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                دهيچك
در ر رگـذא یتאثقאبلیت אجرאی כیفر قصאص نفس אز طریق אھدאی عضو مقوله אی بدیع و در عین حאل 

  . بאשد یمپאسدאری אز موھبت سאمت و حیאت אنسאنی 
 یمשـھور فقھـא  . مשروعیت بھره گیری אز אین שیوه نیאزمند כאوש در אرא و אندیשه ھאی فقھی אست

ت ندאשته و مجאزאت بאید به گونه یفر در قصאص نفس موضوعیכ یאجرא ی وهیשبאورند כه  نیبر אه یאمאم
ـ گـر אز فقھـא بـر א   ید یبرخ در مقאبل؛. نج رא بر جאنی تحمیل نمאیدزאن رین میאی אجرא گردد כه כمتر ن ی

به אعتقـאد  . שرط אست یت אرتכאبیفر بא جنאیאجرאی כ ی وهیשאت و یفیو ممאثلت در כ یאعتقאدند כه برאبر
ـ پس אز אرتכאب جنא ،قאتل یت جسمאنیتمאم ،ن دسته אز فقھאیא دم قـرאر گرفتـه و    یאیـ אر אولیـ ت در אختی
  .بאשند یمאر تאم برخوردאر یאز אخت یت אرتכאبیאت جنאیقصאص نفس بא توجه به خصوص یאجرאשאن در یא

بא پذیرש دیدگאه مשھور، لزوم ممאثلت در כیفیت مجـאزאت و جنאیـت אرتכـאبی منتفـی گردیـده و      
 ندینمא یمכه כمترین میزאن رنج رא به بزھכאر تحمیل  ییھא وهیשقصאص نفس رא بא بھره گیری אز  توאن یم

אز ھمین جھت אست כه مשھور فقھאی אمאمیه אز سویی بـر אجـرאی قصـאص نفـس אز طریـق      . אجرא نمود
؛ بאשد یمשمשیر برنده تאכید نموده و אز دیگر سو نیز שیوه ھאی نوینی رא כه بא معیאر אرאئه گردیده مطאبق 

אھـدאی   ی وهیשאص نفس אز بتوאن در אجرאی כیفر قص رسد یمبنאبرאین به نظر . אند دאدهمورد پذیرש قرאر 
  . عضو نیز بھره برد

  .جنאیت، قصאص نفس، אھدאی عضو، אولیאی دم، ممאثلت: ها واژهكليد  

                                                 
   .29/06/1390: ؛ تاريخ تصويب نهايي20/11/1389:خ وصوليتار. *

 .نويسنده مسئول.  1
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  مقدمه  -١
و در  گذرد یمبیש אز نیم قرن אز אن ھنگאم כه نخستین عمل پیوند عضو در אیرאن אنجאم שد 

بسـیאری   یھـא  אنسـאن پیوند אعضא بـه   ی نهیزمنوین علوم پزשכی در  یھא שرفتیپدورאن כنونی 
علوم مرتبط بא پیوند אعضא به כשور مא ھمـوאره مبאحـث    ی توسعهورود و . حیאت بخשیده אست

قאبلیت אجرאی قصאص نفس אز طریق אھـدאی   عدم אینوین بسیאری رא به ھمرאه دאשته כه قאبلیت 
بحـث   معتبـر موجـود  ی به رغم אھمیت موضوع، در منאبع فقھی و حقـوق  .دאن جملهאز אن و عض

و  ھـא  אسـتدאل אز אیـن رو در تحقیـق پیשـرو، تכیـه بـر      . שود ینمدر אین بאب مשאھده  یمستقل
م כه در یאن یאین پژوھש در پ در. فقھی و حقوقی אز אولویتی ویژه برخوردאر אست یھא אستنبאط

عضـو وجـود دאرد؟ و در صـورت     یق אھدאیאمכאن אجرאی قصאص نفس אز طر אصوאًא یא ؛میאبی
  رضאیت אولیאی دم שرط אست؟  ،مذכور ی وهیשقصאص نفس به  یא در אجرאیא ،אمכאن

مـورد   رא אنقصـאص و موجـب    ی وאژه یلغـو  یمعنא، نخست، در رאستאی نیل بدین مقصود
ـ م پردאخت כه אین مھم خوאھیא یبه بررسو قرאر دאده  یبررس אجـرא در כیفـر    ی وهیשـ  אصـوאً א ی
ل مورد تحقیق قـرאر دאده  یمفھوم שرط ممאثلت رא به تفص ،אنگאه؟ אص نفس موضوعیت دאردقص

ه یبא تכم در بخש دو. در אین خصوص خوאھیم پردאخته و به بررسی دیدگאه ھאی فقھאی אمאمی
 אصـوאً پאسخ دھیم כـه אیـא    سؤאلبدین א ج حאصله אز مسאئل پیשین تאש خوאھیم نمود تیبر نتא
  ؟عضو אمכאن پذیر אست یق אھدאیقصאص نفس אز طرفر یכ یאجرא

  
 و موجب قصاص ىمفهوم ،یلغو یمعنا -٢

ز دنبـאل  یـ متאبعـت نمـودن و ن   یبه معنא )صق( ی שهیردر قאموس لغت אز ه כیفر قصאص כ
ت אسـ  یت قتـل عمـد  یدر برאبر جنא یفر نخستین و אصلیכ ؛دهیכ عمل مطرح گردیכردن אثאر 

  ).  2/3ویی، خ(
כه متعאقب بر یכدیگرنـد رא بـه قصـه تعبیـر نمـوده و אز אن       یخویש، אمور عرب در لسאن

، אیـن  אبـد ی یمـ روی כه قصאص نفس در وאقع אزھאق نفسی אست כه پس אز قتلی دیگر صورت 
  ). 1/604כאرم، م(ت وאژه در אین خصوص به כאر رفته אس

لقصـאص  א«: אینگونه بیאن نموده אست ص طریحی در مجمع אلبحرین در אرتبאط بא لغت قصא
بאلכسر אسم אאستیفא و אلمجאزאت قبل אلجنאیه من قتل אو قطع אو ضرب אو جـرح و אصـله אقتفـא    

قصـאص  ... « : یعنـی . )2/511/ریحـی ط(» هאאثر، فכאن אلمقتص یتبع אثر אلجאنی، فیفعل مثل فعلـ 
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ح אجرא گردیده و پیروی אز כیفری אست כه در قبאل جنאیאتی چون قتل، قطع عضو، ضرب و جر
پس قصאص כننده אز אثر جنאیت جאنی تبعیـت نمـوده و مאننـد אو     .אثر جنאیت در אن שرط אست

  » .כند یمرفتאر 
صאص כیفری אسـت כـه   ق«: حقوقدאنאن نیز قصאص אینگونه تعریف שده אست  ی שهیאنددر 

و بאید در  رود یممجرم به כאر مجنی علیه یא אولیאی قאنونی אو علیه  ی لهیوسبه حכم قאنون و به 
نظیر جرمی بאשد כه אز طرف مجرم صورت گرفته אسـت؛ پـس    כند یمحدودی כه قאنون معین 

  ). 545/نگرودیل(» .بאید جرم و مجאزאت שبیه ھم بאשند
فقھא موجب قصאص نفس رא אرتכאب جنאیت قتل عمدی دאنسته و در بیאن مفھوم قتل عمـد  

تـل عمـد عبאرتنـد אز    ق«: یعنی. »אس אلمعصومه אلمכאفئه عمدא و عدوאنو אزھאق אلنفھ«: אند فرموده
بنـאبرאین موجـب قصـאص    . »خאرج نمودن نفس محقون אلدم و برאبـر، אز روی عمـد و عـدوאن   

بـه تعبیـر فقھـא،    . אرتכאب جنאیت عمدی אست و نیز در قصאص ممאثله و برאبـری שـرط אسـت   
ت כه تحقق یאفته مقـرر گردیـده אسـ    یجنאیتאستیفאی ھمאنند  یאمری אست כه در رאستאص قصא

  ). 29/4لمبאحث אلفقھیه،א(
ـ مذכور به چه معنאسـت؟ א  یم بود כه ممאثله یخوאھم ن مھیسپس در مقאم تשریح א  ـ א אی ن ی

نیز برאبر بـא رنـج وאرده بـر     یزאن رنج وאرده به جאنیحتی مه د אست כیممאثله تא بدאنجא مورد تאכ
خروج نفـس   صرفאًفر قصאص نفس، یכ یא مقصود אز אجرאیگر אیه بאשد؟ به عبאرت دیعل یمجن
ت אز שـرط ممאثلـه   یـ ز بـه تبع یـ قصאص ن یאجرא ی وهیשא یبوده و ص در אثر אجرאی قصא یجאن

  ت دאرد؟  یموضوع
  

  پژوهش ی جهينتت آن در يشرط مماثلت و اهم یقلمرو ىبررس -٣
ن فقھא محل یب ؛گردد یمرא שאمل  یقلمروی שرط ممאثلت چه گستره אه ن خصوص כیدر א

 ،א مقصود אز שـرط ممאثلـه در قصـאص   یدر حقیقت پرسש אین אست כه א. אر אستیאختאف بس
אت یت و خصوصـ یـ فیא ممאثله در نـوع، כ یبوده  )یروج نفس جאنخ(ت یپیروی אز אثر جنא صرفאً
 یא ممאثله در قصאص نفـس بـه صـرف כשـتن جـאن     یگر אیبه عبאرت د. ز منظور אستیت نیجنא

ز שـرط  یزאن رنج و صدمאت وאرده نیאجرאی قصאص و م ی وهیשدر  یא برאبریو  گردد یم حאصل
אست؟ بر אسאس אنچه پیשتر در بررسی معنـאی لغـوی وאژه قصـאص گذשـت؛ در جـوھر אیـن       
مجאزאت، پیروی אز אثر جنאیت و یא به تعبیری שرط ممאثلت نھفته و قصאص بر محوریت שـرط  
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بـه تفصـیل مـورد    ط بنאبرאین אزم אست، قلمروی אین שر. אست بنیאدین ممאثلت אستوאر گردیده
چرא כه پذیرש ھر یכ אز دیدگאه ھאی فوق وאجد אثرאتی خـאص و متفـאوت   ، بررسی قرאر گیرد

אجرאی כیفر نیز بאשد؛ بھره بـردن   ی وهیשدر אن صورت כه قلمروی שرط ممאثلت שאمل . אست
  .مجאز نخوאھد بودت אن مرتכب جنאیت שده אس ی لهیوسغیر אز אنچه جאنی به  ییھא وهیשאز 

 ی وאژه یلغـو  یאز فقھא بא رجوع و אستنאد به معنא یھمאنگونه כه مשאھده خوאھیم نمود برخ
אت رא אز אرכـאن ممאثلـه   یـ فیتـאم در אثـאر و כ   یبرאبـر  ،אتیز تمسכ به پאره אی روאیو نص قصא

אت و ھمچنـین بـא   یگر روאیم و دیز قرאن כرא یאتیگر بא אستنאد به אید یدر مقאبل برخ. אند دאنسته
فـر שـرط   یزאن رنـج و نـوع כ  یـ قصـאص، ممאثلـت رא در م   ی وאژهبھره جستن אز معنאی لغـوی  

به بیאن دیگر قلمروی שرط ممאثلت אز نگאه אین دسته אز فقیھאن محدود به پیروی אز  .אند ندאنسته
در אین زمینه نخست به تשریح אرאی فقھـאیی  . אثر جنאیت یعنی אزھאق نفس جאنی گردیده אست

و אنگאه دیدگאه مخـאلف بـא قـول     بאשند یمخوאھیم پردאخت כه معتقد به قول ممאثله در כیفیאت 
  .وאھیم نمودنخست رא بررسی خ

 ی وאژه یلغـو  یبـא بھـره بـردن אز معنـא     ،قصـאص  یאت אجـرא یفیقאئאن به قول ممאثله در כ
تـא   یبلכه برאبر ؛رא אز אرכאن ممאثله دאنسته) قتفאء אאثرא(ت یقصאص، نه تنھא دنبאل نمودن אثر جنא

אز  مـאאً אجنچـه  א«چرא כه بـه قـول אیשـאن    . אند نمودهز שرط یאت قصאص رא نیفیحد אمכאن در כ
ت و یـ در כم) ممאثله و مسـאوאت ( یو برאبر یھمگون … دیא یمع قصאص به دست یتשر ی אدله
 ین قول در رאسـتא یقאئאن به א).  347/אשمی שאھرودیھ(».فر אن אستیت و כیאن جنאیت میفیכ

ـ قصאص؛ به א ی وאژه یلغو یש؛ پس אز تمسכ به معنאیخو یدگאه ھאیאثبאت د ـ אت و روאی  یאتی
אن عوقبتم فعאقبوא بمثل مـא عـوقبتم بـه و    ف«: ی فهیשر ی هیא ؛لین دلینخست .אند جستهچند אستنאد 

د، ھمאنگونه یفر دھیכ دیخوאھ یمگر א«: یعنی. אست)  126/حلن(» نیر للصאبریאن صبرتم لھو خ
  » .صאبرאن بھتر אست ید אن برאید و אگر صبر ورزیفر دھید כیدیفر دیכه כ

ز אز یممאثله ن ی אندאزهفه دאلت بر אن دאرد כه یשر ی هیא«قאئאن به قول مذכور معتقدند 
ه אست و بدون שכ אحسאس درد و عذאب در مقאبل عدم אحسאس درد و یعل یحقوق مجن
אثبאت م אیשאن در مقא).  350/ھمאن(».دאخل در مقدאر ممאثله אست ،یحس یب ی وאسطهعذאب به 

אلשَّھْرُ  «: שریفه  ی هیאبر אسאس . אند جستهبقره نیز تمسכ  ی سوره 194 ی هیאدیدگאه خویש به 
ى אلْحَرَאمُ بِאلשَّھْرِ אلْحَرَאمِ وَאلْحُرُمَאتُ قِصَאصٌ فَمَنِ אعْتَدَى عَلَیْכُمْ فَאعْتَدُوא عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَא אعْتَدَ

אھھאی حرאم رא در مقאبل مאھھאی حرאم قرאر دھید؛ כه אگر حرمت אن نگאه م«: یعنی ،»عَلَیْכُمْ
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ندאשته و بא שمא قتאل כنند שمא نیز قصאص כنید؛ پس ھر כس به שمא تجאوز כرد بمאنند אو بر אو 
در » مثلب« ی وאژهبه אعتقאد אیשאن، אین אیه در جوאز ممאثلت ظھور دאשته و אطאق » .تجאوز כنید

د گرد یمز שאمل یمאثله در כیفیאت جنאیت، אبزאر و میزאن رنج אوری رא نخویש، م یقلمرو
  ).444/ אمه حلیع(

 »فَقَدْ جَعَلْنَא لِوَلِیِّهِ سُلْطَאنًא فَא یُسْرِفْ فِي אلْقَتْلِ אِنَّهُ כَאنَ مَنْصُورًא«: ی فهیשر ی هیאگر یل دیدل
رאی ولی אن כسی כه مظلومאنه כשته שده ب«: ن معنאست כهیه بدین אیא). 33/سرאءא(د بאש یم

  ).880/כنزאلعرفאن/ אضل مقدאدف(»...حق قصאص قرאر دאدیم ی سلطهאست، 
 یدم در قصـאص جـאن   یאیـ אول یאز سلطه بـرא  یزאنیدאلت بر مه فیשر ی هیאשאن یبه אعتقאد א

ن یبنـאبرא . אند دهنموف یز در ممאثله تعریزאن رא نیم. بאשد ینمدאשته و عدول אز אن نیز אمכאن پذیر 
لیכن بـه نظـر   . جא כه אز حدود ممאثله فرאتر نرود جאیز אست نאتא بد تیو כمت یفیدر כ یכسאنی
  .تعلیل مذכور אز جھאتی چند مخدوש אست رسد یم

مثل אطאق گرفته و سپس אز  ی وאژهبه ھیچ صورت אز  توאن ینمدوم  ی هیאدر : نخست אنכه
چـرא כـه تمسـכ بـه אطـאق      . אطאق مذכور جوאز ممאثلت در تمאمی جھאت رא بردאשت نمـود 

שریفه در مقאم بیאن שرאیط خאصه و אحכאم قصـאص   ی هیאمستلزم אن אست כه שאرع مقدس در 
مذכور در  چرא כه כאم. نزول אین אیه حכאیت אز אمری دیگر دאرد שאنحאل אنכه نظری بر . بאשد

طبאطبـאیی، אلمیـزאن،   (د مبحـث قصـאص نـدאر    و אختصـאص در سیאق אیאت جھאد وאقع گردیـده  
محمـدی  (د بـه قصـאص نفـس ممכـن نخوאھـد بـو       »ءعتـدא א«ש به ھمین جھت گستر ).2/60

  ). 89/ھمدאنی
 صـرفאً כه אیه در مقאم تשریع قصـאص אسـت، بـא אسـتنאد بـه אن      م אز سوی دیگر אگر بپذیری

שریفه در مقאم بیـאن שـرط ممאثلـت     ی هیאאصل مשروعیت قصאص رא بردאשت نمود و  توאن یم
  .نیست

مثل  ی وאژهچرא כه אیשאن אز . نخست نیز جאری אست ی هیאאستدאل پیש گفته در خصوص 
  .אند گرفتهنخست نیز به ھمین שیوه אطאق  ی هیאدر 

ـ אز روא یدر پـאره א . אند جستهאین دسته אز فقھא אز روאیאتی چند نیز در אین زمینه بھره  אت אز ی
ـ אری مשـאبه אز  یتفسـ  אلسאم هیعلت אسحאق بن عمאر אز אمאم صאدق یجمله روא אخیـر אرאئـه    ی هی

ر قאتلـه אو  یـ قتـل غ یאهللا אن  ینھـ : אهللا عنه؟ قـאل   ینھ یא ھذه אאسرאف אلذم« …: گردیده אست 
خدאونـد אز אنכـه    :چیسـت؟ فرمـود   سرאفی כه خدאوند אز אن نھی نمـوده א«: یعنی» .مثل אلقאتلی
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ـ بـر אسـאس א  » .فردی غیر אز قאتل مجאزאت گردیده و یא قאتل مثله گردد؛ نھی فرمـوده אسـت   ن ی
אز ھمین . ده אستیممنوع گرد بאשد یمت یאسرאف در جنא ی ر، مثله نمودن قאتل כه به منزلهیتفس

אز אصـل ممאثلـه بـوده و     یبאשد مصـدאق  یت אرتכאبیאز رنج כه برאبر بא جنא یزאنیروی تحمیل م
אز אین כـאم  . تنھא زمאنی ممنوع אست כه موجب مثله שدن جאنی گردد ھא رنجبرאبری در כیفیت 

دریאفت כه ممאثلت در כیفیאت تא بدאنجא כه موجب مثله שدن جאنی نگـردد   توאن یمبه سھولت 
  ). 347/אשمی שאھرودیھ(ت אلزאمی אس

ن אمنـوא  یھא אلـذ یא אی« ی فهیשر ی هیאאز  אلسאم هیعل یر منسوب به אمאم حسن عسכریدر تفس
  :  ن אمده אستین چنیא» یאلقتل یכم אلقصאص فیכتب عل

כه مقتول رא כשـته بـه    یوه אینכه قאتل به ھمאن שیא؛ و مسאوאت در قصאص אست ،قصودم«
  ).ھمאن(».قتل برسد

 یمبن אلسאم هیعلت منقول אز حضرت صאدق یز بא روאیت فوق نیאطאق روאد رس یمبه نظر   
ـ د در אیـ چرא כه بא אستنאد به مسـאوאت مـورد تאכ  . بر عدم جوאز مثله نمودن قאتل منאفאت دאرد ن ی

مـورد  ه כـ  אلسאم هیعلت אمאم صאدق یכن در روאیل. ت جوאز مثله כردن صאدر گردیده אستیروא
نی مجنی علیه رא مثلـه نمـوده بאשـد؛ مثلـه     אستنאد אین دسته אز فقھא نیز قرאر گرفته؛ حتی אگر جא

ـ جھـאت روא  یאز برخـ د رس یمن به نظر یبنאبرא. כردن جאنی ممنوع אست אت مـورد אسـتفאده אز   ی
   1.אند نگرفتهگر قرאر دאرند، لذא مورد عمل قرאر یכدیموאفقאن در تعאرض بא  یسو

ـ ن نحو مطـرح گرد یبد ،אتیفیوه و כیگر موאفقאن ممאثله در שیאستدאل د אن  و«: ده אسـت ی
تنقیح ، אضل مقدאدف(». כمل אذא قتل אلقאتل بمثل مא قتل بهیو אنمא  ،یאلمقصود من אلقصאص אلتשف

قصود אز قصאص حصول تשفی خـאطر אسـت و אیـن تשـفی خـאطر      م«: یعنی).  445،صאلرאئع 
  ».כه قאتل ھمאنند جنאیتש כשته שود گردد یمزمאنی محقق 

و سپس بא تכیه ه ریع قصאص رא تשفی خאطر אولیאی دم دאنستدر אستدאل אخیر مقصود אز تש
כه ممאثلت در כیفیـאت و حتـی אبـزאر نیـز      دאنند یمبر ھمین فلسفه، כمאل تשفی رא אنگאه محقق 

                                                 
ھمچنین روאیتي دیگر אز אمאم صאدق علیه אلسאم به نقل אز سכوني بא مضمون ممאثله در כیفیـت قصـאص مـورد    . 1

بאیسته ھאي فقه جـزא،  : برאي مطאلعه ي بیשتر دیدگאه ھאي موאفقאن رجوع نمאیید به. تعلیل موאفقאن قرאر گرفته אست
אبن جنید نیز بـא אسـتنאد بـه אیـه ي     . 347ي  ھאي جسمאني، صفحهمقאله ي حכم بي حس כردن אعضא ھنگאم כیفر 

ھر כس بسوزאند אو « :כه فرمودند ) ص(و نیز روאیت پیאمبر אכرم » فאعتدوא علیه بمثل مא אعتدي علیכم « שریفه ي 
قאئل به قول ممאثله در כیفیـאت جنאیـت بـא כیفـر مـورد      »  .رא مي سوزאنیم و ھر כس غرق כند אو رא غرق مي כنیم

  ). 154/محمدی( مي بאשند)  قصאص ( حכم 
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حصول تשفی خאطر אولیאی  صرفאًمقصود אز تשریع قصאص  رسد ینمولی به نظر . گرددرعאیت 
فی אلقصאص حیאه  لכم و« ی فهیשر ی هیאאשאره نمود כه  ستیبא یمدر ھمین خصوص . دم بאשد

به فرمـאیש  . قصאص وאرد گردیده אست ی فلسفهدر مقאم تשریع  »نیא אولی אאلبאب، لعلכم تتقو
حیאت خصوصی و אجتمـאعی مقـرر    نیتאمپیש گفته، قصאص כیفری אست כه در رאستאی  כאم

به ھمین مختصر אכتفא نمـود כـه כیفـر     وאنت یمدر אین زمینه ).  207/بله אی خوییق(ت שده אس
قصאص در وאقع نمودی אز یכ سیאست כیفری مترقی אست כه بـر بنیـאن حאכمیـت بـزه دیـده      

بنـאبرאین حصـول   . אستوאر گردیده و אز אین رھگذر حیאت אجتمאعی رא نیز تضمین نمـوده אسـت  
אز تحقـق אیـن فلسـفه    אثאری دאنست כه پـس   ی جملهאز  توאن یمتשفی خאطر אولیאی دم رא تنھא 

صـאص منـع و   ق«: אنـد  فرمـوده فאضل مقدאد در כنزאلعرفאن در ھمین خصـوص  . گردد یمحאصل 
و عـدم قتـل و بـه قتـل     ... بאزدאשتن אز قتل אست و در منع אز قتل אز میـאن بـردن قتـل אسـت و    

حیـאت و زنـدگی    ی هیمאنرسאندن در وאقع بخשیدن حیאت بر مردم אست و نتیجه אینכه قصאص 
    .)یبخשאیש: مترجم/ 897/כنز אلعرفאن/ فאضل مقدאد(» .تمאعی אستאج

قصـאص بـא    یھمאننـد  ی قאعـده ن نیز فرאتر رفته و بـر אسـאس   یאز א ید אسכאفیאحمد بن جن
ه یـ عل یمجنـ  ،ین دאرد כه אگر جאنیאعتقאد بر א بقره ی سوره ١٩٤ ی هیאز بא אستنאد به یت و نیجنא

  ).840/عאمه حلی(ت ز אسیجאز یمثله نمودنש ن ،در قصאص אو ،رא مثله نمود
 یدر خـروج نفـس جـאن    صـرفאً ه ممאثلـه رא  یאمאم یفوق، مשھور فقھא یدگאه ھאیدر مقאبل د

 یשیوه אی אجـرא שـود כـه جـאن     بهد یכه قصאص بא אند نمودهد یتאכه ن نכتیمحقق دאنسته و بر א
אیשאن بر אیـن   ،אز ھمین روی .دگردאن אجرאی כیفر متحمل یرא در جر אزאرزאن رنج و ین میכمتر
ن یتא بدین نحو כمتر שود یمאجرא  یر برنده و ضربه به گردن جאنیכه قصאص بא שمש אند دهیعق
  . به مجرم تحمیل گردد אزאرزאن رنج و یم

و כـم   نیتـر  سـھل بـه   یא אزھאق نفس جאنیمطرح שود כه א ینجא ممכن אست שبھه אیدر א
عدאلت و אنصאف و نیز مقتضیאت אصل ممאثله אنطبאق دאرد؟ پאسخ بدین ن یوه بא موאزین שیتر رنج

و بنیאنی אست כه قصאص و אصل ممאثله رא بـر אن אسـتوאر نمـود     بر منطق یپرسש به یقین مبتن
ـ אت جنאیـ אت و כمیفیכאمل در כ یبرאبر یبه معنאه אنگאه כه ممאثل .میینمא یم فـر مـورد   یت بـא כ ی

 یز مقتضאین عدאلت و نیبא موאز ھא وهیשن یو כم رنج تر نیتر سھلשود، قصאص به  یتلقم حכ
ه مفھـوم אصـل   یאمאم یمשھور فقھא یدگאه ھאیכن بر אسאس دیل. אصل ممאثله منطبق نخوאھد بود

 ی وאژهپیשتر نیز بر אین مھم تאכید نمـودیم כـه در قـאموس    . ت אستیدر אثر جنא یبرאبر ،ممאثله
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ـ فـر אز אثـر جنא  یمتאبعـت כ  یرفته אست כه به معنـא » قتفאء אאثرא«قصאص، سخن אز  ت بـوده، و  ی
  .بאשد ینمت بא כیفر مد نظر یجنא ی وهیשאت و یفیدر כ یبرאبر
و כـم رنـج    نیتـر  אسـאن معتقد به قصאص بא تمسכ به  هیאمאم یعאوه بر אین، مשھور فقھא 
ز ینموده و مثله نمودن قאتل رא جא یروین قول پیدر لمعه אز ھمل د اويشه .بאשند یموه ین שیتر

. ددאننـ  یمـ مجאز  )هویש نیتر سאنא(ر یبא שمש صرفאًשאن قصאص رא ینכه אیא مضאفאً بر. אند ندאنسته
  ). 276/دمשقیه ی معهل(

: אنـد  فرمـوده אجرאی כیفر قصאص אینگونه  ی وهیששیخ طوسی نیز در אلمبسوط در خصوص 
  ). 56/אلمبسوط/وسیط( 1...گردن قאتل رא بא שمשیری غیر مسموم قطع نمود توאن یمنھא ت«

 כرده و مثلـه نمـودن قאتـل رא ممنـوع    ت ن قول متאبعیאز ھم ،ع אאسאمیدر שرא یمحقق حل
بـא   تـوאن  یمـ ھمچنین אز نگאه אیשאن قصאص نفس رא تنھא . ) 536/رאیع אאسאمש( 2دאنسته אست

وقـوع جنאیـت אز אھمیـت     ی نحـوه زدن یכ ضربه توسط שمשیر به گردن جאنی אجرא نمـود و  
   ). 453/ختصر אلنאفعم(د אن دهیبرگزن قول رא یز ھمیשאن در אلمختصر אلنאفع نیא. برخوردאر نیست

: یعنـی » ... ،ل بـه یـ جوز אلتمثیوא  ،فیقتص אא بאلسیא  و«: به تعبیر صאحب جوאھر אلכאم  
ن بאره یאیשאن در א» .و مثله نمودن قאتل نیز جאیز نیست ردیگ یمصאص تنھא بא שمשیر صورت ق«

אز  یتـ یש به روאیدگאه خویصאحب جوאھر در אستنאد د. אند نمودهאجمאع  یبه אقوאل مختلف אدعא
ر خصـوص مـردی כـه مـرد     د«:  نـد یفرمא یمـ כـه   אند نمودهאستنאد  אلسאم هیعلכאظم  یאمאم موس

دیگری رא بא عصא مورد ضرب قرאر دאده و אین عمل رא אنقدر تכرאر نموده כه موجب قتل مجنی 
כـه   گردد ینم؛ و لیכن אنچنאن رھא گردد یمقאتل به אولیאی دم مقتول وאگذאر : علیه گردیده فرمود

 298تא  294/ 24 جفی،ن( 3».אمא قصאص بא שمשیر مجאز אست. موجب لذت אولیאی مقتول שود
ــ     ).  ــوده אس ــرح نم ــت رא مط ــین روאی ــر ھم ــאم نظی ــذیب אאحכ ــز در تھ ــی نی ــیخ طوس ت ש
  ).  157/אلتھذیب אאحכאم/وسیط(

در درخوאست אجـرא   صرفאًאر אولیאی دم ین אست כه אختیא دیא یمت حضرت بر یאنچه אز روא
خ یשـ . بאשـند  ینمـ אجرא دאرאی אختیאر  ی وهیשאیשאن در برگزیدن  قصאص بوده؛ و یא عدم אجرאی

                                                 
 »... و لیس له אن یضرب رقبته אא بאאلسیف غیر مسموم«  1
و א یجوز אلتمثیل به ، بل یقتصر علي ضرب عنقه ، و لـو כאنـت אلجنאیـه بـאلتغریق אو     . و א یقتص אאبא אلسیف«  2

  »...بאلتحریق אو 
. لכن  א یترכ یتلذذ به. یدفع אلي אولیאء אلمقتول: في رجل ضرب رجل بعصא ، فلم یرفع אلعصא حتي مאت ، قאل«  3

 .»و لכن یجאز علیه بאلسیف
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אگر قאتل  یر رא ممכن دאنسته و مثله כردن رא حتیجوאز قتل بא שمש عهیدر وسאئل אلש یحر عאمل
، )737-736/مفیـد (خ مفیـد در אلمقنعـه   שـی ).  9/95،یر عאملح(د אن رفتهینپذن نموده بאשد یچن

بـن  א(و אبن אدریـس در سـرאئر   ) 401/אلتنقیح אلرאئع/ אضل مقدאدف(فאضل مقدאد در אلتنقیح אلرאئع 
  .אند שهیאندنیز بر ھمین ) 325/אدریس
متعאرف שرط ممאثلت در אبزאر و כیفیאت  ز بא تאכید بر بھره گیری אز وسאیلین یرאزیש اهللاةیא

  ). 296/یرאزیש(د אن نمودهع אجمא ین مسאله אدعאیجنאیت رא منتفی دאنسته و بر א
مخאلفאن مثلـه   یگر؛ אز سوید یلیرא به عنوאن دل) ص(אمبر אכرم یאز پ یتیשאن روאیھمچنین א 

  :אند نمودهכردن مطرح 
ن حتـی مثلـه כـرد   ) ص(אمبر یـ بر אسאس אین روאیـت پ » .אכم و אلمثله و لو بאلכلب אلعقوریא«

  .אند نمودهسگ درنده رא نیز نھی 
در  ینـ یمـאم خم ، א)138ی  ، مسـאله 2/162ویی،خـ (مله אلمنھאج تכ یدر مبאن ییت אهللا خویא
و אیه אهللا سید علی طبאطبאیی در ریאض אلمسאئل ) 11، مسאله ی 2/482مینی،خ( 1لهیر אلوسیتحر

שمשـیر   ی لهیوسـ معتقد به אجرאی قصـאص بـه   ز نی)  338و  337/ بאطبאیی، ریאض אلمسאئلط(
  .אند دאنستهبوده و مثله כردن رא ممنوع 

ـ فـر و جنא یאت כیـ فیשـرط ممאثلـت در כ  ه یאمאم یست כه مשھور فقھאبنאبرאین روשن א  ت ی
رא مردود دאنسته و قلمروی אین שرط رא به پیروی אز אثر جنאیـت، یعنـی אزھـאق نفـس      یאرتכאب
 یخروج نفس جאن »رقتفאء אאثא«א یو  »هص אثرق«ز گر مرאد אیبه عبאرت د .دאن نمودهمحدود  یجאن

אت یـ فیدر כ یبرאبـر  یبـه معنـא   توאن ینمممאثلت رא ؛ لذא אست یت ویجنא ی جهینتت אز یبه تبع
  . دאنست یت אرتכאبیفر مورد حכم بא جنאیכ

אجرאی قصאص، فقھאی אمאمیه بر אیـن مھـم    ی وهیשאز سوی دیگر در כنאر عدم موضوعیت  
 رא ین میـزאن رنـج אور  یכه כمتـر ه وین שیכوتریכه אزم אست سلب حیאت به ن אند نمودهتאכید 

چرא כـه بـא توجـه بـه تعبیـر אرאئـه گردیـده אز        . بאשد؛ صورت گیردی مجرم به ھمرאه دאשته برא
ص د فقھא بر אجرאی قصـא یتאכ .تאزھאق نفس אوس صرفאً یقلمروی שرط ممאثلت، אستحقאق جאن

م در یאبین روست כه درین نכته אز אیت אیאھم. ن جھت אستیز به ھمیر و قطع گردن نیبא שمש
 یزאن כمتـر یسر گردد כه میم یبه طرق یאبیدست ،ین علمینو یھא שرفتیپא כه ھمگאم ب یصورت

                                                 
و لو כאنت جنאیه بغیر ذلכ כאلغرق و אلحرق و אلرضخ بאلحجאره و א یجوز ... وא یقتص אא بאلسیف و نحو... «  .1

 »...אلتمثیل به 
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چنـین   بھـره بـردن אز   ؛مجـرم بـه ھمـرאه دאשـته بאשـد      یفر بـرא یכ یאن אجرאیאز رنج رא در جر
ـ ز بـر א یـ معאصر ن یאز فقھא یשאید אز ھمین روست כه برخ. ز مجאز خوאھد بودین ییھא وهیש ن ی

כ گلولـه و  یשـل  ،تهیسیچون אلכتر ییھא وهیשقصאص رא بא אستفאده אز  ید نموده و אجرאیمھم تאכ
  ).  11، مسאله ی 2/482مینی،خ(د אن دאنستهسور یم... 

 ،یدر فقـه حنفـ  . ده אسـت یאرאئه گرد یمتفאوت یدگאه ھאین بאره دیز در אیאھل سنت ن در فقه
بא אین وجود در مذھب مאلכی برאبری در ). 245/لכ אلعلمאم(ت سیر روא نیقصאص جز به שمש

 ینیـز معتقـد بـه אجـرא     یשـאفع ). 390/אبن قدאمـه (ت אجرאی قصאص שرط گردیده אس ی وهیש
אنگאه כه : دیאفزא یموی در אدאمه  .تت صورت یאفته אسیכه جنא بאשد یم یقیقصאص אز ھمאن طر

ن بھره یשیپ ی وهیשאز  توאن ینمگر ید ،نخست موجب אزھאق نفس جאنی نگردید ی وهیשאجرאی 
  ).62/אفعیש(د د گردن אو رא قطع نمویبא صرفאًبرده و 

چـون   یه قصـאص رא بـא אبـزאر   یـ אمאم یت אز مשـھور فقھـא  یـ ز بـه تبع یحقوقدאنאن ن یبرخ 
رא بـه ھمـرאه خوאھـد     یزאن رنـج אور یـ ن میمجאز دאنسته כه כمتره כ گلولیא שلیته و یسیאلכتر
  ). 191/رجیگ(ت دאש

  
  دستاوردهای حاصله از مباحث پيشين -٤

אستنبאط نمود כه אز نگאه فقھـאی אمאمیـه در    توאن یممقدمאت و مبאحث گذשته  ی مجموعهאز 
وجـود نـدאرد و    یت אرتכـאب یفر مورد حכم بא جنאیכت אیفیبه ممאثلت در כ یאزیقصאص قאتل ن

 یحכـم یعنـی אزھـאق نفـس جـאن     فر مورد یت بא כیدر אثر جنא یمقصود אز שرط ممאثلت، برאبر
ر כـه دאلـت بـر    یه در אجرאی כیفر بر אستفאده אز שمשـ یאمאم یאز یכ سو مשھور فقھא. بאשد یم

 یھـא  وهیאز دیگر سو پذیرفتن שـ . אند نمودهرא دאرد تאכید  ھא وهیשن یقصאص جאنی بא כم رنج تر
ـ طرכه نسبت به قصـאص אز  ... כ گلوله و ینی אز אجرאی قصאص مאنند שلینو ر رنـج  یق שمשـ ی

ـ مא رא بـه א ، معאصر یفقھא یبرخ یאوری כمتری رא به ھمرאه دאرند، אز سو שـه رھنمـون   ین אندی
ـ אن אیـ ت ندאשته و אنچـه אز ب یقصאص موضوع یאجرא ی وهیשכه  سאزد یم مقصـود   ھـא  وهیשـ ن ی

. بאשـد  یمـ قصאص  یאن אجرאیدر جر ین رنج به جאنیوאرد אوردن כمتر ؛ه بوده אستیאمאم یفقھא
 یوه ھـא ینسبت به שـ  ین כه حتینو ییھא وهیשدریאفت כه در صورت وجود  توאن یمدر نتیجه 

  . بود مجאز خوאھد ھא وهیשن یرא به ھمرאه دאرند؛ بھره بردن אز א یכمتر ین رنج אوریשیپ
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تאכیـد  . بא موضوع پژوھש پردאخت ھא אنبه بررسی אرتبאط  ستیبא یمپس אز بیאن אین نتאیج 
بر بررسی قلمروی שرط ممאثلت אز אن روست כه در صورت پذیرש دیـدگאه معتقـد بـه قـول     

به שیوه אی قصאص  توאن یمممאثلت در שیوه و כیفیت جنאیت بא כیفر مورد حכم، جאنی رא تنھא 
بنאبرאین در אین حאلـت بھـره بـردن אز    . نمود כه خود אز אن طریق مرتכب جنאیت گردیده אست

لیכن نظر بـه אنچـه   . و אز جمله قصאص אز طریق אھدאی عضو نאممכن خوאھد بود ھא وهیשدیگر 
אجرא در قصאص نفس دאرאی موضوعیت نبوده و مשھور فقھאی אمאمیه نیـز   ی وهیשپیשترگذשت 

אجـرאی כیفـر بـא جنאیـت      ی وهیשـ بنאبرאین نאگزیر אز ممאثلـت در  . אند رفتهینپذدیدگאه پیשین رא 
چرא כه . אجرא نیست ی وهیשمفھوم אین אستدאل لجאم گسیختگی در ن لیכ .אرتכאبی نخوאھیم بود

 ی وهیשـ بنـאبرאین در אن صـورت כـه    . אند نمودهرא نیز معین א אجر ی وهیש ی ضאبطهفقھאی אمאمیه 
بھره بـردن אز אیـن روש در جریـאن אجـرאی     د אرאئه گردیده منطبق بאש ی ضאبطهאھدאی عضو بא 

مשھور فقیھאن  ی שهیאندאجرא در  ی ضאبطهبא توجه به אنכه . כیفر قصאص نفس مجאز خوאھد بود
 توאن یم، به نظر بאשد یمدر אجرאی כیفر قصאص نفس  ھא وهیשرنج ترین  אز כمאمאمیه بھره بردن 

ن שیوه نخست جאنی رא در אتאق عمـل  چرא כه در אی. قصאص رא אز طریق אھدאی عضو אنجאم دאد
. بیھوש نموده و אنگאه بא خאرج نمودن אعضאی אصلی بدن وی به حیאت אو خאتمـه خوאھنـد دאد  

نه تنھא در قلمروی אصل ممאثلت قـرאر   )سزھאق نفא(حאصله در بھره بردن אز אین שیوه  ی جهینت
אز بیھوשی כمترین میـزאن   خوאھد گرفت؛ بلכه پر وאضح אست כه در אین روש به دلیل אستفאده

  . رنج به جאنی وאرد خوאھد אمد
در אستفتאئאتی כه אز برخی فقھאی معאصر صورت گرفته، אصل مسـאله ی قصـאص אز طریـق    

در عین حאل אستفتאئאت مـذכور حـאوی مسـאله אی    . אھدאی عضو مورد پذیرש قرאر گرفته אست
 .خوאھد بود دیگر مא در אین زمینه سؤאאتمھم ھستند כه پאسخی برאی 

  :ده אست یمذכور به عمل אمده پאسخ زیر مطرح گرد یمשترכ כه אز فقھא یدر پرسש
א یא ،بאשد یوند خود رאضیאعضא و جوאرح قאبل پ ینאنچه محכوم به قصאص نفس به אھدאچ«

» ؟אو אز جمله قلب אجرא نمود یق بردאשتن אعضא و جوאرح دאخلیحכم قصאص رא אز طر توאن یم
  )مد یאیت אولیت و عدم رضאیرضאא دو فرض ب(

حכـم   یدر אجرא یכه منجر به مرگ אھدא כننده نשود אخאل یعضو در صورت یאھدא«: پאسخ
. ینـد فא نمאیحق قصאص خود رא אست توאنند یمدم  یאیאول ،و پس אز אھدא אورد ینمقصאص بوجود 

» .یسـت ن زیدم جـא  یאیت אولیجز بא رضא ،ه گرددیعل یכه منجر به مرگ مجن یعضو یאمא אھدא
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  .1)هقضאیی ی قوهپאیگאه אینترنتی مرכز تحقیقאت حقوقی : ه نقل אزب(
ـ א ،ن بـه قصـאص  یر مورد محכومد«در جوאب به אین پرسש כه  ـ  یא قאضـ ی א حـאכم שـرع   ی

نجـאت   یعضـو بـرא   یفر محכوم رא موכول بـه אھـدא  یدم כ یאیت אولیدر صورت رضא توאند یم
  » ؟ن به قصאص عضو چطوریدر مورد محכوم ؟دیא مرگ نمאی یمאریمسلمאنאن אز ب

  :زیر אرאیه שده אست یھא پאسخ
  ». ز אستیא אذن حאכم שرع جאب«:  یمظאھر اهللات یא
ـ . אو یت محכوم و ندאשتن ضرر مھـم بـرא  یر صورت رضאد«:  یرאزیمכאرم ש اهللات یא  یول
  ». دאשته بאשد ید אنعכאس بد خאرجینبא

 یجאن دم و یت ولیعضو موכول به رضא یق אھدאیطر ر بאب قصאص אزد«:  یصאنع اهللات یא
  .)هقضאیی ی قوهپאیگאه אینترنتی مرכز تحقیقאت حقوقی : ه نقل אزب(». אست

 ی مـذכور در بـאره   یאسـت כـه אسـتفتא    ین نכته אلزאمـ یفوق توجه به א یھא دگאهید در بאب
ـ כـه در ذ  یپرسשـ . عضو صورت گرفته אسـت  یאھدא ی وهیשאن به  یقصאص نفس و אجرא ل ی

» ؟ن بـه قصـאص عضـو چطـور    یر مـورد محכـوم  د«: نכه یبر א یمبن ،ده אستیאستفتא مطرح گرد
  .ن مھم دאردیدאلت بر ھم صرאحتאً

قصאص אز  ی אصل مسאله ،مذכور یאین אست כه فقھא دیא یمفوق به نظر  یھא پאسخאنچه אز  
 چنאن. אند ی دم نمودهאیت אولیאن رא موכول به رضא یرفته؛ و אلبته אجرאیعضو رא پذ یق אھدאیطر
قصאص نمودی אز یכ سیאست כیفری متعאلی אست כه در قلمروی אن نقـש   ؛שتر گذשتیپ כه

אز אجـرאی כیفـر ھمچـون     ییھـא  وهیשـ بא پـذیرש  . بאשد یمبزه دیده אز אھمیتی بسزא برخوردאر 
ه אولیאی دم در אیـن مقولـه אز   قصאص אز طریق אھدאی عضو بא אین پرسש موאجه خوאھیم שد כ

چه جאیگאھی برخوردאرند؟ אیא در אجرאی כیفر قصאص نفس بא بھـره بـردن אز אیـن שـیوه אخـذ      
رضאیت אز אولیאی دم אلزאمی אست؟ در אستفتאئאت مذכور نیز در אین خصوص אظھאر نظـر שـده   

مورد بررسـی  אز ھمین جھت שאیسته אست تא אین مقوله رא نیز در تכمیل مبאحث گذשته . אست
אجـرא   ی وهیשـ אز بررسی مبאحث مطروحه در خصوص قلمروی שرط ممאثلت و نیز . قرאر دھیم

دم در قصـאص   یאیـ אر אولیـ دریאفت כه אنچه אز אن به عنـوאن אخت  توאن یمدر כیفر قصאص نفس 
ـ שאن در درخوאست אجرא یאر אی؛ ھمאنא אختگردد یمאد ی یجאن و  ،قصـאص אسـت   یא عـدم אجـرא  ی

                                                 
تאی مذכور אز כمیسیون אستفتאئאت مرכز تحقیقאت حقوقی قوه ی قضאییه صورت گرفته  אست כه متשـכل  אستف .1

 .بאשد אز فقھאی مورد אعتمאد אین قوه می
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 ی وهیשگر یبه عبאرت د. قصאص نخوאھند دאשت یאجرא ی وهیשدن یאری در برگزیאختم אولیאی د
د بر אسאس אن عمل یر بאیفقھא مطرح שده و نאگز یدگאه ھאیسنت و د ،قصאص در כتאب یאجرא
ـ درخوאست אجرא  ی محدودهدر  صرفאًدم  یאیאر אولیאختن بنאبرאی. نمود قصـאص   یא عـدم אجـرא  ی
مطروحه بـא حـאכم שـرع     ضوאبطאجرא بא لحאظ نمودن  ی وهیשده אست و برگزیدن یف گردیتعر

  . خوאھد بود
ـ د ،قصـאص  ی وאژه یلغـو  یعאوه بر אنכه تدقیق در معنא ـ نمא یمـ دگאه فـوق رא تאییـد   ی ؛ دی

 یت جسـمאن یـ ت قتل، تمאمیدر אثر وقوع جنא توאن ینمכه  אند כردهد ین نכته تאכیز بر אیאت نیروא
لند در אستیفאی قصאص عمل یبه ھر صورت כه مאن دم دאنست، تא אیשא یאیאر אولیقאتل رא در אخت

אر در قصـאص  یـ دم אخت یאینכه אگر چه אولیبر א یمبن) ع(ت مطروحه אز אمאم صאدق یروא. ندینمא
 ی مثאبـه ست כه قאتل بـه  یאر به אن אندאزه نین אختیכن אیل ؛گردد یموאگذאر  ھא אندאשته و قאتل به 

نـد، بـه صـرאحت    یبرخـورد نمא  یوه بא ویدم قرאر گرفته تא به ھر ש یאیدر دستאن אول یچه אیبאز
ر אختیאر אولیאی دم رھـא  د«، به معنی »هعبث بیترכ یو لכن א ... «  .ددگאه دאرین دیدאلت بر ھم

אز  یتـ یبه روא توאن یمن بאب یدر ھم» .אبزאری بא אو رفتאر نمאیند ی مثאبهتא به عبث و به  گردد ینم
  1.אند فرمودهכو כשتن سفאرש یכو قصאص כردن و نیز אשאره نمود כه به نین) ص(אمبر אכرم یپ

به אین مھم نیز אשאره نمود כه بر אسאس مقررאت فقھـی و   ستیبא یممبאحث پیשین  در כنאر
فـس،  حقوقی אین אختیאر به אولیאی دم אعطא گردیده אست כه پس אز صدور حכم بـه قصـאص ن  

אختیـאر و یـא عـدم     ی مقولهخود כیفر قصאص رא אجرא نمאیند אمא אین אختیאر אولیאی دم رא بאید אز 
  .אجرא تفכیכ نمود ی وهیשאختیאر אیשאن در برگزیدن 

عאوه بر אنچه مطرح گردید ممכن אست بא پرسשی دیگر موאجه گردیم כـه אیـא در אجـرאی    
  אلزאمی אست؟قصאص نفس به אین שیوه אخذ رضאیت אز جאنی 

כن نظـر  یل ،ستیدم ن یאیت אولیبه رضא یאزیש گفته نیل پیدא بنא برن حאلت אگر چه یدر א
 یبـدن جـאن   یخـאرج نمـودن אعضـא    ،قصـאص  یوه در אجـرא ین שـ ینכه مقصود אز אعمאل אیبه א
  .وه אخذ گرددین שیא یدر אجرא یت ویאزم אست تא رضא ؛بאשد یم

 ف،ق כשـتن صـر  یقصאص אز طر ،כه ھدفت در אن صور. ن כאم نھفته אستیظرאفتی در א
چ یھـ  یبه אعتقـאد مـא جـאن    )دنכه مقصود بردאשتن אعضא بאשیدون אب(ھوש כردن بאשد یپس אز ب

                                                 
 .אز ھمین پژوھש 3برאی بررسی تفصیلی روאیאت رجوع نمאیید به بخש  1
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 ؛ل אن بـه כـرאت گذשـت   یچرא כه بر אسאس אنچه تفصـ . وه ندאردین שیدر مخאلفت بא א یאریאخت
 یאیـ نه אول ،אجرא ی وهیשن یو در א אبدی یمصورت  ھא وهیש نیتر אسאنن و یقصאص به כم رنج تر

אست כه  یכن فرض مطروحه در خصوص حאلتیل. نخوאھند دאשت یאریچ אختیھ یدم و نه جאن
ن یمد نظر بوده و א )یعضא و جوאرح وא(ز یقאتل ن یت جسمאنی، تمאم)صصאق(عאوه بر כשتن 

ھمین دلیل نسـبت بـه   به . بאשد یمت و قلمروی אصل ممאثله یمسאله אمری فرאتر אز حفظ אثر جنא
  1.אست یאلزאم یאز جאنت یאده אز ممאثلت، אخذ رضאیز

ت یگفـت כـه بـه علـت موضـوع      توאن یم یכ نگאه כلیپس אز گذאر אز مبאحث مذכور، در 
ن یو כم رنج تـر  نیتر אسאن یمא بر אجرא یفقھ ید مبאنیز تאכیقصאص و ن یאجرא ی وهیשندאשتن 

د כـه  یز بحث گردین بאره نین در אیھمچن. بאשد یمعضو مجאز  یق אھدאیقصאص אز طر ،ھא وهیש
ولـی  . دم نیسـت  یאیـ ت אز אولینیאز به אخذ رضא ،عضو یق אھدאیכیفر قصאص אز طر یدر אجرא
  . وه אزم אستین שیدر بھره بردن אز א یت אز جאنیאخذ رضא
ـ כـه א  رسد یمبه نظر  ین خصوص پאسخ به پرسשی دیگر ضروریدر א عضـو  א مאبـه אزאی  ی

ـ یא؟ پردאخت گردد ید به بאزمאندگאن جאنیبردאשته שده بא عضـو אز   ی رنـده یگכـه   ین فرضـ یא ب
  وجود دאرد؟   یدم بאשد تفאوت یאیر אز אولیرنده غیכه گ یدم بوده و فرض یאیאول

مطـرح   یست כـه بـه تبـع موضـوع אصـل     یمسאئل مستحدثه א ی گسترهز در یفوق ن سؤאאت
ـ א یمـ به نظـر  . אرאئه نשده אست یدگאھین بאره دیز در אیو تאכنون ن گردد یم بـرאی پאسـخ بـه     دی

نכـه مقصـود אز אصـل    ینظر بـه א . שین بھره بردیپ یھא אستدאلאز  توאن یمز یمذכور ن یھא پرسש
مسـتحق אن   یאنچه جאن ،ت אوستیت אز אثر جنאیبه تبع یخروج نفس جאن ،ممאثلت در قصאص

ـ ز یبدن אو אثـر  یبوده و بردאשتن אعضא یخروج نفس و صرفאًאست  אت אصـل  یאده بـر مقتضـ  ی
 یאلزאمـ  یت אز جـאن یאدت אخذ رضאین زین שאید بتوאن گفت כه نسبت به אیبنאبرא. ممאثلت אست

אر رא دאرאسـت כـه مאبـه אزאی عضـو     یـ ن אختیאده محق بوده و אین زینسبت به א یجאن؛ لذא אست
 یعضو به بאزمאندگאن جـאن  ی رندهیگ یمאبه אزא אز سون حאلت یدر א. دیبردאשته שده رא طلب نمא

عضـو אز   ی رنـده یگכه  כند ینم یتفאوت אصوאً ،در صورت قبول چنین فرضی. گردد یمپردאخت 
نسـبت بـه    یאریـ ز אختیـ دم ن یאیچرא כه در ھر حאل אول. שאن بאשدیر אز אیא غیدم بوده و  یאیאول

مـאزאد بـر אسـتحقאق     یعضو بردאשته שده כه אثر ید مאبه אزאیقאتل ندאשته و بא یت جسمאنیتمאم

                                                 
 .335/و تبریزیאن 139/صאنعی: برאی مשאھده ی نظرאت دیگر در אین خصوص رجوع שود به .1
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  .ندیשאن אست رא پردאخت نمאیא
ی אھدאی عضو אز لحאظ فقھـی و   نیز אשאره نمود כه אمروزه مسאله در پאیאن بאید به אین نכته 

. نـد ینمא یمـ حقوقی مورد تאیید بوده و سאلیאنه אفرאد بسیאری אعضאی خود رא به نیאزمنـدאن אھـدא   
ی אھدא و אلبته قصאص אز طریق אھدא رא כه بـא رضـאیت جـאنی صـورت      د אین مسאلهبنאبرאین نبאی

  .بא مثله כردن وی یכسאن دאنست ردیگ یم
  

  حقوق موضوعه و مساله ی قصاص از طريق اهدای عضو -٥
گذאر אسאمی در خصـوص قصـאص אز طریـق אھـدאی      پیש אز אنכه به بررسی دیدگאه قאنون

حכـم   تـوאن  ینمـ ه بر אین مھم تאכید ورزید כـه در حقـوق موضـوع    ستیبא یمعضو بپردאزیم، 
. دلیلی بر عدم אمכאن دאنست توאن ینمאز طرفی عدم تصریح رא . صریحی در אین خصوص یאفت

אنتظאر دאשـت   توאن ینمو ) 530، אتوزیאنכ(حقوقی אست  ی قאعده שאنچرא כه אز سویی כلیت، 
ر قلمروی مقـررאت שـכلی   כه قאنونگذאر در وضع قوאعد אز אین خصیصه عدول نموده و حتی د

حقـوقی   ی قאعـده به אعتقـאد مـא   . ھאی אجرאی כیفر نیز به تصریح جزئیאت بپردאزد ھمچون שیوه
یכ حقوقدאن אست כه  ی שهیאندبدون تردید مبین یכ ظرفیت بאلقوه خوאھد بود و אین ظرאفت 

אز دیگر سو نیز بאیـد توجـه نمـود כـه بھـره      . ن ظرفیت بאلقوه رא به فعلیت مبدل خوאھد כردאی
گیری אز אین שیوه در אجرאی כیفر قصאص نفس در שمאر مسאئل نوینی אست כه بـه تـאزگی در   

در گذשـته אمכـאن پـیש بینـی چنـین       عمـאً و ه محאفل فقھی و حقوقی مورد توجه قرאر گرفتـ 
گذאرאن نیز به حכم אنسאن بودن خـویש ھمـوאره در حصـאر     قאنون. אست تحوאتی میسور نبوده

بنאبرאین אنتظـאر پـیש بینـی כאمـل אینـده אز یـכ       . بשری محصورند یھא ینאتوאنو  ھא تیمحدود
در سطور אتی در پی طرح אین موضوع ھسـتیم כـه نـه    . جא خوאھد بود نא به یقאنونگذאر אنتظאر

، بلכـه  שود ینمتאی قصאص אز طریق אھدאی عضو مשאھده تنھא در قאنون موضوعه منعی در رאس
  . گردد یمאز כلیאت موجود در قאنون جوאز אعمאل אین שیوه نیز אستنبאط 

  .ن زمینه به ذכر دو مقرره אכتفא نموده אستیقאنونگذאر אسאمی در א
ر برنده כه موجب یصאص بא אلت כند و غق«:  یقאنون مجאزאت אسאم 263 ی مאدهبر אسאس 

  .»ز جرم אستیאزאر مجرم بאשد ممنوع אست و مثله אو ن
ز یتجـو  یא وهیرא منع כرده و قصאص رא به ש یممאثلت در رنج אور صرאحتאًن مאده یمنطوق א

ـ رא فـرאھم ننمא  ینموده אست כه موجبאت אزאر جאن در אیـن   یدر حقیقـت قאنونگـذאر אسـאم   . دی
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  .ه متאبعت نموده אستیאمאم یخصوص אز مשھور فقھא
אعـدאم و שـאق    ،صـلب  ،رجـم  ،قتل ،אحכאم قصאص یאجرא ی نحوه ی نאمهن ییא 14 ی مאده
  :دאرد یمאن ینگونه بیא 263 ی مאدهح یدر تשر 4/9/1382مصوب 

ـ دאر و  ی چوبـه ز به یقتل و אعدאم ممכن אست به صورت حلق אو ،قصאص نفس یجرאא« א ی
صـאدر   یص قאضـ یگـر بـه تשـخ   ینحـو د א به یته و یسیא אتصאل אلכترین و یאتש ی אسلحهכ یשل

  .ردیאنجאم گ یرא ی כننده
قصאص نفس و قتل  ،אعدאم تیفیو ככه در حכم صאدره نسبت به نحوه  یدر صورت: تبصره 

  .»שود یمده یمقرر نשده بאשد محכوم به دאر כש یب خאصیترت
 یאسـאم گـذאر   قאنون یאز سو یممאثلت در رنج אور دیא یمگونه כه אز منطوق مאده بر  ھمאن

در  یلـ یبه صورت تمثه قصאص כ یאجرא یھא وهیچرא כه ש. رש قرאر نگرفته אستیز مورد پذین
ه مجـرم بـه ھمـرא    یرא بـرא  یزאن رنج אورین میھستند כه כمتر ییھא روש ،ن مאده אمده אستیא

כـه   سـאزد  یمـ שه رھنمـون  ین אندیبودن موאرد ذכر שده مא رא به א یلینכه تمثیא مضאفאً بر. دאرند
نده بـه دنبـאل   یبوده כه در א ییھא وهیשگر یت שنאختن دیبه رسم ین مقرره در پیگذאر در א قאنون

 یرא بـرא  یزאن رنـج אور یـ ن میכه כمتر ییھא وهیש. ممכن خوאھد بود ین علمینو یھא שرفتیپ
بـه طـور ضـمنی جـوאز بھـره بـردن אز        تـوאن  یمـ ن مقـرره  یאز א. دאשتد مجرم به ھمرאه خوאھ

  . رא אستنبאط نمودو عض یق אھدאیچون قصאص אز طر ییھא وهیש
در جریאن אجرאی כیفر قصאص  ھא وهیש نیאز אאلبته ھیچ گאه نبאید تصور نمود כه بھره بردن  

قصـאص در حقیقـت، نمـودی אز یـכ     . بאשـد  یمـ نفس، در تعאرض بא فلسفه و منطق قصـאص  
گذאردن در مسیر אجرאی אن در وאقـع  כه نظאم عدאلت כیفری بא قدم ت سیאست جنאیی مترقی אس

אنگـאه כـه در جریـאن אجـرאی      .تدر رאستאی تضمین حیאت خصوصی و אجتمאعی گאم نھאده אس
به אجرא گذאرده שده و  تمאمאًכیفر قصאص نفس، حیאت אز جאنی سلب گردد، عدאلت در אین بאره 

  . منطق قصאص نیز محقق گردیده אست
  

  در اجرای قصاص نفس مزايای بهره گيری از اين شيوه -٦
چرא . رא برשمرد یאریبس یھא تیمز توאن یموه ین שیقصאص بא بھره گرفتن אز א یאجرא یبرא

אرאمـש   ینـوع  ،قصאص نفس یאجرא یھא وهیگر שیسه بא دیכمتر در مقא یכه عאوه بر رنج אور
محכـوم بـه   . ن به قصאص به ھمرאه خوאھـد دאשـت  یمحכوم یز برאینא خאطر ر یو تשف یمعنو
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ـ گردم אز حق حیאت محـرو  یאرتכאب جنאیت قتل عمد ی جهینتכه در  یقصאص ده و مכאفـאت  ی
 ،وهین שیقصאص بא توسل به א یت به אجرאیبא رضא ،ندیب یمש یخو یש رویز در پیرא ن یאخرو

 ،گـردد  یمـ و عـذאب  ج قصאص، متحمل رن یאجرא یوه ھאیگر שیאز د یتر نאزلزאن ینه تنھא به م
خود به אرمغאن אورده و در عین حـאل אز پـאدאש    ین حאلت برאیدر אز یرא ن یمعنو یبلכه אرאمש

  .خوאھد گردید مند بھرهאخروی عمل خویש نیز 
در . אقتصאدی אجرאی כیفر אز אیـن طریـق نیـز غאفـل گردیـد      رאتیتאثعאوه بر אین نبאید אز  

صאدی خـאنوאده  بسیאری موאرد و به خصوص در אن ھنگאم כه جאنی نقשی ویژه رא در حیאت אقت
؛ אجرאی כیفر قصאص نفس؛ موجبאت אخـتאل در אیـن حیـאت אقتصـאدی رא فـرאھم      دینمא یمאیفא 

אھدאی عضو و نیز پردאخت مאبه אزאی אعضאی אھدאیی  ی وهیשلכن بא بھره گیری אز . خوאھد אورد
جאنی در حقیقت در مسیر مرتفع نمودن بخשی אز אیـن مשـכאت אقتصـאدی گـאم      ی خאنوאدهبه 
  .میא ردאשتهب

برخوردאر خوאھـد   یقאبل توجھ یאیאز مزאز یאجتمאع رא نر مذכو ی وهیשھمچنین אستفאده אز  
ـ در یچرא כه در حאل حאضر تعدאد אعضـא . نمود  یپאسـخگو  ،عضـو  یאز دאوطلبـאن אھـدא   یאفتی

  . بאשد ینمאفت عضو یאن دریאزمندאن و متقאضین یھא درخوאست
 ھـא  سאل ،صورت گرفت -ه بود یوند قرنیכه پ -رאن یدر אوند عضو ین پیאز אن زمאن כه نخست

 یھـא  אفـق ... כبـد و   ،مغز אستخوאن ،قلب ،هیوند כلیو در حאل حאضر بא پ) 1314אل س( گذرد یم
ـ بא א).  212/بאسیع(ت گשوده שده אس אند ندאשتهبه حیאت  یدیכه אم یدر مقאبل כسאن ینینو ن ی

جـאن   ،אفت نשدن عضویل یبه دل ،وندیمאرאن در אنتظאر پیدرصد אز ب 25אنه در حدود یوجود سאل
 یوه در אجـرא ین שیאفت כه توسل به אیدر توאن یمن یبنאبرא. )نمאھ(د دھن یمخویש رא אز دست 

بلכـه بـא    ،محכومאن به قصאص نفس بوده یقאبل توجه برא ییאینه تنھא وאجد مزא ،قصאص نفس
نجאت جאن بیمـאرאنی כـه رאه دیگـری بـرאی      یمھم در رאستא یگאم توאن یموه ین שیتمسכ به א

  . ز بردאשتیوجود ندאرد ن ھא אندرمאن 
 

  جهينت -٧
قلمـروی  ن دریאفت כه در نگـאه אیשـא   توאن یمپس אز نگرשی بر אرאی مשھور فقھאی אمאمیه 

שرط ممאثلت به عنوאن שرط بنیאدین אجرאی قصאص تنھא محدود به پیروی אز אثر جنאیت بوده و 
אز . بאשد ینمאجرאی כیفر שرط  ی وهیשدر אجرאی قصאص ممאثلت در כیفیت جنאیت אرتכאبی و 
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אجـرאی قصـאص دאرאی    ی وهیשـ כـه   אنـد  שـه یאندسوی دیگر نیز مשھور فقھאی אمאمیه بـر אیـن   
در عین حאل אز نگאه אیשאن אین عدم موضوعیت ھیچ گאه به معنـאی لجـאم   . بאשد ینمموضوعیت 

אجرאی כیفر قصאص نخوאھد بـود؛ چـرא כـه אز دیـدگאه مשـھور אمאمیـه؛        ی وهیשگسیختگی در 
  . ھאست وهیש نیتر אسאنאجرאی כیفر قصאص؛ بھره بردن אز כم رنج ترین و  ی ضאبطه

دریאفت כه אمכאن אجرאی قصאص نفس بא بھـره گیـری אز    توאن یمبא توجه به אنچه گذשت؛ 
حאصل در بھره گیری אز אیـن   ی جهینتچرא כه אز سویی . אھدאی عضو ممכن خوאھد بود ی وهیש

دאخل در قلمروی שرط ممאثلت بوده و אز سوی دیگر نیز به علت بیھوש  )سزھאق نفא(روש 
. گـردد  یمـ ن رنـج بـر אو تحمیـل    نمودن جאنی در אجرאی قصאص به אین שـیوه؛ כمتـرین میـزא   

نیאز  ،عضو یق אھدאیכیفر قصאص אز طر یھمچنین بאید بر אین مھم نیز تאכید ورزید כه در אجرא
 ی مقولـه دم در  یאیـ אر אولیـ چه بـא عنـوאن אخت   چرא כه אن ،بאשد ینمدم  یאیت אز אولیبه אخذ رضא

ـ שאن در درخوאست אجـرא  یאر אیقت אختیقصאص مقصود אست؛ در حق قصـאص   یعـدم אجـرא  א ی
אخـذ  د بـא אیـن وجـو   . قאتل دאنسـت  یجسمאن تیبر تمאمدم رא مستولی  یאیאول توאن ینمאست و 
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