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چکیده

در نظر گرفتـه شـده یطیو متهم در جرائم مربوط به نفس و عضو، شرایاحقاق حقوق قربانیبرایدر فقه اسالم
نسـبت ،یولـایو هیعلیمعنا که مجننیدر قصاص عضو وجود دارد به اضیعامکان تبایاست که آنیاست پرسش ا

وجـود دارد: یفقهدگاهیمسئله سه دنیدر اد؟مصالحه کنایرا عفو گریدیاز قصاص را اجرا و بخشیبخش،یبه جان
بـر -. سـهاسترشیمرد قابل پذیدر قصاص، تنها براضیتبع-شده است. دورفتهیدر قصاص کًال پذضیتبع-کی

دو انگشت مرد را به عنوان قصاص قطـع کنـد و تواندیدر قطع چهار انگشت زن توسط مرد، زن ملیقول به تفصهیپا
انگشت را عفـو کنـد. کیسه انگشت مرد را قطع و تواندینمیویولکند،یبه مرد رد نمهیبر دادبه عنوان مازیزیچ

شده است.رفتهیپذلیقول به تفصاول و دوم،دگاهیبا نقد دو دقیتحقنیدر ا

.یجانتیدم، عفو، رضااءیدر قصاص، اولضیقصاص، تبع: هاکلیدواژه

.۲۷/۱۰/۱۳۹۵؛ تاریخ تصویب نهایی: ۲۷/۰۲/۱۳۹۴تاریخ وصول: *. 
نویسنده مسئول. ١



113شمارةفقه و اصول66
مقدمه

/ 7؛ ابـن منظـور، 1066/ 3؛ جـوهری، 283/ 1فراهیـدی، (تبعیض به معنای جزء جزء کـردن اسـت 
در تـوان مطـرح کـرد، تبعـیضهای مهمی که در بحث قصـاص عضـو و قصـاص نفـس میاز فرع). 119

تبعیض در قصاص اطراف به این معناست که بخشی از قصاص را اجرا کند و بخش دیگر را . قصاص است
عفو نماید، مثًال جانی دست مجنی علیه را از کتف قطع کرده است، مجنی علیه خواهان قطع دست جـانی 

تواند صاص عضو میشود که آیا مجنی علیه در هنگام قدر این صورت این سؤاالت مطرح می. از آرنج باشد
تواند برای قسمتی از برای بخشی از جنایت وارده، طلب قصاص نماید و برای بخش دیگر دیه بگیرد؟ آیا می

جنایت طلب قصاص کرده و نسبت به بخش دیگر مصالحه کند؟ رضایت و عدم رضایت جـانی در مـوارد 
مذکور چه تأثیری خواهد داشت؟

شود این است که در قصاص عضـو دیـه زن و قصاص مطرح مییکی از مواردی که در بحث تبعیض در 
یابد، حال ایـن سـؤال مرد یکسان است تا زمانی که به ثلث برسد در این صورت دیه زن به نصف تقلیل می

توانـد بـه مطرح است که هنگامی که دیه جنایت وارد بر زن، ثلث دیه کامـل یـا بیشـتر از آن باشـد، زن می
فا کند و به همین جهت از پرداخت دیه اضافی خـودداری ورزد؟ مثـل ایـن کـه قصاص نیمی از جنایت اکت

تواند در قصاص به دو انگشت مرد اکتفـا کنـد و بـه همـین مردی چهار انگشت زنی را قطع کند، آیا زن می
).594/ 3عالمه حلی، قواعد االحکام، (علت از پرداخت نصف دیه چهار انگشت خودداری ورزد؟ 

توانند به جای قصـاص نفـس، عضـوی از فس نیز به این معناست که اولیای دم میتبعیض در قصاص ن
تواننـد أعضاء قاتل را قطع کنند، مثًال به جای کشتن او یکی از پاهای او را قطـع نماینـد؟ آیـا اولیـای دم می

دن قاتـل را توانند عضوی از بعضوی از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقی طلب دیه کنند؟ آیا اولیای دم می
قطع و نسبت به مابقی مصالحه نمایند؟ رضایت و عدم رضایت قاتل در سه حالت فوق چـه تـأثیری دارد؟ 

توان به جای قصاص نفس، اهدای عضو شود که آیا میهمچنین در این قسم از قصاص این بحث مطرح می
نواده مجنی علیه، باید مازاد نمود؟ مسئله ازهاق نفس در اهداء چگونه است؟ با فرض پذیرش اهداء، آیا خا

.بر دیه قتل نفس را پرداخت کنند؟ آیا رضایت جانی نیز شرط است

قصاص در أعضاء
زبیدی واسـطی، (یعنی پی او را گرفت » َقصَّ األثر«به معنای پی گرفتن است و » قّص «قصاص از ماده 

قصـاص . )٧٣/ 7ابن منظـور، (ند االبته آن را از قص به معنای قطع نیز گفته). 179/ 4؛ طریحی، 334/ 9
) قتـل، جـرح و ماننـد آن(گیری و تعقیب جنایت محقق شـده پی: در اصطالح این گونه تعریف شده است

توسط جانی است و مجازات کردن وی به همان اندازه که او انجام داده است، به این صـورت کـه کشـنده را 
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؛ 9؛ لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۳۹۶/ ۲راوندی، (بکشند و ضارب به ضرب و جارح را به جروح تنبیه کنند 

).2679/ 2؛ معین، 12خمینی، 
٣٨٨هر آسیب کمتر از قتل، مانند قطع عضو، جرح و صدمه وارد بر منافع را جنایت بر عضو گویند (مـاده 

قانون مجازات جدیـد در مـورد اولـین مسـئله وارده در بحـث مـا کـه ٣٩٠قانون مجازات). صراحت ماده 
گـذارد و ای را بـر جـای نمیعلیه خواهان قطع دست جانی از آرنج باشد، جای هیچ بحـث و شـبههمجنی

تواند بـا رضـایت علیه میاگر جنایت بر هر عضو دارای مراتب باشد، مجنی«دارد: جواب را اینگونه بیان می
قطـع دسـت از مرتکب، قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند آنکه در جراحت موضحه به متالحمـه و در 

(قـانون مجـازات » آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشـت یـا مصـالحه نمایـد
اسالمی).

قصاص بین زن و مرد در أعضا ثابت است تا اینکه به ثلث برسد، در این صورت دیـه مـرد بیشـتر از زن 
و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب دارد که در قصاص عضو، زننظریه اداره حقوقی نیز چنین بیان می. است

کـه نصـف شود، مگر ایننقص عضو یا جرحی که به زن وارد نماید به قصاص عضو و مانند آن محکوم می
در ایـن زمینـه ). 273مـاده30/8/1365-4581/7نظریـه اداره حقـوقی، (دیه آن عضو را به مرد بپـردازد 

پرسـیده شـد کـه آیـا ) ع(مانند این روایت که از امام صـادق کند روایاتی وجود دارد که این قول را تأیید می
مرد و زن در قصاص دنـدان مقابـل دنـدان، : جراحات مرد و زن در دیه و قصاص برابر است؟ امام فرمودند

جا که دیه جراحـات بـه ثلـث دیـه کامـل شجه مقابل شجه و انگشت مقابل انگشت با یکدیگر برابرند تا آن
حـر (١»از ثلث، دیه مرد در جراحات دو برابـر دیـه جراحـات در زن خواهـد شـدبرسد و در صورت تجاوز 

).165/ 29عاملی، 
مردی چشـم زنـی را کـور کـرده بـود اگـر زن و بسـتگانش «در روایت دیگری نیز چنین آمده است که، 

د، یک چهارم بخواهند چشم مرد را کور کنند، یک چهارم دیه را باید به او بپردازند و اگر زن بخواهد دیه بگیر
اما شیخ مفید معتقد است کـه در جنایـات و صـدمات کمتـر از ). 166همان، (٢»نمایددیه را دریافت می

شـود و بـا رسـیدن نفس، تا آنجا که دیه صدمه به یک سوم دیه کامل مرد برسد، مرد در برابر زن قصاص می
مفیـد، (یافـت دیـه یـا آرش را دارد شود و تنهـا حـق دردیه صدمه به یک سوم، مرد در برابر زن قصاص نمی

َساءِ ِبِإْسَناِدِه َعِن اْلَحَسِن بْ -١ َجاِل َو النِّ ِه ع َعْن ِجَراَحاِت الرِّ یاِت َو اْلِقَصـاِص -ِن َمْحُبوٍب َعِن اْبِن ِرَئاٍب َعِن اْلَحَلِبی َقاَل: ُسِئَل َأُبو َعْبِد اللَّ ِفی الـدِّ
نِّ -َسَواءً  نُّ ِبالسِّ َساُء ِفی اْلِقَصاِص السِّ َجاُل َو النِّ جَّ -َفَقاَل الرِّ ُة ِبالشَّ جَّ ْصَبِع َسَواءً َو الشَّ ْصَبُع ِباْإلِ یـةِ -ِة َو اْإلِ ـی َتْبُلـَغ اْلِجَراَحـاُت ُثُلـَث الدِّ َفـِإَذا -َحتَّ

ُلَث  یةِ -َجاَزِت الثُّ َجاِل ِفی اْلِجَراَحاِت ُثُلَثی الدِّ یِة.-ُصیَرْت ِدیُة الرِّ َساِء ُثُلَث الدِّ َو ِدیُة النِّ
ُد ْبُن یْعُقوَب َعْن َعِلی ْبِن -٢ ِه ع ِفی َرُجٍل َفَقأَ ُمَحمَّ اٍد َعِن اْلَحَلِبی َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ ِإْن -َعیَن اْمَرَأٍة َفَقـاَل ِإْبَراِهیَم َعْن َأِبیِه َعِن اْبِن َأِبی ُعَمیٍر َعْن َحمَّ

یةِ  وا ِإَلیِه ُرُبَع الدِّ یةِ َو ِإْن َشاَءْت َأْن َتْأُخَذ -َشاُءوا َأْن یْفَقُئوا َعیَنُه َو یَؤدُّ ُه ِإْن َشاَء َفَقَأ عینها َو ِإالَّ َأَخَذ ِدیـَة -َو َقاَل ِفی اْمَرَأٍة َفَقَأْت َعیَن َرُجٍل -ُرُبَع الدِّ ِإنَّ
َعیِنِه.
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شود که در قصاص نفـس نیـز قصـاص گفتنی است که مسئله قصاص در عضو برای کسی ثابت می). 764

نفس برای او ثابت بشود، پس چون در قصـاص نفـس پـدر در مقابـل کشـتن فرزنـد بـه قصـاص محکـوم 
شود همچنان کـه دسـت نمیشود، در قصاص عضو نیز در مقابل قطع عضو فرزند، به قصاص محکوم نمی

/ 2؛ خمینـی، ۲۵۷/ ۲عالمـه حلـی، تحریـر االحکـام، (شـود مسلمان به خاطر قطع دست کافر قطع نمی
بنابراین روشن است که تمامی فقها قائل هستند که دیه أعضا زن و مرد تا ثلث با یکدیگر برابر است ). 536

امـا . در آن عضـو بـه نصـف تقلیـل خواهـد یافـتو با رسیدن به ثلث و یا با گذشت از ثلث، میزان دیه زن 
قـانون مجـازات قـدیم دیـه 483قسمت صدر این قاعده با این استثناء روبه رو است کـه بـه موجـب مـاده 

علیه مرد باشد دیـه آن جراحتی که بر اثر فرو رفتن نیزه یا گلوله در دست و پا واقع شود، در صورتی که مجنی
).326؛ زراعت، 22بازگیر، (شود اشد، موجب آرش میکه زن بیکصد دینار و در صورتی

اگر جراحات در اثر یـک ضـربه و در یـک عضـو باشـد، مـالک در ثلـث مجمـوع موارد تنصیف دیه: 
ولی اگر به دنبال ضربات متعدده و یا در أعضای مختلف بدن باشد، دیه هـر صـدمه و . صدمات خواهد بود

؛ لنکرانی، جـامع المسـائل، ۲۴۶/ ۱۰البهیه، ةثانی، الروضشود (شهیدجراحت جداگانه در نظر گرفته می
شـود شوند به مقتضای صحیحه ابان تنصیف نمیپس جنایات مختلفی که با یک ضربه واقع می). 512/ 1
در : «اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خـود چنـین آورده اسـت). 488/ 3آبادی، منتظری نجف(

های که عرفًا زمـان واحـد نفر و در یک زمان و یا در زمانه بر زن از طرف یکهای واردکه جراحتصورتی
اما اگر هر جراحت توسط یک نفر دیگـر . گردد، وارد گردد، دیه مجموع باید در نظر گرفته شودمحسوب می

صـیف و ادله تنهای مختلف باشد، دیه هر کدام باید مستقًال منظور گرددیا مجموعًا توسط یک نفر در زمان
).199/ 2؛ ارباطی، ١٦٨/ ١به نقل از زراعت، » (گرددشامل این موارد که قبًال دیه مستقر شده، نمی

صد شتر است و دیـه اعضـای زن تـا یـک که دیه مرد آزاد یکبا توجه به اینتبعیض در قصاص عضو: 
شـهید (یابد مرد تقلیل میسوم، دیه زن به نصف سوم این مقدار با مرد برابر خواهد بود، اما با گذشت از یک

؛ بنابراین اگـر مـردی یـک انگشـت زنـی را قطـع کنـد زن )649/ 2، خمینی، 269، ة الدمشقیهاول، اللمع
تواند یک انگشت را به قصاص، قطع کند و یا اینکه ده شتر از او دیه بگیرد و اگر دو انگشـت زن را ببـرد، می

بیست شتر دیه آن را بگیرد و اگر سه انگشـت زن را ببـرد، تواند دو انگشت مرد را در قصاص ببرد و یازن می
رود، دیـه زن همین احکام جاری است، اما اگر چهار انگشت زن را ببرد، چون دیه آن از یک سوم فراتر مـی

شود، یعنی بیست شتر خواهد بود، بنابراین اگر زن چهار انگشت مـرد را بـه قصـاص ببـرد، بایـد نصف می
حال باید این مسئله را مورد بررسی قرار داد، که تبعیض در قصاص عضو امکـان . د کندبیست شتر را به او ر

.پذیر است یا خیر؟ به این صورت که زن بدون پرداخت دیه مازاد، به قصاص نیمی از جنایت اکتفا کند
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تاریخچه بحث
ه به قصـاص علیفقها در مورد جنایت بر أعضائی که اقتصاص از آن ممکن نیست برای حفظ حق مجنی

توان درخواسـت ارش نمـود و یـا آن را عفـو اند و معتقدند که نسبت به مازاد، میکمتر از جنایت اکتفا کرده
کرد؛ زیرا که امکان اجرای قصاص مساوی یا مماثل وجود ندارد، بنابراین در این موارد تبعیض در قصاص را 

شود:اند و در ذیل به این موارد اشاره میجایز شمرده
های استخوان کـه قصـاص کـردن و شکستگی٦، دامغه٥، مأمومه٤، منقله٣های مانند هاشمهدر زخم-١

شود؛ و همچنین در آنچه که امکان استیفای مماثل از آن وجـود نـدارد، قصـاص به نفس می٧موجب تغریر
رد کـه امکـان توان به کمتر از جنایت حاصل از شجاجی اکتفـا کـشود؛ بلکه در اینگونه موارد میواقع نمی

توان به کمتر از آن یعنی موضحه اکتفا کرد تغریر در آن نباشد بنابراین در قصاص از هاشمه و مانند دامغه می
). چنـین مـوردی معـادل بـا ١٨٧/ ١١؛ حسـینی عـاملی، ١٣٠/ ٢؛ فیض کاشـانی، ۲۶۰/ ۴(محقق حلی، 

مشروعیت قصاص است.
لیه در سالمت شرط است، زمانی که جانی دست عدر قصاص اطراف تکافو أعضای جانی و مجنی١-١

علیه) فلج باشد، اما انگشتان جانی سالم باشند فردی را قطع نماید در حال که برخی از انگشتان وی (مجنی
علیه و همچنین بـه مقـداری کـه امکـان در این صورت تحقق قصاص، بسته به مقدار سالمت عضو مجنی

شود. بنابراین در مقابل چند انگشـت ی مانده دیه یا ارش لحاظ میقصاص دارد، است و نسبت به مقدار باق
شـود گیرد بلکه دیه یا آرش این أعضاء متناسب بـا دیـه عضـو فلـج محاسـبه میفلج، قصاص صورت نمی

).٦٤/ ٣، صاحب جواهر؛ مرعشی٦٣٣/ ٤(فخرالمحققین، 
دست وی که توسط جانی قطع علیه در عضو قطع شده خود دارای نقصانی است مثًال گاهی مجنی٢-١

شده، سه انگشت داشته است و دو انگشت وی از قبل قطع بوده اسـت در ایـن صـورت دسـت جـانی را در 
شود علیه قطع میکنند بلکه سه انگشت جانی در مقابل سه انگشت مجنیعلیه قطع نمیمقابل دست مجنی

صاحب اش، مطالبه دیه یا آرش نماید (تواند نسبت به کف دست و دیگر أعضای قطع شدهعلیه میو مجنی

).١٤٥زخمی است که باعث شکستن استخوان گردد (مجلسی دوم، حدود قصاص و دیات، -٣
زخمی است که باعث جابجای استخوان گردد (همان).-٤
احتی است که کارد به ام الدماغ یعنی پوست غالف دماغ و مغز برسد بدون آنکه آن را بشکافد و در آن یک ثلـث دیـه کامـل را بایـد داد جر-٥

).٧٦٦(مفید، 
رسد (همان).شکافد و به مغز میجراحتی است که پرده مغز را می-٦
) به این معنا که جان را در معـرض هالکـت قـرار ٤٨٧٤/ ٨یری، ؛ حم٤٤٥/ ٢؛ فیومی، ٦٠٤غرر به معنای خطر است (راغب اصفهانی، -٧

).٤٢٣/ ٣دهد (طریحی، می
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علیه را قطع اگر بخواهد دست مجنی» کّل عضو یقاد تؤخذ الدیة مع فقده«)؛ زیرا بر طبق ٣٩٨/ ٤٢، جواهر

صـورت هاهایی از عضو جانی شود که در واقع جنایتی در مورد آننماید ممکن است منجر به قطع قسمت
ة؛ شـهید ثـانی، حاشـی٢٩٢/ ١٥مسـالک، ؛ شـهید ثـانی، ٣٨٢/ ٤المـراد، ةنگرفته است (شهید اول، غای

).٣٤٧؛ عالمه حلی، تلخیص المرام، ٣٤٢/ ٤االرشاد، 
علیه دارای چهار انگشت اصلی و یک انگشت زائد باشد و تمام انگشتان جـانی اصـلی اگر مجنی٣-١

ت زائده باید دیه آن را شود و در انگششود، بلکه در چهار انگشت قصاص میباشد قصاص در ید ثابت نمی
).٤٣/ ٢٩؛ سبزواری، ٥٥٠/ ٢بپردازد و در کف دست نیز باید حکومت پرداخت شود (خمینی، 

ممکن است در اثر جنایت جانی بر دست شخص، در قسمت استخوان ساعد و بازو قطـع عضـو ٤-١
فصـل اسـتخوان صورت گیرد، قصاص مماثل در این قسمت کار دشواری است؛ چرا که این قطع عضو بر م

مثل کتف یا مچ مرفق واقع نشده است، بنابراین ممکن است که منجر به جنایـت بیشـتری شـود بـه همـین 
تواند از مفصل بعدی قصاص کند و نسبت به مابقی، طلب علیه در این موارد و موارد مشابه میخاطر مجنی

؛ ١٠١/ ١٤یلی، مجمع الفائـده، ؛ مقدس اردب١٥٢/ ١١؛ حسینی عاملی، ١٩٩/ ١١ارش نماید (فاضل هندی، 
تـوان قائـل شـد گونه موارد می). بنابراین در این٢٢٣/ ٤حلی، ؛ محقق٢٠٨/ ٢حلی، ارشاد االذهان، عالمه

اند و این بحث در مواردی سابقه داشته است.که فقیهان به تبعیض در قصاص گرایش داشته

ها درباره تبعیض در قصاص عضودیدگاه
:های گوناگونی ارائه گردیده است که از این قرار استصاص عضو دیدگاهدرباره تبعیض در ق

پذیرش تبعیض در قصاص-١
انگشـت زنـی را قطـع کنـد در ایـن صـورت زن ٤فخر المحققین حلی بر این باور است که اگر مردی 

ع کند و دیه انگشت جانی را از باب قصاص قط٤تواند به قطع دو انگشت وی اکتفا نماید، به جای اینکه می
داند (فخـر دو انگشت وی را بپردازد. وی دلیل این مطلب را وجود مقتضی برای جواز و عدم وجود مانع می

). از متأخر المتاخرین نیز فاضل هندی و مرحوم صاحب جـواهر بـه تبعـیض در ٥٧٢/ ٤المحققین حلی، 
از معاصران نیز تبعـیض در ). برخی ٨٩/ ٤٢، صاحب جواهر؛ ١٩٩/ ١١قصاص باور دارند (فاضل هندی، 

صـانعی،(با این شرط که رضایت جـانی نیـز باشـد ).156اردبیلی،(دانند پذیر میقصاص عضو را امکان
مانند قطع دست جانی از آرنـج نـه (علیه نیست ؛ زیرا که قصاص بخشی از جنایت، مورد حق مجنی)246
تواند به میـزان دارند که زن میرا چنین بیان میاین گروه نظر خود . ، بنابراین باید رضایت جانی باشد)کتف

سوم بـه بعـد نصف صدمه تقاضای قصاص نماید، چیزی به عنوان مازاد دیه بپردازد یا صدمه را از میزان یک
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سوم صدمه تقاضای قصاص نماید، بدون اینکه نیاز بـه پرداخـت عفو نماید و برای باقیمانده آن یعنی تا یک

اند:این گروه به روایت حبیب سجستانی استناد کرده). 138/ 89شیرازی، حسینی(مازاد دیه باشد 
هشام بن سالم از حبیب سجستانی [آورده] است، از امام باقر (ع) در مورد مردی که دست راست دو نفر 
را جدا ساخته، پرسیدم؛ حضرت فرمود: ای حبیب! دست راست وی در برابر دست راستی که قطـع نمـوده، 

گردد. این بدان جهت شد و دست چپ در برابر دست دیگری که پس از آن قطع نموده، جدا میجدا خواهد 
تر به عنوان قصاص جدا شده و او فاقد دست راست بوده است. به امـام گفـتم: است که دست راست، پیش

ساخت. حضرت فرمـود: امـام (ع) آن راامام علی (ع) همواره دست راست و پای چپ مجرمان را جدا می
بایسـت دسـت در برابـر داد. ولی ای حبیب! در مـورد حقـوق مسـلمین مینسبت به حقوق الهی انجام می

جا کـه جـانی دسـتی بـرای قصـاص دست، در صورتی که جانی دستی داشته باشد، و پا در برابر دست، ان
گردد؟ فرمود: نمینداشته باشد، انجام یابد. به امام گفتم: آیا قصاص کنار گذاشته نشده و دیه بر وی واجب

شود که جانی، دست کسی را قطع کند و خود فاقد دست و پا باشد. در این فرض است دیه زمانی واجب می
ـ ٣٢٠/ ٧(کلینی، ٨شود، زیرا جانی به هیچ روی، عضوی که از وی قصاص شود؛ نداردکه دیه واجب می

).٤/١٣٢؛ ابن بابویه، ٣١٩
ه دست جانی زمانی به عنوان قصاص جدا خواهـد شـد کـه وی در این روایت به صراحت آمده است ک

سـپس حضـرت . دستی برای قصاص داشته باشد، در غیر این صورت، پای وی جایگزین دست خواهد شد
اگر جانی دست داشته باشـد، دسـتش قطـع و در غیـر ایـن صـورت پـای او قطـع : به صورت مطلق فرمود

که امکـان داند در حالیصاص پا در مقابل دست را جایز میشود این روایت قکه مشاهده میچنان. شودمی
.اقتصاص وجود ندارد و این قول دلیل بر مشروعیت تبعیض در قصاص است

عدم پذیرش تبعیض در قصاص-٢
الموضـحةفـییقـتّص أنلـهلـیسو«گروهی از فقها نیز تبعیض در قصاص را بـرای زن قبـول ندارنـد 

و )276/ 2عالمـه حلـی، تحریـر االحکـام، » (الجنایةفیالقصاصمکانإلالزائددیةیأخذوبالسمحاق
ادلـه نیـز داللـت دارنـد بـر ). 474/ 4بهجت، (معتقدند که یا باید قصاص کل بکند و یا دیه کل را بگیرند 

چون قطع دو انگشت زن موجـب : تواند قصاص کند و اگر گفته شوداینکه تنها بعد از رد نصف دیه، زن می

ِجْسَتاِنی-٨ ٍد َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َعْن ِهَشاِم ْبِن َساِلٍم َعْن َحِبیٍب السِّ ُد ْبُن یْحیی َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ َطـَع َعْن َرُجـٍل قَ -َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر عُمَحمَّ
ًال َو ُتْق  ِذی َقَطَع یِمیَنُه َأوَّ ُجِل الَّ َمـا َقَطـَع یـَد یَدیِن ِلَرُجَلیِن اْلیِمیَنیِن َقاَل َفَقاَل یا َحِبیُب ُتْقَطُع یِمیُنُه ِللرَّ ُه ِإنَّ نَّ ِذی َقَطَع یِمیَنُه آِخرًا ِألَ ُجِل الَّ َطُع یَساُرُه ِللرَّ

ُجِل اْألَِخیِر َو یِمیُنُه ِقَصا ْجَل اْلیْسَری َقاَل فَ الرَّ َما کاَن یْقَطُع اْلیَد اْلیْمَنی َو الرِّ ِل َقاَل َفُقْلُت ِإنَّ َعِلیًا ع ِإنَّ ُجِل اْألَوَّ َما کاَن یْفَعُل َذِلک ِفیَمـا ٌص ِللرَّ َقاَل ِإنَّ
ُه یْؤَخُذ لَ  ا یا َحِبیُب ُحُقوُق اْلُمْسِلِمیَن َفِإنَّ ِه َفَأمَّ ْجُل ِباْلیـِد ِإَذا َلـْم یِجُب ِمْن ُحُقوِق اللَّ ُهْم ُحُقوُقُهْم ِفی اْلِقَصاِص اْلیُد ِباْلیِد ِإَذا کاَنْت ِلْلَقاِطِع یٌد َو الرِّ

َما یِجُب َعَلیِه ال یُة َو یْتَرک َلُه ِرْجُلُه َفَقاَل ِإنَّ یُة ِإَذا َقَطَع یکْن ِلْلَقاِطِع یٌد َفُقْلُت َلُه َأ َو َما یِجُب َعَلیِه الدِّ یَد َرُجٍل َو َلیَس ِلْلَقاِطِع یَداِن َو َال ِرْجَالِن َفَثمَّ دِّ
ُه َلیَس َلُه َجاِرَحٌة یَقاصُّ ِمْنَها. نَّ یُة ِألَ یِجُب َعَلیِه الدِّ
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یعنی قطع چهار انگشت به طریـق اولـی موجـب (شود، پس قطع زائد اولویت دارد نگشت مرد میقطع دو ا

/ 26روحـانی قمـی، (این قیاس است و در حالی که از قیاس نهی شده است ) شودقصاص دو انگشت می
و توان قسمتی را کمتر از حق، قصاص کرد تأثیر است و حتی با رضایت او نمی. رضایت جانی نیز بی)142

کند این گـروه در توجیـه یکی از مخالفان تبعیض چنین ذکر می). 34یزدی، (بقیه را عفو نمود یا دیه گرفت 
کنند، مقتضای قانون پرداخت مازاد دیه برای قصاص در صورت رسیدن دیه صـدمه نظر خود چنین ذکر می

ر انگشت زنی را قطع کند در گونه است که به عنوان مثال در صورتی که مردی چهابه یک سوم دیه کامل این
شـود البتـه بـه شـرط آنکـه نصـف دیـه آن هر یک از چهار انگشت مجرم، برای زن حق قصاص ایجـاد می

انگشت را بدهد به عبارت دیگر حق قصاص زن در نصف مشاع از هر انگشت است، در این صورت انتقال 
ع آن نیاز به پرداخت مازاد نباشد، نیاز ای که برای قطحق قصاص از دو انگشت به دو انگشت دیگر، به گونه

چه را که ادله بر آن داللت دارند داشـتن حـق قصـاص در نهایت آن. به دلیل دارد و چنین دلیلی وجود ندارد
هاست و در صورتی که زن بخواهد یـک انگشـت از تمام چهار انگشت با پرداخت نصف دیه هر یک از آن

دیگر را بدون پرداخت مازاد دیه قصـاص نمایـد همـین وضـعیت چهار انگشت را عفو نماید و سه انگشت 
).126لنکرانی، تفصیل الشریعه، (برقرار است 

دانند برای تأیید نظر خود به روایت ابـان بـن تغلـب اسـتناد این گروه که تبعیض در قصاص را جایز نمی
ه انگشتی از انگشـتان زنـی را گویید درباره مردی کگوید به امام صادق (ع) گفتم: چه میوی می«اند. کرده

بریده باشد؟ (چقدر دیه دارد). فرمود: ده شتر. گفتم اگر دو انگشت را بریده باشد چه؟ فرمود: بیست شـتر. 
پرسیدم اگر سه انگشت را بریده باشد چه؟ فرمود: سی شتر. پرسیدم اگر چهار انگشت را قطع کـرده باشـد، 

شود که برای بریدن سه انگشت باید سی زه است! چه گونه میقدر؟ فرمود: بیست شتر. گفتم خداوند منچه
شنیدیم اما از آن شتر بدهد و برای چهار انگشت بیست شتر؟ ما هنگامی که در عراق بودیم این سخن را می

گفتیم این سخن از القائات شیطان است، پس امام فرمود: آرام باش ای جستیم و میکه چنین بود بیزاری می
م رسول خدا (ص) است. زن تا یک سوم دیه با مرد برابر است اما هنگامی که به یک سوم رسید ابان این حک

گردد. ای ابان! تو مرا از راه قیاس رد کردی ولی بدان اگر سنت دینی مورد قیـاس قـرار دیه زن به نصف بر می
؛ مجلسـی، بحـار ١٨٤/ ١٠؛ طوسـی، تهـذیب االحکـام، ١١٩/ ٤(ابـن بابویـه، ٩شود بگیرد، دین نابود می

توانـد دارد که زن تنها بعد از رد مازاد دیـه میروایت ابان چنین بیان می: ). بیان استدالل٤٠٥/ ١٠١االنوار، 

ِه ع َما َتُقوُل -٩ اِج َعْن َأَباِن ْبِن َتْغِلَب َقاَل ُقْلُت ِألَِبی َعْبِد اللَّ ْحَمِن ْبُن اْلَحجَّ ِفی َرُجٍل َقَطَع ِإْصَبعًا ِمْن َأَصاِبِع اْلَمْرَأِة کْم فیها َقاَل َعَشَرٌة َرَوی َعْبُد الرَّ
ِبِل ُقْلُت َقَطَع اْثَنیِن َفَقاَل ِعْشُروَن ُقْلُت َقَطَع َثَالثًا َقاَل َثَالُثوَن ُقْلُت: َقَطَع َأْرَبعًا َقاَل  ِه یْقَطُع َثَال ِمَن اْإلِ ثًا َفیکوُن َعَلیـِه َثَالُثـوَن ِعْشُروَن ُقْلُت ُسْبَحاَن اللَّ

ْن َقاَلُه َو  ِذی َقاَلُه َشیَطاٌن َفَقاَل َمْهًال یا َأَباُن َهکـَذا َحکـَم َرُسـوُل َفیْقَطُع َأْرَبعًا َفیکوُن َعَلیِه ِعْشُروَن ِإنَّ َهَذا کاَن یْبُلُغَنا َو َنْحُن ِباْلِعَراِق َفَنْبَرُأ ِممَّ َنُقوُل الَّ
ِه ص ِإنَّ ا ْصِف یا َأَبااللَّ ُلَث َرَجَعِت اْلَمْرَأُة ِإَلی النِّ یِة َفِإَذا َبَلَغِت الثُّ ُجَل ِإَلی ُثُلِث الدِّ ُة ِإَذا ِقیَسْت ُمِحَق ْلَمْرَأَة ُتَعاِقُل الرَّ نَّ ُن ِإنَّک َأَخْذَتِنی ِباْلِقیاِس َو السُّ

یُن. الدِّ
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و . قصاص کند به این صورت که با رسیدن به ثلث، زن باید مازاد دیه را بپردازد تا بتوانـد قصـاص کـل کنـد

بنابراین روایت ابـان . ند به میزان نصف، قصاص نمایدتواچیزی بیان نشده که در صورت عدم پرداخت، می
.داللتی بیش از این ندارد

دیدگاه تفصیل-٣
یعنی با قطع دو انگشـت مـرد بـدون نیـاز . برخی نیز قائل به تفصیل در تبعیض در قصاص عضو هستند

جدای از بحث و این قول. اندمازاد دیه موافق هستند ولی با قطع سه انگشت و عفو انگشت چهارم مخالف
جواز مطلق است؛ زیرا در جواز مطلق با قطع دو انگشت بدون پرداخت مازاد دیه و همچنـین بـا قطـع سـه 
انگشت و عفو انگشت چهارم نیز موافق است، به دیگر سـخن، در قـول بـه تفصـیل، حـق قصـاص بـدون 

پرداخت، چیـزی بـا ایـن قطع دو انگشت مرد بدون.پرداخت مازاد دیه را به میزان نصف صدمه قبول دارند
اشکال روبرو است که مقتضی جواز قصاص دو انگشت بدون پرداخـت چیـزی وجـود دارد و مـانعی هـم 
وجود ندارد، در چنین وضعیتی جواز ثابت است. اما وجود مقتضی به این جهت است که قطع دو انگشـت 

معنای انتفاء مانع است و قطع شود و نبود هیچ مانعی در اینجا نیز بهزن موجب قصاص دو انگشت مرد می
دو انگشت دیگر زن صالحیت برای مانع شدن را ندارد به این خاطر چنین چیزی یک نوع زیادی در جنایت 

ای که وجود دارد ایـن اسـت کـه دو ). نکته٩٠-٨٨/ ٤٢، صاحب جواهر؛ ٥٧٢/ ٤حلی، باشد (محققمی
گونه نیسـت؛ زیـرا اما در مورد سه انگشت مرد اینگیرد،انگشت مقطوع زن در برابر دو انگشت مرد قرار می

شـد او سه انگشت مرد بیشتر و یا احتماًال برابر حق زن است به دلیل آنکه اگر فقط سه انگشـت او قطـع می
سوم دیه شـارع حکـم بـه تنصـیف که با بلوغ به یکحق داشت سه انگشت مرد را قطع کند و با توجه به این

).٥٧٢/ ٤نگشت مرد در برابر چهار انگشت زن صحیح نیست (محقق حلی، داده، بنابراین قطع سه ا
گونـه ذکـر اند و این دلیـل عقلـی را ایناین گروه که قائل به تفصیل هستند به یک دلیل عقلی استناد کرده

؛ ٤١/ ١٠البهیـه، ةیز وجود ندارد (شهید ثانی، الروضاند، مقتضی برای قصاص موجود است و مانعی نکرده
). مقتضی به این معنا است کـه قطـع دو انگشـت حـق زن ٥٧٢/ ٤؛ محقق حلی، ١١١/ ١٥مسالک، همو،

کـرد است چون این برابر با چهار انگشتی است که از وی قطع گردیده است و اگر دو انگشت زن را قطع می
کـرده وی حق داشت که دو انگشت مرد را از باب قصاص قطع کند، حاال که چهار انگشت وی را مرد قطع

) و عدم مـانع بـه ایـن معنـا ۶۸۱/ ۳است به طریق اولی وی حق دارد دو انگشت مرد را قطع کند (اعرجی، 
توانـد سـبب منـع حقـی (قطـع دو است که قطع دو انگشت دیگر (زائد) زیادت در قصاص است پس نمی

).۴۰۲/ ۲ماء، انگشت اول) گردد که به صورت اولی ثابت گردیده است (شهید ثانی، حاشیه سلطان العل
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بررسی ادله-٤

رسد استدالل به روایت برای دیدگاه نخست از استواری کافی برخوردار نباشـد، زیـرا روایـت به نظر می
باشد حبیب به بحث مماثلت در أعضا توجه ندارد، حال آنکه یکی از شرایط قصاص، مماثلت در أعضا می

ْفَس َأنَّ فیهـاَعَلیِهْم کَتْبَناَو «و این حکم خالف اصل است و بلکه خالف ادله قصاص  ْفِس الـنَّ اْلَعـیَن َو ِبـالنَّ
ْنَف َو ِباْلَعیِن  ْنِف اْألَ نَّ َو ِباْألُُذِن اْألُُذَن َو ِباْألَ نِّ السِّ َق َفَمْن ِقَصاٌص اْلُجُروَح َو ِبالسِّ اَرةٌ َفُهَو ِبهِ َتَصدَّ َلْم َمْن َو َلهُ کفَّ
اِلُموَن ُهُم َفُأولِئکهُ اللَّ َأْنَزَل ِبَمایْحکْم  ، مقـرر ]تـورات[در آن ] ها [بنی اسـرائیلو بر آن«)؛ 45(مائده: » الظَّ

داشتیم که جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم، و بینی در برابر بینـی، و گـوش در مقابـل گـوش، و 
و از قصاص، صرف نظـر (دندان در برابر دندان است؛ و هر زخمی، قصاص دارد؛ و اگر کسی آن را ببخشد 

شود؛ و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکـم نکنـد، سـتمگر او محسوب می) گناهان(، کفاره )کند
»است.

قصاص آن است که از جانی همانند آنچه انجام داده، گرفته شود : در تعریف قصاص نیز چنین آمده بود
اطر عدم مماثلت در أعضا جایز نیست، مگـر بنابراین تبعیض در قصاص به خ). 169/ 9طوسی، التبیان، (

بنـابراین از . اینکه جنایت بر اجزاء عرفا انحاللیه باشد، به خاطر اینکه امکان مماثلـت در آن عضـو نیسـت
تواتند عفو کند، اما اگر جنایت بر اجزاء عرفـا عـدم انحاللـی باشـد مثـل اینکـه میزان جنایت، زیادی را می

قطع کند در این صـورت مجـالی بـرای )آرنج(خواهد از مرفق علیه میجنیدست را از کتف قطع کرده و م
علیه رضایت زیرا جنایت و قطع به خاطر قصاص، متباین هستند، البته در صورتی که مجنی. قصاص نیست

حکـیم ) (کننـددو جنایت بـا هـم تـداخل نمی(توانند بر آن صلح کنند دهد به خاطر شمول ادله صلح، می
).65ـ 63طباطبایی، 

موارد هر چند امکان قصاص مماثل وجود ندارد، ولی قصـاص البته هم در مورد مذکور و هم در بعضی
که برخی انگشـتان دسـت قطـع در آن جایز است مثل این مورد که جانی دست فردی را قطع کند، در حالی

شـود و قصـاص میعلیه شل باشد؛ در این فرض به میزانی که امکان قصـاص از جـانی باشـد، شده مجنی
سـوم دیـه آن عضـو اسـت شود و میزان دیـه قطـع عضـو شـل هـم یکنسبت به مابقی ارش یا دیه گرفته می

که جانی دست فردی را قطع کند که فاقد دو یا چند انگشت باشـد، در ) و یا این٨٥/ ٧(طوسی، المبسوط، 
شود و نسبت به مابقی ملزم بـه این صورت نیز در قبال انگشتانی که امکان قصاص وجود دارد، قصاص می

تـوان ). بنـابراین از مجمـوع مطالـب مـذکور می١٦٧/ ٢٦پرداخت دیه یا ارش خواهد شد (روحانی قمی، 
تواند قول مناسبی باشد.چنین نتیجه گرفت که این قول به صورت مطلق، در قصاص عضو نمی

دارد چنانکه شیخ صـدوق در مشـیخه توان گفت: روایت ابان از جهت سندی ایراد درباره دیدگاه دوم می
انـه لثقیـل علـی «الحجاج که از راویان ایـن روایـت اسـت چنـین گفتـه: فقیه از امام صادق (ع) درباره ابن
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انـه «انـد: و نیز به مذهب کیسانیه متهم شده و سپس از آن بازگشت کرده، هر چند در مـورد او گفته». الفؤاد

در مـورد ابـن » انه لثقیل علی الفؤاد«رسد که عبارت لبته به نظر می). ا٤٧٠/ ١٤حلی، قواعد، (عالمه» ثقة
الحجاج را کشی از عثمان بن عدیس و حسین بن ناجیه نقل کرده، عثمان بن عدیس مجهول است و حسین 
بن ناجیه توثیق ندارد. از طرفی نیز عبارت تحریف شده و در مورد مدح و ستایش ابن حجاج است نه طعن 

به این معناست که او در قلبش عظمت و جایگاه دارد و شاهد سخنی است که کشی از امام وو سرزنش او.
). برخـی نیـز روایـت ابـان بـن تغلـب را عجیـب و غریـب ٣٤٥/ ١٠صادق (ع) نقل کرده است (خـویی، 

اند و بر این ادعایند که مفاد آن خالف حکم عقل است و در نسبت این روایـت بـه امـام صـادق (ع) شمرده
). همچنین نیز در مورد این روایت چنین گفته شده که این روایت هـم ٣٥٨/ ٢اند (فاضل مقداد، غ گفتهدرو

شـود کـه مخالف قواعد دیه و هم مخالف حکم عقل است؛ مخالفت با قواعد دیه به این صورت معلوم می
بودن بـا حکـم عقـل نیـز بود و مخالفاگر دیه زن نصف است باید در تمامی موارد، دیه زن نصف مرد می

چنین است که از طریق مفهوم اولویت اگر دیه سه انگشت سی شتر است پس حتمًا دیه چهار انگشت چهل 
اند که روایت ابان بن تغلب حجت نیست و باید کنار گذاشته شود، چرا که شتر است. حتی برخی فقها قائل

).٦١ین روایت را بر تقیه حمل کرد (صانعی، داند و بهتر است ابنای عقالء این نوع روایت را حجت نمی
با این وجود قانون مجازات وجوه تمایزات بین زن و مرد را در چهار مورد ذیل ذکـر اسـت: الـف: زمـان 
مسئولیت کیفری. ب: شهادت زن در دادگاه. ج: دیه. د: قصاص. اما آنچه در این پژوهش به آن نیاز است دو 

گوید که زن و مرد تا میزان ثلـث که مستند به دلیل هستند و دلیل میمورد اخیر است (دیه و قصاص) است
یابد. با این وجود، زن بدون نیاز به پرداخـت دیه با هم برابری دارند و پس از آن، دیه زن به نصف کاهش می

چیزی به میزان نصف صدمه حق قصاص دارد و یا حق قصاص کل صدمه را با وجود پرداخت نصـف دیـه 
اهد داشت.صدمه را خو

مقتضاي عمومات و اطالقات باب قصاص
رسد نیاز به بررسی دارد و در روشن شدن دیدگاه به تبعیض بسیار کارساز است این سوالی که به نظر می

توان یک قاعده و اصـل را بـه دسـت آورد. صـاحب جـواهر کـه از است که آیا از اطالقات ادله قصاص می
پذیرد، بر این باور است که مانعی برای تبعیض وجود ندارد و اگـر یکسانی است که تبعیض در قصاص را م

کسی گمان کند که قصاص بعض، قصاص نیست در پاسخ مـی نگـارد: اطـالق در نصـوص و فتـاوی کـه 
رساند کـه ایـن حـق بـرای زن ثابـت اسـت کـه در دو داند این را میقصاص در نصف را برای زن ثابت می

خواهد به همین اصل و قاعده رسد ایشان می). به نظر می٨٩/ ٤٢، رصاحب جواهانگشت قصاص نماید (
توان جواز تبعیض را به دست آورد. این ادلـه و از عمومات اشاره کند و آن قاعده این است که از ادله عام می
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ْفِس َو اْلَعـیَن «توان آیاتی مانند عمومات را می ْفَس ِبـالنَّ ْنِف َو َو کَتْبنا َعَلیِهْم فیها َأنَّ النَّ ْنـَف ِبـاْألَ ِبـاْلَعیِن َو اْألَ

نِّ َو اْلُجُروَح ِقصاٌص  نَّ ِبالسِّ ها [بنی اسرائیل] در آن [تورات]، مقرر ) و بر آن۴۹(مائده: » اْألُُذَن ِباْألُُذِن َو السِّ
داشتیم که جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم، و بینی در برابر بینـی، و گـوش در مقابـل گـوش، و

ْلبـاِب «دندان در برابر دندان است؛ و هر زخمی، قصاص دارد؛ و  » َو َلکْم ِفـی اْلِقصـاِص َحیـاٌة یـا ُأوِلـی اْألَ
)؛ و برای شما در قصاص، حیات و زندگی است، ای صاحبان ِخرد؛ هستند و یا اطالق روایـاتی ۱۷۳(بقره: 

ات وارد شـده اسـت کـه قصـاص در که به قصاص طرف و عضو اشاره دارند. اگر گفته شود در برخی روایـ
توانـد گفـت: اوًال چنـین نصـی در بـاب ) در پاسـخ می۱۲۶صورت رد است (لنکرانی، تفصیل الشـریعه، 

قصاص طرف وجود ندارد بلکه روایت در باب قصاص نفس است و بالفرض که وجود هم داشته باشد، این 
رتی که فقط دو انگشت را بخواهـد در فرضی است که زن بخواهد چهار انگشت را قصاص کند ولی درصو

).۲۴۸/ ۱۱قصاص کند دیگر رد معنا نخواهد داشت (شوشتری، 

تبعیض در قصاص نفس
در حقوق کیفری اسالم، مجازات جنایت عمدی بر ضد حیات انسان، قصـاص نفـس اسـت. و حکـم 

؛ ٢٠٩گـردد (مجلسـی اول، اولی در قتل عمدی قصاص است ولی با رضـایت طـرفین تبـدیل بـه دیـه می
). گاهی نیز به دلیل برخی عوامل مثل فرار جانی، عدم دسترسی به او تـا زمـان ٤٤٦/ ٢محمدی خراسانی، 

). امـا آیـا ایـن ٣٢٩/ ٤٢، صـاحب جـواهرشـود (شود و دیه جایگزین میمردنش، این مجازات تبدیل می
ای کشـتن، قاتـل را امکان نیز وجود دارد که به جای قصاص نفس، قصاص عضو شود به این معنا که به جـ

ْلَبـاِب «سوره بقره 179قطع عضو کرد و در این صورت با هدف آیه  َو َلکْم ِفی اْلِقَصـاِص َحیـاٌة یـا ُأوِلـی اْألَ
ُقوَن  کْم َتتَّ تناسب معنایی داشته باشد؟ در این مورد نیز فقها همانند تبعیض در قصاص عضـو بـر چنـد » َلَعلَّ

:دیدگاه هستند
/ 4؛ بهجـت، 45-44یـزدی، (انـد به عدم جواز تبعیض در این قسم تصریح کردهگروهی از فقها -یک

ْهُر «آیهبهتوجهباومماثلتقیدگرفتننظردربااین گروه). 35؛ روحانی، 474 ْهرِ اْلَحَرامُ الشَّ اْلَحـَراِم ِبالشَّ
ُقواَو َعَلیکْم اْعَتَدیَماْثِل ِبِم َعَلیهِ َفاْعَتُدواَعَلیکْم اْعَتَدیَفَمِن ِقَصاٌص اْلُحُرَماُت َو  هَ اتَّ هَ َأنَّ اْعَلُمواَو اللَّ َمـَع اللَّ

ِقیَن  ندارند بنابراین اولیای دم، فقط حق قصـاص دارنـد و از قبولراقصاصدر، تبعیض)194بقره: » (اْلُمتَّ
ْفَس َأنَّ فیهاَعَلیِهْم کَتْبَناَو «سوره مائده 45نظر آیه  ْفِس النَّ ْنَف َو ِباْلَعیِن اْلَعیَن َو ِبالنَّ ْنِف اْألَ ِباْألُُذِن اْألُُذَن َو ِباْألَ

نَّ َو  نِّ السِّ نفس واحد است و قابـل تجزیـه و تقسـیم نیسـت و ارزش دیـه أعضـاء » ِقَصاٌص اْلُجُروَح َو ِبالسِّ
تواننـد میبا توجه به حق بودن قصاص، در صورت تعدد اولیای دم، بـا توافـق . چیزی جدای از نفس است

توانند گذشت کنند اما حـق وارد کـردن نقصـی بـه عضـو یـا بنابراین به دیه کمتر یا بیشتر می. قصاص کنند
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توانند در قصاص نفس با قطع عضو، نسبت به مابقی طلب دیه کنند؛ أعضاء جانی را ندارند و اولیای دم نمی

).45-44یزدی، (زیرا که قطع عضو قسمتی از نفس نیست 
) مـثًال پـای او را(توان به جای کشتن او عضوی از أعضای بـدن وی را نیز قائل هستند که میدوـ برخی

چرا که وقتی قائل باشیم که جـان . البته مشروط بر این که رضایت قاتل باشد). 246/ 1صانعی،(قطع کرد 
ط بـودن و شـر. شـونداو به حکم قصاص غیر محترم است، أعضایش به طریق اولی غیر محتـرم لحـاظ می

رضایت بدین خاطر است که قطع بعِض أعضاء به جای قصاص نفس، قانونی نبـوده، لـیکن از راه صـلح و 
چـه علیـه، آنعالوه بر این، در مورد حق مجنی). همان(شود شود و نافذ قلمداد میشروط و عقود جایز می

که در مورد بعض . قصاص با آن صادق است، قصاص نسبت به کل مورد جنایت است، نه قصاص به بعض
شود که خالف دلیلی نداریم و مجبور نمودن جانی به غیر مثل جنایت بدون جلب رضایت وی، موجب می

امـا گـروه اول ). 246همـان، (عمل شـود »أموالهم و أنفسهمعلیمسّلطونالناس«قاعده عقالیی شرعی 
تواننـد وجـود رضـایت قاتـل هـم نمیاند و حتی معتقدند باتأثیر دانستهرضایت و عدم رضایت جانی را بی

).45یزدی، (چنین کاری بکنند 

هابررسی دیدگاه
دلیلی نداریم که مثلیت و همگونی جنایت و کیفر در تمامی اوصاف و خصوصیات مانند درد و رنج هم 

ت توان این عدم مماثلت در درد و رنج را بدست آورد مانند ایـن روایـشرط شده باشد و همچنین از ادله می
قـدر زد تـا اینکـه مـرد، گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم مردی با عصای خود، مرِد دیگر را آنکه حلبی می

گذارنـد تـا شود تا او را بکشد؟ امام فرمود: آری، اما قاتل را در اختیار آن نمیحال آیا قاتل به ولی سپرده می
). و یا در روایت دیگری ١٢٦/ ٢٩(حرعاملی، ١٠دتوانند با شمشیر او را بکشنبا شکنجه او را بکشد، ولی می

از امام پرسیدند اسرافی که خداوند از آن نهی کرده چیست؟ امام فرمود: نهی شـده از اینکـه کسـی غیـر از 
رساند کـه اگـر جـانی هنگـام ). این روایت این را می١٢٧/ ٢٩(حر عاملی، ١١قاتل را بکشند و یا مثله کنند

و یا شکنجه کرده باشد، در قصاص به این شکل عمل نخواهد شد. برای همین جنایت حتی مثله کرده باشد 
گویند ابزار قصاص نباید کند باشد چون قصاص با چنین ابزاری مصـداق بـرای عبـت بـا است که فقها می

کنـد عـدم ) از طرفی یکی از مواردی که بـر آن إحیـا، صـدق می۲۵۲جانی و اسراف خواهد بود (تبریزی، 

ُد ْبُن یْعُقوَب َعْن َعِلی ْبِن ِإْبَراِه -١٠ ـُمَحمَّ ِد ْبِن یْحیی َعْن َأْحَمَد ْبـِن ُمَحمَّ اٍد َعِن اْلَحَلِبی َو َعْن ُمَحمَّ ٍد َعـْن یَم َعْن َأِبیِه َعِن اْبِن َأِبی ُعَمیٍر َعْن َحمَّ
اِح اْلکَناِنی َجِمیعًا َعْن َأِبی َعْبِد  بَّ ِد ْبِن اْلُفَضیِل َعْن َأِبی الصَّ ِد ْبِن ِإْسَماِعیَل َعْن ُمَحمَّ ِه ع َقاال َسَأْلَناُه َعْن َرُجٍل َضَرَب َرُجًال ِبَعًصاُمَحمَّ َفَلْم یْقِلْع -اللَّ

ی َماَت  ْرَب َحتَّ یِف.-َو َلکْن َال یْتَرک یْعَبُث ِبهِ -َأ یْدَفُع ِإَلی َوِلی اْلَمْقُتوِل َفیْقُتَلُه َقاَل َنَعْم -َعْنُه الضَّ َو َلکْن یِجیُز َعَلیِه ِبالسَّ
ِد ْبِن ُسَلیَماَن َعْن َسیِف ْبِن َعِمیَرَة َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّ َو َعْن َع -١١ ٍد َعْن َبْعِض َأْصَحاِبِه َعْن ُمَحمَّ ِه ع َما َهَذا ِلی ْبِن ُمَحمَّ اٍر َقاَل: ُقْلُت ِألَِبی َعْبِد اللَّ

ُه َعْنهُ  ِذی َنَهی اللَّ ْسَراُف الَّ َل ِباْلَقاِتِل اْلَحِدیَث.َقاَل َنَهی َأْن یْقُتَل َغیَر َقاتِ -اْإلِ ِلِه َأْو یَمثِّ
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تـوان ؛ در فرضی که جانی مستحق قصاص باشد. بنابراین عفـو از قصـاص نفـس را میقصاص نفس است

). قرآن کـریم نیـز ایـن نکتـه را یـادآوری ٦٦٦البیان، ةإحیاء دانست (مقدس اردبیلی، زبدیکی از مصادیق
»و هر کس، انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است«کرده است 

١٢).٣٢(مائده: 

حقوق موضوعه و تبعیض در قصاص
باشـد،مجـرمآزارموجـبکـهبرندهغیرآلتباقصاص: داردمیقدیم اعالممجازاتقانون263ماده

شـرطراآوریرنـجدرمماثلـتمـاده،ایـنمنطوقبهاستنادبابرخی. استجرمنیزاومثلهواستممنوع
جهتدرمانعیشود،ابداعقصاصاجرایبرایتریسهلهایشیوهنانچهچکه،نظرنداینبرواندندانسته
محمـدمیـر(کـردبرداشـتگـروهاینقولازراقصاصدرتبعیضتوانمیرواینازونیستهاآناستفاده

4مصـوبو شـالقاعـدامصـلیب،رجـم،قتل،قصاص،اجراینحوهنامهآیین14ماده). 179صادقی،
بـهاسـتممکـناعداموقتلنفس،قصاصاجرای: داردمیبیاناین گونه263مادهتشریحدر1382\9\

تشخیصبهدیگرنحوبهیاوالکتریسیتهاتصالیاوآتشیناسلحهشلیکیاودارچوبهبهآویزحلقصورت
مـوردذارگـقانونسویازراآوریرنجدرمماثلتنیزمادهاینمنطوق. گیردانجامرأیکنندهصادرقاضی

بهمجرمبرایرارنجمیزانکمتریناند،آمدهمادهایندرکهقصاصهایروشزیرااست،ندادهقرارپذیرش
در مـورد ). 1382\9\4. و شـالقاعـدامصـلیب،رجـم،قتل،قصاص،اجراینحوهنامهآیین(دارد همراه

ود را به افراد نیازمنـد بفروشـد یـا تواند قبل از قصاص، عضوی از أعضای خاینکه آیا محکوم به قصاص می
رسد اگر منافاتی با قصاص نداشته باشد، اشکالی ندارد (نقـل خیر، میان فقها اختالف است؛ اما به نظر می

قانون مجازات قدیم نیـز دال بـر تبعـیض در قصـاص 212واقع در ذیل ماده ١٣دو تبصره) 358از زراعت، 
ر خصوص قسمت اخیر تبصره یک الزم بـه ذکـر اسـت کـه در البته د). 420نقل از حجتی و باری، (است 

دم خواهان قصاص یک یا چند نفر باشند اولیای دم حق اخذ دیه از سـایر شـرکاء در قتـل را صورتی که ولی
شوند و اولیای دم نخواهند داشت و مابقی شرکاء باید به مقدار سهم جنایت خود، به کسانی که قصاص می

با این وجود گفته شده که تقاضای حبس و شـالق یـا قطـع عضـو بـه ). 142دوزیان، ها دیه بپردازند (گلآن
های شرعی و قانونی جزء قواعد آمره است و جزء با اجازه قـانون جای قصاص صحیح نیست؛ زیرا مجازات

اداره حقـوقی 11/8/7-2225/7شـماره ، نظریه مشورتی)343زراعت، (توان بر خالف آن توافق کردنمی

اَس َجِمیعًا.-١٢ َما َأْحیا النَّ َو َمْن َأْحیاَها َفکَأنَّ
: ولی دم برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسـبت بـه سـهم، دیـه اخـذ ١تبصره -١٣

نماید.
ه قاتالن و مقتول همگی از کفار ذمی باشند، همین حکم جاری است.ک: در صورتی٢تبصره 
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تفکیک خواسته قصاص نفس بـه عضـو و دیـه توأمـًا ممکـن نیسـت و تبـدیل «دارد ییه نیز بیان میقوه قضا

. قصاص منحصرًا به دیه یا انصراف از هر دو ممکن است نه تبدیل به قطع عضو و مصـالحه نسـبت مـابقی
).257نقل از حجتی و باری، (»رضایت جانی در موارد مذکور در مقام نیست

ته شد قول به تبعیض عضو به صراحت در قانون بیان شده ولـی در مـورد تبعـیض در بنابراین چنانچه گف
ایـندرصـریحیحکـمتواننیز نمیموضوعهحقوقدر. قصاص نفس به صراحت چیزی ذکر نشده است

کلیـت،سـوییازکـهچـرادانست،امکانعدمبردلیلیتواننمیراتصریحعدمطرفیاز. یافتخصوص
که عفـو مطلـق اما به غیر از موارد مذکور، در صـورتی).530، 1388کاتوزیان، (استحقوقیقاعدهشأن

نباشد و اولیای دم به اخذ دیه و یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن مایل باشند، رضایت جـانی شـرط اسـت و بـا 
).256همان، (شود تراضی طرفین مبلغ دریافتی، تعیین می

قـانون ٤٠٠ان تاییدی بر دیدگاه تبعـیض پـذیرفت و آن مضـمون مـاده توان به عنونکته دیگری را نیز می
دارد: اگر رعایت تساوی در طول و عـرض و عمـق جنایـت، ممکـن مجازات جدید است که چنین بیان می

التفاوت تواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابهنباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می
در این مـاده پذیرفتـه اسـت کـه در مـواردی . اید و یا با رضایت جانی دیة جنایت را بگیردرا ارش مطالبه نم

توان به قصاص بعض عضو جانی اکتفا کرد و اگر قصاص بعض مشـروعیت نداشـت در صـورت عـدم می
عـیض برای حجیت تب. تر اکتفا گرددامکان رعایت تساوی باید کًال تبدیل به دیه بشود و نه اینکه به مقدار کم

توان استدالل کرد که از این قرار است.در قصاص نفس به ادله دیگری نیز می

گیرينتیجه
قصاص در أعضاء همچون قصاص نفس یک نـوع مجـازات خصوصـی اسـت کـه اجـرای آن نیازمنـد 

تواند مجرم را عفو نماید. در ایـن نـوع از قصـاص علیه است و پس از صدور حکم نیز میدرخواست مجنی
تواند به جای تقاضای قصاص نسبت بـه زن برای قصاص باید نصف دیه صدمه را بدهد) زن می(جایی که

کل صدمه با پرداخت مازاد دیه، نسبت به نیمی از صدمه بدون پرداخت چیزی به عنوان مازاد دیـه تقاضـای 
قصاص نماید که معادل با تفصیل در تبعیض در قصاص عضو است که در قطع چهـار انگشـت زن توسـط 

کنـد. امـا زن نماید ولی چیزی بـه عنـوان مـازاد بـر دیـه بـه مـرد رد نمیمرد، زن دو انگشت مرد را قطع می
تواند سه انگشت مرد را قطع نماید ولی یک انگشت را عفو نماید. و این قول غیر از جواز مطلق اسـت. نمی

عیض در قصاص عضـو در مـورد کند که در مسأله تبگذار ما را به این نکته رهنمون میصراحت حکم قانون
علیه به قطع دست جانی از آرنج و مصالحه یا عفو کردن بر دیه مابقی، جای هیچ ابهامی بسنده کردن مجنی

گـذار ایـن گذارد و این شکل از قصاص مجاز شمرده شده است. اما سزاوار اسـت کـه قانونرا بر جای نمی
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ای باقی نماند؛ چرا که شخصی کـه بـه ا هیچ شبههصراحت را در مورد تبعیض در قصاص نفس بکار گیرد ت

قصاص نفس محکوم شده، هر چند خون وی در مقابل اولیای دم هدر است، ولی با این حال شارع به حفظ 
حرمت وی در اجرای قصاص توجه داشته و استیفاء کننده قصاص را از بکار بردن ابـزار آزار دهنـده و کنـد، 

ضو بازداشته است. و در این شیوه از قصاص بـه خـاطر مصـلحت چه در قصاص نفس و چه در قصاص ع
شـود؛ قـول بـه تبعـیض حفظ نفس محترم و به دلیل اینکه تشفی خاطر حاصل از قصـاص نیـز جبـران می

تر است.مناسب
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