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Abstract 

One of the emerging issues is discrimination in retaliation. Discrimination in 

retaliation means that the parties agree that instead of blood-vengeance, a limb of the 

criminal should be retaliated against, and in the retaliation in limb, the criminal and 

the victim should agree to a lesser amount of the crime committed for retaliation. 

For example, if the criminal cuts the hand of the victim from the elbow, it could be 

cut off from the wrist with the agreement of the criminal and the victim. Although 

the legislature acknowledged the legitimacy of discrimination in retaliation, the law 

is silent on retaliation. From the jurisprudential point of view, most contemporary 

jurists do not consider it permissible, but in the view of some jurists, it is not 

forbidden. While presenting different views, the author has provided several 

arguments on the permissibility of discrimination in retaliation and believes that 

assuming that discrimination in retaliation is a prescriptive sanctity, there is no 

positive sanctity. Even from the point of view of the jurists who do not allow 

discrimination in retaliation, if the parties agree on discrimination in retaliation and 

implement it, the right to retaliation will be revoked and due to the silence of the 

law, the court can rule on cancellation of retaliation based on Article 167 of the 

Constitution and referring to a valid jurisprudential ruling. It is also suggested that 

the legislature also accepts discrimination in retaliation as it has accepted 

discrimination in limb under the Article 390 of the Islamic Penal Code. 
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 سنجی فقهی حقوقی تبعیض در قصاص نفس امکان

 *اهلل فتحی حجت

 فقه و حقوق، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی، قم، ایران استادیار، گروه
 (12/1399/ 23؛ تاریخ پذیرش: 01/1399/ 24تاریخ دریافت: )

 

 چكیده

است. منظور از تبعیض در قصاص نفس آن است که با توافق طترفین   یکی از م ائل م تحدثه، تبعیض در قصاص نفس

علیه به مقدار  اص قرار بگیرد و در قصاص عمو، جانی و مجنیی قصاص نفس، عموی از اعمای جانی مورد قصجا به

علیه را از آرنج قطع کترد، بتا توافتق     کمتری از جنایت وارده برای قصاص توافق کنند؛ برای منال اگر جانی دست مجنی

ی علیه دست جانی از مچ قطع دود. هرچند قانونگذار مشروعیت تبعیض در قصاص عمو را پذیرفت، ولت  جانی و مجنی

دانند، ولی بته نظتر برختی     در مورد قصاص نفس، قانون ساکت است. از نظر فقهی بیشتر فقهای معایر آن را مجاز نمی

، ادلۀ متعددی بر جواز تبعیض در قصاص نفس اقامه کرده است و معتقتد  ها دگاهیدفقها منعی ندارد. نگارنده ضمن طرح 

بادد، حرمت وضتعی نتدارد و حتتی از نظتر فقهتایی کته        تبعیض در قصاص حرمت تکلیفی دادته آنکهاست بر فرض 

کننتد، حتق    اجترا ، اگر طرفین بر تبعیض در قصاص توافتق و آن را  دانند ینمتبعیض در قصاص را از نظر تکلیفی جایز 

قتانون اساستی بتا رجتو  بته       167با استناد به ایتل   تواند یمو با توجه به سکوت قانون، دادگاه  دود یمقصاص ساقس 

قتانون   390کته قانونگتذار در متادۀ     گونته  همان دود یممعتبر فقهی حکم به سقوط قصاص کند. همچنین پیشنهاد فتوای 

 .مجازات اسالمی تبعیض در قصاص عمو را پذیرفته است، تبعیض در قصاص نفس را نیز مورد پذیرش قرار دهد

   واژگان کلیدی

 .تبعیض در قصاص، سقوط قصاص نفس، فقه امامیه
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 مهمقد. 1

 رقابلیغ ها مجازات؛ برخی دوند یمبه سه دسته تق یم  ها مجازاتدر نظام حقوقی اسالم 

غیر از  که همۀ حدود به دود یممحض گفته  اهلل حق آنهابه  ایطالحگذدت ه تند که در 

ی آن غالتب  الناست  حتق نیز جنبتۀ   ها مجازات؛ برخی رندیگ یمحد قذر در این دسته قرار 

کته قصتاص، دیتات، حتد قتذر و بخشتی از        دتوند  یمت   است و قابل گذدت مح و

؛ دستۀ سوم حالتی بینابین دارند و تا قبل از اثبات یتا  رندیگ یمتعزیرات در این گروه قرار 

ی آن غلبه دارد و قابل گذدت است و بعد الناس حقمرافعه براساس اختالر در مبنا جنبۀ 

گذدت است؛ حد سترقت کته در    بلرقایغی غلبه دارد و الله حقاز اثبات یا مرافعه جنبۀ 

 این دسته قرار دارد. 

تردیتد   ی قابل گذدت است. بتی ها مجازاتیعنی  ها مجازاتموضو  بحث ما دستۀ دوم 

ی مجتازات ستاقس   ا مرحلته با گذدت داکی خصویتی در هتر    ها مجازاتدر این دسته از 

دتاکی تمتام یتا    دامل تمام یا بخشی از مجازات دود؛ برای منال  تواند یم. گذدت دود یم

کنتد   نظر یرربخشی از دیه را ببخشد یا با اجرای بخشی از حد قذر از ادامۀ اجرای حد 

و مقدار باقیمانده را مورد گذدت قرار دهد، اما قصاص نفس، عمو و منافع ایتن موضتو    

جای طرح و بحث دارد و اختالر دیدگاه هم در فقه و هم در حقوق کیفتری وجتود دارد   

 دود.  ه بررسی میکه در این پژوه

تبعیض در قصاص در دو فرض قصاص نفس و مادون نفس قابل بحتث استت کته در    

 .دود یماین مقاله فقس به موضو  تبعیض در قصاص نفس پرداخته 

 ها دگاهید. بررسی 2

ی جتا  بته مقصود از تبعیض در قصاص نفس آن است که اولیای دم خواهان این بادتند کته   

یک بند انگشت او را قطع کننتد یتا یتک چشتم      منالًوی، قصاص نفس قاتل عمد و کشتن 

قاتل بزنند و قاتل هم به این امتر رضتایت دادتته     یورت بهقاتل را کور کنند یا یک سیلی 

بادد. آیا از نظر قانونی و فقهی چنین امری مشرو  و مجاز است یا خیر؟ قتانون مجتازات   
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یرفتته استت، امتا راجتع بته      پذ 3901تبعیض در قصاص عمتو را در متادۀ    هرچنداسالمی 

تبعیض در قصاص نفس نفیاً و اثباتاً بیانی ندارد و ستاکت استت. در متتون فقهتی و منتابع      

روایی نیز نصی نفیاً و اثباتاً در موضو  دیده نشده است. بیشتر فقهتای معایتر تبعتیض در    

آن  و تنها دو تن از فقها در یورت رضایت طرفین مشتروعیت  اند رفتهینرذقصاص نفس را 

از منظر حقوقی و در ادامه از منظر فقهی ایتن موضتو  بررستی     ابتدا. بنابراین اند رفتهیپذرا 

 .دود یم

بیان دد، قانون نفیاً و اثباتاً بیان یریحی نتدارد و ستاکت استت؛ آیتا ایتن       که گونه همان

سکوت به معنای جواز است؟، چون منع قانونی برای تبدیل وجتود نتدارد یتا دال بتر منتع      

 ت؟، چون نصی بر جواز وجود ندارد؟اس

ممکن است گفته دود ایل بر اباحه است و مادامی که قانون تبعیض در قصاص نفتس  

گفت در حقوق  توان یمرا منع نکرده است، این عمل قانوناً مجاز است و منعی ندارد؛ لکن 

ز قانونی ست و هر گونه تبدیل و تغییر نیازمند مجوها مجازاتکیفری ایل بر توقیفی بودن 

به تغییتر و تبتدیل    دییالحدکه هر گونه  دهد ینماست و عدم منع این اختیار را به قاضی 

اقدام کند. بنابراین از نظر حقوقی تبدیل قصاص نفس به قصاص عمو پذیرفتته   ها مجازات

در چارچو  مقررات اقدام بته قصتاص نفتس     تواند یمفقس یاحب حق قصاص نی ت و 

طتور   بته  توانتد  یحکم مت  یاجرا ای یدگیرس ب،یحله از مراحل تعقدر هر مر، همچنین 2کند

: دارد یمت مقترر   ق.م.ا.347متادۀ   متال گذدتت کنتد.    ایت با مصالحه، در برابر حق  ای یمجان

 توانتد  یحکتم مت   یاجرا ای یدگیرس ب،ییاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعق»

                                                                                                                                        
از  یمرتکتب ق تمت   تیبتا رضتا   تواند یم هیعل یمراتب بادد، مجن یبر عمو، دارا تیاگر جناق.م.ا.  390 ۀماد .1

مانند آنکه در جراحت موضحه به متالحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از متچ   ،را قصاص کند تیجنا

 .دیمصالحه نما ایگذدت  گریب نده و از قصاص ق مت د

مقرر در قانون، قصاص و در  سیدرا ریدم و وجود سا یول یدر یورت تقاضا یات قتل عمدمجاز» ق.م.ا.:381مادۀ  .2

 «گردد. یعمل م ریو تعز هید ثیقانون از ح گرییورت مطابق مواد د  نیا ریغ
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البته مصالحه بر دیته یتا حتق     کند.مال گذدت  ایبا مصالحه، در برابر حق  ای یطور مجان به

نکتۀ قابل تأمل این است که آیا مصالحه بر قصاص عمتو یتا   «. منوط به موافقت قاتل است

منفعت یا آسیب بدنی کمتر از آن، مصالحه بر اهدای کلیه و مانند آن مصتداق مصتالحه بتر    

دق کنتد،  یا خیر؟ اگر مصالحه در برابر حق یا متال بتر آن یت    دود یمحق یا مال مح و  

 ق.م.ا. بادد.347مشمول مادۀ  تواند یم

برخی فقها مانند حمرات آیتات مکتارم دتیرازی و موستوی اردبیلتی، آن را مصتداق       

یتافی گلرایگتانی آن را جتایز     اهلل تیت آمشروعی از مصالحه دان ته و برخی دیگر هماننتد  

یتا   رستد  یمت نظر  به(. 6690و  6680 های استفتائات قمایی، سؤال ۀگنجیناند )ر.ک:  ندان ته

توجه به مالیت عرفی برخی اعمای بدن، مصالحۀ طرفین بتر اهتدای عمتوی چتون کلیته      

 مصداقی از مصالحه بر مال بادد. تواند یم

علیه با قاتتل بتر ستقوط قصتاص نفتس در       حداقل به نظر دو تن از فقها مصالحۀ مجنی

. بادد که ق.م.ا347مادۀ ز مصداقی ا تواند یممقابل اهدای عمو منعی ندارد و جایز است و 

 یاجترا  ایت  یدگیرست  ب،یت یاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعق: »دارد یممقرر 

بنتابراین  «. متال گذدتت کنتد    ایت با مصالحه، در برابر حتق   ای یطور مجان به تواند یحکم م

( 259 :5 ، ج 1363 )کلینی،« الصُّلْمُ جَائِزٌ بَیْنَ النَّاسِ»مصالحۀ مذکور منعی ندارد و عمومات 

. ممکن است گفته دود یتلم در یتورتی جتایز استت کته      دود یمنیز دامل این مصالحه 

حاللی حرام و حرامی حالل نشود، چون در سخن امیر المؤمنین) ( به دریم قاضتی آمتده   

)کلینتی،   «أَوْ أَحَتلَّ حَرَامتاً  وَ اعْلَمْ أَنَّ الصُّلْمَ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُ ْلِمِینَ إِلَّا یُلْحاً حَرَّمَ حَلَالًا » است:

(. در موضو  بحث مصالحه قصاص نفتس بتا   32 :3 ق، ج1413یدوق،  ؛413 :7، ج 1363

 دتود  یم، چون قطع عمو حرام و با این مصالحه حالل دود یماهدای عمو، حرامی حالل 

ی برخی مصادیق مانند اهتدا  اوالًگفت  توان یم. در پاسخ ردیگ ینمو لذا موضو  یلم قرار 

مکارم دیرازى،  ؛4065استفتائات قمایی، سؤال  ۀگنجینیک کلیه به نظر فقها مشرو  است )

رو  و ازایتن  دتود  ینمت ( و با مصالحه، حرامی حالل 576ق: 1422سی تانى،  ؛124ق: 1429

تمام نفس جانی برای اولیتای دم هتدر استت و     اًیثانحداقل در برخی مصادیق منعی ندارد؛ 
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نبادتد و   دتدن منلته  بته   که عقالً و عرفاً استبعادی ندادته و منجتر  مصالحه بر آسیب کمتر

موجب نجات جان قاتل است، منعی ندارد و معلتوم نی تت حرامتی حتالل دتده بادتد و       

 در دبهۀ مصداقیه به عموم عام تم ک کرد. توان ینممصداقاً چنین امری ثابت نی ت و 

بیان نی ت و اگر قانونگذار تبعتیض در   از این حیث در مقامق.م.ا.  347مادۀ  رسد یمنظر  به

کته در متادۀ    گونه همان د؛کر یمآن را بیان  حاًییر، رفتیپذ یمقصاص نفس به معنای مذکور را 

این قانون حکم تبعیض در قصاص عمو را پذیرفته است و با نبتود مقتدمات حکمتت،     3901

و باید با استناد به ایتل   چنین اطالقی ندارد. در این یورت قانون ساکت است ق.م.ا.347مادۀ 

قانون اساسی و رجو  به منابع و فتاوای معتبر حکم قمیه را رودن کرد و دید آیا از نظتر   167

 جایز است یا خیر؟ درعاًفقهی تبعیض قصاص نفس و تبدیل آن به قصاص کمتر از نفس 

این فر  در منابع فقهی مورد بحث قرار نگرفته استت و از فروعتات جدیتد مح تو      

بیشتر مراجع معایر همانند حمرات آیات بهجت، میرزا  آمده عمل به. در استفتائات دود یم

جواد تبریزی، یافی گلرایگانی و فاضل لنکرانی تبدیل قصتاص نفتس بته عمتو را جتایز      

موسوی اردبیلتی معتقدنتد تبتدیل     اهلل تیآو برخی فقهای معایر همانند مرحوم  اند ندان ته

 ۀک: گنجینت .رادکالی ندارد و جایز است ) نیطرف تیرضا باقصاص نفس به قصاص عمو 

 .(38استفتائات قمایی، سؤال 

 . مستندات اقوال3

 . ادلۀ قول به عدم جواز تبدیل1 .3

 اقامه کرد: توان یماست یا  دده  انیبچند دلیل برای این دیدگاه 

 

                                                                                                                                        
را  تیاز جنا یمرتکب ق مت تیبا رضا تواند یم هیعل یمراتب بادد، مجن یبر عمو، دارا تیاگر جنا: »390مادۀ  .1

د مانند آنکه در جراحت موضحه به متالحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ ب تنده و از  قصاص کن

 «.دیمصالحه نما ایگذدت  گریقصاص ق مت د
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 دلیل اول: عدم دلیل بر جواز

ست که دلیلی بر جواز تبدیل قصاص نفتس بته   ی که در برخی فتاوا آمده، آن اا ادلهیکی از 

قصاص عمو نداریم و لذا تبدیل قصاص نفتس بته قصتاص عمتو جتایز نی تت )یتافی        

(؛ به این بیان که مجتازات تتوقیفی استت و    38استفتائات قمایی، سؤال  ۀگنجین ،گلرایگانی

 توانتد  یمت تبدیل و تغییر آن محتاج به دلیل است و چنین دلیلی وجود ندارد. برخی روایات 

 مؤید این دلیل است.

ق، 1413دهید ثتانی،   ؛287: 9  ق، ج1418سنا ن)عالمه حلی،  عبداهللدر روایت یحیم 

 َبَا عَبْدِ اللَّعهِ ع یَقُعولُ   » ( از امام یادق) ( آمده است: 279 :42  ، ج1366نجفی،  ؛225 :15  ج

نَ یَرَضَى  َوْلِیَاءُ الَمَقَتُولِ  َنَ یَقَبَلُوا الدِّیَۀَ َِعإِنَ رَضُعوا بِالدِّیَعۀِ وَ    مَنَ قَتَلَ مُؤَمِناً مُتَََمِّداً  ُقِیدَ مِنَهُ إِلَّا  َ

فرمود: هر کس متؤمنی   می ) (؛ امام یادق َحَبَّ ذَلِکَ الَقَاتِلُ َِالدِّیَۀُ اثَنَا عَشَرَ  َلَفاً  َوْ  َلَفُ أِینَارٍ

راضی دوند که دیه قبول کنند؛ پس اولیای مقتول  آنکهمگر  دود یمرا عمداً بکشد قصاص 

اگر راضی به دیه ددند و قاتل هم پذیرفت دیه آن ]در یورت توافق طرفین  دوازده هتزار  

 (.261 :4  ق، ج1390)طوسی، « یا ده هزار دینار است

ظهور روایت این است حق اولیای دم، منحصر به قصتاص نفتس استت و در یتورت     

 در فرض توافق دوازده هزار یا ده هزار دینار بادد.  دتوان یمتوافق طرفین دیه است و دیه 

ممکن است گفته دود این روایت از لحاظ بیان همۀ جهات تبدیل، در مقام بیان نی ت، 

ی نیز توافق و مصالحه یا بر کمتر از مقتدار  رمالیغتوانند بر امر  گمان طرفین می کما اینکه بی

بالعوض عفو کنند. روایت فقس از ایتن حیتث در   کلی قاتل را  طور بهدیه نیز توافق کنند یا 

مقام بیان است که حکم ایلی قتل عمد قصاص نفس است و تبتدیل آن نیتاز بته رضتایت     

 طرفین دارد.

 دلیل دوم: آیات دال بر وجو  مماثلت در قصاص

ا فَاعْتَتدُوا عَلَیْتهِ بِمِنْتلِ مَت    » سورۀ بقتره  194ممکن است گفته دود به استناد آیاتی چون آیۀ 

در قصاص مماثلت واجب است و قصاص عمو مماثتل بتا قصتاص نفتس     « عَلَیْکُمْاعْتَدى 
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األثتر بته معنتای پیتروی و      نی ت؛ همچنین ممکن است گفته دود لفظ قصاص که از قتصّ 

( اقتمتای  354: 2 ج ق،1419فاضل مقتداد،   ؛72: 4تا، ج  اثیر، بی تطابق با جنایت است )ابن

ی را دارد و در نتیجه قصاص بته کمتتر از جنایتت ارتکتابی     ت اوی مجازات با جرم ارتکاب

جایز نی ت، بنابراین تبدیل قصاص نفس به عمو جایز نی ت. این استدالل هم تام نی ت، 

دارد، بر حرمت تعدی و تجاوز از مماثلتت در   دیتأکی که بر مماثلت در قصاص ا ادلهچون 

از جنایتت وارده داللتتی نتدارد.     قصاص داللت دارد و بر حرمت مصالحه و توافق بر کمتر

مقتداد،   : منظور از وجو  مماثلت عدم جواز تعتدی استت )فاضتل    دینو یمفاضل مقداد 

(. بنابراین وجو  مماثلت داللتی بر عتدم جتواز تبعتیض و تخفیت  در     355 :2 ج ق،1419

عقوبت و قصاص ندارد، بلکه تخفی  در عقوبت و عفو بخشی از عقوبت، نیکتو و ح تن   

  َأاءٌ وَ بِالَمََْرُوفِ اعٌءٌ َِاتِّب َِمَنَ عُفِاَ لَهُ مِنَ  َخِیهِ شَاْ«  سورۀ بقره آمده است: 178ر آیۀ است. د

ایتد،   اى ک انى که ایمتان آورده » اند: برخی مترجمان در ترجمۀ این آیه نودته«. بِإِحْسانٍ إِلَیْهِ

ر دده: آزاد در برابتر آزاد،  ددگان )به عمد، حکم( قصاص نودته و مقر کشته ۀبر دما دربار

و برده در برابر برده، و زن در برابر زن. پس هر که )هر قاتلى که( از جانتب بترادر )دینتى(    

مقتول( مورد چیزى از عفو قرار گرفت )همه حتق قصتاص یتا بعمتى از آن را      یخود )ول

ه( پیتروى  ه یا گرفتن دیت یبخشید یا تبدیل به دیه نمود( پس )بر عفوکننده است ن بت به بق

از معرور، و )بر قاتل است( پرداخت دیه به او به نیکى و اح ان. این )دستور که قصتاص  

حکم تخییرى است نه واجب معین( تخفی  و رحمتى است از جانب پروردگارتتان. پتس   

 )مشتکینی، « هر که بعد از عفو، تجاوز کرد )قاتل را کشت( او را عذابى دردناک خواهد بود

همۀ  توان یمبقره(. در این ترجمه آمده است  سورۀ 178 آیۀ ترجمۀ لتفاسیر،ا جامعافزار  نرم

 قصاص یا بعمی از آن را بخشید.

ء( را نکتره آورد، بتراى ایتن بتود کته حکتم را        و اگتر )دتى  »اند:  برخی مف ران نودته

عمومیت دهد، بفرماید: هر حقى که بادد، چه تمامى حق قصتاص بادتد و چته بعمتى از     

فختر رازی،  : فو بعض از قصاص را به عفو برخی از اولیای دم منال زدند. )ر.ک، البته ع«آن

 (، ولی منحصر به این منال نی ت.432 :1  ق، ج1417طباطبائی،  ؛227 :5  ق، ج1420
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 . ادلۀ قول به جواز تبعیض در قصاص نفس2 .3

 به دالیل ذیل تبدیل قصاص نفس با قصاص عمو که موجب نجتات جتانی   رسد یمنظر  به

اخالق ح نه نبادد و به منله ددن جانی منجتر نشتود، جتایز     برخالر که یدریورتاست، 

 ) (نهی دده و در وییت امیرالمتؤمنین) ( بته امتام ح تن     حاًییراست، چون منله کردن 

مُثَلَۀَ وَ لَوْ بِالَکَلَبِ إِیَّاکُمْ وَ الَ -وَ لَا یُمَثَّلَ بِالرَّجُلِ َِإِنِّا سَمَِْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ»...آمده است: 

فرمتود   کته متی   ام دهیدتن  )ص(ی از پیتامبر ختدا  درستت  بته کس را منله مکن پس  ؛ هیچالَََقُور

حتر عتاملی،    ؛362ق: 1414، ) ()امام علی« بررهیزید از منله کردن حتی ن بت به سگ هار

دن بیتان  (. همچنین فقها یکی از مصادیق استرار در قتتل را منلته کتر    128 :29  ق، ج1414

 (.289 :28 ق، ج 1413)سبزواری،  اند دادته

؟ دود یقصاص نفس به عمو به منله ددن منجر نم لیچه موقع تبدممکن است گفته دود 

ست؟ اگر ا کردن منله مصداق نیاآیا  ،را قطع کنندقاتل گشت نا کیاگر توافق کردند  برای منال

یا دتامل اعمتای درونتی بتدن نیتز       ستا یرونیب یمنله فقس مال اعماآیا  ل؟یبه چه دل  تین

بته   عرفتاً  .است یعرف یامرحقیقت درعیه ندارد و کردن  منلهگفت  توان یمدر پاسخ ؟ دود یم

. ندیگو ینمکه به قطع یک کلیه عرفاً منله ددن  ، همچنانندیگو یانگشت منله کردن نم کیقطع 

 بر آن یادق است. عرفاً منله ددن دده دهیبربله اگر بخشی از انگشت، گوش و بینی 

 بودن قصاص نفس  الناس حقدلیل اول: 

سورۀ بقتره   178است و عفو از قصاص مورد تشویق قرآن حکیم در آیۀ  الناس حققصاص 

است و قاعدۀ عمومی در  «بِإِحْ انٍ إِلَیْهِ أَداءٌ وَ بِالْمَعْرُورِ فَاتِّبا ٌ ءٌ دَیْ أَخِیهِ مِنْ لَهُ عُفِیَ فَمَنْ»

و  بر تمام یا بخشی از این حق با هتم توافتق کننتد    توانند یماست که طرفین  این الناس حق

بالعوض بادد و  ایمعوض  تواند یاست. عفو ممعوض از عفو  یقصاص مصداق در ضیتبع

ماننتد قصتاص عمتو     یگتر یهر امر مشرو  د ایحق  ایدر مقابل مال  تواند یعفو معوض م

در  .نه بادد یتا از نظتر دتر  ممنتو  بادتد     اخالق ح  برخالراین توافق  آنکه، مگر بادد

اختالق   بترخالر موضو  بحث، تبعیض در قصاص نفس اگر به منله ددن منجر نشود، نه 

 ح نه است و نه در در  ممنو  دده است.
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 دلیل دوم: اطالق سلطنت ولی مقتول

 مَتنْ قُتِتلَ  » قترار داده دتده و آمتده استت:     سلطنتسورۀ اسراء برای ولی مقتول  32در آیۀ 

کته   گونه هماناین سلطنت عام است و « مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَاناً فَالَ یُ ْرِرْ فِی الْقَتْلِ

، دامل تبدیل آن بته  دود یمدامل قصاص نفس و تبدیل آن به دیه و غیر آن و عفو مجانی 

رار در قتتل نهتی   و ادامۀ آیه نیز مؤید این ادعاست، چون از است  دود یمقصاص عمو نیز 

استرار در قتتل نی تت، بلکته      تنهتا  نته دده است و تبدیل قصاص نفس به قصاص عمتو  

 .دود یمممنوعیت آن موجب اسرار در قتل 

دم  یچتون اوالً ستلطنت ولت    ،استت  مشتکل  هیآ نیممکن است گفته دود استدالل به ا

ا مجبتور بته   قاتتل او ر  تیبتدون رضتا   توانتد  یدم م یول ای. آ تیقاتل ن تیمنوط به رضا

 نیت اجتوا  منبتت استت،    . اگتر   تیو سلطنت ن تیوال تواند یکند؟ اگر نم هیپرداخت د

قصتاص نفتس    لیدر تبد ایآ نیبه اجما  فقهاست. همچن بیبرخالر نظر مشهور قر سخن

و اگتر پاستخ     تیقاتل درط است؟ اگر جوا  منبت بادد که سلطنت ن تیبه عمو رضا

 به خود عام تم ک کرد؟ هیمصداق ۀدر دبه توان ینه مو چگو  ت؟یآن چ لیبادد دل یمنف

کته   ی راگونه رفتتار  دم هر یول  تیمعنا ن نیگفت اوالً سلطنت به ا توان یپاسخ م در

اطتالق ستلطنت    ایت است آ نیمطلب ا کی اًیثان ؛بتواند با قاتل انجام دهد است،موردنظرش 

 گریمطلب د ر؟یخ ای ودد یقصاص نفس م یجا دامل مصالحه و توافق بر قصاص عمو به

در موضتو    هینه؟ تم ک به آ ایدرط است  یجان تیرضا وافقت نیا یبرا ایاست که آ نیا

  .بحث در خصوص مطلب اول است نه مطلب دوم

آن  یۀمصتداق  ۀتم ک به عام در دتبه  قیثالناً تم ک به اطالق و عموم سلطنت از مصاد

العلما و  اکرم دیگو یم ینحو است که مول نیآن به ا هیمصداق ۀ. تم ک به عام در دبه تین

در  یبه عموم عام استناد کترد. ولت   دود ینه و لذا نم ایعالم است  دیز ایکه آ میما دک دار

سلطنت است و دک در  یدر قصاص نوع ضیدم در تبع یحق ول که  تین یبحث ما دک

دم دتامل   یاطالق ستلطنت ولت   نیبنابرا ر؟یخ ایسلطنت مشرو  است  نیا ایاست که آ نیا

 دده است. دیقاتل مق تیاطالق به رضا نیو لکن ا ،دود یقصاص م زین ضیتبع
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 دلیل سوم: وجو  حفظ جان

یکی از واجبات حفظ نفس است و بر این استاس برختی فقهتا معتقدنتد اگتر اولیتای دم در       

جنایت به دیه راضی ددند، بر قاتل واجب است در یورت توانایی دیه را برذیرد، حتتی اگتر   

 دیدته  ؛544ق، 1413، : عمانى، حیاۀ ابن أبی عقیتل و فقهته  یا از مبلغ دیه مقدر بادد )ر.کب

(، چتون  317-318: 2ج  ق،1415 ،ینجفت  یمرعشت  ؛10:90  ج ،ق1410 ،الروضتۀ البهیتۀ   ،یثان

را بر قاتل  هید رشیفقها پذ یالبته نظر مخال  هم وجود دارد و برخحفظ نفس واجب است. 

ر مواردی که تبدیل قصاص نفس به قصاص عمو آسیب جدی بته بتدن   د 1.دانند یواجب نم

 نیز همان مبنا جریان دارد و برای حفظ جان، قصاص عمو جایز است.  کند ینموارد 

در برای ولتی دم   ،حفظ جان بر قاتل واجب استکه  سخن نیا ممکن است گفته دود

در قصاص  ضیتبع فتگ توان یم. در پاسخ کند ینمحق ایجاد قصاص نفس به عمو  لیتبد

 ،کنتد  یدم نمت  یول یحق برا جادیا ،حفظ جان بر قاتل واجب است نکهیا ،است ینیامر طرف

 ایت انگشتت   کیت ددن بته قطتع    یکه منالً با راض کند یم جادیحق را ا نیا یجان یبرا یول

و حتق   دیکشته دتو  دیدما لزوماً باگفت  توان ینمو  جانا را نجات دهد هیکل کی یاهدا

 ،دیدم مصالحه و توافق کن یایبه قصاص کمتر از نفس با اول ایحفظ جان خو یبرا دیندار

 اریقصاص نفس به قصتاص عمتو ب ت    لیتبد یوارده برا بیکه آس یخصوص در موارد به

  بادد. تیاهم و کم یجزئ

 دلیل چهارم: قاعدۀ اهم و مهم

ه اعمای بدن اهتم  دک حفظ جان ن بت ب یکی از قواعد مهم فقهی قاعده اهم و مهم است، بی

بترای حفتظ    توان یماست و اگر حفظ جان منوط به قطع عمو بادد، مطابق قاعدۀ اهم و مهم 

رو در معالجتات   اهم ن بت به قطع عمو اقدام کرد و این موضو  امری عقالیتی استت، ازایتن   

پزدکی اگر حفظ جان و نجات بیمار منوط به قطع عمو بادد، تردیتدی در مشتروعیت قطتع    

                                                                                                                                        
، 1366 ،ینجفت  . ر.ک:داننتد  ینمت . البته نظر مخال  هم وجود دارد و برخی فقها پذیرش دیه را بر قاتل واجتب  1

 .280 :42 ج
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(، بنابراین در فرض بحث که حفظ جان منوط 484: 2 ، ج1377)فاضل لنکرانی،  کنند ینمعمو 

 به قطع عمو است، مطابق با قاعدۀ اهم و مهم، قطع عمو مشرو  است.

ممکن است گفته دود ان ان مالک نفس و اعمای بدن خویا نی ت و چون مالک نفتس  

 تتوان  یمت را ندارد؛ در جوا  و اعمای بدن خویا نی ت، حق مصالحه در مورد اعمای بدن 

ان ان مالک بر اعمای بدن است؛ به نظر برخی این مالکیت، تکوینی  ها یلیخبه نظر  اوالًگفت 

و  ی: مطلبت ک.ر)و به نظر برخی این مالکیت، ذاتی و به نظر برخی این مالکیت، اعتباری استت  

رر دارد و لتذا  م لم است ان ان بر بتدن ختویا حتق تصت     الجمله یف (.77: 1399همکاران، 

تصرفاتی چون اهدای خون، اهدای عمویی از بدن که خطر جانی ندادته بادتد، جتایز استت    

استتفتائات   ۀنت یگنج ؛ موسوی اردبیلتی، 3904 سؤالقمایی،  استفتائات ۀنیگنج ،یا : خامنهک.)ر

ی ندارد، تنها خطر جان ( و در فرض موضو  بحث نه74: ق1427 ،؛ منتظرى4065سؤال  ،ییقما

دست ک تی فاستد و ستیاه دتد بته       منالًکه اگر  دیگو ینمه هدر نجات جان است؛ ک ی بلک

 کند یمنحوی که طبق نظر پزدکان متخصص اگر آن دست قطع نشود ف اد به کل بدن سرایت 

؛ بیمار حق ندارد دست فاسد خویا را قطتع کنتد، چتون مالتک     دود یمو موجب مرگ بیمار 

دست یا پتای ک تی بته اتومبیتل در حتال       منالًاگر اعمای بدن خویا نی ت؛ همچنین است 

نحوی که در یورت سقوط، مرگ قطعی یا آسیب ب یار ددید بتدنی   سقوط به دره گیر کند، به

دک قطع دست یا پا  و تنها راه نجات این بادد که دست یا پای او قطع دود؛ بی دود یمایجاد 

 .دود ینمدر این فرض جایز است و موجب ضمان نیز 

 درط بهپنجم: لزوم وفای دلیل 

( وفای به درط الزم 247 :3  ق، ج1419مطابق با قاعدۀ المؤمنون عند دروطهم )بجنوردی، 

و  2یا حرامی را حالل یا حرامی را حالل کند 1کتا  و سنت بادد برخالر آنکهاست، مگر 

                                                                                                                                        
)طوستی،  « اللَّهِ ع قَالَ: الَمُسْلِمُونَ عِنَدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا کُلَّ شَرَطٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ عَعزَّ وَ جَعلَّ َِلَعا یَجُعوزُ     عَنَ  َبِا عَبْدِ» .1

 (.22 :7 ج؛ 202 :3 جق، 1364

ع کَانَ یَقُولُ مَنَ شَرَطَ لِامْرَ َتِهِ شَرَطاً َِلَیَفِ لَهَعا بِعهِ    عَنَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنَ جََْفَرٍ عَنَ  َبِیهِ ع  َنَّ عَلِاَّ بْنَ  َبِا طَالِبٍ» .2
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که در بحث یلم گذدت، عفو کردن از قصاص نفتس بته دترط اهتدای عمتو       گونه همان

کتا  و سنت نبوده و حرام  برخالردر مواردی مانند اهدای کلیه برای نجات بیمار حداقل 

 الوفاست. نی ت و چنین درطی مشرو  و الزم

 به دما تهاجمدلیل دشم: احتیاط و عدم 

یکی از قواعد مهم فقهی قاعدۀ احتیاط و عدم تهاجم به دماء است. احتیتاط و حفتظ جتان    

ا دارد با تبدیل قصاص نفس به قصاص عمو جلتوی قتتل   افراد و عدم تهاجم بر دماء اقتم

 در دماء ب یار مطلو  و ح ن است. ژهیو بهنفس گرفته دود و احتیاط 

 نکته: حرمت تکلیفی و وضعی

با فرض عدم جواز و حرمت تکلیفی اگر اولیای دم با جانی بر قطع عمو توافق کردند و با 

نفس برای اولیای دم باقی استت   رضایت جانی قصاص عمو انجام گرفت، آیا حق قصاص

بر حرمت تکلیفی، حرمت وضعی هم دارد و این توافق باطل بوده و لزوم  یا خیر؟ آیا عالوه

 وفا ندارد؟

مقتمای عقد یا دتر  بادتد، عقتد نیتز      برخالرقاعدۀ کلی این است که هر گاه درط  

در خبتر  (.  243 :3 ق، ج 1404فاضتل مقتداد،   : فاسد و باطل است و لزوم وفتا نتدارد )ر.ک  

عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنَ  َبِا عَبْدِ اللَّهِ ع ِِا رَجُلٍ قَالَ لِامْرَ َتِهِ » آمده است: ) (سنان از امام یادق ابن

طَ ءٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنِ اشَتَرَ إِنَ نَکَحْتُ عَلَیْکِ  َوْ تَسَرَّیْتُ َِهِاَ طَالِقٌ قَالَ لَیْ،َ ذَلِکَ بِشَاْ

در  ) (ستنان از امتام یتادق    ابن؛ شَرَطاً سِوَى کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ َِلَا یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ وَ لَا عَلَیْهِ

کند که آن مرد به زن خویا گفت اگر من بتر تتو زن دیگترى و یتا      مورد مردى روایت مى

نی تت. رستول   فرمتود: ایتن چیتزى     ) (امتام  کنیز دیگرى گرفتم پس آن زن مطلقه بادتد. 

ت نماید این درط نه بر او و نه بتر  نفرمود: ک ى که درطى بر خالر کتا  و س )ص(اکرم

 (.232 :3  ق، ج1390 ،ی)طوس «نی تک ى که درط بر علیه اوست، نافذ 

                                                                                                                                        
 .467 :7 ج ق،1364طوسی،  «.َِإِنَّ الَمُسْلِمِینَ عِنَدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطاً حَرَّمَ حَلَالًا  َوْ  َحَلَّ حَرَاماً
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در موضو  بحث حتی اگر این درط را مخال  در  بدانیم، بعد از عمل  رسد یمنظر  به

قصاص نفس محل تردید و دبهه و برخالر احتیتاط  به درط و قطع عمو جانی، استیفای 

در دماء است و در یورت بقای حق قصاص نفتس و ایترار اولیتای دم بتر قصتاص الزم      

است بدواً به ح ب مورد و لحاظ درایس درعی و قانونی، قصاص عمتو یتا دیته تتدارک     

 دود و بعد از آن ن بت به قصاص نفس اقدام دود.

 ۀنت ی)ر.ک: گنج انتد  ض عمل به درط حرام فتوا دادهبرخی فقها به سقوط قصاص در فر

 (.8823 ،ییاستفتائات قما

بته   کته  یدریتورت تبدیل قصاص نفس به قصاص عمو  دود یماز مجمو  ادله استفاده 

منله ددن و تقطیع اجزا منجر نشود، در فرض رضایت جانی و اولیای دم منعی ندارد و بتر  

و با انجام قصاص عمو بدل از قصاص فرض وجود حرمت تکلیفی، حرمت وضعی ندارد 

 نفس، قصاص نفس منتفی است.

  جهینت. 4

در مورد تبعیض قصاص نفس از نظر فقهی دو دیدگاه وجود دارد و از مجمو  ادله استفاده 

ادلتۀ متعتددی ماننتد     وتبعیض در قصاص نفس بتا رضتایت طترفین جتایز استت       دود یم

لتزوم   ، مشروعیت یلم،مقتول ینت ولاطالق سلطو قابل گذدت بودن قصاص،  الناس حق

، وجو  حفظ جان، قاعدۀ اهتم و مهتم، قاعتده احتیتاط در دمتاء بتر جتواز        به درط یوفا

تبعیض داللت دارد و بر فرض حرمت درعی، حرمت وضعی ندارد و بتا عمتل بته دترط،     

حق قصاص ساقس است. سیاست قانونگذار در پذیرش تبعیض در قصاص عمو و سکوت 

ندان موجه نی ت، چون مبانی آن واحد است و برخی فقهای معایر نیز در قصاص نفس چ

موافق این دیدگاه بوده و همچنین این دیدگاه موافق با سیاست کلتی کشتور در خصتوص    

تبعیض در قصاص نفس همانند تبعیض  دود یمرو پیشنهاد  کاها موارد اعدام است. ازاین

 قصاص عمو پذیرفته دود.
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