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  مطالعات حقوقي مجله 
  )شناسي نامه حقوق جزا و جرم ويژه(، 1390پاييز و زمستان ، دوم، شماره سومدوره 

  
 
  

  قصاص عضو و لزوم همانندي اعضا
  

  ∗∗رو صديقه گلستان            ∗اكبر احمدپور
  

  چكيده        
قصاص مجازاتي است كه از ديرباز در جامعـه بشـري وجـود داشـته و     

  در قانون مجازات اسالمي. انندي جرم و مجازات استويژگي برجسته آن هم
نيز اگر كسي به جان يا عضو ديگـري آسـيب برسـاند، حكـم بـه قصـاص او       

ترين شرايط قصاص عضـو كـه علمـا در بـاره آن اتفـاق       يكي از مهم. شود مي
بـر ايـن اسـاس    . دارند، همانندي عضو آسيب ديده مجني عليه و جاني اسـت 

امـا  . گـردد  يگري را جدا سازد محكوم به قصاص ميزماني كه انسان، دست د
اگر جاني، دستي براي اجراي مجازات نداشته باشـد چـه بايـد كـرد؟ فقهـاي      

مشـهور آنـان ويژگـي هماننـدي را ناديـده      : اماميه در اين باره اختالف دارنـد 
انگاشته و حكم به قطع پاي جاني در برابـر دسـت مجنـي عليـه نمـوده و در      

. انـد  حكـم بـه سـقوط قصـاص و تبـديل آن بـه ديـه داده        مقابل، گروهي نيز
شرط تسـاوي   قانون مجازات اسالمي 275در ماده  قانونگذار جمهوري اسالمي

در محل را الزم دانسته و در تبصره اين ماده نيـز بـه پيـروي از مشـهور فقهـا      
  .حكم به قطع پاي جاني در برابر دست مجني عليه داده است

سي قصاص عضو و شـرط هماننـدي عضـو در    در اين مقاله پس از برر
از . آن، مسأله قطع پا در برابر دست مورد كنكـاش فقهـي قـرار گرفتـه اسـت     

بررسي داليل موافقان و مخالفان، با توجه به اين كه تنها دليل موافقان، روايتي 
                                                            

  )نويسنده مسئول( دانشگاه فردوسي مشهد  فقه و حقوق اسالمي  استاديار ∗
  golestanroo4722@yahoo.com دانشگاه فردوسي مشهد،  كارشناس ارشد فقه و حقوق اسالمي  ∗∗
www.SID.ir 14/10/1390: تاريخ پذيرش                           13/2/1390: تاريخ دريافت     
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  )شناسي نامه حقوق جزا و جرم ويژه( 1390سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان دوره  ،مطالعات حقوقيمجله 

چنين نتيجه گرفتـه شـده كـه    . رو است است كه با چالش سندي و داللي روبه
ثبات اين مدعا، نسبت به قطع پـاي جـاني در برابـر دسـت     دليل هاي آنان از ا

  . نيز نيازمند اصالح است 275مجني عليه ناتوان است و تبصره ماده 
  

  .قصاص عضو، مجازات، دست، پا :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه. 1
هايي كه در اجتماع بشري قدمتي ديرينـه داشـته و كـم وبـيش در      يكي از مجازات

از جملـه احكـام   . معمول بوده قصاص اسـت ). كم و كيف آنصرف نظر از (ميان مردم 
ويژه قصاص آن است كه، اگر جنايت كمتر از قتل صورت يابد، موضـوع آن در قلمـرو   
قصاص عضو جاي خواهد گرفت كه مهمترين و كليدي تـرين شـرايط آن، يكسـاني و    

د در ايـن صـورت اگـر جـاني فاقـ     . همانندي عضو قطع شده مجني عليه، با جاني است
گـردد، و ايـن مـورد اتفـاق      عضو همانند باشد قصاص ساقط شده و به ديه تبـديل مـي  

امـا از ايـن   ). 183: 11، ج1416و فاضل هندي، 193: 5، ج1429طوسي، (فقيهان است 
قانون عام و فراگير، يك مورد استثنا شده و شرط پيش گفته ناديده انگاشته شـده، و آن  

ت راست كسي نمايـد در حـالي كـه خـود فاقـد      جايي است كه جاني اقدام به قطع دس
دست راست است، و يا دست راست گروهي را جدا ساخته كه در اين صورت تنهـا در  

تواند دست راست خود را براي قصاص تقديم كند، امـا نسـبت    برابر يك تن از آنان مي
  . به ديگران، دستي براي قصاص نداشته و فاقد عضو همانند است

كه؛ آيا در اين فرض و فرض هاي مشابه، با  اب مطرح است آنپرسشي كه در اين ب
هاي خـود را از دسـت    جاني چگونه بايد رفتار نمود و گروهي كه به وسيله وي، دست

  توانند از حق خود استفاده نموده و مجرم را قصاص نمايند؟  داده اند، چگونه مي
  : در پاسخ به اين پرسش دو ديدگاه شكل گرفته است

فقيهان بر اين باورند كه در چنين حـالتي، پـاي جـاني در برابـر دسـت      مشهور  -1
شود، و اگر جاني فاقد دست و پـا بـود، در ايـن صـورت قصـاص       مجني عليه قطع مي

نيز اگر دست هاي گروهـي را قطـع كـرد، دسـت و     . گردد ساقط شده و به ديه تبدل مي www.SID.ir
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  قصاص عضو و لزوم همانندي اعضا

ا چهارم قطع خواهد شد ولـي  در برابر زيان ديدگان اول ت) البته با رعايت ترتيب(پايش 
: 5، ج1429طوسـي،  (جز پرداخت ديه نخواهـد داشـت   اي  نسبت به افراد بعدي، وظيفه

  ).477: 4، ج1425و محقّق حلّي، 193
در برابر ديدگاه نخست، شماري ديگر از فقيهان جاي دارند كه قصـاص پـا در    -2

ي كـه جـاني دسـتي بـراي     برابر دست را بر نتابيده و بر اين باورند كه در چنين شـرايط 
و  272: 15، ج1415شـهيدثاني،  (قصاص ندارد، ديـه جـايگزين قصـاص خواهـد شـد      

  ).190: 2، ج1428خويي، 
اي را مطـرح سـاخته و بـا اعـراض از دو      در اين ميان ابوالصالح حلبي ديدگاه تازه

از پا،  نظريه پيش گفته، نه تنها قصاص پا در برابر دست را روا دانسته بلكه اين حكم را
نسبت به انگشتان دسـت و پـا و   «: به ديگر اعضا و جوارح نيز تسرّي داده و گفته است

تـوان   نيز دندان ها، اگر جاني فاقد عضو مماثل باشد، از ديگر عضوهاي مشـابه نيـز مـي   
شود انگشـت ابهـام را در    چه مي ، چنان)389: 1403حلبي، (براي قصاص كمك گرفت 
هاي باال را در برابر پايين و پايين را در برابر بـاال،   و نيز دندان برابر سبابه و يا به عكس،

با فقدان مماثل قصاص نمود در حالي كه ديگر فقيهان، از آن رو كه اين حكـم مخـالف   
است، به همان قصاص پا در برابر دسـت بسـنده كـرده انـد و در      اصل و قواعد عمومي

  ).353: 42، ج1981 نجفي،(اند  ساير موارد عمومات را حاكم دانسته
در قصـاص  «: دارد نيز با پذيرش قول مشهور مقرر مـي  گذار جمهوري اسالمي قانون

عضو تساوي در محل معتبر است و بايد درمقابل قطع عضو طرف راست، عضو همـان  
در : تبصـره . طرف، و در مقابل طرف چپ، عضـو همـان طـرف جـاني، قصـاص شـود      

چه دست چـپ هـم    ، دست چپ او و چنانصورتي كه مجرم دست راست نداشته باشد
  ».شود نداشته باشد، پاي او قطع مي

اكنـون نكـاتي چنـد     .انـد  نگارندگان اين پژوهش به بررسي فقهي اين ماده پرداخته
  .قابل يادآوري است

  

  شرايط اجراي قصاص نفس و عضو. 2
از . براي اجراي مجازات قصاص شرايطي را معـين نمـوده اسـت    قانونگذار اسالمي www.SID.ir
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، فقدان رابطه پدر ).حريت و بندگي(برابري در دين، برابري در آزادي : توان به مله ميج
و فرزندي، برخورداري از عقل و تكليف و محترم بودن خون مجني عليه اشاره داشـت  

  ).458ـ 445: 4، ج1425محقق حلّي، (
  . اين شرايط به صورت مشترك نسبت به قصاص نفس و عضو هر دو جاري است

بر شرايط مشترك يادشده، شرايطي نيز ويژه قصـاص عضـو بـه شـرح زيـر       افزون
  : منظور گشته است

  برابري در محل. 1-2
در برابر راست و عضو چپ در ). درصورت وجود آن(بدين معني كه عضو راست 

اسـت، تـا    اين شرط مورد وفـاق علمـاي اسـالمي   . برابر عضو چپ قصاص خواهد شد
و صـاحب  ). 183: 11، ج1416(ن ادعاي اتفاق نمـوده  جايي كه فاضل هندي در مورد آ

عبارت شيخ طوسي نيـز  ). 351: 42، ج1981(جواهر آن را بدون اختالف شمرده است، 
  ).193: 5، ج1429(در اين موضوع همداستان اند  گوياي آن است كه همه فرق اسالمي

  برابري در سالمت. 2-2
شود، هر چنـد جـاني آن را    يترديدي نيست كه عضو سالم در برابر ناقص قطع نم

در مورد اين شرط نيز افـزون  . گردد ببخشد، اما عضو ناقص در برابر عضو سالم جدا مي
، صـاحب  )194: 5، ج1429(بر اتفاق و اجماع فقيهان كه مـدعاي شـيخ طوسـي اسـت     

: 42، ج1981(جواهر الكالم، هم آن را تمام شده و بدون اشكال و اختالف دانسته است 
348.(  

  برابري در اصالت و زياده. 3-2
بـا  (گاه عضو اصلي در برابر زايد و يـا زايـد در برابـر اصـلي      طبق اين شرط، هيچ
  ).634-633: 3، ج1419عالمه حلّي، (شود  قصاص نمي). اختالف موضع و محل

  
  مباني و داليل - همساني در قصاص عضو . 3

همسـاني و برابـري   شود كه در قصاص عضو رعايت  از منابع گوناگون استفاده مي
پذير نباشـد، قصـاص    ضروري است، و حتي در جايي كه اين همساني و مماثلت امكان

www.SID.irنيز برداشته خواهد شد زيرا مهمترين ركن خود را كه همان همساني است از دست داده 

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  قصاص عضو و لزوم همانندي اعضا

  .است
از اي  بر اين امر وجود دارند كه به پاره). چه با صراحت و يا ظهور(داليل بسياري 

  .گردد مي ها اشاره آن
  كتاب. 1-3

در قرآن برخي آيات به صراحت همساني در قصاص را مطرح سـاخته و شـماري   
تواند اساس و پاية اين همسـاني   نيز با اشاره از آن ياد نموده است كه هر دو نوع آن  مي

  :به شمار آيد
اَالَنـف بِـااالَنف و االُذُنَ    كَتَبنا علَيهم فيها اَنَّ النَّفس بِاالنَّفسِ و العـينَ بِـالعينِ و  :الف

صاصق رُوحالجنّ ِ ونَّ بِالسالس45:مائده(» بِااالُذُنِ و.(  
مقرر داشتيم كه جـان در مقابـل جـان، و    ). راتتو(در آن ). بني اسرائيل(ها  و برآن

چشم در مقابل چشم، و بيني در برابر بيني، و گوش در مقابل گوش، و دنـدان در برابـر   
  . باشد؛ و هر زخمي، قصاص دارد ميدندان 

اين آيه صراحت دارد در اينكه پايه اصلي قصاص، بر برابري مبتني اسـت و اينكـه   
همساني و هم طرازي را نسبت به همه اعضا بايد در نظر داشت، در غيـر ايـن صـورت    

گذشـته از آن جملـه   ). 537-536: 3طوسي، بي تا، ج(قصاص نيز از ميان خواهد رفت 
گـردد،   اي كه دارد همه اعضا و جوارح را نيز شامل مي نيز با گستره» قصاص والجروح«

  ).344: 3، ج1415طبرسي، (هايي مثل دست و پا كه در آيه نيامده است  از جمله چيز
  :آيات مقابله به مثل :ب

شماري از آيات قرآن، مقابله به مثل را تأييد نموده است كـه بـدون ترديـد شـامل     
رود، و شـايد   ت؛ زيرا قصاص يكي از مصاديق آن به شـمار مـي  قصاص نيز خواهد گش

زيـرا مـالك و معيـار در قصـاص، همـان      . ترين مصداق آن باشد ترين و برجسته روشن
در اين صورت همه آياتي كـه مقابلـه   ). 63: 2، ج 1391طباطبائي، . (مقابله به مثل است
ر اينجـا بـه دو آيـه اشـاره     داند، قصاص را نيز روا خواهد داشت كـه د  به مثل را روا مي

  : خواهد شد
و هر گاه خواستيد مجـازات  ). 126:نحل(»و ان عاقَبتُم فَعاقبوا بِمثلِ ما عوقبتُم بِه«: آ

www.SID.ir
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  . كنيد، تنها به مقداري كه به شما تعدي شده كيفر دهيد
خواهد كه اگر تصميم به تنبيـه   اين آيه بيانگر مقابله به مثل است و از مسلمانان مي

انـد بسـنده    و مجازات دشمنان خود دارند، به همان اندازه كه آنان مرتكـب جـرم شـده   
كه شأن نزول آيه نيز جنگ احد است كه مسـلمانان بعـد از    ضمن آن. نمايند و نه بيشتر

اگـر بـه آنـان    : بودند، اظهار داشتند  چه را كه مشركان بر سر شهيدان احد آورده ديدن آن
كه قرآن . هاي آنان را مثله خواهيم ساخت تا چه رسد به مرده هاي آنان دست يابيم، زنده

: 6، ج1415طبرسـي،  (آنان را از اين تصميم بازداشت و تنها مقابله به مثل را تأييد نمود 
  ).855: و مقدس اردبيلي، بي تا141-142: 20؛ فخر رازي، ج211

ـ «: ب و بـه  ). (194:بقـره (» دي علَـيكُم فَمنِ اعتَدي علَيكُم فاَعتَدوا علَيه بِمثلِ ما اعتَ
  . هر كس به شما تجاوز كرد همانند آن بر او تعدي كنيد). طور كلي

چـه   كند، البته در صـورتي كـه آن   آين آيه نيز به صراحت مقابله به مثل را تأييد مي
طوسـي، بـي   (چه متجاوز انجام داده، برابر باشد  انجام يافته، از نظر ماهيت و اندازه با آن

اين استنباط ). 63: 2، ج1391و طباطبايي،  33: 2، ج1415؛ طبرسي، 150 -151: 2ج تا،
  ).194: 1، ج1417زمخشري، (مورد پذيرش ديگر مفسران نيز هست 

چه ذكر شد بخشي از آيات در اين باب است، چرا كه ذكر همه آيات خـارج از   آن
  . وضع اين رساله است

گر همساني و هماننـدي در قصـاص را كـه    فقيهان نيز برابر همين آيات و آيات دي
چـه قرطبـي ذيـل آيـه      چنان. اند همان مقابله به مثل است، آورده و مورد تأكيد قرار داده

اين آيه اساس و پايه اصلي مماثلت و همانندي در قصـاص اسـت   : نويسد پيش گفته مي
از  قصاص آن اسـت كـه  : نويسد يا شيخ طوسي در تبيان مي). 358: 2، ج1405قرطبي، (

يا در مبسوط ). 100: 2شيخ طوسي، بي تا، ج(چه انجام داده گرفته شود  جاني همانند آن
دانـيم   ؛ ما در قصاص همسـاني را معتبـر مـي   »انا نعتبر في القصاص المماثله«: نويسد مي

  ).75: 7شيخ طوسي، بي تا، ج(
تجـاوزي  فاضل مقداد هم مقابله به مثل را در صورتي كه به اندازه بوده و تعدي و 

صــاحب جــواهر هــم ). 510-511: 2، ج1419فاضــل مقــداد، (صــورت نيافتــه باشــد 
انـد   چه را كه ياد شد آورده ديگران نيز همانند آن. قصاص، فعل المماثل است: نويسد مي www.SID.ir
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  ).135: 5، ج1407ابن فهد حلي، (
يابد كه بـا جـاني در همـان حـد و      آشكار است كه مقابله به مثل در جايي معنا مي

اي كه جنايت صورت يافته، برخـورد شـود و نـه بيشـتر، در غيـر ايـن صـورت،         ازهاند
توان اين عنوان را به كار بست و آن را مقابله به مثل ناميد، و ايـن همـان برابـري و     نمي

بايسـت در نظـر داشـت و انحـراف و عـدول از آن را       همساني است كه در قصاص مي
  . برنتابيد

ي با هم همانندند كه ذاتاً با هم برابر بوده و تفـاوتي  افزون بر آن، دو چيز در صورت
با يكديگر نداشته باشند، به ديگر سخن به لحاظ شكل و شـمايل ظـاهري و يـا از نظـر     

و  1675: 3، ج1414فراهيــدي، (معنــي و محتــوي، مشــابهت و برابــري داشــته باشــند 
  ).1353،127عسكري، 

و در نتيجـه قصـاص را محـدود     تواند مقابله به مثـل  گذشت كه تنها چيزي كه مي
كند، جايي است كه مشتمل بر غرر و خطر، يا امور نـارواي شـرعي و مـواردي از ايـن     

بايست آن را از قانون كلّي مقابله به مثل و رعايـت هماننـدي، اسـتثنا     دست باشد كه مي
  ).508: 2، ج1419فاضل مقداد، (نمود 

  سنت. 2-3
نگي اجراي قصاص عضو روايت شده كه از سنت نيز روايات مختلفي درباره چگو

به اين مطلب اشـاره دارد و در مـتن مقالـه برخـي از ايـن روايـات؛ همچـون صـحيحه         
  . محمدبن قيس؛ بيان شده است

  اجماع. 3-3
چه فاضل  برابري و همساني در قصاص عضو، مورد اجماع فقيهان نيز هست، چنان

، 1416فاضـل هنـدي،   (مـوده اسـت   از اين اجماع و اتفاق ياد ن» كشف اللثام«هندي در 
شود كه وي ايـن ديـدگاه را    افزون بر آن از سخنان شيخ طوسي استفاده مي). 183: 11ج

  ).193: 5، ج1429شيخ طوسي، (داند، و نه ديدگاه فقيهان شيعه  از آن همه مسلمان مي
البته اين اظهار نظر شيخ طوسي است؛ زيرا فقيهان سني نيز از اين اتفاق ـ هر چند   

چه قرطبي آن را بـه جمهـور دانشـوران     اند، چنان در قلمر مذاهب اهل سنت ـ ياد نموده 
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در صـورتي كـه   : نويسـد  و جزيري نيز مي). 358: 2، ج1405قرطبي، (نسبت داده است 
پـذير باشـد بـه اتفـاق مـذاهب بايـد        مماثلت و همساني در قصاصِ مادون نفس، امكان

به هرشكل برابري در قصـاص عضـو مـورد    ). 306: 5، ج1420جزيري، (رعايت گردد 
  . اجماع و اتفاق همه فقيهان است

  ظهور واژه قصاص. 4-3
جا كه سند اصلي حكم قصاص در نفس و اعضاء، آيـات قـرآن اسـت كـه از      از آن

» و الجـروح قصـاص  «واژه قصاص به عنوان موضوع حكـم اسـتفاده نمـوده، همچـون     
چه بـه ذهـن مـردم، بـه      ح قصاص نيز آنچه گذشت از اصطال افزون بر آن). 45: مائده(

كنـد،   ويژه متشرعه كه با اصطالحات و مفاهيم ديني كم و بيش هـم آوازنـد، تبـادر مـي    
البته اين ارتكاز ذهني با مفهوم لغوي قصـاص نيـز همخـواني    . همانندي و برابري است

كـه در   انـد، تـا جـايي      دارد؛ زيرا لغويان هم مفهوم قصاص را با برابـري همـراه دانسـته   
چـه   توان ديد، چنـان  هاي مختلف همساني و برابري را مي موارد استعمال آن گونه تمامي

بـه  » اقتفـاء االثـر  «يا » تتبع االثر«به معني » القص«ابن اثير و طريحي، ريشه قصاص را از 
و  72: 4ابن اثير، بي تـا، ج (اند   معناي پي جويي و ردگيري و دنبال نمودن چيزي دانسته

پردازد  گويا مجني عليه در پي جاني است و به تعقيب او مي). 180: 4، ج1403طريحي،
چه را كه او انجام داده نسبت به خودش انجام دهد، از اين رو قصـاص بـا    تا همانند آن

سخنان دهخدا در اين  زمينه راهگشا اسـت، او در  . مساوات و برابري گره خورده است
اده باشي بازستاندن، كين كشي به مثـل، مقاصـه،   چه د مانند آن: نويسد معناي قصاص مي

كشنده را بازكشتن و جراحت كردن عوض جراحت، و نيز ماننـد جـرم مرتكـب شـده     
ايـن برابـري در ديگـر مشـتقات     ). 317: 37، ج1337دهخـدا،  (مجرم را مجازات كردن 

گوينـد كـه هـر دو طـرف آن     » مقص«چه به قيچي  قصاص نيز قابل رديابي است، چنان
گويند از آن جهت كه حكايت پا محكي برابر اسـت و   ة ميقصة به قصاست و نيز  برابر

چه را كه در ميان مـردم جريـان دارد    گويند كه همانند آن» قصاص«نيز به داستانسرا هم 
  ).49: 2، ج1405آلوسي، (سازد  بازگو مي

انـد، فخـر رازي    مفسران نيز مفهوم قصـاص را همـان برابـري و همسـاني دانسـته     
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؛ منظور از قصاص برقـراري برابـري   »ان المراد من القصاص ايجاب التسويه«: نويسد مي
. »القصـاص المسـاواه  «: نويسـد  يا در جايي ديگر مـي ). 62: 5فخررازي، بي تا، ج(است 

؛  672: 1، ج1417زمخشــري، . (انــد ديگــر مفسـران نيــز همـين را آورده  ). 147همـان، (
  ).192: 1، جو شوكاني، بي تا 489: 1، ج1415طبرسي، 

در كنار مفسران، فقيهان هـم برابـري و مماثلـت را از مفهـوم قصـاص جداناپـذير       
: بقره(» كُتب علَيكُم القصاص في القَتلي«:چه در مسالك االفهام ذيل آيه شمرده اند، چنان

فاضل ). 215: 4كاظمي، بي تا، ج( …المساواه في جنايه القتل بينكم: آورده است). 178
فاضـل مقـداد،   (م بر وجود همانندي در مفهوم قصـاص تاكيـد ورزيـده اسـت     مقداد ه

  ).489: 2، ج1419
قصـاص  «: نيـز آمـده اسـت    14روي همين جهت در قانون مجازات اسالمي، ماده 

  »شود و بايد با جنايت او برابر باشد كيفري است كه جاني به آن محكوم مي
هـاي مختلـف    ران در حـوزه در اين صورت زماني كه ارتكاز مـردم و نگـاه دانشـو   

دانش، به قصاص از زاويه همسـاني و برابـري باشـد و آن را جـز همسـاني و مماثلـت       
نبينند، طبيعي است كه قصاص هم در جايي جاري خواهد شد كه بتوان مفهوم برابري و 

چـه نيـز    مماثلت را درآن يافت، در غير اينصورت اجراي قصاص بي معنـي اسـت و آن  
  .ز مفهوم و واقعيت قصاص به دور خواهد بودانجام يافته است ا

  
  قصاص دست چپ در برابر دست راست .4

اند؛ اما در يـك   فقها در همه موارد قصاص عضو، همانندي در محل را الزم دانسته
. قصاص دست چپ در برابر دست راست است: اند و آن مورد از اين شرط عدول كرده

اين جهت خـواهيم داشـت كـه در قصـاص      تري از ضمن طرح اين مسأله ارزيابي دقيق
پوشـي   هايي ميان عضو از دست رفته و بدل آن، قابل اغماض و چشم عضو، چه تفاوت

توان گذشت؟ به هر روي ايـن پرسـش پـيش روي مـا      است و از كدام تمايزها نيز نمي
است كه اگر شخصي اقدام به قطع دست راست ديگري نمود در حالي كه خـود، فاقـد   

ت، و يا اقدام به قطع دست راسـت جمـاعتي نمـود ودر نتيجـه دسـت      دست راست اس
تـوان دسـت چـپ او را در     راست خود را در برابر شخص نخست از دست داد، آيا مي www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  )شناسي نامه حقوق جزا و جرم ويژه( 1390سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان دوره  ،مطالعات حقوقيمجله 

  برابر دست ديگران قطع نمود؟
مشهور فقهاي شيعه بر اين باورند كه در اين فرض قصـاص دسـت چـپ وي روا    

  : اند شمردهآنان در تأييد اين امر داليلي را بر. است
  ادله جواز قطع دست چپ در برابر دست راست. 1-4

  اطالق آيه قصاص. 1-1-4
 »…والعـين بـاالعين، و االنـف بـاالنف    «چه گذشت اطالق مفهـوم آيـه    در كنار آن

: تواند مؤيد اين حكم باشد؛ زيرا اين آيه، به ويژه با نظـر بـه جملـه    نيز مي). 45: مائده(
شود، از جمله دستها و پاهـا و ديگـر    ضا و جوارح ميشامل همه اع» والجروح قصاص«

، در ايـن  …اليد بااليد و الرجل باالرجـل و : اعضايي كه در آيه ذكر آن نيامده است يعني
صورت اطالق آيه بيانگر آن است كه جنس اعضا و جـوارح، بـا اغمـاض از راسـت و     

ي، با يكديگر چپ آن، مماثل يكديگرند؛ زيرا هر دو طرف در ذات و جنس و هويت كلّ
. هـايي هسـتند   يكسان هستند، هر چنـد در صـفات و ويژگيهـاي خـاص داراي تفـاوت     

و حتي در فرضي كه عضـو مماثـل وجـود نداشـته     ). 112: 14محقق اردبيلي، بي تا، ج(
  . تر بتوان عضو راست و چپ را مماثل يكديگر به شمار آورد باشد، شايد آسان
اص مورد نظر است، مماثله عرفي است، بـدون  اي كه در قص كه مماثله افزون بر آن

هاي عقالني در آن نقش داشته باشد، در ايـن صـورت ترديـد     بيني ها و نازك كه دقت آن
شوند،  توان داشت كه از منظر عرف، دست راست و چپ مماثل يكديگر شمرده مي نمي
شـهيد  (ست چه شهيد ثاني به اين امر تصريح نموده، هر چند آن را دشوار دانسته ا چنان
، و عالمه حلي هم درستي جايگزيني دسـت چـپ نسـبت بـه     )272: 15، ج1415ثاني، 

عالمه حلـي،  (دست راست را برآمده از برابري كلّي و ذاتي آن دو به شمار آورده است 
  ).427بي تا، 
  سنت. 2-1-4
  روايت حبيب سجستاني -

صـاص  اگـر جـاني دسـت راسـتي بـراي ق     : در اين روايت به صراحت آمده اسـت 
: فرمايـد  كه در ادامه حديث نيز امام مـي  افزون برآن. شود نداشت، دست چپ او قطع مي

: 7، ج1401و كلينـي،   131: 19حـر عـاملي، بـي تـا، ج    (» اليد باليد اذا كانت للقاطع يد« www.SID.ir
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اين عبارت به صورت مطلق، دست در برابر دست، صرف نظر از راست و چـپ  ). 319
  . مول و گسترة آن نسبت به هر دو دست استآن قرارداده است، كه بيانگر ش

  قيس ـ صحيحه محمدبن
كـه بـه عمـد    ). شخص يـك چشـم  (نسبت به اعوري ). ع(در اين روايت امام باقر

» شــود تُفقَــا عينــه، چشـم وي در آورده مــي «: را در آورده اســت، فرمـود  چشـم ســالمي 
است كه چشـم سـالم   پاسخ امام مطلق بوده و بيانگر آن ). 134: 19حرعاملي، بي تا، ج(

اعور، حتي در صورتي كه مماثل با چشم آسيب ديده مجني عليه نباشـد، يعنـي چـپ و    
راست آن مطرح نشده است، مشمول قصاص خواهد شد، زيرا شمول و گسـتره آن هـر   

  ).189: 2، ج1428خويي، (گيرد  دو چشم را در بر مي
  اجماع. 3-1-4

ي كه همه آنان، در آثار فقهي خـود، بـر   ا اين ديدگاه مورد اتفاق فقها است به گونه
چه شهيد ثـاني در مسـالك االفهـام     اند؛ چنان اين نظر تأكيد ورزيده و آن را بازتاب داده

از اين اتفـاق يـاد نمـوده، و در    ). 427بي تا، (و علّامه در المختصر ) 126: 15، ج1415(
: 14، ج1420طباطبائي، (» يابيم مخالفي را در اين باب نمي«: نويسد مي» رياض ا لمسائل«

فاضل مقداد هم همين ادبيات را به كار برده و وجود مخـالف را در مسـأله انكـار    ). 80
  ).422: 4، ج1404فاضل مقداد، (كرده است 

شماري نيز از تسالم فقهي در اين موضوع سخن گفته و حكم ياد شده را مسـلّم و  
  ).189: 2، ج1428خويي، (اند  بي چون و چرا نزد اصحاب دانسته

تـوان   بنابراين  ترديدي در وجود اجماع، صرف نظر از محصل و منقـول آن، نمـي  
  . رسد داشت و انكار آن چندان وجيه به نظر نمي

  نقد و ارزيابي ادله. 2-4
از آنجا كه روايـاتي در ايـن بـاب مـورد اسـتناد      : درمورد اجماع يادشده بايد گفت

ماع، همـان روايـات يادشـده باشـد در ايـن      فقيهان قرار گرفته، و ممكن است ريشه اج
توان به اجماع به عنوان دليلي مستقل نگريست و در اظهارنظرها بر آن تكيه  صورت نمي

روايـت حبيـب   . زيرا اين اجماع طبق ادله اصولي مدركي و فاقـد اعتبـار اسـت   . داشت
www.SID.ir
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بركنار، چه اندكي بعد خواهد آمد، ضعيف است و از گردونه استدالل  بجستاني نيز چنان
نسبت به صـحيحه محمـدبن قـيس هـم     . توان آن را مستند اين فتوا ساخت بنابراين نمي
اطـالق ايـن روايـت كــه شـمول و گسـتره آن چشـم غيـر مماثـل را هــم         : بايـد گفـت  

گيرد به وسيله آياتي كه قصاص را مقابله به مثل دانسته و در مقابله به مثـل هـم    دربرمي
گردد در نتيجه، صـحيحه يـاد    شمرده است، تقييد مي رعايت مماثلت و همساني را الزم

كـه در   ضـمن آن . گردد كه عضو مماثل وجـود داشـته باشـد    شده به مواردي محدود مي
ها و  ديگر امـور مـرتبط،    مورد چشم، طرف راست و چپ آن، به لحاظ منافع و ويژگي

كه ميـان   تفاوت چنداني با همديگر ندارند؛ از اين رو تسرّي آن به دست راست و چپ
آن دو از همة جهات و جوانب، تمايزهاي روشن وآشكاري است، امري است صعب و 

كه مماثلة عرفي را كافي بدانيم كه در اين صورت برابر اين روايت و نيـز   دشوار مگر آن
توان قصاص دست چپ را در برابر دست  اطالق ادله قصاص و آيات مقابله به مثل، مي

كه هر دو در جنس و ماهيـت   ت عرفي، پذيرفت به ويژه آنراست، به لحاظ وجود مماثل
دست بودن، بدون در نظر داشتن راست و چپ آن، يكسـان بـوده و از نظـر كـاركرد و     

اي ميـان آن دو ديـده    كارآمدي و منافع مورد نظر نيـز تفـاوت برجسـته و تعيـين كننـده     
نيز امري است كـه   كه ادون بودن و تنزّل رتبه و درجة دست چپ افزون بر آن. شود نمي

قصاص او را در برابر دست راست، در صورتي كه مجني عليه به اين امر رضايت دهد، 
به هر روي هر چند بتوان قصاص دست چـپ در برابـر   . سازد تر مي تر و پذيرفتني سهل

دست راست را با دشواري پذيرفت و بر آن مهر تأييد نهاد، اما پذيرش عكس آن، يعني 
اي با  گر چه عده. نمايد ر برابر دست چپ، به مراتب دشوارتر ميقصاص دست راست د

و  183: 11، ج1416فاضـل هنـدي،   (انـد   صراحت آنرا پذيرفته و بر آن صـحه گذاشـته  
علت آن نيز اين است كه دسـت راسـت بـه لحـاظ مزايـا و      ). 353: 42،ج1981نجفي، 
و از وزن و اعتبـار   هاي ذاتي، ظاهري و ارزشي قابل مقايسه با دست چپ نبـوده  برتري

بيشتري برخوردار است، دراين صورت قطع دست راست بـه عنـوان قصـاص در برابـر     
دست چپ، ستم در حق جاني است، چون بيشـتر از جنـايتي كـه انجـام داده قصـاص      

نيز بـه صـورت كلّـي، بـه     » ره«چه امام خميني  شود و اين قابل پذيرش نيست، چنان مي
ضمن ). 487: 2، ج1424خميني، (اند  را موجه نشان داده و آن  اصل اشكال اشاره نموده www.SID.ir
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  قصاص عضو و لزوم همانندي اعضا

اند، قصاص عضو جانب راست  چه فقيهان آورده كه نسبت به ديگر اعضا نيز، برابر آن آن
در برابر چپ آن و يا به عكس، به لحاظ فقدان تماثل و همانندي و نيز مخالفت با اصل، 

  ).137: /11حرعاملي، بي تا، ج(قابل انجام نخواهد بود 
  قصاص دست چپ در برابر دست راست از نظر فقهاي غيراماميه. 3-4

: 5، ج1420(جزيـري . انـد  فقيهان سنّي در اين باب ديدگاه متفاوتي را عرضه داشته
به تبيين ديدگاه مشترك همه مذاهب سني در اين » الفقه علي المذاهب االربعه«در ) 308

ت، و نيز راست هر عضـوي در برابـر   گاه دست راس هيچ«: نويسد موضوع پرداخته و مي
چپ آن، و يا به عكس، وهمچنين قسمت باالي هر عضو در برابر بخش زيـرين عضـو   
ياد شده و عكس، آن قصاص نخواهد شد؛ زيرا همساني و برابري در همـه ايـن مـوارد    

هاي مورد انتظار از اعضا و جوارح، به اختالف جـا   منتفي است؛ چرا كه منافع و استفاده
تـوان هـر كـدام را بـه جـاي       هاي آن متفاوت خواهد شد، در اين صـورت نمـي   لو مح

  ..ديگري قصاص كرد
و «: نيز ديدگاه آنان را اينگونه بازتـاب داده اسـت  ) 193: 5، ج1429(شيخ طوسي  

كـه  (اگر جـاني  : همه فقيهان گويند» قال جميع الفقهاء ان لم يكن يمين يسقط القصاص
فاقد دست راست بود، قصاص سـاقط و بـه   ). ده استدست راست ديگري را قطع نمو

  ..گردد ديه تبديل مي
كه در قصاص عضو، برابري و مماثلت را ضـرور   ديگر فقيهان سني هم به لحاظ آن

دانند، قصـاص دسـت چـپ در برابـر دسـت راسـت را بـر نتابيـده و آن را مـردود           مي
اي برخوردار است كـه   هاي ويژه كه دست راست از فضايل و مزيت ضمن آن. اند دانسته

تـوان دسـت چـپ را بـه      دست چپ از آن محروم است، در اين صـورت چگونـه مـي   
ها و رتبه برتـري كـه از آن برخـوردار اسـت، جـدا       قصاص دست راست، با همة مزيت

، 1424و  ابـن قدامـه،    401: 10؛ كاشاني، بي تا، ج10: 6، ج1421شيخ نظام، (ساخت؟ 
ت فقيهـان بـه مخالفـت      تنها شمار اندكي ا). 442: 9ج ز پيشينيان عامه، با ديـدگاه اكثريـ

دست راسـت و چـپ در   : اند از جمله شريك و ابن سيرين كه اظهار داشته. اند برخاسته
صورتي كه جاني فاقد عضو مماثل باشد، جايگزين يكديگر در قصـاص خواهنـد شـد،    
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 442: 9، ج1424، ابن قدامه(زيرا هر دو دست در آفرينش و سوددهي يكسان و برابرند 
چه ابوبكربن عربي آورده، ابن شبرمه نيـز   همچنين برابر آن). 193: 5، ج1429و طوسي، 

  ).135: 2، ج1408ابن عربي، (همين ديدگاه را تأييد نموده و بر آن صحه گذارده است 
  

  قصاص پا در برابر دست .5
 در نيـز  يناقضـ مت يآرا و بـوده  هانيفق توجه مورد از ديرباز كهي موضوعات ازي كي
تـر آن وجـود    گسـترده  و تـر  قيعمي ها يبررس جاي هم هنوز و گشته، مطرح آن  مورد
 قطـع  راي كسـ  دسـت ي جان اگر: اند فقيهان آورده. است دست برابر در پا قصاص ،دارد
 در و كـرد  قطـع  راي گروهي ها دست كه آن يا است، دست فاقد خود كهي حال در نمود
 برابـر  در راي وي پـا  تـوان  يمـ  ايـ آ داد، آنان ازي برخ قبال در را خود هاي دست برابر،
  ساخت؟ جدا نموده، قطع گرانيد از كه هايي دست

  :است گرفته شكل عهيش هانيفق انيم در دگاهيد دو پرسش نيا به پاسخ در
 را آن مشـهور  كـه  نخسـت  دگاهيـ د .پـا  قصاص ضرورت :رمشهو دگاهيد. الف

قطـع   كـه يي هـا  دسـت  برابـر  در جـاني  چـپ  و استري پا :دارد ، بيان مياند دهيبرگز
 عهده بر هيد باشد، نداشته قصاصي برا پا و دستاگر  و شد خواهد قصاص است، كرده

 عالمـه ؛ 447: 3بـي تـا، ج   ،ابن اثيـر  ؛193: 5ج ،1429ي، طوس( گرفت خواهد قراري و
 و 80-81: 14ج ،1420يي،طباطبــا؛ 351: 42ج ،1981 ،ينجفــ ؛404: 9ج ،1418ي، حلــ
  ).541 :2ج،1424ي، نيخم

 دگاهيـ د، هـان يفق ازي انـدك  شمار .هيد به قصاص ليتبد: مشهور ريغ دگاهيد. ب
 در بلكـه  شـود  نمي قطع دست برابر دري جاني پا گاه هيچ: اند گفته و هديبرنتاب را مشهور
 سيـ ادر ابـن ( گـردد  مـي  آن نيگزيجـا  هيـ د و شـده  برداشـته  قصـاص ، شده ياد فرض

 574: 4ج ،1389، نيالمحقق فخر؛ 127: 15ج ،1415، شهيدثاني ؛396-397: 3ج،1411،
  ).154: 2، ج1428 ،ييخو و

 هر ضعف و قوت نقاط و پرداخت دگاهيد دو هر ليدالي بررس به ستيبا مي اكنون
 نيسـازگارتر  و نياستوارتر و زد نانهيب واقعي نشيگز به دست سپس و داد نشان را كدام
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  قصاص عضو و لزوم همانندي اعضا

  .ديبرگزي نيدي ها آموزه وي بانم باي همخوان لحاظ به را هينظر
  ادله جواز قطع پا در برابر دست. 1-5

 كـه ي اتيآ زين و قصاص عمومات كه باورند نيا بر كه آن ضمن هينظر نيا صاحبان
 تيـ رعا با البته(  را قصاص دري برابر وي همسان چند هر، دانسته مباح را مثل به مقابله
 كـه  دارد وجـود  زيـ ني كارآمـد  وي قـو  ليدال، برابر در اما، كند مي دييتأ).  طيشرا همه

 و ملمـوس ي هـا ي برابر نا و ها تفاوت رغم به و زند مي صيتخص را شده ياد عمومات
سـاخته و آن را  ي رفتنيپذ را استثنا و صيتخص نيا، دستي جا به پا قصاص در آشكار

  :اند شمرده بر نگونهيا را شده ياد ليدال آنان. موجه نشان خواهد داد
 روايت حبيب سجستاني. 1-1-5

ي جسـتان س بيـ حب تيـ روا شده استناد بدان مشهور هينظر دييتأ در كهي تيروا تنها
 اجمـاع  لنـا يدل«: اسـت  گفته كه) 193: 5ج،1429( يطوس خيش عبارت از چند هر. است

ـ ، هست باب نيا دري شتريب اتيروا كه شود يم استفاده. »اخبارهم و قهرفال  ظـاهرا ي ول
؛ داد نشـان  تـوان  نمـي  ،ايـن موضـوع   دييـ تأ در راي گريد ثيحد، بيحب تيروا جز به

 جـز  بـه  موضوع نيا دري ليدل: ديگو مي هم) 111: 14ج ،بي تا( يلياردب محقق چه چنان
  .ندارم سراغ بيحب تيروا

 مـورد  در). ع( بـاقر  امام از: است گفته كه آوردهي جستانس بيحب از سالم بن هشام
 دست!  بيحباي  :فرمود حضرت، دميپرس، ساخته جدا را نفر دو راست دست كهي مرد

 چـپ  دست و شد خواهد جدا نموده قطع كهي راست دست نينخست برابر دري و راست
 جهـت  بـدان  نيـ ا و. گردد مي جدا، نموده قطع آن از پس كهي گريد دست برابر دري و

 راسـت  دسـت  فاقـد  او و شـده  جدا قصاص عنوان به شتريپي و راست دست كه است
 جدا را مجرمان چپي پا و راست دست وارههم). ع(ي عل امام: گفتم امام به. است دهبو
، داد مـي  انجـام ي الهـ  حقـوق  بـه  نسبت را آن). ع(ي عل امام: فرمود حضرت.ساخت مي
 كهي صورت در،  دست برابر در دست ستيبا مي نيمسلم حقوق مورد در !بيحباي  يول
 نداشـته  قصاصي براي دستي جان كه آنجا، دست برابر در پا و، باشد داشتهي دستي جان

 واجـب ي و بـر  هيـ د و كنـار گذاشـته نشـده    قصاص ايآ: گفتم امام به. يابد انجام، باشد
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 خـود  و كنـد  قطع راي كس دستي، جان كه شود مي واجبي زمان هيد: فرمود گردد؟ نمي
 چيهـ  بـه ي جـان  رايـ ز؛ شود مي واجب هيد كه است فرض نيا در، باشد پا و دست فاقد
 ،بـي تـا  ، صـدوق ؛ 319: 7ج ،1401 ،ينيكل( ندارد شود قصاصي و از كهي عضوي رو
  ).131: 19ج ،بي تاي، عاملحر و 259: 10ج ،1364ي، طوس؛ 99: 4ج

 بـه ي زمـان ي، جـان  دسـت  كه است آمده صراحت به تيروا نيا در :استدالل انيب
 نيـ ا ريـ غ رد، باشـد  داشـته  قصاصي براي دستي و كه شد خواهد جدا قصاص عنوان

: فرمـود  مطلـق  صورت به سپس حضرت. شد خواهد دست نيگزيجاي وي پا صورت
  .شود پاي او قطع مي صورت نيا ريغ دستش قطع و در، باشد داشته دستي جان اگر

 اجماع. 2-1-5

 را آن، دسـت  برابـر  در پـا  قصاص موضوع طرح از پس نظران صاحب ازي شمار
 خيشـ  جملـه  از. انـد  آورده شـمار  به دگاهيد نيا مدافع را هانيفق همه و دانستهي اجماع
 قطـع  را كسـي  راست دستي جان كه آنجا، »الخالف« در كه) 193: 5ج ،1429( يطوس
 قطعـت  ،له تكن لم فاني، منيال رجله قطعت« : سدينو مي است دست فاقد خود و نموده
 پچي پا نداشت اگر و، شد خواهد جداي و راستي پا صورت نيا در» يسريال رجله

  .يو
. اسـت  گرفتـه  قرار دييتأ مورد اجماع نيا وجود هم )1417،410(» النزوع هغني« در
 از آنـان  مشـهور  بلكـه  هان،يفق شتريب: سدينو يم هم) 351: 42ج ،1981( جواهر صاحب

 هـم  المسائل اضير در. دان رفتهيراپذ آن و نمودهي جانبدار دست برابر در پا قطع هينظر
 با باب نيا در عهيش هانيفق شتريب: سدينو مي خالف، دري وسط خيش دگاهيد انيب از پس
ي حلّ سيادر ابن جز به ،ميابي نمي موضوع نيا دري مخالف كهيي جا تا اند همداستاني و
 شمارند كم و نادر ،گسترده و ريفراگ تياكثر آن برابر در زين تن دو نيا كهي ثان ديشه و
 از پـس  هـم  )136: 11ج ،بي تا(  هلكراما مفتاح صاحب). 18: 14ج  ،1420 ،ييطباطبا(

 و قضـاوت  و نمـوده  اشاره).  منقول و محصل(  اجماع نوع دو هر به، اقوالي بند جمع
  .است دانسته اجماع آن از موضوع نيا در رايي نهاي داور
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 لزوم اجراي قصاص. 3-1-5

  :سدينو ميي و. استي لّح عالمه آنِ از استدالل نيا
ي مجنـ ي بـرا  كه قصاص حق، كند قطع راي كس استر دستي جان كهي صورت در

 كـه  شـد،  خواهـد ي جـان  مماثل عضو متوجه نخست مرحله در است، گشته منظور هيعل
ـ  .طيشـرا  تفاوت با ي البتّه،و چپ و راست دست از است عبارت  كـه ي صـورت  دري ول
 بـا ي مساو كهيي اعضا از را هيعلي مجن حق ستيبا يم باشد، نداشته وجود مماثل عضو
 تنها، باشد دست فاقدي جان كهي صورت در اساس، نيا بر .نمود نيتأم است مماثل عضو
ي مجنـ  حق نيتأم دري ا اندازه تا تواند يم و داشته دست با را قرابت نيشتريب كهي عضو

 دسـت ي جـا  بـه  را پـا  تـوان  يمـ  رو نيـ ا از بود؛ خواهد پا گردد، دست نيگزيجا هيعل
 نيعـ  بـا ي مسـاو  كه را متيق ديبا، نيع تلف رتصو در ضامن چه چنان؛ نمود قصاص
ـ ي قيحقي برابر كه است البتّه روشن. دينما نيتأم است  و داده انجـام ي جـان  چـه  آن نيب
؛ زيرا در ايـن صـورت حتـي    ريپذ امكان نه معتبر است و نه شود، مي گرفتهي و از چه آن

اقعي ميان توان قصاص كرد، چون برابري و به جاي دست راست دست چپ را نيز نمي
بايسـت   چه بيشتر مي بلكه آن. اند آن دو نيست، در حالي كه همه فقيهان آن را روا دانسته

  ).404: 9، ج1418عالمه حلي، (به دنبال آن بود برابري نسبي است 
 روايات باب سرقت. 4-1-5

 اسـتدالل  اسـت  آمـده  سـارق  مـورد  در كـه ي اتيروا به قصاص دييتأ در زيني برخ
 در سـارق  راسـت  دسـت  عطـ ق از پـس ، شـمار  يب اتيروا برابر: نديگو مي آنان. اند كرده

 و«  هيـ آ برابـر  قـرآن  در كهي حال در، شود مي قطعي و چپي پا، سرقت تكرار صورت
و قُارِالس اقطَفَ هقارِالسدياَ واعيديـ تأك سـارق  دسـت  قطـع  بـر  تنهـا ). 38:  مائده( »  ماه 
 سـارق ي اصـل  مجازات قرآن منظر از چند ره كه است جهت بدان نيا و، است دهيورز
 در پا ،روند مي شمار به قرآن مفسر و شارح كه اتيروا برابر اما، است دست قطع همان
 نيـ ا و).  492-496 : 18ج ،بـي تـا  ي، عامل حر(  گردد مي دست نيگزيجا سارق مورد
 شمار به تدس انسهم پا اتيروا تحليل و ارزيابي در كه باشداي  نشانه و ليدل تواند مي
  ).411: 89ج ،1409ي، رازيش( گردد آن نيگزيجا زين مشابه موارد در تواند مي و رفته
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  نقد و بررسي ادله. 5-1-5
 داللـت  و سـند  نظر از شده ياد ثيحد: نقد روايت حبيب سجستاني.  1-5-1-5

 كـه  رديـ گ قرار قرآن ازي عمومات كننده محدود تواند نمي جهينت در ،است فيضع دو هر
  .است قصاص در مماثلت وي همانند نگرايب

 مدحي رجال معتبر منابع در كه استي جستانس بيحب ثيحدي راو :سنديي نارسا
-227: 4ج ،بـي تـا  يي، خـو ؛ 178: 1ج ،1403ي، لياردب( شود نمي دهيدي و ازي قيتوث و

  ). 93-94: 3، ج1411 ي،تستر و 226
 سـپس ، بود خوارج شمار در نخست كه است آمده زيني و نهيشيپ در گذشته از آن

 امـام  و). ع( بـاقر  امـام  انيصـحاب  حلقه در و پيدا نمود). ع( تيب اهل مذهب به شيگرا
  ). 1424،413ي، طوس( گرفتي جا). ع( صادق

 يـك  يا نفرند دو ايآ كهي جستانسي معلّ بن بيحب باي و نامي ختگيآم كه آن ضمن
  ).226-227: 4ج ،بي تاي، يخو(  است زده دامني و مورد در راي شتريب ابهامات، تن

 الزم انسـجام  از و اسـت  نارسـا  زين ثيحد داللت، سند بر افزون: نارسايي داللت
 هيـ د تيروا صدر؛ شود مي دهيد آن ليذ و صدر نيبي آشكار تناقض رايز ،بهره است يب
 در: ديـ گو مـي  آن ليـ ذي ول، باشد پا و دست فاقدي جان كه سازد مي واجبي زمان در را

 و چشـم  مثـل  پـا  و دسـت  از فراتري حت(  قصاصي براي عضو نوع هر ودوج صورت
 نيا در .بايست قصاص نمود و از آن اعضا مي رسد نمي هيد به نوبت هم باز...). و گوش

 از را ثيحـد  نيـ اي عـ يطب صـورت  بـه ، ثيحدي محتوا در تناقض نيا وجود صورت
  .گردد مي آن ي لهيوس بهي قرآن عمومات صيتخص مانع و ساقط اعتبار گردونه

را منصرف بر فقدان دست و پا دانست و ايـراد داللـي   ). ع(توان سخن امام البته مي
  .اما اشكال سندي به قوت خود باقي است. حديث را ناديده گرفت

  :ها هاي درستي حديث و نقد آن نشانه
 هيتك ثيحد نيا بر توان مي نكهيا و دارند ثيحد اتقان و صحت بر اصراري گروه

 بـه  كـه  انـد  آورده خـود ي مـدعا  دييتأ در راي ليدال آنان. داد فتوا آن اساس بر و داشت
  :گردد مي اشاره ها آن ازي برخ
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 دستي ثيحد متون در يادشده ثيحد .وجود حديث در متون پيشين شيعي :الف
چه گذشت، و اين نشـانه اعتبـار    ؛ آمده است چنانهيفق و بيتهذ ،يچون؛كافي عيش اول

  .آن است
 انـد  شـمرده  حيصح را شده ياد ثيحد ،هانيفق ازي اريبس .يد لفظي فقيهانتأي :ب

ـ  عالمـه ، )182: 11، ج1416( اللثـام  كشف دري هند فاضل: جمله از  مختلـف  دري حلّ
 مقدس، ).173: 5، ج1407( عالبار المهذّب دري حلّ فهد ابن، ).404: 9، ج1418( عةيالش
 ثيحد نيا به هانيفقي نيب خوش). 111: 14ج بي تا،( البرهان و الفائدة مجمع دري لياردب
 تلقوهـا  األصـحاب  إنّ« : سـد ينو مـي  )78: 10ج ،1415(ي ثـان  ديشـه  كه استيي جا تا

  .اند نمودهي تلقّي رفتنيپذ را ثيحد نيا اصحاب؛ » بالقبول
 و نمـوده  عمـل  ثيحـد  نيا به هانيفق شتريب، آن بر افزون .تأييد عملي فقيهان :ج
، 1424ي، نيخم( اند نموده اشاره امر نيا بعضي از فقها به چه چنان ؛اند هداد فتوا آن برابر
: سـد ينو مي هم) 271: 15، ج1415( يثان ديشه). 82: 14، ج1420 ي،طباطبائ؛ 487: 2ج

 شـتر يب وي طوسـ  خيشـ  تيـ روا نيـ ا مضمون به؛ االكثر و خيالش بمضمونها عمل ولكن
 شـود  دهيـ د ثيحد سند دري فتور و ضعف اگر صورت نيا در. اند نموده عمل هانيفق

  .گردد مي جبران هانيفق عمل با ديترد بدون
  :رايز؛ است نارسا شده ادي يها ليدل
؛ چـرا  گردد نمي آن اعتبار هيماي، عيش نينخست متون در تيروا نيا آمدن صرفـ 1

خورد كه از چشم تيزبين  شماري به چشم مي هاي ضعيف بي كه در متون يادشده حديث
ي بررسـ  مـورد  جوانـب  و ابعـاد  همه از را آن ستيبا يم بلكه .دور نمانده استرجاليان 

 را آن عمـل  در آنگاه د،يسنج را آن ارزش شده، شناخته و معتبري ها اريمع با و داد قرار
 .بست كار به

 صـحت  باعـث  باز، اند دانسته حيصح را تيروا نيا،انينيشيپ و هانيفق نكهيا زينـ 2
اي كـه   بينانه از باب حسن ظن و نگاه خوش را اتيروا ازي اريبس نآنا رايز؛ شود نمي آن

 برخـوردار  الزم اعتبار و صحت از كهي حال در، اند نمودهي تلق حيصح اند ها داشته به آن
 سـت يبا مي دهاييتأ گونه نيا در عالوه به ).111: 14بي تا، ج ي،لياردب مقدس( است نبوده
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 زيـ ن انـد  نمودهي تلق حيصح را آنيي، ارهايمع و نيمواز چه برابر كه نيا و صحت جهت
 آني ابيـ ارز بـه  و نمـود ي داور و قضـاوت  آن مـورد  دري درست به بتوان تا شود روشن

اند كـه   برابر قراين و شواهدي، حديث را صحيح دانسته آنان است ممكن رايز پرداخت؛
كه  افزون بر آن .گردد آن شواهد از منظر ما معتبر نيست و باعث استحكام آن حديث نمي

 بيـ حب جـز  بـه  ،ثيحد گريد رجالي درست، ثيحد صحت از ممكن است منظور آنان
. اسـت  بـوده  معمـول  هانيفق انيم در زين روش نيا كه، اند گرفتهي جا سند در كه باشد

 ).همان(
 آنـان ي عمل دييتأ، نگشت ثيحد اعتبار باعث هانيفقي لفظ دييتأ كه گونه همان -3

 گـاه يجا و رددگـ  ثيحد اعتبار هيما تواند نمي و بود نخواهد كارساز موضوع نيا در زين
 نـزد  شـهرت  منظـور  نجـا يا در كه( مشهور كه ستين روشن اوال رايز ؛بخشد ارتقا را آن

 آنان عمل از بتوان تا، اند نموده مي عمل فيضع و واحد خبر به). متأخران نه است قدماء
 حجت را واحد خبري طوس خيش از پيش هانيقف شتريب چون، نمود استنباط را قاعده نيا

 آن آثـار  همـه  عالوه به .اند نموده نمي زين عمل آن طبق بر كه استي عيطب و دانسته نمي
 شـده  مـي  عمـل  واحـد  خبـر  بـه ي موارد چه در شود روشن تا ستين دسترس در عصر
 عمـل ي جسـتان س بيـ حب ثيحد طبق آنان كه همي صورت دري حت، آن بر افزون است؟
 اعتمـاد  رهگـذر  از آنـان  اسـت  ممكن رايز؛ ستين سودمند ماي برا هم باز، باشند هنمود
 آن بـه  خـاص يي هـا  نشـانه  و نيقـرا  برابر يا و، اند نموده هيتك ثيحد آن بري، شخص
ـ  مـردود و  مـا  منظـر  از ها نشانه آن كهي حال در، اند بسته دل ثيحد (  اسـت  اعتبـار ي ب

  ).36، 1414 ي،سبحان؛ 144-145، 1403 ي،محسن
 لحـاظ  بـه : گفـت  ديـ با نخسـت  اجماع، درباره: نقد و بررسي اجماع. 2-5-1-5
 ياد ثيحد به، اجماع آورندگان ديپد هيتك و استناد احتمال و باب نيا در تيروا وجود
ي بردار پرده سبب و معصوم نظر از كاشف را اجماع نيا توان نمي صورت نيا در، شده
ي تـ يروا به را توجه و نگاه ي همه ستيبا مي بلكه .آورد شمار به حضرت آن دگاهيد از

ي ابيـ ارز وي بررسـ  مـورد  را آن تنها و است گرفته قرار اجماع هيپا و اساس كه دوخت
  .پرداختبه جستجو  آن مورد در و داد، قرار

www.SID.ir را، مخالفـان  همه فقيهان را موافـق آن، و  ه،ينظر نيا هواداران كه نيا، گذشته از آن
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ـ  افزون رايز؛ ستيني رفتنيپذ اند، شمرده نادر و شاذ  ابـن  چـون ي ا آوازه بلنـد  هـان يفق رب
، انـد  دهيكشـ  نقـد  بـه  را مشـهور  دگاهيـ د كه ن،يالمحقق فخر وي ثان ديشه ،يحلّ سيادر

 و ابهـام  با) 296بي تا، (ي حلّ عالمه و) 477: 4ج ،1425(ي حلّ محقق چون زيني شمار
 نقـل  ،بيـ حب تيـ روا بـه  مستند را مشهور هينظر، محقق رايز؛ اند ستهينگر آن به ديترد

 شارحان كه ييجا تا ).و است گذشته آن كنار از نظر اظهار وي ريموضعگ بدون و نموده
 انـد  انـده ينما را آن وضوح به و دانستهي و ديترد شك و نشانه را آن گرانيد وي و آثار

  ).111: 14ومحقق اردبيلي، بي تا، ج 352: 42ج ،1981نجفي، (
 را مشـهور  نظـر » عهيالشـ  مختلـف « در هرچنـد  هم) 401: 9، ج1418(ي حل عالمه

) 595: 3ج ،1419( »األحكـام  قواعـد « دري ول .است نموده استدالل آن رب و نموده دييتأ
ها و  حاكي از دغدغه كه نموده گزارش» ليق« عنوان به) هيد و قصاص( را دگاهيد دو هر

 انيـ م در كه آن بر افزون .يي آن استنگرانيهاي وي در مورد اين مسأله و ضعف و نارسا
و  گذشته از آن كه سيطره علمـي  .داردي توجه قابل مخالفان، مشهور دگاهيد هم متأخران

  .تأثير نبوده است فقهي شيخ طوسي نيز در آسان پذيري اين نظريه از سوي مشهور بي
 اعاجمـ  چنـد  هـر ، سـتند ين نادر و شاذ چندان مشهور، دگاهيد مخالفان ،يرو هر به
 ازيي گشـا  پـرده  آن،ي اصل اريمع بلكه ستين افراد قلّت و كثرت به وابستهي عيش مقبول

  .است معصوم دگاهيد
از  .نيز نقدپذير است استدالل نيا: لزوم اجراي قصاص يبررس و نقد. 3-5-1-5
 بـا ي مسـاو  پـا ، هيـ علي مجنـ  حق نيتأم منظر از كه داد صيتشخ توان مي چگونهسويي 
از سـوي   د؟يسـنج  تـوان  مـي ي اريـ مع و مالك چه با راي برابر نيا نكهيا و است دست
 بـه  دسـت  قبال در را پا كه). آني درست فرض به(ي جستانس بيحب تيروا در ايآ، ديگر
 يـا  و داشته نظر هيعلي مجن حق نيتأم دري برابر نيهم به، ساخته مطرح قصاص عنوان
 اسـت ي كـار  امـر  نيـ ا ثبـات ا است؟ بوده اثرگذار حكم نيا دري گريد مالك و فلسفه
ي صـورت  هر در و شكل هر به ـ راي برابر ستيبا مي تنها اگر عالوه به. دشوار و سخت

ي اعضـا  يـا  چشم از، اندازه و سطح همان در دست،ي جا به دينبا چرا، داشت منظور ـ
 شده نيتأم زين هيعلي مجن حق ،يبرابر تيرعا ضمن كهاي  گونه به نمود قصاص ،گريد
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 بـا  آني برابـر  زيـ ن مـت يق نيتأم در چه چنان ).184: 11، ج1416ضل هندي، فا( باشد؟
  .است شده تيرعا و حفظ محتوا و ارزش نظر از ،نيع

 رايز ؛مردود است زين استدالل نيا: نقد و بررسي روايات باب سرقت. 4-5-1-5
در حـالي   شـده،  اسيق سرقت با دارد، تيموضوع آن در خالص الناس حق ، كهقصاص
 مـع و ايـن قيـاس   . حق اهللا اسـت ). قطع دست راست وسپس پاي چپ(سرقت كه حد 
اگـر قطـع دسـت راسـت ممكـن       سرقت، اجراي حد در از سويي .و باطل است الفارق
 نظـر  صـرف  ت چپ سارقدس قطع از آن،ي اللّه حق منظر از ،يمصالح جهت به نباشد،

 اساس از قصاص دمور در علل و مصالح نيا كه شود، قطعي و چپي پا تنها و شود مي
 قطع سارق گريدي پا و دست گاه هيچ ،بعديي ها سرقت در از سوي ديگر .استي منتف
در صورتي كه پس از آن، باز هم مرتكب سـرقت   و محكوم ابد زندان به بلكه شود نمي
  ). 419: 4ج ،1425ي، حلّ محقق( شود مي كشته ،گردد

 دييـ تأ را پا طعق كه استي رشما يب و معتبر اتيروا ،سرقت مورد در گذشته از آن
ضعيف در تأييد قطع پـا بـه جـاي     تيروا يك تنها قصاص در حالي كه در باب كند مي

  .رددا وجود دست،
  

  نظريه ديه به جاي قصاص .6
در برابر مشهور، شماري از فقيهان در اين موضـوع قصـاص را نفـي نمـوده و بـه      

  . اند پرداخت ديه به جاي قطع پا تاكيد ورزيده
اشاره نمود كه ديدگاه ) 397: 3، ج1411(توان به ابن ادريس حلي  مله آنان مياز ج

شيخ را دراين باب به نقد كشيده و از آن جهت كه بين دست و پا هماننـدي و مماثلـت   
كند، قايل به ديه شده و قصاص  منتفي است و از سويي دليل معتبري نيز آن را تأييد نمي

  .پا را انكار نموده است
، پـس از نقـل ديـدگاه ابـن     ).127: 15، ج1415(ني هم در مسالك االفهام شهيد ثا

ديـدگاه درسـت و   «: نويسـد  بـه جـاي قطـع پـا، مـي     » ديه«ادريس  حلي در جايگزيني 
) 51: 10بي تا، ج(» الروضه البهيه«نيز در . »پذيرفتني همان است كه وي بيان داشته است
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  قصاص عضو و لزوم همانندي اعضا

  . مقايسه با قصاص بهتر است ه اجود؛ وجوب ديه درالديفوجوب : نويسد هم مي
از : نويسـد  هم با اشاره به نظريه ابن ادريـس مـي  ) 574: 4، ج1389(فخرالمحققين 

  .مند است منظر من منطق ابن ادريس از استحكام بيشتري بهره
  : نويسد اهللا خويي پس از رد ادله مشهور مي يةآ

ه اسـت؛  نبـودن قطـع پـا و ضـرورت پرداخـت ديـ      ) 190: 2، ج1428(اظهر جايز 
  .گشت چه در صورت فقدان پا نيز، ديه الزم مي چنان

  ادله جايگزيني ديه در برابر قصاص. 1-6
انـد كـه در    اند داليلي نيز در تأييد مدعاي خـود آورده  كه نظريه ديه را برگزيده آنان
  . گردد ها اشاره مي ذيل به آن

ص پـا در برابـر   از آنجا كه همه داليـل مـدعيان قصـا   : فقدان دليل معتبر. 1-1-6
مطرح و مورد نقـد و مناقشـه جـدي قـرار گرفـت و      ). آنگونه كه پيشتر گذشت(دست 

و نقّاديها باشد يافـت    ها دليلي كه از اعتبار و استحكام الزم برخوردار و مصون از كاستي
اي حمايت كرد كه فاقد استدالل منطقي بوده و قـراين   توان از نظريه نشد؛ از اين رو نمي

در اين صورت همين فقدان دليـل،  . دي از منابع ديني در تائيد خود نداشته باشدو شواه
از همـين رو  ). عدم الدليل دليل العدم: از باب(خود بهترين دليل بر نفي اين نظريه است 

» فال يقطع رجله بااليد النّه الدليـل عليـه  «: گويد مي) 397: 3، ج1411(ابن ادريس حلي 
  .توان يافت شود، زيرا دليلي بر آن نمي جدا نمي گاه پا به خاطر دست هيچ

چـه گذشـت    برابـر آن : عمومات همساني در قصاص و فقدان مخصص. 2-1-6
سوره مائده و نيز آياتي كه مقابله بـه مثـل را    45شماري در قرآن، از جمله آيه  آيات بي

ابـري و  شـمرد، بر  داشت و همچنين رواياتي كه همگان را برابـر مـي   جايز روا اعالم مي
همساني در قصاص را الزم و غيرقابل اغماض و عدول دانسته است، در حـالي كـه پـا    
هيچگونه همساني با دست ندارد تا بتوان آن را به خاطر دست جدا ساخت؛ زيرا آن دو، 
هم از نظر ذات و نام و هويت با يكديگر متفاوت انـد؛ چـرا كـه يكـي دسـت اسـت و       

هاي ظاهري و منـافع مـورد انتظـار نيـز،      وصاف و ويژگيبه عالوه، از منظر ا. ديگري پا
توان يافـت، بـه    آيند و كمترين تشابهي ميان آن  دو نمي گون به شمار مي متمايز و گونه 
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چـه يكـي چـپ و ديگـري      ويژه آنجا كه در جهت نيز، با يكديگر متفاوت باشند چنـان 
. زل خواهـد يافـت  راست باشد، در اين صورت وجوه اشتراك آنان به حداقل ممكن تنـ 

هاي عرفي و لغوي نيز پا بـا دسـت متفـاوت اسـت و دو      افزون بر آن در نگاه و ارزيابي
با ايـن حـال   ). 51: 10شهيد ثاني، بي تا، ج(شوند  پديده متمايز و جدا از هم شمرده مي

توان در برابر اين عمومات، بر آن تكيه داشت، روايت حبيب سجستاني  تنها دليلي كه مي
توان ازعمومات ياد شده، با همه قـوت و روشـني آن، بـه     ضعيف است و نمياست كه 

هـا را كنـار گذاشـت، در ايـن      خاطر روايتي ضعيف و ناشناخته، صرف نظر نمـود و آن 
اي جز تبديل قصاص به ديه، به لحـاظ عـدم امكـان رعايـت هماننـدي و       صورت چاره

، 1404؛ فاضـل مقـداد،   574: 4، ج1389فخرالمحققين، (مماثلت، وجود نخواهد داشت 
و فاضـل هنـدي،    127: 1، ج1415؛ شهيدثاني، 397: 3، ج1411؛ ابن ادريس، 422: 4ج

  ).184: 11، ج1416
  اصل. 3-1-6

چه گذشت اصل و قاعده نيز با ديه همراه است، نه با قصاص؛ زيـرا در   در كنار آن
هاي ديني  وزهصورت هر گونه ترديد در وجوب و ضرورت قصاص، و اينكه آيا برابر آم

توان جداسازي پا را به جـاي دسـت تأييـد كـرد و بـه سـود آن نظـر داد؟         و فقهي، مي
تـوان بـدون دليلـي     نفي قصاص و عدم وجوب آن است؛ از اين رو نمي مقتضاي اصل،

از . خالف اصل انجام داد و قضاوتي مناقض بـا آن داشـت   معتبر و شناخته شده، اقدامي
شـود و بـدون جبـران الزم و     مسلمان نيـز ضـايع نمـي   سوي ديگر آشكار است كه حق 

اي درست و مناسب آن را تأمين نمود؛ بر  بايست به گونه رود بلكه مي بايسته از بين نمي
يـا انجـام آن   (راهها نسبت به انجام قصـاص مسـدود گشـت     هاين اساس زماني كه هم

ـ ). خالف قاعده و قانون بود ه ديـه نبـوده و   در اين فرض گريزي جز انتقال از قصاص ب
  ).193: 2، ج1428خويي، (بايست آن را در كانون توجه قرار داد  مي

  بررسي و ارزيابي ادله ثبوت ديه. 4-1-6
در فـرض فقـدان   (از آنجا كه داليل مشهور در تأييد قصاص پـا بـه جـاي دسـت     

مردود اعالم شد و هيچكدام از مستندات يـاد شـده از اعتبـار و كارآمـدي الزم     ). دست
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ها در  نظام اسـتداللي و دليـل پـردازي مشـهور، بـه       ردار نبود كه نتيجه اين كاستيبرخو
به عنوان ديدگاه اقليت خواهد گشت، از سويي، » نظريه ديه«صورت طبيعي مايه تقويت 

يكي فقدان دليل معتبر و كارآمد : بر دو ركن اصلي استوار بود» نظريه ديه«اساس و پايه 
گـري عمومـات قصـاص كـه هماننـدي و مماثلـت را در       نسبت به نظريه مخالف، و دي

هـر چنـد   (شمرد، و مورد تأييد همه فقيهان نيـز قـرار داشـت     قصاص الزم و ضرور مي
در كنار اين حقيقت روشن كه دست ). مشهور مدعي تخصيص عمومات يادشده هستند

تن و پا هيچگونه سنخيت و همگونه با يكديگر ندارند، در اين صورت بـا در نظـر گـرف   
مانـد و   بـاقي نمـي  » نظريه ديه به جـاي قصـاص  «اي جز پذيرش  مقدمات ياد شده چاره

بدين ترتيب بايد ديدگاه غيرمشهور را پذيرفت و آن را مورد توجـه قـرار داد؛ چـرا كـه     
افزون بر همسويي آن با اصول و قواعد و عمومات قرآني قصاص و نيز قابل دفاع بودن 

شـود، زيـرا     طع پا به جاي دست كه در قصاص ديـده مـي  آن، در برابر نامتعارف بودن ق
مالك مماثلت تفاهم عرف است و فهم عرف نيز نافي همانندي دست و پا است و ايـن  
امر سازگاري و قرابت بيشتري با عدالت واقعي خواهـد داشـت؛ چـون در قصـاص بـه      

ي را لحاظ عدم برابري بين پا و دست، احتمال اجحاف و تعدي و عـدم رعايـت برابـر   
در حالي كـه پرداخـت ديـه شـيوة     . رو است توان داد، از اين رو قصاص با ابهام روبه مي

  .اي است براي جبران خسارت مجني عليه با كمترين پيامدهاي منفي معقول و پسنديده
  تقويت انديشه ديه با شواهدي ديگر. 2-6

گاه ديه به جاي ها و قراين ديگري را نيز در تائيد ديد چه گذشت نشانه افزون بر آن
  : توان نشان داد قصاص مي

  همسويي با احتياط و قاعده درأ. 1-2-6
هـاي   هـا و نـابرابري   ترديدي نيست كه قصاص پا در برابر دست، بـا همـه تفـاوت   

موجود ميان آن دو و نيز احتمال عدم تـأمين عـدالت و برابـري در ايـن نـوع قصـاص،       
وشن با قاعده درأ و سقوط حدود بـا  مخالف احتياط و در تعارض و برخورد صريح و ر

خواهد بود؛ در حالي كه آنجا كه پاي جـان و نقـص   ) 481: 41، ج1981نجفي،(شبهات 
عضو در ميان بوده و مشـكل دمـاء و حـدود مطـرح باشـد، جـاي دقـت نظـر بـوده و          
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بايست همة ابعاد و جوانب آن را به درستي در نظر گرفـت و حتـي احتمـاالت را از     مي
تـرين   اي جز پناه بردن به ديه نيست، زيرا ديه مناسـب  شت؛ از اين رو چارهنظر دور ندا

حل موجود در اين فرض است؛ چرا كه عدالت را نسبت به جاني و مجني عليـه هـر    راه
كـه بـا احتيـاط نيـز آميختـه       نمايد، ضمن آن دو نظر داشته، و تا حدودي آن را تأمين مي

  . است
  جمع بين حقين . 2-2-6

له دو حق وجود دارد؛ از سويي حق مجني عليه كه متوجه عضو همانند در اين مسأ
است و بايد قصاص شود، از اين رو محـروم سـاختن وي از قصـاص عضـو      جاني شده

از سوي ديگر حق جاني كه الزام او به تأمين عضو همانند، . مماثل جاني، ظلم به اوست
تضاي جمع بين حق جاني و مق. در حالي كه فاقد آن است، ظلم به او محسوب مي شود

  .مجني عليه، حكم به منتفي شدن قصاص و تبديل آن به ديه است
در مسأله تعذّر مثل در مثلي ) 226: 3، ج 1428(همانند اين مسأله را شيخ انصاري 

محروم ساختن مالك از دسـتيابي  : نويسد دارد و مي و ضرورت پرداخت قيمت، بيان مي
و از سويي الزام ضامن نيز به تأمين مثل، به لحاظ تعـذّر  . به عين مالش، ظلم به او است

در اين صورت مقتضـاي جمـع بـين حـق مالـك و ضـامن،       . آن، ناممكن و منتفي است
  .وجوب پرداخت قيمت به مالك است

  
  نظر فقهاي غيراماميه. 7

انـد؛ از جملـه آن    گذشت كه فقيهان سني براي قصاص عضو شرايطي را برشـمرده 
آنان بر پايه اين شرط دو نتيجـه  . محل يعني موضع و نام عضو است شرايط همساني در

گـاه عضـو راسـت يـا چـپ در برابرديگـري قصـاص         اند يكي آن كه هيچ را برپا داشته
كه هـيچ عضـوي در برابـر عضـو مغـاير و غيـر        ديگر آن. چه گذشت نخواهد شد؛ چنان

جدا نخواهد گشـت؛   …مماثل خودش نظير دست در برابر پا، يا چشم در برابر بيني و 
زيرا اوالً هر كدام به لحاظ منافع و سوددهي با ديگري متفاوت اسـت و از هـر عضـوي    

بيني و توقع است كه از عضو ديگري اين منفعـت بـه سـهولت     اي  مورد پيش سود ويژه
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  . توان يكي را به جاي ديگري قصاص نمود قابل برآورده شدن نيست؛ از اين رو نمي
هي تفاوت در منافع و وظايف به دوگانگي در جـنس نيـز خواهـد    كه گا به ويژه آن

  . اي يافت توان مماثله انجاميد؛ در حالي كه بين دو جنس به هيچ روي نمي
آشـكار اسـت   . اند؛ زيرا يكي دست است و ديگري پا ثانياً آن دو در نام نيز متفاوت

ت شـده    و آن دو را  كه تفاوت در نام به صورت طبيعي باعث تفاوت در جـنس و هويـ
مغاير و غيرمجانس با يكديگر خواهـد سـاخت، در ايـن صـورت بـاز هـم همسـاني و        

  .مماثلت كه شرط ضروري در باب قصاص است وجود نخواهد داشت
ثالثاً خون جاني و اندام وي نيز مصون از تعرض است مگر در حدود جنـايتي كـه   

تلـف شـده و بـدل آن    از سويي در صورتي كه همانندي ميـان عضـو   . انجام داده است
كه قصاص جاني بيش از جنايتي باشد كه وي انجام داده،  احتمال آن. وجود نداشته باشد

بسياراست در اين صورت تأييد قصاص با خطـر تعـدي و اجحـاف نسـبت بـه جـاني،       
  . رو است روبه

بر اين اساس قصاص پا به جاي دست، يا هر عضـو ي بـه جـاي عضـو ديگـر، از      
، 1420بهـوتي،  (ني غير جايز و نارواست زيرا فاقد مماثلـت اسـت   منظر همه فقيهان س

ــيرازي، 533: 5ج ــا، ج  257: 2، ج1414؛ ش ــي ت ــاني، ب ــي، 402-401: 10؛ كاش ؛ زهيل
  ).438: 9، ج1424؛ ابن قدامه، 338: 6،ج1409

توان عضو راست را در برابر چـپ آن،   به عالوه زماني كه از منظر فقيهان سني نمي
اند،  ص كرد، آن هم بدان جهت كه در برخي اوصاف و منافع متفاوتو يا به عكس قصا

اند، پس در صورتي كه دو عضو، افزون بر اوصاف، بـه   هر چند در ذات و جنس يكسان
توان يكي را به جـاي   لحاظ جنس و ماهيت نيز با يكديگر متفاوت باشند، به مراتب نمي

ت واز قصاص چشم پوشـيد؛ از  بايست برفراز داش ديگري قصاص نمود بلكه ديه را مي
فال تؤخذ احدهما بـاالخري  «: نويسد مي» المغني و الشرح الكبير«همين رو ابن قدامه در 

توان يكي  گاه دو عضوي كه مغاير يكديگرند، مثل دست و پا، نمي هيچ» كااليد مع الرجل
: 6، ج 1409؛ زهيلـي،  438: 9، ج1393ايـن قدامـه،   (را به جاي ديگري قصاص نمـود  

338.(  
www.SID.irشايان ذكر است در مورد قصاص دست راست و چپ بـه جـاي ديگـري، اقليتـي     
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دانسـتند، مؤافـق آن    سيرين، در برابر اكثريت سنيان كه آن را ناروا مي چون شريك و ابن
بودند، در حالي كه نسبت به قصاص دست وپا به جـاي يكـديگر، همـه فقيهـان سـنّي      

كه بتـوان   اند بدون آن جايز و ناممكن شناساندهديدگاه يكساني عرضه داشته و آن را غير
  .مخالفي را در اين باب يافت يا شاهد دو دستگي آنان بود

  
  گيري نتيجه. 8

  : توان دست يافت از مجموع مباحثي كه تاكنون صورت گرفت به نتايج ذيل مي
قطع دست چپ در برابر دست راست، هر چند با دشواري همـراه اسـت امـا    : الف

هـا، آن را پـذيرفت و بـرآن صـحه      اغماض و ناديـده گـرفتن برخـي كاسـتي     توان با مي
  .گذاشت
پـذير   انـد، سسـت و مناقشـه    داليلي كه طرفداران قطع پا در برابر دسـت آورده : ب

كه از آن جهت كه ميان دست و پـا   ضمن آن. توان با آن همراه شد است، از اين رو نمي
. رو اسـت  واقعي در قصاص با ترديد روبههمساني و برابري وجود ندارد، تأمين عدالت 

  . رود عالوه بر آن كه احتمال اجحاف و ستم در حق جاني نيز به جهت ناهمساني مي
برابر عمومات قصاص و نيز آيات مقابله به مثل، كه مستلزم همساني و مماثلت : ج

 توان در برابر عضو از دست رفته، عضو غيرمماثل را قصاص كرد، در قصاص است، نمي
كه با داليلي محكم و استوار بتوان عمومات ياد شده را تخصيص زد كه آن هـم   مگر آن

  .منتفي است
مدعاي غيرمشهور كه معتقد به لزوم پرداخت ديه بوده و قصـاص پـا بـه جـاي     : د

شمرند، ضمن همسويي با عمومات قصاص و برخـورداري از داليلـي    دست را ناروا مي
. تر است رود نزديك عي نيز كه روح شريعت به شمار ميمتقن و پذيرفتني، به عدالت واق

  .از اين رو مورد پذيرش قرار گرفته است
فقيهان اهل سنت چه در قصاص دست چپ به جاي دست راسـت و يـا پـا در    : و

برابر دست، در هر دو مورد، ديدگاهي منفي داشته و همراه با اجماع و اتفاق، قصاص را 
  . اند ييد قرار دادهمردود شمرده و ديه را مورد تأ
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و بر اين باورند كه دست چـپ در    نگارندگان در اين پژوهش راه تفصيل برگزيده
شـود ولـي پـا،     قصـاص مـي   - هر چند ايراداتي بر آن وارد اسـت  - برابر دست راست

  . شود گاه به جاي دست جدا نمي هيچ
، نگـاهي  قانون مجـازات اسـالمي   275بنابراين شايسته است نسبت به تبصره ماده 

اصالحي نموده و اين ماده، بار ديگر از منظر فقهي و حقوقي مـورد بـازبيني و واكـاوي    
در جامعه به  در جهت اجراي صحيح قوانين اسالمي قرار گيرد، باشد كه اصالح آن گامي

  . شمار آيد
  

  منابع
  .، ترجمه ناصر مكارم شيرازيقرآن كريم

 همكتبـ  :قـم . 4و3، جغريب الحديث و االثره في يالنها). بي تـا (ابن اثير، محمد جزري 
  .همياالسال

مؤسسـه النشـر   : قـم . 3، جالسرائر). 1411(ابن ادريس حلّي، محمدبن منصور بن احمد 
  .االسالمي

دارالكتـب  : بيـروت . 2، جاحكـام القـرآن  ). 1408(ابن العربي، ابوبكر محمدبن عبـداهللا  
  .العلميه

: قـم . 5، ج من ال يحضره الفقيـه ). بي تا(ابن بابويه قمي، محمد بن علي، شيخ صدوق 
  .مؤسسه النشر االسالميه
منشــورات مكتبـه آيــه اهللا  : قـم . 1، ججـامع الــرواه ). 1403(اردبيلـي، محمـدبن علــي   

  .المرعشي النجفي العظمي
  ).ع(مؤسسه امام صادق : قم. غنيه النزوع). 1417(ابن زهره حلبي، حمزه بن علي 

المهذب البـارع فـي شـرح المختصـر      ).1407(فهد ابن فهد حلّي، احمدبن محمدبن 
  .مؤسسه النشر االسالمي: قم. 5، جالنافع

  .دارالكتب العلميه: بيروت. 9، جالمغني ).1424(ابن قدامه، عبداهللا بن احمدبن محمد 
دارالكتـاب  : بيـروت . 9، جالشرح الكبيـر  ).1393(ابن قدامه، عبداهللا بن احمدبن محمد  www.SID.ir
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  )شناسي نامه حقوق جزا و جرم ويژه( 1390سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان دوره  ،مطالعات حقوقيمجله 

  .العربي
  .كتابخانه اميرالمؤمنين: اصفهان  .الكافي في الفقه). 1403(بي ابي الصالح حل

  .مجمع الفكر االسالمي: قم. 3، جكتاب المكاسب). 1428(انصاري، شيخ مرتضي 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السـبع  ). 1405(آلوسي بغدادي، شهاب الدين 

  .دار احياء التراث العربي: بيروت. 2، جالمثاني
. 5، جكشاف القنـاع عـن مـتن االقنـاع    ). 1420(منصور بن يونس بن ادريـس   بهوتي،

  .دارالفكر: بيروت
  .مؤسسه النشر االسالمي: قم. 3، جقاموس الرجال). 1411(تستري، محمدتقي 

دارالكتـب  : بيـروت . 5، جالفقه علي المـذاهب االربعـه  ). 1420(جزيري، عبدالرحمن 
  .العلميه

، وسائل الشـيعه الـي تحصـيل مسـائل الشـريعه     ). ابي ت(حر عاملي، محمد بن حسن 
  . داراحياء التراث العربي: بيروت. 19و11،18ج

  .مؤسسه النشر االسالمي: قم. 2، جتحرير الوسيله). 1424(خميني، روح اهللا 
  . مركز نشر آثار شيعه: قم. 4، جمعجم رجال الحديث). بي تا(خويي، ابوالقاسم 
  .مؤسسه احياء آثار االمام: قم. 2، جه المنهاجتكملمباني  ).1428(خويي، ابوالقاسم 
  .مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران: تهران. لغت نامه). 1337(دهخدا، علي اكبر 

  .دارالكفر: دمشق. 6، جو ادلته الفقه االسالمي ).1409(زهيلي، وهبه 
  .بيداراحياء التراث العر: بيروت. 1، جالكشّاف). 1417(زمخشري، محمدبن عمر 

  . مؤسسه النشر االسالميه: قم. كليات في علم الرجال). 1414(سبحاني، جعفر 
  .مؤسسه النشر االسالمي: قم. االنتصار ).1415(مرتضي، علي بن الحسين 
  .عالم الكتب. فتح القدير). بي تا(شوكاني، محمد بن علي 

، اللمعه الدمشقيهالروضه البهيه في شرح ). بي تا(، زين الدين )ي عامليلجب(شهيدثاني 
  .اللمطبوعات مؤسسه االعلمي: بيروت. 10ج

مسـالك االفهـام الـي تنقـيح شـرائع      ). 1415(، زين الـدين  )ي عامليلجب( شهيدثاني
www.SID.ir
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  .مؤسسه المعارف االسالميه: بيروت. 15، جاالسالم
  .دارالكتب العلميه: بيروت. 6، جالفتاوي الهنديه). 1421(شيخ نظام 

، المهذب في فقه مذهب االمام الشـافعي ). 1414(علي بن يوسف شيرازي، ابراهيم بن 
  .دارالفكر: بيروت. 2ج

  .دارالعلوم: بيروت. 89، جالفقه). 1409(شيرازي، محمد 
  .مؤسسه النشر االسالمي: قم. 14، جرياض المسائل). 1420(طباطبائي، علي 

: بيـروت . 3و2، جمجمع البيـان فـي تفسـير القـرآن    ). 1415(طبرسي، فضل بن حسن 
  .للمطبوعات مؤسسه االعلمي
  .داراحياء التراث العربي: بيروت. 4، جمجمع البحرين). 1403(طريحي، فخرالدين 

  . موسسه النشر االسالمي: قم. 5، جالخالف). 1429(طوسي، محمدبن حسن 
  .دارالكتب االسالميه: تهران. 10، جتهذيب االحكام). 1364(طوسي، محمدبن حسن 
محمـدتقي فاضـل   : ، تحقيـق وتصـحيح  رجال الكشّي). 1424(ن طوسي، محمدبن حس

سـازمان چـاپ و انتشـارات وزارت فرهنـگ و     : تهـران . ميبدي، ابوالفضل موسويان
  .ارشاد اسالمي

ه     ).بي تـا (طوسي، محمدبن حسن  المكتبـه  : تهـران . 7، جالمسـبوط فـي فقـه االماميـ
  .المرتضويه الحياء االثار الجعفريه

دار احيـاء  : بيـروت . 3و2، جالتبيان في تفسـير القـرآن  ). بي تا(طوسي، محمدبن حسن 
  .التراث العربي

: بيـروت . 11، جمفتاح الكرامـه فـي شـرح قواعدالعالمـه    ). بي تا(عاملي، محمدجواد 
  .داراحياء التراث العربي

مؤسسـه  : قم. ارشاد االذهان الي احكام االيمان). 1410(عالمه حلّي، حسن بن يوسف 
  .يالنشر االسالم

مؤسسـه النشـر   : قـم . 3، جقواعـد االحكـام  ). 1419(عالمه حلّي، حسـن بـن يوسـف    
  .االسالمي

: قـم . 9، جمختلف الشيعه في احكام الشـريعه ). 1418(عالمه حلّي، حسن بن يوسـف   www.SID.ir
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  )شناسي نامه حقوق جزا و جرم ويژه( 1390سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان دوره  ،مطالعات حقوقيمجله 

  .مطبعه مكتب االعالم االسالمي
مؤسسـه  : قـم . 2، جالميـزان فـي تفسـيرالقرآن   ). 1391(عالمه طباطبائي، محمدحسين 

  .اتي اسماعيليانمطبوع
  .منشورات مكتبه بصيرتي: قم. الفروق اللغويه). 1353(عسكري، ابي هالل 

المجمع : بيروت. 2، جكنزالعرفان في فقه القرآن). 1419(فاضل مقداد، مقدادبن عبداهللا 
  .للتقريب بين  المذاهب االسالميه العالمي

مكتبـه  : قـم . 4، جختصر الشرائعالتنقيح الرائع لم). 1404(فاضل مقداد، مقدادبن عبداهللا 
  .آيه اهللا المرعشي العامه

: قـم . 11، جكشف اللثام عن قواعـد االحكـام  ). 1416(فاضل هندي، محمدبن حسـن  
  .مؤسسه النشر االسالمي

  ).بي نا. (20، جالتفسير الكبير). بي تا(فخر رازي، 
مؤسسـه  : قـم . 4، جايضاح الفوائد). 1389(فخر المحققين، محمدبن حسن بن يوسـف  

  .اسماعيليان
  .انتشارات اسوه: قم. 3،جترتيب كتاب العين). 1414(فراهيدي، خليل بن احمد 

دار احياء التـراث  : بيروت. 2، جالجامع الحكام القرآن). 1405(قرطبي، محمدبن احمد 
  . العربي

: بيـروت . 10، جبدائع الصنائع في ترتيـب الشـرائع  ). بي تا(مسعود  بكر بن كاشاني، ابي
  .لكتب العلميهدارا

المكتبـه  : تهـران . 4، جمسـالك االفهـام الـي آيـات االحكـام     ). بي تـا (كاظمي، جواد 
  .المرتضويه

ــي، محمــدبن يعقــوب  دارصــعب ، دار التعــارف : بيــروت. 7، جالكــافي). 1401(كلين
  .للمطبوعات

. 4، جشرائع االسالم في مسائل الحالل و الحرام). 1425(محقق حلّي، جعفربن حسـن  
  .دارالقارئي :بيروت

دارالكتـاب  : مصر. المختصر النافع في فقه االماميه). بي تا(محقق حلّي، جعفربن حسن  www.SID.ir
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  .العربي
  . مطبعه سيدالشهداء: قم. بحوث في علم الرجال). 1403(محسني، محمد آصف 
. 14، جمجمع القائده و البرهان في شرح ارشاد االذهان). بي تا(مقدس اردبيلي، احمد 

  .نشر االسالميمؤسسه ال: قم
  ).بي نا: بي جا(. البيان في احكام القرآن ةزبد) بي تا(مقدس اردبيلي، احمدبن محمد، 

: بيروت. 42و 41، ججواهرالكالم في شرح شرائع االسالم). 1981(نجفي، محمدحسن 
  .داراحياء التراث العربي
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