم آن شرط است؟ كه در اين صورت بايد پذيرفت 

شود؛ يا آنكه چنين مماثلتي شـرط   دست سالم در برابر دست ناسالم قطع نمي براي مثال،كه 
دست در برابـر دسـت   براي مثال قصاص نيست و بالطبع با وجود مماثلت در مسمي عضو، 

  خواهد بود؟پذيرور مطلق قصاص به ط
. اشـهر فقهـا؛ و بلكـه    شود ميدر پاسخ به پرسش فوق دو نظريه در فقه شيعه بازشناسي 

اند، و در مقابـل شـواذي از فقهـاي     مشهور ايشان احتمال نخست را مختار خويش برگزيده
  معاصر متمايل به قول اخيرند.

  قول مشهور     نقائال .3.1

هرگـاه  «نگـارد:   چنـين مـي  زمينـه  ين فقيهاني است كـه در ايـن   شيخ طوسي از جمله نخست
باشد، قطع نمايـد،   شخصي دست فردي را كه داراي سه انگشت سالم و دو انگشت فلج مي

شود؛ زيرا ما در قصاص عضو تكافو و تسـاوي   و دست قاطع فلج نباشد، قاطع قصاص نمي
هرگاه ثابت شد كه قصاصـي   باشد، پس دانيم و دست فلج مانند دست سالم نمي را شرط مي

خاطر قطع دست فلج قصاص گـردد،  ه بر قاطع نيست، اگر جاني رضايت دهد كه دستش ب
باشد؛ زيرا هرگاه قصاص در اصل واجب نباشـد، اسـتيفاي آن بـا     قطع دست وي جايز نمي
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). ايشان در كتاب استداللي ديگر خود 85-84: 7ج ، 1387 ،طوسى( »بدل نيز جايز نيست...
هرگاه شخصي دستان فلج فردي را قطـع نمايـد، و دسـت    «شود:  اين مطلب مي نيز متعرض

گردد و جميع فقهـاي اهـل سـنت نيـز چنـين فتـوا        وي سالم و غير فلج باشد، قصاص نمي
(پيشواي مكتب ظاهري) گفته است كه دست صحيح به خـاطر قطـع دسـت     اند و داود داده

ه و همچنين سخن خداوند اسـت كـه   يشود، دليل قول ما اجماع فقهاي امام فلج قصاص مي

و إن «؛ و سـخن وي:  1»فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مـا اعتـدى علـيكم   «فرمايد:  مي
  ).194: 5ج ، 1407طوسي، ( 2»عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به

هرگاه شخصي دست فردي را قطع نمايد كه آن دست «ابن براج در مهذّب آورده است: 
شود؛ زيرا بـراي   سه انگشت سالم باشد، قصاص بر قاطع الزم نميداراي دو انگشت فلج و 

لزوم قطع در قصاص عضو، تكافو و تساوي الزم است، و دست فلج با دسـت سـالم برابـر    
  ).477: 2ج ، 1406، طرابلسى براج ابن  ( »باشد نمي

هرگـاه شخصـي دسـت فـردي را كـه داراي سـه       «نويسـد:   ابن ادريس در اين زمينه مي
قطع نمايد و دست قاطع فلج نباشد، قاطع قصاص  ،باشد انگشت سالم و دو انگشت فلج مي

دسـت فلـج ماننـد     و دانـيم  شود؛ زيرا ما در قصاص عضو تكافو و تساوي را شرط مـي  نمي
جاني رضايت دهد  ت شد قصاصي بر قاطع نيست، اگرباشد، پس هرگاه ثاب دست سالم نمي

زيرا هرگاه  ؛باشد خاطر قطع دست فلج قصاص گردد، قطع دست وي جايز نميستش بكه د
 ،1410 ،ادريـس  ابـن ( »باشد اصل واجب نباشد، استيفاي آن با بدل نيز جايز نميقصاص در

  .)416: 3ج
شـود؛   دست سالم به خاطر قطع دست فلج قصاص نمـي «محقق در شرايع معتقد است: 

مگر  ،شود اگرچه جاني آن را بذل نمايد، و دست فلج به خاطر قطع دست سالم قصاص مي
به  ،اين صورت م انقطاع خون به سبب قطع دست حكم دهند، كه دراينكه اهل خبره به عد

                                                           
 كنيد. تعدى او بر آن همانند كرد، تجاوز شما به كس هر .1

 دهيد. كيفر شده، تعدى شما به كه به مقدارى تنها كنيد، مجازات خواستيد گاه هر و .2



  �٦١ شرط مماثلت در سالمت در قصاص عضو يواكاو

  .)219: 4ج، 1408، حلّى محقق(»شود علت پرهيز از سرايت زخم، قصاص تبديل به ديه مي
 ارشاد )632: 3 ج ، 1413، حلّى عالمه( األحكام مختلف خود، قواعد آثارعالمه حلي در 

بـر   )519: 5 ج1413 ،حلّى عالمه( األحكام و تحرير )207: 2 ج، 1410 ،حلّى عالمه( االذهان
  كند. عدم قطع عضو سالم در برابر عضو فلج تأكيد مي

خاطر قطع ه دست سالم ب«نگارد:  فخرالمحققين در ايضاح الفوائد در اين زمينه چنين مي
شود؛ اگرچه جاني آن را بذل نمايـد؛ لـيكن در ايـن صـورت قـاطع       دست فلج قصاص نمي

شود؛ مگـر اينكـه اهـل     خاطر قطع دست سالم قصاص ميه باشد، و دست فلج ب ضامن نمي
خبره به عدم انقطاع خون به سبب قطع دست حكـم دهنـد، كـه در ايـن صـورت قصـاص       

گردد، همچنين دست فلج بـه خـاطر قطـع مثـل آن، در صـورت تـرس از        تبديل به ديه مي
، 1387، فخـرالمحققين ( »گـردد  شود، و در غير اين صورت قصاص مي سرايت قصاص نمي

  .)633: 4 ج 
التسـاوي  «شرايط قصاص عضو را )؛ يكي از 271: 1410، اول شهيد( شهيد اول در لمعه

شـرايط  «نگـارد:   داند و شهيدثاني در روضه در شرح اين عبارت چنـين مـي   مي» في السالمه
شـرايط، مسـاوي    ،قصاص عضو همان شرايط قصاص نفس است... و در اينجا افزون بر آن

شود، با عضو قصـاص شـده، در سـالمت و     خاطر آن قصاص گرفته ميه بودن عضوي كه ب
شـود؛ اگرچـه    باشد...؛ بنابراين دست سالم در برابر دست فلـج قطـع نمـي    شرط ميعدم آن 

ز قطـع چيـزي كـه شـارع از قطـع آن      وجاني بخواهد آن را بذل نمايد؛ زيرا بذل جاني مجـ 
شـود؛   باشد، و دست فلج در برابر قطع دست سالم قصـاص مـي   نمي ،جلوگيري كرده است

نكه بـيم سـرايت بـه جـان بـرود، كـه در ايـن        كننده است؛ مگر اي زيرا كمتر از حق قصاص
  .)177: 10 ج ، 1410، اول شهيد( »شود صورت ديه ثابت مي

عضو صحيح سالم را به عضـو شـل نـاقص قطـع     «مجلسي اول بر اين اعتقاد است كه: 
كردن جائز نيست؛ اما عضو شل را به قصاص عضو صحيح جـائز اسـت؛ مگـر آنكـه اهـل      

كنـد، آن زمـان ديـت قطـع      فس ميسرايت به هالك ن ،خبرت حكم كنند كه قطع عضو شل
  )210 :1400، اول مجلسى( »نه قطع ،شود عضو واجب مي
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دست سالم در برابر دست معيب قصـاص  «نگارد:  محقق اردبيلي در اين زمينه چنين مي
شود؛ پس هرگاه كسي كه داراي دست سالم اسـت، دسـت فلجـي را قطـع نمايـد، بـه        نمي

اگرچه جاني راضي باشد و آن را براي قطع تقديم نمايـد؛   ،شود قطع آن قصاص نمي ةواسط
باشد، و براي فرد نيز جايز نيست كه به ايـن امـر    زيرا قطع عضو انسان با اذن وي جايز نمي

(نسبت به دست فلج در برابـر قطـع دسـت سـالم)، قصـاص       اذن دهد و در صورت عكس
  .)80: 14 ج ، 1403 ،اردبيلى( »گردد.... جاري مي

در مجموع تمام شرايط «كند:  اظهار مي چنينصاحب جواهر در مانحن فيه رأي خود را 
قصاص نفس، در قصاص عضو نيز الزم است و در اينجا افزون بر آن شـرايط، تسـاوي در   

ـ    ه سالمت، محل و اصلي و زياده بودن عضو نيز معتبر و الزم است؛ بنابراين دسـت سـالم ب
گونه   دد و در اين امر قول مخالفي وجود ندارد؛ همانگر خاطر قطع دست فلج قصاص نمي

اند؛ بلكه از ظاهر مبسوط شيخ طوسي يا صريح آن،  كه برخي از فقها به اين امر اذعان نموده
 (نجفـي،  »آيد كـه در ايـن امـر اجمـاع وجـود دارد      و صريح كتاب خالف وي چنين بر مي

  ).348: 42  ج، 1404
زون بر شرايط قصاص نفس، مسـاوي  اف ،در قصاص عضو«صاحب رياض معتقد است: 

شود، با عضو قصـاص شـده، در سـالمت و     خاطر آن قصاص گرفته ميه بودن عضوي كه ب
باشد...؛ بنابراين عضو سالم در برابر عضـو فلـج، بـدون قـول مخـالفي در       عدم آن شرط مي

شود؛ بلكه در خالف بر اين امر ادعاي اجماع شـده اسـت و آن حجـت و     ، قطع نميئلهمس
       تـا،  بي (طباطبايي حائري، »زند.... را تخصيص مي ئلهلي است كه عمومات موجود در مسدلي
  .)320: 16  ج

از جملـه شـرايط قصـاص عضـو، تسـاوي در      «نويسد:  اللثام مي فاضل هندي در كشف
سالمت از فلج بودن، يا تساوي دو عضو در فلج بودن، همراه با نفي تغرير و ورود ضرر به 

عليـه   تفاوت در سالم و فلج بودن بين دو عضو، با اين شـرط كـه مجنـي   يكي از طرفين يا 
 ،باشد؛ بنابراين دست يا پـاي سـالم در برابـر قطـع دسـت فلـج       داراي عضو سالم باشد، مي

  .)180: 11 ج، 1416، هندى فاضل( »گردد قصاص نمي



  �٦٣ شرط مماثلت در سالمت در قصاص عضو يواكاو

در قصـاص عضـو   «كنـد:   بيان مي چنينديدگاه خود را  ،مورد نظر ئلةامام خميني در مس
باشد... و تساوى در  ه گذشت، تساوى در سالمت از فلج بودن نيز الزم ميعالوه بر آنچه ك

ـ      اصالت و زياده، و همچنين تساوى در محل نيز شرط مى ه باشد؛ پـس دسـت سـالم مـثالً ب
شود؛ ولو اينكه جانى آن را بذل نمايـد و دسـت فلـج بـه خـاطر       خاطر دست فلج قطع نمى

حكم كنند كه زخم سرايت خواهد كرد؛ بلكـه  شود؛ البته اگر اهل خبره  دست سالم قطع مى
  .)540: 2  ج ،تاخميني، بي( « شود.... ترس سرايت باشد، به ديه عدول مى

(زيـاده بـر    معتبر است در قصـاص طـرف  «نويسد:  المسائل مي اهللا بهجت در جامعآيت
شروط قصاص نفس): تساوى در سالمت از شلل و در محل و در اصالت و زيـادت؛ پـس   

ـ يشود به قصاص يد صحيحه به سبب يد شالء، و متع قطع نمى آن يـد، و قطـع    ةن است دي
شـود بـه سـبب شـالء در صـورت عـدم        شود شالء به سبب صحيحه؛ مثل آنكه قطع مى مى

خوف يا علم سرايت به نفس با رجوع به اهل خبره، كه رعايـت آن اهـم اسـت از رعايـت     
 بهجـت ( »قـال بـه ديـه آن عضـو    عضو مقطوع، و در صورت خوف سرايت، متعين است انت

  .)447: 5 ج ، 1426، فومنى
ي است كـه بـه ماننـد    ديگر فقيه معاصر ،االحكام األعلى سبزواري، صاحب مهذّب عبد

  ).6: 29 ج، 1413، سبزواري( مشهور فتوا داده است

  قول غير مشهور .3.2

فقيهي است كه به رأي مشهور اشكال  اولينمرحوم آيت اهللا خويي،  ،بر اساس تتبع نگارنده
نظـر مشـهور ايـن    «نگـارد:   داده است. وي در اين زمينه چنين مي ، و برخالف آن فتواكرده

است كه در قصاص عضو، تساوي اعضا از جهـت سـالمت و فلـج نبـودن، شـرط اسـت؛       
شود؛ هرچند  قصاص و قطع نمي ،در برابر دستي كه فلج بوده ،بنابراين دستي كه سالم است

ايـن قـول خـالي از اشـكال     ديده بگـذارد و   كه جاني دستش را براي قصاص دراختيار بزه
. ايشان پـس از نقـل   )186: 42  ج ،1422 ،خويى( »نيست؛ بلكه عدم صحت آن بعيد نيست

دليلي وجـود نـدارد   : «كند گيري مي  قول مشهور و خدشه در آنها، در پايان چنين نتيجه لةاد
شرط تساوي در سالمت الزم باشد؛ مگر ادعاي اجماع بر ايـن   ،بر اينكه براي قصاص اعضا
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پذيريم؛ وگرنه بعيد نيست كه تساوي در  مطلب، كه اگر چنين اجماعي محقق شده باشد مي
  .)188: 42ج  ،1422 ،خويى( »سالمت در قصاص اعضا شرط نباشد

اين نظر مرحوم خويي با اقبال شاگردان وي مواجه شده است. سيدصادق روحاني نيز با 
را اجراي قصاص نسبت به دست سالم در برابر  ئلهقول مشهور، اظهر در مس لةدر اد مناقشه

 روحـانى ( »فاألظهر بحسب الدليل انّه تقطع اليد الصحيحه بالشـّلاء «... داند:  قطع دست فلج مي

تساوي  ،در قصاص عضو«دهد:  وي در جاي ديگر چنين فتوا مي )144: 26  ج ،1421 ،ىمق
باشد؛ بنابراين دست سالم به خاطر دست فلج، و دست فلج به  يدر سالمت از فلج معتبر نم
  .)352: 3  ج تا،بي ،ىمق روحانى( »گردند خاطر دست سالم، قطع مي

نظر مشهور اين است كه در : «كند اظهار مي چنينفياض كابلي در اين زمينه نظر خود را 
مساوى بودن در سالمت از شلل معتبر است؛ بنابراين دست سالم به خاطر دسـت   ،قصاص

شود؛ اگرچه جانى دست خود را براى قصاص آماده كـرده باشـد؛ ولـى ايـن      شل بريده نمى
 فيـاض ( نظر اشكال دارد؛ بلكه بعيد نيست كه در قصاص، تساوى در سالمت معتبـر نباشـد  

  ).704 :1426، كابلى
 ،قول مشـهور ايـن اسـت كـه در قصـاص عضـو      «خراساني معتقد است: اهللا وحيد آيت

تساوي در سالمت از فلج بودن الزم و معتبر است، بنابراين دست سالم در برابر دست فلـج  
شود، و اين سخن خالي از اشكال نيست؛ بلكـه عـدم لـزوم چنـين شـرطي بعيـد        قطع نمي

  .)539: 3  ج ،1428 ،خراسانى( »نيست
و  اهللا فاضل لنكراني در شرح تحرير استاد خود مرحوم امام(ره)آيت ،معالم مكتب قاز اَ

بـا توجـه بـه    «نويسد: مستندات قول مشهور مي ةالبته برخالف نظر ايشان و با خدشه در هم
اي كه بدان استناد شده است، مبني بر  لهرسد اد تمام داليلي كه ذكر نموديم، چنين به نظر مي

گردد، ناتمام است؛ بنابراين با توجه بـه ايـن    ت فلج قطع نمياينكه دست سالم در برابر دس
)؛ اگرچـه ايشـان در    366: 1422، لنكرانـى  فاضل( »گردد مذكور بسيار مشكل مي ئلةامر، مس

  داند.   مي ئلهقول استاد خويش را موافق احتياط در مس ،پايان
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  ادّله و مستندات .4

  مقتضاي قواعد اوليه .4.1

 ،ناظر به باب ية، شايسته است مقتضاي قواعد اولئلهو مستندات وارد در مس لهقبل از بيان اد
، مرجع حكم قرار گيـرد. قواعـد اوليـه در دو    لهروشن شود تا در فرض عدم تماميت آن اد

و بـه عبـارت   » مفاد اصول عمليـه «و نيز » اجتهادي لةاد«و به عبارتي » مدلول امارات«سطح 
  .داردبازخواني  امكان» فقاهتي لةاد«ديگر 
اجتهادي، عدم اعتبار مماثلت، و در نتيجه ثبـوت  لة مفاد داليل لفظي و اد رسد نظر ميه ب

 179و  178، از جملـه آيـات   لـه كند؛ چرا كه اطالقـات و عمومـات اد   قصاص را اقتضا مي
مائده، كه ذكر آن پيشـتر گذشـت، بـه عمـوم وضـعي و       ةسور 45 ةآي ويژهبقره و به  ةسور

ايت دارند. به زبان ديگر مقتضاي عمومـات  اطالق لفظي خود، بر عدم شرطيت تساوي حك
باب قصاص، عدم اشتراط تساوي اعضا در سالمت و ادعاي اشتراط چنـين   لةو اطالقات اد

ـ    ـ زا ةامري در قصاصِ عضو، محتاج دليـل معتبـر و مؤون كـه صـالحيت    اسـت ه جـ مو ةدئ
تخصيص عمومات و اطالقات مذكور را داشته باشد و اين همان چيـزي اسـت كـه برخـي     

از بـاب   )348: 42ج  ،1404(نجفـي،  انـد   كـرده به اشتراط مماثلت نيز بدان اعتـراف   نئالقا

يشترط في المقام زائداً علـى  « نمونه فاضل لنكراني ذيل كالم استاد خويش كه فرموده است:
اين قول مصّنف كه در قصاص «دهد كه:  توضيح مي» ما تقدم، التساوي في السالمه من الشلل

اوي اعضا در سالمت از فلج بودن معتبر است، و به عنوان مثال، دسـت سـالم در   عضو، تس
گردد... اثبات شرطيت و اعتبار اين امر محتاج دليل است؛ زيرا اين  برابر دست فلج قطع نمي

(الجروح قصاص)؛ به عمـوم   »:گردد در جراحت و زخم قصاص جاري مي«سخن خداوند: 
به  (خواه عضو مقتص و ايراد لطمه بر عضو را داردخود اقتضاي ثبوت قصاص در جراحت 

گونه كه در قتل نفس قصاص  منه در سالمت يكسان باشند و خواه مختلف) همان و مقتص
ثابت است؛ زيرا در ثبوت قصاص به علت قتل، فرقي نيست كه مقتول داراي اعضاي سـالم  

 فاضـل ( اسـت  باشد؛ يا اينكه فاقد اين خصوصيات باشد و در هر صـورت قصـاص ثابـت   

  )363 :1422، لنكرانى
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طور مشخص در مقـام بيـان بـودن    ه و ب مذكورمگر آنكه كسي در مقدمات داليل لفظي 
مات حكمت، اطالقِ آيات دت مقي، در اين صورت و با فرض عدم تمامكندخدشه  له،آن اد

. در اين حالت ساير داليل مثِبت اصـل قصـاص؛   نيستلفظي) قابل تمسك  لة(اد و روايات
انـد، كـه بـا     لبـي جملگي داليـل   ،متشرعه ةز بناي عقال، دليل عقل، اجماع فقها، و سيراعم ا

 ،اجمال در مدلولشان، تنها به  قدر متيقن اكتفا خواهد شد، و قدر متيقن از قصاص در اعضا
  آن جايي است كه مماثلت در سالمت نيز وجود داشته باشد.

يـد گفـت، بـا فـرض شـك در اعتبـار       فقاهتي و اصل عملي با لةا در باب مقتضاي ادما
  مماثلت و اشتراط تساوي، اصل عدم اشتراط، و در نتيجه قصاص ثابت است.

فيه، شـك در جـواز قصـاص داريـم و در چنـين حـالتي        اگر اشكال شود كه در مانحن
شـود گفـت؛ بـا فـرض      مـي  ،استصحاب، عدم جواز قصاص را اقتضا دارد؛ در پاسخ اشكال

ت امر زائـد اسـت، و   يشك در شرطو ، اصلِ قصاص ثابت لهت ادت تمسك به اطالقايتمام
 أدر اين حالت اصلِ عدم اشتراط جاري است. به عبارت ديگر منش ،طور كه گفته شد  همان

(اصـل   شك در عدم جواز قصاص، شك در اشتراط مماثلت است و با احراز عدم اشـتراط 
وضوعي براي شك در عدم جواز سببي)؛ از باب تقدم اصلِ سببي بر اصلِ مسببي، مجرا و م

  ماند. (اصل مسببي) باقي نمي قصاص
اين است كه هـم   كرد،اذعان  بايدبندي  طور خالصه و در جمعه به نظر نگارنده آنچه ب

باب قصاص و هم اصل عدم، جواز قصاص و نيز عدم اشتراط مماثلت اعضـا از   لةاطالق اد
  سالمت را اقتضا دارد. نظر

  قول مشهور  لةمفاد اد .4.2

مشهور براي اثبات سخن خود به دو دليل لفظي(كتاب و سنت) و يك دليـل لبـي (اجمـاع)    
  .كردقول مشهور را در چند محور بررسي  لةتوان اد طور كلي ميه اند. ب  كردهاستناد 

 عقوبت) ةاعتداء و آي ة(استدالل به آي اعتبار مثليت. 4.2.1

 ةسـور  194 ةقصاص عضو سالم در برابر عضو فلج، به آيبرخي از فقها در استدالل به عدم 

ـ »فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم«بقره:  و إن «نحـل:   ةسـور  126 ة؛ و آي
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؛ 194: 5  ج ،1387شـيخ طوسـي،    (ن.ك: انـد  كـرده اسـتناد  » عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به

  ).180: 11 ج ،1416فاضل هندي، 
تقريب استدالل چنين است كه ايشان معتقدند آيات مذكور داللـت دارنـد بـر اينكـه در     

تـوان   مثليت معتبر است، و يد شالء مثل يد صحيح نيست؛ پس يد صحيح را نمـي  ،قصاص
  به عنوان قصاص قطع كرد. ،در برابر يد شالء

گونـه كـه    مانمخدوش و ناتمام است؛ زيرا ه ،اما بايد گفت اين استدالل نقد و بررسي:
آيات مذكور در مقام بيان مثليت در كيفيـت   ،اند حتي برخي از موافقان نظر مشهور نيز گفته

المثل اگر كسي  نيستند؛ بلكه مثليت در اصل اعتداء مورد توجه است و مراد اين است كه في
تي شما پايش را قطع نكنيد، چشمش را در نياوريد؛ بلكه همان جناي ،دست شما را قطع كرد

ناظر به مانحن فيه  ،كه بر شما وارد كرده، شما نيز همان جنايت را بر او وارد كنيد؛ يعني آيه
گويد كه حتماً بايد هر دو عضو سالم باشند؛ يعنـي هـم    شريفه نمي ةبه بيان ديگر آي .نيست

عضو قاطع سالم باشد و هم عضو مقطوع، تا بتوانند قصاص كنند و اگر يكي فلـج اسـت و   
  .نيستدر مقام بيان  نظرضو صحيح را قطع بكند، آيه از اينتواند ع حيح، فلج نميديگري ص

توانيد  عقوبت درصدد بيان جواز اصل عقاب است؛ يعني اصل تجاوز او را مي ةو نيز آي
پاسخ دهيد، و پاسخ به تناسب است؛ گاهي قصاص است؛ گاهي تعزير است؛ گاهي حـد و  

ـ    نيستند،در مقام بيان  نظراز آنجا كه آيات مذكور از اين  پسديگر اقدامات؛   ةبـه اطـالق آي

  كنند. نمياي وارد  خدشه» الجروح قصاص«

ايـن سـخن   «نگـارد:   صاحب جواهر در اين زمينه در رد استدالل شيخ طوسي چنين مي

ـ  « و» فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم«خداوند:  ؛ ظـاهر  »هإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عـوقبتم ب

كـه قصـاص صـدق    است مماثلت در اصل اعتداء و عقاب، به نحوي  ةاين است كه مراد آي

ديگر كه داللـت بـر قصـاص دارد،     لةو اد» و الجروح قصاص«كند؛ بنابراين با سخن خداوند 

  .)348: 42 ج  ،1404 (نجفي، »منافاتي ندارد
هور باشند؛ زيرا آنها در توانند دليلي بر قول مش مذكور نمية دو آي«نويسد:  فقيه ديگر مي

  ).70: 3ج  ،1415  (مرعشي نجفي، »باشند مقام بيان اصل عدم زيادت در قصاص مي
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منظور از مماثلت در آيه، مماثلت در اصل اعتـداء  «الشريعه معتقد است: احب تفصيلص
مذكور داللتي بـر جـواز شـتم در     ةباشد، نه مماثلت در كيفيت آن، پس به عنوان مثال آي مي

مقابل اعتداء به شتم، و جواز غصب در مقابل اعتداء به غصب ندارد؛ بلكـه مفـاد آيـه ايـن     
است كه اعتداء و تجاوز نبايد بدون جـواب بـاقي بمانـد؛ بلكـه بايـد در مقابـل آن جـزا و        

ا در خصوص كيفيت آن، آيه داللتي بر اين امـر نـدارد، و بنـابراين    معقوبت جاري شود؛ و ا
كند، منافاتي  فيه مي ي كه به عموم خود داللت بر ثبوت قصاص در مانحنا مذكور با آيه ةآي

  ). 364 :1422، (فاضل لنكراني »ندارد
االحكام نظر خود را در مورد استدالل به آيات مذكور چنين بيان  مباني تبريزي در تنقيح

ا و إن عـاقبتم فعـاقبو  «و » فاعتدوا عليه بمثل ما اعتـدى علـيكم  «اين سخن خداوند: «كند:  مي
؛ ظاهر آيات مذكور اين است كه مـراد شـارع مماثلـت در اصـل اعتـداء و      »بمثل ما عوقبتم

  ). 284: 1426، تبريزى( »باشد نحوي كه قصاص بر آن صدق كند، ميه عقاب، ب
در «گيرد:  القصاص للفقهاء و الخواص بر اين نظر چنين ايراد مي مدنى كاشانى در كتاب

و إن عاقبتم فعـاقبوا بمثـل مـا    «و » عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى«مورد سخن خداوند: 
رسد شيخ طوسي از آيات مذكور چنين استفاده نموده اسـت   نظر ميه ب ،؛ بايد گفت»عوقبتم

كه اعتداء و عقاب به مثل، مقتضي عدم جواز قطع عضو سالم در برابر عضو فلـج يـا ماننـد    
سخن آن است كه در ايـن  باشد؛ و ليكن ايراد اين  خاطر عدم تساوي در بين آنها ميه آن، ب

گونـه كـه مـثالً     آيد دست سالم در مقابل دست ناقص قطـع نشـود؛ همـان    صورت الزم مي
عليه قبالً قطع شده باشد؛ حال آنكه قبالً مشخص گرديـد در   هرگاه بعضي از انگشتان مجني

عليه حق قصـاص دارد... پـس بايـد     د، مجنيئانگشتان زا ةچنين موردي بعد از پرداخت دي
شايد مراد از مماثلت، مماثلت در اصل اعتداء و عقاب باشد، و آيات مذكور درصـدد  گفت 

  ).231: 1410، كاشانى مدنى( »باشند بيان كيفيت موضع قصاص نمي
استدالل به آيات مـذكور در اعتبـار و لـزوم شـرط مثليـت در       ،شود مشاهده مي چنانكه

نيـز  به شـرطيت تسـاوي    ني بسياري از قائالتو ح داردهاي آشكاري  ضعف ،قصاص عضو
  اند. و مورد مناقشه قرار داده اند استدالل به اين آيات را ناتمام دانسته
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بـه  اشكال ديگري كه به نظر نگارنده به استدالل فوق وارد است، ايراد نقضي آن اسـت.  
صورت كه اگر ما پذيرفتيم كه آيات اعتداء و عقوبت در مقام لحاظ و اعتبار مثليـت در   اين

عضو سـالم در برابـر عضـو شكسـته،      نبايد سخن آن است كه ةالزم ،كيفيت قصاص باشند
چرا كه در نگاه  ،ناقص (مثل فاقد انگشت) و.... قصاص شود يعضو سوخته، عضو با اجزا

دست فاقد انگشت مثل دست داراي انگشت نيست يا پاي شكسته مثل و مانند پـاي   ،عرف
غيـر مـرتعش نخواهـد     همچون عضو ،سالم نيست. كما اينكه عضو داراي ارتعاش و لرزش

بايـد   ،هاي عقلي را هم در تعريف مثل وتعيـين مصـاديق آن دخالـت دهـيم     بود و اگر دقت
حتي دست غير خطاط با دست خطاط، دست غير هنرمند و با دسـت هنرمنـد،    كرداعتراف 

پاي غير ورزشكار با پاي ورزشكار و..... يكسان و مانند نيست و اين در حالي است كه بـه  
و عضو جاني در برابـر  نيست مماثلت اعضا در قصاص الزم  ،ها در تمام موارد فوقاتفاق فق

  .پذير استقصاص  ،عضو مجني عليه
، به كمك آيات يـاد شـده   اند كردهفقيهاني كه به آيات اعتداء و عقوبت استدالل اشكال: 

يعنـي   .در مقام اثبات اصل مماثلتند، نه تعيين مالك تشـخيص مصـاديق خـارجي مماثلـت    
كنند. به عبارت ديگر  مدعي نيستند كه آيات مذكور معيار تشخيص مثل بودن را هم بيان مي

ك به اطـالق آن اسـت كـه گوينـده در     سنخست تم دمةاين آيات اطالق ندارند؛ چرا كه مق
حكم باشد؛ حال آنكه آيات مذكور تنها در مقام بيان اصـل تشـريع    يمقام بيان قيود و اجزا

  يات و قيود آن.يجزمماثلتند، نه 
رساند؛ چرا كه برخي از ايشان براي  صريحِ كلمات فقها خالف آن را مي نخست،پاسخ: 

، كـه  اند كردهاصل مماثلت) به آيات فوق استدالل  تنها(و نه  عدم اعتبار مماثلت در سالمت
: 5 ج، 1387طوسـي،   (ن.ك: شـيخ  عبارات برخي از ايشان در ذيل آيات مذكور آمده اسـت 

  .)180: 11  ج ،1416 ؛ فاضل هندي،194
همان ايرادي است كه نگارنده به استظهار آن دسته از فقهـايي كـه بـه     ،: اين اشكالدوم

  است. كردهييد ايراد خود ارائه أاز فقها در ت مطالبيوارد دانسته و  ،اند آيات فوق استناد كرده
اطالق خود ظهـور در اعتبـار    ةواسطاشكال: بر فرض كه بپذيريم آيات اعتداء و عقوبت به 
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(مثـل يـد   نيسـت  مماثلت دارند چه استبعادي دارد مواردي كه رعايت مماثلت در آنها الزم 
ت حبر فـرض صـ  ؟ به عبارت ديگر كنيم) را به دليل خاص خارج عشسالم در برابر يد مرت

بگويـد  توانـد   اشكال نويسنده، به اصل استدالل فقها خدشه وارد نيست؛ زيـرا مسـتدل مـي   
ي كه نگارنده يا مدني كاشاني(ره) بـه آن  يفهماند؛ ولي موارد استثنا اطالق آيه مماثلت را مي

روايات، تخصيص يا تقييد، از شمول عموم يا اطالق آيات اعتـداء   ةواسطه ب كنند، استناد مي
  .شوند و عقوبت خارج مي

شده كه چنـين   آيد، و در جاي خود مبرهن پاسخ: در آن صورت تخصيص اكثر الزم مي
)؛ چرا كه بـه اسـتناد ظـاهر    119 :1418(حيدري،  تخصيصي غير عقاليي و مستهجن است

عضـو سـالم در برابـر     پـس آيات اعتداء و عقوبت در قصاص، مطلق مماثلت شرط اسـت؛  
وجـود  ه علت ديگر ب ي؛ اما از سوناپذير استعضو مشلول به دليل فقدان مماثلت قصاص 

و... از  عشفقها) در مواردي مثل عضو سوخته، شكسته، فاقد انگشت، مرت (ولو اجماع دليل
دانـيم، در نتيجـه    عموم و اطالق آيات فوق دست كشيده، عضو سالم را قابـل قصـاص مـي   

  ؛نامقبول خواهد بود ،تخصيصي كه موجب خروج اكثر افراد از تحت عام شود

  استدالل به روايات .4.3

 ئلةوجود رواياتي است كه در مسـ  ،ترين دليل قول مشهور عمدهترين و  رسد مهم نظر مي به
  پردازيم. بررسي آنها ميبه مذكور وجود دارد، كه 

در مـورد   bگويـد از امـام صـادق    سليمان بن خالد مي روايت سليمان بن خالد: .4.3.1

 »عليه ثلـث الديـه  «پرسيدم، حضرت فرمودند: ، كند شخصي كه دست فلج مردي را قطع مي

 .)332: 29  ج ،1409؛ حرعاملي، 318: 7  ج ،1407كليني،  ؛270: 10 ج ، 1407 (طوسي،

كـرده  تقريب استدالل چنين است كه سؤال راوي مطلق بوده و حكـم فـردي را سـؤال    
كه دست فلج ديگري را قطع كند. اين پرسش هر دو حالـت عمـد و خطـا را در بـر     است 

هم بي اينكه بين دو حالت مذكور تفصـيل دهـد؛ حكـم بـه ثبـوت ديـه        bگيرد و امام مي
كند. پس روايت داللت دارد كه اگر انسانِ داراي عضو صحيح؛ عمداً يا خطاً عضـو فلـج    مي

  انسان ديگر را قطع كند، قصاص ندارد و فقط بايد ديه بپردازد.



  �٧١ شرط مماثلت در سالمت در قصاص عضو يواكاو

از او در كتـب   حماد بن زياد وجـود دارد كـه توصـيفي    1نقد و بررسي: در سند روايت
خاطر وجود وي كـه شـخص مجهـولي اسـت، ضـعيف      ه رجالي نيامده است؛ لذا روايت ب

  .)199: 7 ج،1422باشد(خويي،  مي
؛ اول آنكـه: راوي كـه از حمـاد    اقدام كردالبته ممكن است از دو جهت به تصحيح سند 

وايـات ايشـان را   كـه فقهـا ر   ،محبوب) از اصحاب اجماع است (يعني ابنكرده نقل روايت 
؛ دوم آنكه: شهرت عملي موافق مدلول خبر بوده و )143: 26ج  ،1412پذيرند(روحاني،  مي

  شود. موجب جبر سند مي
لكن تصحيح اصحاب اجماع و قبول آنچه از جانب ايشان صحيح دانسـته شـده، خـود    

بـار ضـعف سـند    انج به عالوهبسياري از عالمان رجالي است؛  ةمبنايي است كه محل مناقش
كه استناد مشـهور   به ويژه؛ استعمل اصحاب نيز براساس مباني فقيهان متفاوت  ةواسطه ب

  نيز به خبر سليمان بن خالد نامعلوم است.
داللت نيز بايد گفت اين روايت درصدد بيـان ميـزان ديـه اسـت، و متعـرض       نظرا از ما

نجفـي،   ؛ مرعشي143: 26 ج  ،1412(روحاني،  است شدهاثبات حكم قصاص؛ نفياً يا اثباتاً ن
  ).186: 42 ج ، 1422خويي،  ؛ 70: 3  ج ،1415

استدالل به روايـت سـليمان بـن    «نگارد:  الشريعه در اين زمينه چنين مي صاحب تفصيل
روايـت ثبـوت ديـه بـه     نحو كه منظور  باشد؛ به اين خالد مبتني بر ثبوت اطالق براي آن مي

قصاص نموده باشد و خواه ننموده باشد؛ پس ايـن   ةعليه اراد طور مطلق باشد؛ خواه مجني
گردد و گاه اصحاب از اين روايـت، معنـاي    باز مي سؤالامر به نفي ثبوت قصاص در مورد 

فتـوا   ،اند؛ لذا برخالف آنچه كه مقتضي عموم دليل قصـاص اسـت   مذكور را برداشت نموده
رسد ثبوت اطالق روايت مبتني بر اين است كه روايـت مـذكور از    اند؛ ليكن به نظر مي داده

ـ   اين جهت در مقام بيان باشد؛ درحالي كه احتمال قوي مي  ةرود مراد روايت بيان مقـدار دي

                                                           
د      عنْ حماد بنِ زِيادمحمد بنِ يحيى عنْ أَحمد بنِ محمد عن اْلحسنُ بنُ محبوبٍ . 1 بـنْ أَبِـي ع عـ د نِ َخالـانَ بمَلينْ سع

اللَّهb. 
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دست فلج باشد، بدون اينكه در مقام بيان ثبوت قصاص و عدم آن باشد؛ زيرا در غيـر ايـن   
شـد و نـه تعيـين مقـدار ديـه؛       ت متعرض بيان حكم قصـاص مـي  صورت مناسب بود رواي

اي نشده است و  اشاره ،ل به اينكه دست قاطع سالم استؤامخصوصاً از اين جهت كه در س
روايت از عدم  ةكنند ضعف سندي آن، و خارج ةكنند استناد مشهور به روايت؛ اگرچه جبران

امري است كه دليلي بر حجيت آن ا فهم مشهور و برداشت آنان از روايت، محجيت است؛ ا
  ؛)365- 364: 1422، (فاضل لنكراني »وجود ندارد

نقـل   bو ايشان از پدرشان امـام بـاقر   bعزرمي از امام صادق روايت عرزمي: .4.3.2
ـ     «كنند كه:  مي آن و در  ةايشان حكم كردند در خصوص دندان سياه شـده بـه يـك سـوم دي

بـه   ،چشم نابينـا كـه ظـاهرش سـالم اسـت     آن و در مورد ة مورد دست فلج به يك سوم دي
؛ فـيض  275: 10 ج  ،1416(طوسـي،   »آن ةسوم ديـ  گوش به يك ةآن و در الل ةسوم دي يك

 ).351: 29  ج ،1409عاملي،  ؛ حر680: 16  ج ،1406كاشاني، 

زيـرا از سـويي در    دارد،حديث مزبور نيز از لحاظ سند و داللت ايراد  اما نقد و بررسي:
يوسف بن حارث وجود دارد كه مورد مدح و توثيق قرار نگرفته و در برخي منابع  1سند آن

نظر داللت نيز بايد گفـت  )؛ از 187: 42  ج ،1422(خويي،  به غلو و تخليط متهم شده است
موارد ديگري كه روايت متعرض  درا ما ،شكستن دندان سياه قصاص ثابت نيست اگرچه در

انـد، و   گونه روايات فراوان داريم كه متعرض ديه شدهاين قصاص ثابت است و از ،دهآن ش
عضو قصاص نيزثابت آنبردن بين در ازم لطور مسبهكه حالي؛ دراند كردهعضوي را بيان  ةدي

  .كرداطالق آنها عمل  بهتوان  ناتمام هستند و نمي نظراين  روايات مذكور از بوده است و
را مؤيد قول خـود مبنـي بـر در مقـام بيـان      ن از نقل روايت مذكور، آ محقق خويي پس

 ،د نظـر مـذكور ذكـر شـده    يدليل اينكه اين روايت به عنوان مؤ«داند:  نبودن روايات باب مي
طور يقين در آنهـا وجـود دارد و   ه اين است كه روايت مواردي را در بر گرفته كه قصاص ب

                                                           
  .عبد الرَّحمنِ اْلعرْزميوسف بنِ اْلحارِث عنْ محمد بنِ عن ي محمد بنُ أَحمد بنِ يحيى .1
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د بيان ميزان ديه است و منظور از آن بيان حكـم  اين تنها بدان جهت است كه روايت درصد
  ).  187 :1422(خويي،  »باشد قصاص نمي

در مـورد   bگويـد: از امـام صـادق    حسن بن صالح مي روايت حسن بن صالح:. 4.3.3
باشد؟  اي پرسيدم كه دست حرّي را قطع كرده؛ در حالي كه سه انگشت آن حر شل مي برده

گفتم هرچه خواستي قيمت بگذار. امـام فرمودنـد: اگـر     امام پرسيد قيمت عبد چقدر است؟
دو انگشت سالم و سه انگشت شل او باشد، انساني كه دستش قطـع   ةقيمت عبد بيش از دي

توانـد ديـه    بايد مازاد قيمت عبد را به موالي عبد بدهد و عبد را مالـك شـود يـا مـي     ،شده
ف و نيز قيمت سه انگشت شل قيمت دو انگشت سالم با ك :پرسيدم ،گويد بگيرد. راوي مي

 ةدوهزار درهم و دي ،چقدر است؟ امام فرمودند: بهاي دو انگشت سالم به همراه كف دست
ـ   آن يك ةهزار درهم است؛ زيرا دي ،سه انگشت فلج به همراه كف دست عضـو   ةسوم از دي

شد، دو انگشت سالم و سه انگشت فلج باة سالم است و فرمودند: اگر بهاي برده كمتر از دي
شود يا اينكه مواليش بـه جـاي    تحويل داده مي است، آن برده به كسي كه دستش قطع شده

 ،1409حرعـاملي،   ؛306: 7 ج  ،1407 (كلينـي،  دارد اش را نگه مي و برده پردازد مياو ديه را 
 ).614: 31  ج ،1429؛ بروجردي، 333: 29 ج

كه قيمت عبد بيشتر يا كمتـر از   ،در هر دو فرض كه به شرطيت تساوي معتقدند نقائال
 ،حكم به قصاص نكرده و نفرموده است كسي كـه دسـتش قطـع شـد    bجنايت باشد، امام

آن ممنـوع   عكـس  برتواند عبد را قصاص كند؛ گرچه  تواند قصاص كند؛ با اينكه حر مي مي
 bامـام  پـس شود بين انگشت شل و انگشت صحيح قصاص نيست؛  است؛ پس معلوم مي

  تواند انگشت عبد را قطع كند. نفرمود كه حر مي
نقد و بررسي: اما بايد گفت استدالل بـه حـديث مزبـور نيـز از لحـاظ سـند و داللـت        

   حسـن بـن صـالح وجـود دارد كـه بتـرى        1: در سـند حـديث  نخستزيرا است، مخدوش 

                                                           
1 .دوبٍ  هعبحنِ منِ ابع نْ أَِبيهع يمرَاهنِ إِبب يلنْ عع و ادنِ زِيلِ بهنْ ساِبَنا عحنْ أَصحٍمالنِ صنِ بسنِ الْحع. 
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حتـي   .كننـد  او وجود ندارد و علماى رجال به او اعتماد نمى ةاست و توثيقى دربار 1مذهب

الحسن بن صالح، « :گذارى كرده است  ه را بنيانياى به نام صالح وي فرقه كه گفته شده است
 :1427؛ طوسـي،  233 :1406ن.ك: كشي، ( »صاحب المقاله، زيدي، إليه تنسب الصالحيه منهم

 مجلسي دوم در مرآه العقول اين حديث را ضعيف دانسته اسـت  .)215 :1420؛ حلي، 130
در مورد سهل بن زياد نيز ترديدهاي جدي وجود به عالوه  )75: 24 ج، 1404، دوم مجلسى(

: تـا بـي ؛ نجاشـي،  566: 1406كشي،  ؛228: تابي(طوسي،  از عالمان رجالي دارد، و بسياري
انـد؛ اگرچـه    المذهب دانسته و فاسد اند كرده). وي را تضعيف 67: 1ج ابن غضائري، ؛ 285

ايـن توثيـق بـا تفسـيق      امـا  است كرده) سهل را توثيق 387( شيخ طوسي در رجال خويش
  معارض است. ،جمع زيادي از رجاليان از جمله سخن خود شيخ در فهرست

و ظاهراً فقـط  است داللت نيز اين روايت در مقام بيان حكم قصاص عضو نبوده  نظراز 
  ك نيست.ساطالق آن قابل تم است، پسدر مقام بيان مقدار ديه 

بـه   ،گاهي بـراي اثبـات حكـم   «نگارد:  چنين مي ،تبريزي در نقد استناد به روايت مذكور
شود...؛ ليكن عالوه بر ضعف سند آن، روايـت مـذكور    روايت حسن بن صالح استدالل مي

باشـد و در مقـام نفـي قصـاص      بيان مقدار ديـه مـي   در مقام ،مانند روايت سليمان بن خالد
  ). 285 :1426، تبريزى »(باشد نمي

تقريب استدالل مشـهور بـه روايـت و    «نويسد:  الشريعه در اين زمينه مي صاحب تفصيل
و اين قـول را   همچنين جواب ما به آن، همان است كه در روايت سليمان بن خالد گذشت

قصاص نگرديده است، اشـتمال دسـت قطـع شـده بـر دو      كه روايت مذكور متعرض حكم 

                                                           
از  بعد آنان. است شده گفته بتريه »نواء كثير« و »صالح بن حسن« پيروان به .زيديه است فرقة انشعابات از بتريه .1

 را خالفت حضرت آن معتقدند ليكن دانند؛ مى ديگران از اولى و افضل پيشوايى براى را bعلى ،aخدا رسول
 امير رهبرى ديگر، سوى از. دانند نمى خطا را دو آن با مردم بيعت رو، ازاين است، كرده واگذار عمر و ابوبكر به

 شمرده شيعه هاى فرقه از بتريه فقها كلمات ..در.دارند قبول حضرت آن با مردم بيعت زمان از تنها را bمؤمنان
هستند(ن.ك:  مخالفان احكام مشمول بلكه گردد؛ نمى مترتّب گروه اين شيعى بر فرق احكام رو، ازاين است، نشده

 ).66: 2 ، ج 1426هاشمي شاهرودي، 



  �٧٥ شرط مماثلت در سالمت در قصاص عضو يواكاو

كند؛ زيرا بعيد است كه وجـود سـه انگشـت فلـج، مـانع از جريـان        انگشت سالم، تأييد مي
هاي فلج  قصاص در دو انگشت ديگر گرديده و آن دو انگشت نيز محكوم به حكم انگشت

  ). 366 :1422، (فاضل لنكراني »گردند
ايات مذكور، روايات بسياري در اين زمينـه وجـود   عالوه بر رو شد،تر بيان  پيش چنانكه

كـه   ؛ در حالياند كردهبه بيان حكم مقدار ديه در عضوي خاص بسنده  تنها bدارد كه امام
در از بين بردن آن عضو قصاص ثابت اسـت. سـيد صـادق     ،به طور مسلم و به اجماع فقها

ديات األطراف جمله منهـا كـذلك   فانّ النصوص الوارده في «نويسد:  روحاني در اين زمينه مي
). ايشان براي اثبات سـخن   144: 26  ج 1412 ،ىمق روحانى( »مع ثبوت القصاص في مواردها

در مورد فردي كه كمرش شكسـته و  كند  استناد مي bحلبي از امام صادق ةخود به صحيح
كامل است، دو چشم نيـز   ةدر آن دي«حضرت فرمودند:  و در اين زمينهعيب برداشته است 

نصـف   ،كامل دارد و يكـي از آنهـا   ةكامل دارد و يكي از آنها نصف ديه و دو گوش دي ةيد
يك ديـه دارد و بينـي اگـر تـا      ،ديه و آلت تناسلي مرد كه تا حشفه يا بيشتر قطع شده باشد

؛ صـدوق   312:7ج ،1407 (كلينـي،  »آن قطع شود يك ديه و دو لب نيز يك ديه دارند ةنرم
  ).285: 29 ج ، 1409؛ حرعاملي، 132:4  ج ،1413قمي، 
ثر از كالم محقق خويي است. ايشان ذيل حديث فوق أها مت اين نقل ةرسد هم نظر مي  هب

ـ    ةچندين روايت ديگر شبيه اين دربار«نگارد:  چنين مي اعضـا وارد شـده    ةتعيـين ميـزان دي
باشد، و ايـن تنهـا بـدان     طور قطعي در آن موارد قصاص هم ثابت ميه است؛ در حالي كه ب

(خـويي،   »باشـد و نـه قصـاص    جهت است كه اين روايات فقط در مقام بيان ميزان ديه مي
1422: 188 .(  

شود اين است كه اوالً: روايات مذكور در مقـام   خالصه آنكه آنچه از روايات مستفاد مي
ه آيـا آنهـا اطـالق    ؛ ثانياً: با وجود چنين رواياتي حداقل شك داريم كـ هستندبيان مقدار ديه 

ـ   در ايـن صـورت نمـي    پس ؛اند دارند يا فقط در مقام بيان ديه و الجـروح  « قـرآن  ةتـوان آي
  را تخصيص زد. »قصاص
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 هئلاستدالل به وجود اجماع در مس. 4.4

ه است. شيخ طوسـي  ئلاجماع در مس اند، كردهآخرين دليلي كه مشهور بر مدعاي خود اقامه 

دليلنـا اجمـاع   « نويسـد:  به اشتراط مماثلـت در سـالمت، مـي    ه و قولئلبعد از بيان اصل مس
ديگران نيز در آثار خود به تبع شيخ، اجماع ادعايي را در ) 195 :5ج ،1407 ،طوسى( »الفرقه

)؛ تا آنجـا كـه   180: 11 ج ،1416(فاضل هندي،  اند كرده رديف مستندات رأي مشهور نقل
عنه دانسـته   ه مفروغٌين فقهاي امامماتقدصاحب جواهر حكم به اشتراط مماثلت را در بين م

  ) .348: 42( است
 لحـاظ صـغري و چـه از    نظرنقد و بررسي: استدالل به اجماع در مبحث مذكور چه از 

م بر جناب شيخ طوسي مانند مرحوم دكبري مخدوش است؛ زيرا اوالً: بسياري از فقهاي متق
ده، و صـرفاً در مبحـث ديـات،    ه نشئلفيه متعرض مس صدوق و شيخ مفيد اصوالً در مانحن

، ىمـ ق صـدوق ؛ 760: 1413، بغدادى مفيد( اند سوم دست سالم دانسته دست فلج را يك ةدي
هـم در مبحـث ديـه، دليلـي بـر       دسـت، آن  ة)؛ و واضح است كه بيان مقدار دي528: 1413

در ميـان قـدما و    پـس ؛ شـود  نمـي موافقت ايشان با اشتراط مماثلت در قصاص عضو تلقي 
شود گفت قول  حداكثر مي اند، كردهه را بيان ئلكه متعرض مطلب شده و حكم مس خرانيمتأ

به خالف ديده نشده است و صد البته پيداست كه اجماع اصولي چيـزي اسـت و قـول بـه     
 ،وجود دارد انثانياً: با وجود تصريح به مخالفت كه در ميان معاصر ؛عدم الخالف چيز ديگر

ثاً: حتي در صورت قبول وجود اجماع و تسامح در صغراي ثال ؛صغراي استدالل ناتمام است
(استناد بـه آيـات و نيـز وجـود      استدالل، به دليل مدركي، يا حداقل محتمل المدركيه بودن

چنين اجمـاعي از   پست محل ترديد خواهد بود؛ ده) كاشفيت اجماع به شئلروايت در مس
كشـف   ةواسـط ه ت اجماع بيجاند ح گفته ونگونه كه اصولي حجيت ساقط است؛ زيرا همان

، اسـت است، و از آنجا كه مستند اجماع مدركى معلوم و در دسترس فقيـه   bقول معصوم
 گـر  مراجعه كند؛ تا اگر آن دليل نزد وى معتبر باشد، طبق آن فتوا دهد و به آنتواند  وي مى

نه آن را رد كند. ارزش اجمـاع مـدركى هماننـد ارزش مـدرك آن اسـت و جـز آن اعتبـار        
  ).386: 4، ج 1414؛ جزائري، 56 :2ج  ،1418(سبحاني،  يشترى نداردب
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ت از قــول ياجمـاع مصـطلحي كـه كاشـف    «نويسـد:   مرعشـي نجفـي در ايـن زمينـه مـي     
دارد نادر است؛ و نادر ماننـد معـدوم و ملحـق بـه آن اسـت؛ مخصوصـاً اينكـه         bمعصوم

كه به معنـاي اتفـاق فقهـا بـر مـدركي       باشند بسياري از اجماعات، از نوع اجماع مدركي مي
باشند؛ بنابراين در چنـين حـالتي    شرعي هستند و از نوع اجماع تعبدي كه حجت است نمي

باشد؛ و نـه دليلـي    مي مؤيدكنيم، و در اين صورت اجماع دليلي  به مدارك شرعي رجوع مي
  ).342:1ج  ،1415 ،نجفى مرعشى( »قائم بر نفس خويش

مـذكور چنـين    مسـئلة در رد استدالل بر وجود اجماع در  bاب فقه الصادقصاحب كت
ه ثابت نيست، و در فرض وجود، تعبدي بـودن آن معلـوم   ئلوجود اجماع در مس«نگارد:  مي

صالحيت مدرك و دليل واقع شدن براي حكم شـرعي را   ،باشد؛ بنابراين اجماع ادعايي نمي
  ).144: 26ج  ،1412 ،قمي (روحاني »ندارد

كـه   شـود  به خوبي آشـكار مـي   شدكه در نقد قول مشهور بيان  هايي لتدالاز مجموع اس
صالحيت تخصـيص عمومـات    دله،اين ا پس؛ داردهاي آشكاري  استنادي ايشان ضعف لةاد

  .ندارندرا » الجروح قصاص« ةقرآني، از جمله آي

  بررسي حقوقي .5

كـه   آيـد  بر ميپرداخته شد  به آنو در خالل صفحات مقاله  آغاز مطرحاز مجموع آنچه در 
مدي و عدم كارايي عضو شود و اين نكتـه  انزاع فقها منحصر به عيبي است كه موجب ناكار

سـاير نـواقص و عيـوب مثـل      پسشود؛  مستفاد مي ،كه در تعابير ايشان آمده» شلل« ةاز واژ
ارتعاش عضو، مقطوع بودن انگشتان، سوختگي يا شكستگي استخوان عضـو، تـا آنجـا كـه     

و عضو سالم در برابر عضو مـثالً شكسـته    يستاز كار افتادگي نشود، داخل در نزاع ن ببس
يـا بـه عنـوان مثـال از منظـر       اسـت شكستگي عيـب   ،شود؛ اگرچه از ديد عرف قصاص مي

  دست بيماري قلمداد شود. ةرعش ،پزشكي
يط و در بيان شرا ،274 ةدر ماد 1370ب سال واما قانونگذار قانون مجازات اسالمي مص

دانسته، » تساوي اعضا در سالم بودن«كيفيت قصاص عضو، يكي از شرايط قصاص عضو را 
شود و فقط  عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمي«است:  كردهو به طور مطلق مقرر 
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كمـا  ». شود شود؛ لكن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مي آن عضو پرداخت مي ةدي
 ،394 ةمـاد  4نيـز ذيـل بنـد     1390راي مجازات اسالمي مصوب سال كه در قانون بال اجناي

قصاص عضو سـالم در  « :آورده استكند  آنجا كه شرايط عمومي قصاص عضو را احصا مي
  ».  مقابل عضو ناسالم نباشد

شد، اعم  مطرحطور كه در مقاله  در دو قانون مذكور، آن» عضو سالم و ناسالم«تعبير به 
اخص مطلـق از ناسـالم و   » شلل«؛ چرا كه مفهوم استاز چيزي است كه محل نزاع فقيهان 

؛ زيرا در تمام مواردي مانند شكستگي، رعشه و... اگرچه از منظر پزشكي و نيز استناقص 
صادق است؛ اما طبق تعريفي كه از مفهوم شلل شده و آن بـه  » ناسالم«عنوان  ،ارتكاز عرفي

تعريف شده است، ايـن عنـوان بـر دسـت مـذكور منطبـق       » و حركت اختيارىفاقد حس «
قصاص جاري اسـت؛ اگـر چـه     ،در اين موارد به علت عدم اعتبار مماثلت پسنخواهد بود؛

  تابد. اطالق مواد موصوف چنين امري را بر نمي
س از اين رو اگر مراد قانونگذار در دو قانون سابق از به كار بردن الفـاظ مـذكور، تأسـي   

آثار  1قانوني بوده است، بايد گفت چنين تأسيسي فاقد وجاهت فقهي است؛ چرا كه در اكثر
(غير از شلل) سرايت نداده و تنهـا   فقهي بحث لزوم يا عدم لزوم مماثلت را به ساير عيوب

خصـوص نقـص   » سالم و ناسالم«. و اگر مراد قانونگذار از كلمات اند كردهدر شلل منحصر 
نه براي خصوص معناي شلل وضع شده، كـه  » ناسالم«لفظ  كرد كهاذعان  است، بايد» شلل«

داللت وضعي بر آن داشته باشد و نه در اين ميان انصرافي بـه معنـاي شـلل دارد؛ چـرا كـه      

                                                           
) و 131: 11(ج  است كه در برخي از آثـار فقهـي همچـون مفتـاح الكرامـه     به اين دليل » اكثر«به كارگيري واژة  .1

) عباراتي وجود دارد كه موهم اين نكته است كه محل نزاع خصوص شلل نبـوده، و در  632: 3(ج  قواعد االحكام
اليقطع العضـو  «غير شلل همچون برص، جذام و...؛ حّتي اگر موجب ناكارامدي عضو نشود، اين حكم ساري است: 

در صفحات آغـازين مقالـه بيـان شـد، مـراد      » شلل«ناگفته نماند همان طور كه در تبيين مفهوم ». لصحيح بالمجذوما
فقيهان از اين واژه تنها خصوص عيبي نيست كه موجب شل شدن و افتـادن عضـو شـود؛ بلكـه هـر عضـوي كـه        

مقصـود فقيهـاني همچـون     منفعت غالب خود را از دست دهد، اطالق مشلول برآن درست است؛ پس بعيد نيست
فاضل جواد و نيز عالمه حلي از جذام عيبي باشد كه بدان حد رسد كه عضو كارايي غالب خود را از دست دهـد؛  
اگرچه اين استظهار خالف اطالقي است كه در كلمات ايشان وجود دارد؛ بدين دليـل نويسـنده جانـب احتيـاط را     

 .بهره برده است» اكثر«نگاه داشته، و از واژة 
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كدام در مورد بحث وجـود   استعمال است و هيچ ةوجودي يا غلب ةانصراف خود معلول غلب
  نيز ادعاي مسموعي نخواهد بود. ادعاي تسامح يا غفلت قانونگذارپس ندارد؛ 

ن ناي كه توجه نويسندگان اين مقاله را در خصوص اهمال و تسامح مق خوشبختانه نكته
ت مورد عنايت و ابرام قانونگـذار در قـانون   ق، به د كردههاي گذشته به خود جلب  در سال

 نناگرچـه مقـ  مـذكور،  قـرار گرفتـه اسـت. در قـانون      1392ب سال ومجازات اسالمي مص
همچون دفعات قبل با تأسي از مشهور فقيهان اماميه، و بر خالف مختار نگارنده، برابـري و  

اين  393 ةماد» ت«مماثلت در سالمت را شرط اجراي قصاص عضو دانسته است، و در بند 
اسـت؛  كـرده  منعكس » قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد«شرط را با عبارت: 

. در كـرد مراد خويش را از عضو ناسالم به درستي تبيين  ،و برخالف قانون سابق دقتا به ما
عضو ناسالم عضوي است كه منفعت اصـلي آن از بـين   : «شده استتأكيد  395 ةماد ةتبصر

شـود؛ هرچنـد    صورت، عضو سالم محسوب مـي  رفته باشد؛ مانند عضو فلج، و در غير اين
 .»داراي ضعف و بيماري باشد

گامي به جلو برداشته است و رفع ضـعف مـذكور كـه     نظرقانون مذكور از اين بنابراين 
ايرادي كه همچنان بـه   امادر جاي خود قابل تحسين است؛ رسيد، به نظر ميبسيار ضروري 

كـه از   ،بـوده » اشتراط مماثلت در سالمت در قصاص عضو«ت خود باقي است، التزام به وق
ـ و ادنظر نويسندگان فاقد وجاهت شرعي اسـت،   ـ  ل . در نتيجـه  نيسـت مين آن أه را يـاراي ت

  به قوت خود باقي است.  1392ب  سال وپيشنهاد اصالح قانون .م. ا مص

  گيرينتيجه

فقهـي بـه    هـاي  هـاي كتـاب   سـطر اجراي قصاص نفس نيازمند تحقق شروطي است كه در 
بر شروط قصاص نفس، تساوي در  ت. مشهور فقها در قصاص عضو عالوهاس آمدهتفصيل 

 در مقابل عضو مشـلول مجنـي   ،اند، و معتقدند عضو سالم جاني سالمت را نيز شرط دانسته
شود. منظور ايشان از عليل بودن، آن است كـه عضـو كـارايي خـود را از      عليه قصاص نمي

. برخي از فقهاي معاصر چنين امري را اند تعبير كردهدست بدهد. فقها از اين نقص به شلل 
  دانند. ي عضو را براي اجراي قصاص كافي ميمارف مماثلت در مس، و صاند شرط ندانسته



 1392، پاييز 3، شماره 9، دوره هاي فقهيپژوهش �80

باب قصاص قـول اخيـر را اقتضـا دارد؛ چـرا كـه اطالقـات بـاب قصـاص          يةقواعد اول
كند؛ كما اينكه با شك در اشـتراط مماثلـت و تسـاوي در     شرطيت هر قيد زائدي را نفي مي

  در سالمت است. سالمت نيز مقتضاي اصل عملي در مقام، عدم اشتراط تساوي 
. انـد  كـرده آيات، روايات و اجماع تمسـك   ةسه گان لةمشهور براي ادعاي خويش به اد

؛ با اين تقريب كه آيات مـذكور داللـت   استاعتداء و عقوبت  ةمنظور ايشان از آيات دو آي
دارند بر اينكه در قصاص مثليت معتبر است و از آنجا كه عضـو صـحيح مثـل عضـو فلـج      

شود؛ اما بايد گفت اين اسـتدالل ناتمـام اسـت؛     ابل عضو فلج قصاص نميدر مق ؛پسنيست
زيرا آيات مذكور در مقام بيان مثليت در كيفيت نيستند؛ بلكه مثليت در اصل اعتداء و اصـل  

 عقوبت مورد توجه است.

؛ زيرا اوالً: اكثر روايات بـاب از نظـر سـند    داردروايات مورد استناد مشهور نيز ايراداتي 
و  اسـت رسد موضوع روايات مورد استناد مشهور تنهـا ديـه    نظر ميه هستند؛ ثانياً: ب ضعيف

: با وجود چنـين  ؛ ثالثاًاند شدهن، و متعرض حكم قصاص اند اين اخبار در مقام بيان مقدار ديه
بـا   پس؛ هستندرواياتي حداقل شك داريم كه آيا آنها اطالق دارند؛ يا فقط در مقام بيان ديه 

  را تخصيص زد.» الجروح قصاص« ةتوان  اطالق آي شكي نمي وجود چنين
مخدوش است؛ زيرا اوالً: برخي از فقهـاي   نظرمشهور نيز از چند  ناجماع ادعايي قائال 

ه اجمـاعي نيسـت و   ئلاند؛ ثانيـاً: ايـن مسـ    ه نشدهئلمتقدم اصوالً در ما نحن فيه متعرض مس
قـول بـه خـالف ديـده      اند، كردها بيان ه رئلحداكثر آن است كه در بين كساني كه حكم مس

وجود دارد كه به صـراحت بـر خـالف     انيهاي متأخر مخالف نشده است؛ اما نسبت به دوره
چنين اجماعي به دليل مدركي؛ يـا   ،اند؛ ثالثاً: حتي با قبول وجود اجماع نظر مشهور فتوا داده

 ت ساقط است.يمحتمل المدركي بودن از حج

نادرستي موضع قانون مجازات اسـالمي   كند، تأكيد مياي كه نويسنده در پايان مقاله  نكته
شـود قانونگـذار بـا     با توجه به دستاوردهاي تحقيـق، پيشـنهاد مـي    پسدر اين زمينه است؛ 

قـانوني   ةتصريح به عدم اشتراط تساوي در سالمت در قصاص عضو، نسبت به اصالح مـاد 
  .كنداقدام  كورمذ
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