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» قصاص«بررسی مقاله 
  »لیدن«المعارف قرآن  ةدایر از

  *سیدمحمد موسوي مقدم   
  **معصومه سادات فرحی   _____________________________________________________  

  چکیده
المعــارف قــرآن لیــدن ةریــدر دا» قصــاص«پــژوهش حاضــر بــه ترجمــه و نقــد مقالــه 

، تناسب میـان جـرم و مجـازات و    »قصاص«ي امقاله به مباحثی همچون معنپردازد. این  می
در قـرآن کـریم و فقـه جایگـاه     » قصاص«هاي جبران قتل یا نقص عضو پرداخته است.  راه

ــه مثــل معنــاي اً بــه خاصــی دارد. ایــن واژه در قــرآن کــریم غالبــ برخــی . اســت مقابلــه ب
انـد؛ زیـرا ایـن     انتقـاد کـرده  » قصاص«ع پژوهان و حقوقدانان به موضو پژوهان، اسالم قرآن

آن را دستاویزي قرار دهند که دین مبین  کوشند میدانند و  میمغایر با حقوق بشر حکم را 
پیشـگیري قصـاص از ارتکـاب قتـل توجـه       بعـد اسالم را زیرسؤال ببرند، در حالی که بـه  

اسـت کـه    مـذکور  ي بیان بعـد بیر برارساترین تع» الْقصاصِ حیاةٌ ولَکم فی«اند. آیه  نکرده
 و در نتیجـه  کنـد  یقاتل در صورت توجه به مجازات مقرر از ارتکـاب جـرم اسـتنکاف مـ    

شـود. طـرح مباحـث     مـت تضـمین مـی   و خود وي و در نهایـت حیـات ا   علیه مجنیحیات 
ن اشـکال  تری مهم ،ارتباط آیات و احکام فقهی آنقصاص بدون توجه به مورد  شده دریاد

  بررسی خواهد شد.است که  قصاص لهمقا موجود در
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  مقدمه
خاورشناسـان و اندیشـمندان    وسـیله بـه   ،در قالب هزار مدخل لیدنآن المعارف قر ةریدا

در موضوعات قرآنی نگاشته شده است. ایـن اثـر علمـی و پژوهشـی در فاصـله       ،غربی
 بریـل انتشارات  به وسیلهکشور هلند و  )Leiden( لیدندر شهر  م2006ـ2000هاي  سال

)Brill( صـفحات   ،مـذکور المعـارف   ةریـ در جلـد چهـارم دا  » قصاص«مقاله . منتشر شد
). 144ـــ105، ص1387مقــدم،  مــؤدب و موسـوي : ك.سـت (ر آورده شــده ا 437ــ 436

ویژه تفسیر و از سـوي   سو به علوم قرآنی به است که از یک اي رشته ی میانبحث قصاص
کـه یکـی از ابـواب     شود. ارتباط آن با فقه به این دلیل است تبط میدیگر به علم فقه مر

در این باب فقهی تشـریح  . استعضو یا  ی مرتبط با جنایت عمدي علیه نفسفقه جزای
قصد و نیت جانی باید چگونه باشد تا عامد محسوب شود و آلت قتاله یا فعـل  د شو می
کننده قصد جانی باشد. برخی از ایـن احکـام فقهـی    تواند احراز عاً کشنده، چگونه مینو

حث ارتباط تنگـاتنگی بـا دیـات    ت است. این ببرگرفته از کتاب و برخی برگرفته از سنّ
به  یا اگر عمد محقق شودعضو اگر به صورت غیرعلیه نفس و  جرایمهمین زیرا  دارد؛

خواهـد   بـه دنبـال  مجازات دیـه را   ،شرایط قصاص را نداشته باشد ،صورت عمد است
بهتـر   یـا بـه تعبیـر    »قصاص عضو«و  »قصاص نفس«داشت. باب قصاص به دو بخش 

ط ن دو بخـش در برخـی از احکـام و شـرای    شود که ای تقسیم می» قصاص مادون نفس«
ام و در برخـی احکـ   اند یکسان ...و علیه مجنیاوصاف جانی و  شرایط تحقق عمد، مانند
  .اند متفاوت» صاص مادون نفس در صورت خوف سرایتمعافیت از ق« مانند

در قرآن به کار رفته است که سه مورد آن همـان معنـاي    مرتبه چهار» قصاص«واژه 
 گونه مقابله را داللت دارد. همان لقمطنیز  و یک مورد مثلفقهی یعنی مجازات مقابله به 
و نظریـات مفسـران    هاي مربوط قصاص باید بر آیه ر بابکه فقیه هنگام صدور حکم د

اطـه بـر احکـام فقهـی بـاب قصـاص،       بـدون اح نیـز   احاطه کامل داشته باشد، مفسران
و  این نکته مخـتص قصـاص نیسـت    .توانند به تشریح و تبیین این آیات اقدام کنند نمی
از » قصـاص «یـا   »Retaliation«شـود. نویسـنده مقالـه     واب فقهـی را شـامل مـی   اب همه

به بررسی قرآنی آن پرداخته  ،بدون توجه به ابعاد فقهی موضوع المعارف قرآن لیدن ةریدا
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به دو منبع فقهی شیعی استناد فقط  توجه داشته،ت فقهاي اهل سنّ نظربه و عمدتاً است 
هـاي حنفـی، مـالکی،     ت نیز نظر همه گـروه حتی در استناد به منابع اهل سنّ ؛است کرده

ترجمه مقاله مـذکور   نخست ،نگرفته است. در نوشتار حاضرشافعی و حنبلی را در نظر 
  بررسی خواهد شد.حکام األ پس از آن از دیدگاه فقهی و آیات شود و آورده می

 ترجمه مقاله. 1

 است؛» قصاص«، مقابله به مثلواژه عربی معادل  ویند.گ» قصاص«را  مقابله به مثلعمل 
 هاي کیفـر و مجـازات،   مدخل: مجازات جرم نیز است (نک معناي به » صقصا« اگرچه

کند که اغلب  اشاره می» قصاص«به  گوناگونهاي  قرآن در موقعیت ]1[ اعمال مجرمانه).
بـراي   مـورد نیـز  ) یا نقص عضو اسـت و در یـک   مدخل قتل: مجازاتی براي قتل (نک

  ]2[ رود. یا تالفی در برابر یک جرم به کار می مقابله به مثل
: ی (نکمعینهاي  کند که پیش از اسالم ماه صدیق میقرآن در سوره بقره این امر را ت

مدخل مقدس و نـام  : دند (نکش ) در طول سال، مقدس شمرده میمعینهاي  مدخل ماه
قـرآن   مـدخل خـونریزي).  : ا ممنوع بود (نکه طی این ماه جنگ و خونریزي و مقدس)

در صـورتی   ،هاي مذکور یا تالفی در ماه مقابله به مثلن به عنوا» قصاص« دارد اظهار می
قـرآن   بیـان  طبق اگرچه ]3[ گیرند.لمانان پیشاپیش مورد تجاوز قرار مجاز است که مس

ان در صورتی که مورد تجاوز مسلماناین امکان وجود دارد که ؛ ولی ندا ها مقدس این ماه
  ]4[ ).19: رند، با رأفت پاسخ دهند (بقرهگیقرار 

  مقابلـه بـه مثـل   یـا   را براي مجازات» قصاص«واژه بقره در سوره قرآن پیش از این 
میـان  » قتـل «دادن برد. قرآن با عنـوان قـرار   کار می به ـ اي کامالً متفاوت در زمینهولی  ـ

مسـلمان ایـن مطلـب را    علماي  ]5. [)178: کند (بقره مجازات تناسب ایجاد میجرم و 
نابرابر بـراي کشـتن بزرگـان یـا      مقابله به مثلاي و  کنند که جنگ قبیله می گونه معنا این

  ]6. [عربی) از اسالم رایج بود، منسوخ شد (جصاص، ابنپیش رؤساي قبیله که 
 شود؛گی گرفته از یک زند ر برابر جان شخص دیگر نباید بیشد کند قرآن حکم می

 ،»قصاص«از تقاضاي  نظر با صرف ولی دم ورزد که بر این مطلب نیز اصرار می ولی] 7[
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تواند غرامـت   می دم ولی دخل عفو) نشان دهد. در عوضم: عفو (نک ،نسبت به مجرم
 ،هاي دیـه  مدخل: شود (نک تکریم پرداخت با طبق قرآن باید به سرعت و را بپذیرد که

  ]8[ .تکریم و ناسپاسی)
یات را تواند ح کند که اجراي قصاص می قرآن همچنین از این اصل کلی دفاع می

 و تأثیر این اظهـارنظر قـرآن، موضـوع بحـث     ). معنا17: حفظ و حمایت کند (بقره
منظور قرآن آن است که بر  اند گفتهان قرآن بوده است. برخی میان مفسر اي گسترده

مــدخل عــدالت و : حه بگــذارد (نــکاهمیــت تناســب میــان جــرم و مجــازات صــ
عدالتی)، در حالی که مفسران دیگر منظور قرآن را تأکید بر یـک قـانون کیفـري     بی

ـ  دانند که مؤید تأ سخت می ق جامعـه اسـت   کید بر ارزش حیات و حمایـت از عالی
تفسـیر   ،هاي حقوق و قـرآن  مدخل: نکي، طبر /162ـ77، ص2ج ،1405، راوندي(

  ]9. [دوره مدرن و معاصر): قرآن
هاي عمـدي  نقـص عضـو  ي براي به عنوان کیفر» قصاص«به  يدیگر قرآن در سوره

اسرائیل مقرر داشته است کـه زنـدگی    دارد خداوند براي بنی بیان میکند. قرآن  اشاره می
نقـص   همـه ابر دندان باشد و براي ردر برابر زندگی، چشم در برابر چشم و دندان در ب

 ،هـا  چشـم  ،هـاي حیـات   مدخل: برابر وجود داشته باشد (نکیک مجازات  ها بایدعضو
از جانب خداونـد   ،هر کس عفو کند و تقاضاي مجازات نکند فرماید ها). قرآن می دندان

  ]10. [مدخل پاداش و کیفر): نک /45: جبران خواهد شد (مائده
انـد کـه از    را توسـعه داده » قصـاص «قانون  ،تکیه بر این آیاتگاهی با فقهاي متقدم 

ن، حقوق روم، قوانین رایـج در حقـوق آلمـا   » قصاص«برخی جهات مهم، مشابه قوانین 
یافتـه   طبق قوانین توسـعه هاي حقوقی قدیمی بوده است.  انگلوساکسون و نیز دیگر نظام

: وجـود دارد  نقـص عضـو   ت در مقابـل ، سه نوع مسئولیمتقدمفقهاي مسلمان  به وسیله
ده شـ  شده یا مبلغ پرداخـت  معین(خونبهاي  »دیه«)، مقابله به مثل(مجازات یا  »قصاص«

  .»عفو« و هاي خاص دیگر)نقص عضوبراي غرامت مرگ غیرعمد یا 
ي ممکـن بـود؛   عمـد  شـبه  هاي عمـدي و نقـص عضـو  ها و  فقط در قتل» قصاص«
یافتـه از روي   ارتکـاب  جـرایم نفـس و دیگـر    ابه قتـل مشـ  ،ي امروزهعمد شبههاي  قتل
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افعی بـر آن اسـت کـه راه    ] نظر مکاتب فقهی حنفی، مـالکی و شـ  11. [مباالتی است بی
جـایگزین متناسـبی    »دیـه « اسـت و » قصـاص «هاي عمدي، نقص عضوها یا  جبران قتل

طـور خودکـار    ول، مجرم را عفو کنند، حـق دیـه بـه   اگر وراث یک مقت جهنیست. در نتی
 توافق (صلح) قابل پرداخت باشـد کـه  راه  تواند از ، دیه میاین وجود شود. با د نمیایجا

ن است بیشتر یا کمتر از دیه مبلغی را بپردازد که ممک کند مجرم موافقت می ،متعاقب آن
  شده باشد. مشخص

انند، رضـایت مجـرم   د می» قصاص«که دیه را جایگزینی متناسب با  اما مذاهب دیگر
مالً بـا شـخص قربـانی یـا وراث     حق انتخاب کـا  دانند و ت دیه الزم نمیرا براي پرداخ

ي واقـع شـود،   عمـد  شـبه کرد اول، اگر یک جرم عمدي یا طبق روی عمالً ]12[.ستاو
  ]13[: شخص قربانی یا خانواده او یکی از سه انتخاب را پیش روي خود دارند

  .تقاضاي قصاص .1
 .رسیدن به توافق با مجرم بر سر مبلغی که باید پرداخت شود .2
 .عفو .3

» قصـاص «قاضاي توانند ت دوم، شخص قربانی یا بستگان وي می رویکرد اساسولی بر 
هاي نقص عضـو در  ولیکنند، یا عفو نمایند؛  شده دیه را دریافت کنند، یا مبلغ مشخص

  ]14. [مغلّظه)عمدي، دیه خیلی سنگینی مشخص شده است (دیه 
در نقص عضـوهاي   ست وي قابل اجراعمد شبهعمدي و  جرایمفقط در » قصاص«

در صـورتی کـه    م عمـدي حتی در جرای با این حال دیه است.تصادفی تنها راه قانونی، 
تنهـا دسـتاویز    باشـد، ممکـن اسـت   » قصـاص «ز اجراي ص قانونی مشخصی مانع انقای

بل اجـرا نباشـد،   براي مثال، اگر قصاص به دلیل عدم تساوي دقیق قا قانونی، دیه باشد؛
بر این  ]15. [از عذرخواهی صریح، حق دیه کامل یا بخشی از آن است تنها گزینه، جدا

شکستگی استخوان یا در مواردي که قتـل عمـد در کـار نباشـد، اگـر بـا        اساس درباره
اندازد، هیچ قصاصـی مجـاز    حیات مجرم را به مخاطره »قصاص«تشخیص کارشناسان، 

به دلیل نقص مدارك ممکن نباشد، » قصاص«در صورتی که اثبات  عالوه بر این .نیست
  ]16. [استتنها دستاویز، حق دیه 
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مباالتی  قاعده مسئولیت مطلق یا قاعده بی هاي تصادفی جرم نسبت به شبه امر که این
بر این مسئله قهاي مسلمان ف مورد اختالف است. همچنینبه کار گرفته شود، موضوعی 

نظر از تصـمیم شـخص قربـانی یـا وراث او،      آمیز، صرف جرایم مخاطرهآیا در مورد  که
 ]17. [، اخـتالف نظـر دارنـد   مجزا بـراي مجـازات مجـرم دارد یـا خیـر     حق نیز  دولت

  باجی، عاملی، شربینی، کاشانی).رشد،  (ابن

  بررسی مقاله. 2
آمده است » دیات«و » قصاص«، »حدود«هاي  با عنوانانتهاي کتب فقهی سه باب در  ]1[

اند. در مباحث جزایی عالوه بر این سـه،   شهرت یافته» فقه جنایی«و » جزاییفقه «که به 
دود باب ح شرائعدر کتاب  حلّی محقق مانندمطرح است که برخی فقها نیز  »تعزیر«باب 

نیـز   ن مباحـث تعزیـر را  در ضـمن آ  آورده،» التعزیـرات کتاب الحـدود و «عنوان ذیل را 
بندي فقـه جزایـی    مالك تقسیم باره). در932، ص1409(محقق حلّی،  مطرح کرده است

» مجازات«که مالك این تقسیم، این نخست چهار مبحث، دو نظر قابل طرح است؛ به این
مجـازات  » دیات«)، 7، ص1404(نجفی، » مقابله به مثل«مجازات  ،»قصاص« زیرا است؛

مجـازاتی  » حدود«مالی براي جنایات غیرعمدي یا جنایات عمدي فاقد شرایط قصاص، 
ی است که تعیین آن معینمجازات نانیز  »تعزیرات«شده است و  معیناست که میزان آن 

ـ  ). این مالك با معناي325، ص1413ی، به قاضی سپرده شده است (شهید ثان ن لغوي ای
 که نویسنده گفتـه اسـت، بـه معنـاي     گونه همان» قصاص« ؛ زیراسازگار استنیز  ابواب

بـه   »حـد «جمـع  » حـدود «پرداخت،  به معناي »اداء«از ریشه » دیه«است.  مقابله به مثل
  سازگاري دارد. معیناست که با مجازات نا »ایذاء« به معناي »تعزیر«مرز و  معناي

چیز و جرم علیه چه یعنی  ؛وقوع آن جرم است فیتموضوع جرم و کی ،مالك دیگر
لیه نفس یا عضو بـه  جرم ع ،»قصاص«در به این دلیل که  با چه کیفیتی واقع شده است؛

عمـدي یـا   یرجرم علیه نفـس و عضـو بـه صـورت غ     »دیات«در  صورت عمدي است،
اعم از  ؛جرم علیه غیرنفس و عضو است »حدود«در  ،عمدي فاقد شرایط قصاص است

بـا   البتـه  ؛قـذف  ماننـد سرقت یا علیه عـرض باشـد    همچوناینکه جرم علیه مال باشد 
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الزم است. اگر این شرایط نیز  که طبعاً براي تحقق هر یک شرایط خاصی معینمجازات 
  کمتر از حد خواهد بود.نیز  شود و مجازات آن احراز نشود، جرم مذکور تعزیري می

طـور مطلـق    را بـه » قصـاص «محترم به جـاي آنکـه    ندهبهتر بود نویس بر این اساس
دانست کـه قسـیم بـراي حـدود،      ها می داند، آن را یکی از انواع مجازاتمجازات جرم ب

  آید. دیات و تعزیرات به حساب می
در آیـات   سه مرتبه ؛ر قرآن کریم به کار رفته استد چهار مرتبه» قصاص«واژه  ]2[
سـوره مبارکـه مائـده آمـده      45در آیه  مرتبه و یکسوره مبارکه بقره  194و  179، 178

سوره  194و آیه  موضوع قتل نفس و نقص عضوسوره بقره به  179و  178است. آیات 
ها پرداخته  در این ماه مقابله به مثلحرام و هاي  به موضوع ماه سوره مائده 45بقره و آیه 

در ادامه نوشتار حاضر نقد دهد که  است. نویسنده مقاله این آیات را مورد بحث قرار می
نیز در قرآن کریم وجود دارند که با تعبیراتی بر  ي. البته آیات دیگرشدد خواهو بررسی 

جـزاء   و«: فرماید که می سوره مبارکه شوري 40از جمله آیه  ؛ندداللت دار حکم قصاص
فَا ونْ عا فَمثْلُهیئَۀٌ میئَۀٍ سلَى سع رُهفَأَج لَحاز عبارت مقصود  ».اهللاِ أَص»ـا  وثْلُهیئَۀٌ میئَۀٍ سس زاءج« ،

تواند همان جرم  می علیه مجنیاست و قصاص نفس در برابر نفس و عین در برابر عین 
). آیه دیگـر،  419، ص1405را نسبت به جانی و البته بدون زیادي انجام دهد (راوندي، 

لَـئن صـبرْتُم لَهـو     قَبتُم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتُم بِـه و إِنْ عا و«: است سوره مبارکه نحل 126آیه 
علَـیکم    عتَـدى إفَمنِ «این آیه را در داللت همچون عبارت  طباطبـایی  عالمه». خَیرٌ للصابِرِینَ

  ).64ص ،18، ج]تا (طباطبایی، [بیداند  می» علَیکم  عتَدىافَاعتَدوا علَیه بِمثْلِ ما
دانـد.   سوره بقره را دلیل بر حرمت ماه حـرام مـی   194نویسنده آیه  در این مقاله ]3[

  :از جمله ؛آمده استنیز  این حکم در آیات دیگري از قرآن کریم
نْهـا  السـماوات والْـأَرض م   اللَّـه یـوم خَلَـقَ    ثْنَا عشَرَ شَهراً فی کتَابِإ اهللاِإِنَّ عدةَ الشُّهورِ عند

قَـاتلُوا الْمشْـرِکینَ کافَّـۀً کمـا      أَنْفُسـکم و  الـدینُ الْقَـیم فَـالَ تَظْلمـوا فـیهِنَ      أَربعۀٌ حرُم ذلـک 
هـا نـزد خـدا در کتـاب خـدا       همانـا عـدد مـاه   : الْمتَّقـینَ   معاهللاَ یقَاتلُونَکم کافَّۀً واعلَموا أَنَّ

مـاه،   زمـین را بیافریـد و از آن دوازده   از آن روزي که خدا آسـمان و  ،دوازده ماه است
ن این است دستور دین استوار و محکـم پـس در آ   .هاي حرام خواهد بود ماه، ماه چهار

مشرکان قتال و کـارزار   ها ظلم و ستم در حق خود و یکدیگر مکنید و متفقاً همه با ماه
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 خیزند و بدانیـد  شما به جنگ و خصومت برمیفقاً با که مشرکان نیز همه مت چنان ؛کنید
  .)36  :(توبه خدا با اهل تقواست

اللَّه وکفْرٌ بِه والْمسـجِد   لِالْحرَامِ قتَالٍ فیه قُلْ قتَالٌ فیه کبِیرٌ وصد عن سبِی عنِ الشَّهرِ یسأَلُونَک
رَامِ وند الْحرُ عأَکب نْهم هلأَه تْنَۀُ أَک اهللاِإِخْرَاجالْفـنَ  وـرُ مب  تَّـى    الْقَتْـلِ وح لُونَکمالَیزَالُـونَ یقَـات  

حبِطَـت   هو کافرٌ فَأُولئک من یرْتَدد منکم عن دینه فَیمت و استَطَاعوا و م إِنِیرُدوکم عن دینک
در  از تـو  !اي پیغمبـر : النَّارِ هـم فیهـا خَالـدونَ    أَصحاب أُولئک الْدنْیا والْآخرَةِ و أَعمالُهم فی

ز راه بگو گناهی است بزرگ ولی بازداشتن خلـق ا  .جنگ در ماه حرام سؤال کنندمورد 
کان کـه مشـر  [ کردن اهل حرم کردن حرمت حرم خدا و بیرون خدا، کفر به خدا، پایمال

کافران  .تل استزتر از قگري فسادانگی تري است و فتنه بسیار گناه بزرگ ]مرتکب شدند
ما را از دین خود برگردانند و ن کارزار کنند تا آنکه اگر بتوانند شاناپیوسته با شما مسلم

 یچنـین کسـان   ،از شما از دین خود برگردد و به حـال کفـر باشـد تـا بمیـرد      هر کس
ند و در آن همیشـه  ا اعمالشان در دنیا و آخرت ضایع و باطل گردیده و آنان اهل جهنم

  .)217: (بقره عذب خواهند بودم
سـوم   اسالم خواسته است یـک  ؛ یعنیدده هاي سال را تشکیل می هاي حرام ثلث ماه ماه

ها را حرام  بنابراین جنگ در این ماه ؛هر سال در حالت آرامش و امنیت به سر برده شود
قعـده،   رجـب، ذي : از انـد  عبـارت ها  این ماه ؛)378، ص1، ج]تا دانسته است (حلّی، [بی

حجــه  قعــده یــازدهمین مــاه، ذي حجــه و محــرم. رجــب هفتمــین مــاه قمــري، ذي ذي
. پس یک ماه از این چهار ماه منفـرد و  ماه قمري است ننخستین ماه و محرم دوازدهمی

اجباري مقـرر شـده کـه     بس است؛ یعنی در هر سال دو نوبت آتشسه ماه دیگر متوالی 
  ت است.مدمدت و دیگري بلند از آنها کوتاه یکی

ـ تـرین اد  عه ممنوع و حرام است. مهمه اربجنگ در ماه حرام به داللت ادل ه، آیـات  ل
آیات بر ممنوعیت جنگ در  ). داللت412ند که به آنها اشاره شد (همان، صا قرآن کریم

  گذارد. باقی نمی است که جاي شکی روشن اي اندازهها به  این ماه
رام، جنگ در ماه حـ فقط  ست که اسالم نهي این اقانونگذارنکته بسیار مهم در این 

ام هـاي حـر   انداختن ماههاي حرام را نیز ممنوع کرده است. تأخیر انداختن ماهتأخیربلکه 
هاي حرام را حـالل   و به این صورت بود که یکی از ماه شد نامیده می» نسیء«اصطالحاً 
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کردنـد   حرام مـی ، یک ماه دیگر را پرداختند و در مقابل ر آن به جنگ میشمردند و د می
با این تفاوت که جاي  ،شد چهار ماه حرام مراعات می در نتیجه )؛51، ص1412(قرشی، 

ها با این مقدار  کردن عظمت این ماه م براي معرفیها با یکدیگر عوض شده بود. اسال هما
 :اردد بیان می آشکاراسوره توبه  37موافقت نکرده است و در آیه نیز  از تغییر

ةَ الَّذینَ کفَرُوا یحلُّونَه عاماً ویحرِّمونَه عامـاً لیواطئُـوا عـد    ضَلُّ بِهالْکفْرِ ی ء زِیادةٌ فی إِنَّما النَّسی
رَّماحفَی م اللَّهرَّما حلُّوا مینَ لَاهللاُ حز ماهللاُ هو هِمالمأَع وءديسالَیه  مرِینَ الْقَودادن [ نسـیء : الْکاف

افزایش در کفر است که کافران را به جهل و گمراهـی کشـند    ]حکم ماهی به ماه دیگر
هـایی کـه    وسیله عده مـاه  دیگر حرام تا بدینشمرند و سال  سالی ماه حرام را حالل می

اعمال زشت آنها در نظرشان  ،خدا حرام کرده پایمال کنند و حرام خدا را حالل گردانند
  .زیبا نمود و خدا هرگز کافران را هدایت نخواهد کرد

انداختن ماه حرام مخصوص کفـار اسـت و   شود اینکه تأخیر ستنباط میآنچه از این آیه ا
بـه عبـارت    .اند گناه آن عظیم است که گویا کفر دیگري بر کفر خود افزودهاي  اندازهبه 

آمـده  » الْکفْـر  زِیادةٌ فـی «تعبیر  ،گرفت دیگر چون این کار به موجب حکم شرك انجام می
م نشـان داده  انـداختن مـاه حـرا   این همه حساسیت نسبت به تأخیر است (همان). وقتی

اه حرام را پس اسالم جنگ در م ؛ی به آن چه حکمی داردیاعتنا بی شود، معلوم است می
روز تقـدیم و   که حتی اجـازه یـک  اي بر آن اصرار ورزیده  به گونه و است ممنوع کرده

  تأخیر را نداده است:
  اعتَدىه بِمثْلِ ماعلَیکم فَاعتَدوا علَی  عتَدىإ والْحرُمات قصاص فَمنِ الْحرَامِالشَّهرُالْحرَام بِالشَّهرِ

هـاي حـرام قـرار     هاي حرام را در مقابل ماه ماه: الْمتَّقینَ مع اهللاَ  واعلَموا أَنَّاهللاَ م واتَّقُواعلَیک
؛ پـس  شما نیز قصـاص کنیـد   ،دهید که اگر حرمت آن نگاه نداشته و با شما قتال کنند

به جور و ستمکاري شما دست دراز کند، او را به مقاومت از پاي درآورید بـه   کس هر
و از خـدا   ]ظلم کـافران مقاومـت کنیـد   یعنی به عدل با [قدر ستمی که به شما رسیده 

 .)194: (بقره بترسید و بدانید که خدا با پرهیزکاران است

مـاه حـرام بـه شـرط مـورد تجـاوز       در  مقابله بـه مثـل  « را به معناي» قصاص«نویسنده 
 ؛نیسـت دانسته است، در حالی که این سـخن صـحیح   » گرفتن به صورت پیشاپیشقرار

» الشَّهرُ الْحرَام بِالشَّهرِ الْحرَامِ«تکرار همان » والْحرُمات قصاص«عبارت  ،زیرا طبق این برداشت
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د خواهد بود. صدر این آیه ماه حرام را در برابر ماه حرام قرار داده اسـت (حلّـی،   یو زا
یک احتمال اجازه دفاع ؛ ). درباره صدر آیه چند احتمال وجود دارد399ص ،1، ج]تا [بی

توانند در ماه حرام بـه دفـاع از    ن میانامسلم تنها نهاحتمال دوم آنکه  در ماه حرام است.
کـه کفـار حرمـت مـاه حـرام را       به این دلیـل د، مجازنخود بپردازند، بلکه به حمله نیز 

ن بتوانند عالوه بر دفاع از خود، حرمت یـک مـاه   اند. احتمال سوم آنکه مسلمانا شکسته
اگر در ماه محرم مورد تعدي واقع شده باشند، عالوه  مثالًحرام دیگر را زیر پا بگذارند؛ 

توانند به تالفی نقض  مینیز  توانند در آن ماه از خود دفاع کنند، در ماه رجب بر آنکه می
، قدر متیقن همان احتمال این سه احتمالمیان  حرمت قبلی وارد جنگ شوند. اگرچه از

ـ نه دفاع و فقط رعا ،دهد یداء مه دستور به اعتکه یل آیبا توجه به ذولی  اول است؛ ت ی
 یم اقدام متقابل جنگـ یرکقرآن  ردکتوان برداشت  یند، مک یمماثلت در اعتداء را الزام م

ـ  یکفار حرمت کاگر  ؛ یعنیداند یرا واجب م نیـز   ناناردنـد، مسـلم  ک کماه حرام را هت
  نند.کرا آغاز نند و در آن جنگ کرا نقض  يگریتوانند حرمت ماه حرام د یم

ه یـ و در آاسـت  ات مربوط به جهاد آمـده  یه بالفاصله پس از آین آیه اکآنمهم ته کن
ه در همـان  یـ گر سـخن، ظهـور آ  یدستور به جهاد و مقاتله صادر شده است. به د ،پیش

 يمجـوز  ،فـار ک بـه وسـیله  از قواعد جنگ  يتعد در واقع هکاست  یجنگ ،اقدام متقابل
  نند.ک يقواعد جنگ تعداز نیز  ه آنانکاست مسلمانان  يبرا

 ع و همراه با الـف و الم اسـت،  با توجه به اینکه صیغه جم» والْحرُمات قصاص«تعبیر 
. باشـد  مـی هر حرمتی که شکسـته شـود، قابـل قصـاص      ؛ یعنیداللت بر عمومیت دارد

 مربـوط  »صلّی اهللا علیه و آله و سـلّم « این عبارت را به حج پیامبر اکرممعموالً مفسران 
مـاه  را در  »صلّی اهللا علیه و آلـه و سـلّم  « پیامبر اکرم کرد اند که قریش افتخار می دانسته

 گرداندنـد و خداونـد  ، از مکه مکرّمه بازحرم بودالقعده (روز حدیبیه) در حالی که م ذي
، 1409عمره به مکه مکرّمه آورد (طوسی،  ایشان را در همان ماه براي انجام بعدسال نیز 
  ).179، ص1412زي، حوی /150ص

عام و جمع حرمت است که نسـبت بـه   » والْحرُمات«اند عبارت  برخی نیز تأکید کرده
امور عمومیت دارد و طبق ایـن آیـه خداونـد دفـاع را مبـاح      دیگر نفس، مال، عرض و 
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  ).263، ص1413فرموده است (اندلسی، 
بقره نتیجه گرفته اسـت   194] در این بخش از مقاله نویسنده با استناد به آیه 4[

سخ دهند، در حالی با رأفت پا د تجاوز قرار گیرند، امکان داردمسلمانان مورکه اگر 
بـه  اند. در ایـن آیـه    ایشان چگونه چنین مطلبی را استنباط کرده که مشخص نیست

 اهللاَ علَـیکم واتَّقُـوا    علَیکم فَاعتَدوا علَیـه بِمثْـلِ مااعتَـدى     عتَدىإ فَمنِ«: فرماید می روشنی
وا أَنَّ  ولَماهللاَ اع عینَ متَّقالْم.«  

ن انادارد؛ یعنی تعـدي مسـلم  » اعتداء«این بخش از آیه اشاره به حکم به مماثلت در 
پـیش  بـل کـه در بخـش    تعدي کفار باشد و به عبارت دیگر، همان اقدام متقا مانندباید 

  توضیح آن آمد.
اسـت،  شده  ااست که در آن سفارش به تقو» اهللاَ واتَّقُوا«اگر توجه نویسنده به عبارت 

؛ نـه رأفـت   ،نکردن در مقابله اسـت  روي زیاده ا،از تقومقصود  در این عبارت باید گفت
بـر لـزوم   نـه  یقر ،هیـ ن آیـ ل ایـ ذ ییطباطبـا  عالمـه مطرح است.  مقابله به مثلفقط  یعنی

 یتمام استفاده و يتند ، شدت،يدر تعد اند و عقیده دارند اط دانستهیاحتراه  يریارگک به
سـوره   87ه قرآن کریم در آیه کاست  ینها در حالیاست و همه ا یعیامالً طبک يقوا امر

ه کـ ن است یات همیان آین راه جمع میپس بهتر ؛» الَیحب الْمعتَدینَاهللاَ إِنَّ«: دیفرما یم مائده
از آن  کیحـا نیـز   یالهـ  يه امر به تقواکش گرفته شود یاط در پیاحتراه  امالًک يدر تعد

 یبودن اعتداء در صـورت  ه مذمومکاند  ع اعتداء پرداختهیاست. ایشان آنگاه به فلسفه تشر
توان آن را  یبود، فقط م گر نباشد و اگر در مقابل اعتداید اعتداي یکه در مقابل کاست 

بـر بـه   کبـر در برابـر مت  کت؛ ولی بر مذموم استکه تک گونه از ذلت دانست؛ همان ییرها
  ).63، ص2، ج]تا [بیست (طباطبایی، یمذموم ن عنوان چیه

کـه   همان بحـث قصـاص نفـس بـوده    »  متفاوتزمینه کامالً«] منظور نویسنده از 5[
بتـه آیـه   سوره بقره بحث شـده اسـت. ال   174و در آیه  استمتفاوت از بحث ماه حرام 

قصاص در آیین یهـود را   سوره مائده، 45اص در اسالم دارد و آیه مذکور داللت بر قص
سـوره مائـده را در ادامـه مقالـه      45آیـه   ،نویسنده ازآنجاکهمورد بحث قرار داده است. 

  .بررسی خواهد شدجا  ن دو آیه در ادامه این نوشتار یکآورده است، ای
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هـاي   از نسخ جنگ عربی ابنو  جصاصه، به نقل از ] نویسنده در این بخش از مقال6[
پـیش از  ل عرب دهد. در میان قبای گوید؛ ولی درباره آن توضیحی نمی اي سخن می قبیله

هـاي   ز بزرگان یـا رؤسـاي یـک قبیلـه، جنـگ     شدن یکی ا گاهی به واسطه کشته ،اسالم
قرآن با طرح مکتب کشاند.  گناه را به کام مرگ می گرفت که صدها نفر بی میاي در قبیله

فقط اي کشید و  قبیله خط بطالن بر این ریاست )،13: حجرات(»  أَتْقَاکمإِنَّ أَکرَمکم عنداهللاِ«
یگـر، اسـالم رسـم ناپسـند جنـگ      قرار داد. به عبارت د ولی دم قاتل را در اختیار جان
بـه مجـازات    قاتـل  گناهان جلوگیري شود، شدن خون بی از ریخته کرد تا اي را الغا قبیله

  ترویج شود.نیز »  أَتْقَاکمإِنَّ أَکرَمکم عنداهللاِ«عمل خود برسد و مکتب 
و حسـب و   اسـت که یک نفس در برابر یک نفس  باشد] اگر منظور نویسنده آن 7[

مطلقاً  که اگر منظور آن باشد؛ ولی است این امر دخیل نیست، این مطلب حق نسب در
سـوره   33. قرآن کریم در آیه یک نفس در برابر یک نفس است، این نظر صحیح نیست

  :کند ، او را از اسراف در قتل نهی میولی دم تثبیت حقّ قصاص براي إسرائیل پس از بنی
یالَ والَّت تَقْتُلُوا النَّفْس رَّماهللاُ حقِّ وظْلُوماً فَقَ  إِلَّا بِالْحلَ من قُتیملولْنَا لعلْطَاناً فَالد جس ـرِف  هیس

 ،، مکشـید و هرگز نفس محترمی که خدا قتلش را حرام کـرده : الْقَتْلِ إِنَّه کانَ منصوراً فی
بریزد، ما  و کسی که خون مظلومی را به ناحق مستحق قتل شود مگر آنکه به حکم حق

آن ولـی در قتـل و خـونریزي     ]در مقام انتقـام [به ولی او حکومت و تسلط دادیم پس 
  .)33: اسرائیل (بنی اسراف نکند که از جانب ما مؤید و منصور خواهد بود

ن در از این آیه در بحث شرکت در قتل استفاده شده است که در قتل نفس تعداد قـاتال 
قصاص دخیل نیست و چه یک نفر قاتل باشد و چه هزار نفر، قتل از روي ظلم تحقـق  

توانـد   مـی  سـلطه دارد و  ولـی دم  ). طبق آیه شریفه156، ص1407(طوسی، یافته است 
به شـریک یـا    را محاسبه کرده،ولی باید مازاد دیه بر جنایت  ص کند؛را قصا همه شرکا

زیرا وقتـی تعـداد    کند؛ هی میدر اینجا قرآن کریم از اسراف در قتل نولی  بپردازد؛ شرکا
راه بهتـر   بـه همـین دلیـل   و  اف در قتل استاد باشد، قصاص همه اسردر قتل زی شرکا

. در روایتی از همدستان استدیگر اکتفا به قصاص یک نفر از قاتالن و پرداخت دیه به 
  :آمده است م صادقاما

اگر چند نفر در قتل یک نفر مشارکت داشته باشند، حکم آن این است که یک نفـر را،  
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کشند؛ چون خداوند  یک نفر را نمی بیشتر از؛ ولی نندک که بخواهند، قصاص می یک  هر
(کلینی، » الْقَتْلِ یسرِف فیه سلْطَاناً فَالمن قُتلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنَا لولی و«: فرماید عزّوجلّ می

  ).9، ح285، ص1407
ضعف سند و مخالفت با روایات متعددي که اجازه قصاص همه قـاتالن را   به دلیلالبته 

  .اند فقها به این روایت عمل نکرده به شرط رد فاضل دیه داده است،
أَداء إِلَیـه   بِالمعرُوف و ء فَاتِّباع فَمنْ عفی لَه منْ أَخیه شَی«نویسنده، تعبیر قرآنی مقصود  ]8[

این بخش از آیه داللت بر آن دارد که اگر به جاي قصـاص  ) است. 178: ره(بق» بِإِحسانٍ
امـروز و فـردا نکنـد و او را     دیه را به خوبی و خوشی بپردازد، باید ،بر دیه توافق کنند

  ).657ص، 1]، جتا [بیآزار ندهد (طباطبایی، 
و قصـاص بـراي حفـظ حیـات     : تَتَّقُونَ الْأَلْبابِ لَعلَّکم الْقصاصِ حیاةٌ یا أُولی ولَکم فی« ]9[

  .)179: (بقره »تا مگر از قتل یکدیگر بپرهیزید !شماست اي خردمندان
نویسنده در توضیح این آیه فقط به دو نکته از قول مفسران اشـاره کـرده اسـت کـه     

که مؤید تأکید  باشد مییکی تناسب میان جرم و مجازات و دیگري قانون کیفري سخت 
را جنبـه بازدارنـدگی مجـازات    یعنـی  است، در حالی که نکتـه اصـلی   بر ارزش حیات 

 ؛ یعنـی اند منفعت دانسته این آیه را به معنايدر » حیات«نیاورده است. برخی از مفسران 
خیـرَ  الحیاةَ لفالنٍ أي ال«گوییم  اند وقتی می . آنان شاهد آوردهقصاص براي شما نافع است

 ). ایـن معنـا  20]، صتا [بیري ندارد (طریحی، خی ؛ یعنی»فالن شخص حیات ندارد :فیه
حقیقـی   در صورتی صحیح است که معناي الحقیقۀ صالۀأبق ی است که طنوعی مجازگوی

انـد.   حقیقـی آن گرفتـه   حیات را به معناي متعذر باشد، در حالی که بسیاري از مفسران
شـود،   علم قاتل به اینکه در صورت ارتکاب قتل خودش نیـز کشـته مـی    اند برخی گفته

  ).156، ص1407ماند (طوسی،  حیات باقی می بنابراین شود؛ ارتکاب قتل میمانع از 
 کشتن بعضی از افراد احیاي« مانند اصطالحاتی داشتند؛ ،اعراب براي توجیه قصاص

ثرترین عامـل اسـت بـراي    کشـتن مـؤ  «و  »زیاد بکشید تا کشتار کم شـود «، »همه است
در حـد اعـالي بالغـت و    » الْقصاصِ حیـاةٌ  ولَکم فی«ولی تعبیر قرآنی  ؛»بردن کشتن میاناز

» الْأَلْبـابِ  یـا أُولـی  «این، خطاب افزون بر ). 433ص، 1]، جتا [بیلطافت است (طباطبایی، 
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بخـش   تأمـل در آثـار حیـات    بـه و  دهد مخاطب قرار می ،انسان را با صفت متمایز عقل
  خواند. می قصاص فرا

غرابت این کالم را که جمع ضدین یعنی قصاص و حیات است، دلیل بـر   زمخشري
قصاص که قتل و تفویت حیات است  دهد آن توضیح میداند و پس از  فصاحت آن می

 واژه قصاص با الف و الم و حیات اینکه با توجه بهتواند ظرف حیات باشد.  چگونه می
قصـاص را الـف و الم جـنس و    بدون الف و الم آمده است، ایشـان الـف و الم کلمـه    

داند. اگر قاتل در هنگـام اهتمـام بـه قتـل متوجـه       بودن حیات را از باب تعظیم می نکره
مانـد؛ بنـابراین    از قصاص مصون مـی  طرف مقابل قصاص شود و دست از قتل بردارد،

هـیچ   در ایـن معنـا  ). 333، ص1385، (زمخشـري  شود میحیات دو نفر  باعثقصاص 
ي حقیقی خود مظروف قصاص شده او حیات در همان معن نیستی نیازي به مجازگوی

  و قصاص ظرف حیات واقع شده است.
گونـه تفسـیر    و حیـات مـذکور در آیـه را ایـن     انـد  هادهفراتر ننیز  برخی پا را از این

 ،و جـانی  علیـه  مجنیبر حیات  ، عالوهاند که با علم به قصاص و خودداري از قتل کرده
کنـد.   یک امر مخوف جلوه میدر جامعه قتل نفس  شود؛ زیرا تضمین مینیز  امتحیات 

را مخاطب  امت ،در ابتداي آیه» لکم و«عبارت  ؛ زیرامؤید این مطلب استنیز  صدر آیه
کند که فراتر از حیـات قاتـل و    حیات امت را تضمین می ،قرار داده است؛ پس قصاص

  .)417، ص1407مقتول است (مشهدي، 
قصـاص در تـورات را بـا     سوره مائـده،  45آیه توانیم با استناد به  ] در اینجا می10[

  ن مقایسه کنیم:قصاص در قرآ
و دىا هیهاةَ فرا النَّبِ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوبِه کمیح یونَ      نُورـانالرَّبـادوا ولَّـذینَ هوا لـلَمیونَ الَّـذینَ أَس
 علَیـه شُـهداء فَـالَ تَخْشَـوا النَّـاس واخْشَـونِ و       کانُوا  واهللاِ تَابِوالْأَحبار بِما استُحفظُوا من ک
یالً وناً قَلی ثَمک الَتَشْتَرُوا بِآیاتیح ن لَما أَنْزَلَمرُونَاهللاُ م بِمالْکاف مک هرا مـا تـورات   :  فَأُولئ

فرستادیم تا پیغمبرانی که تسلیم امـر خـدا    ،است ]ها دل[که در آن هدایت و روشنایی 
بدان کتاب بر یهودان حکم کنند و نیز خداشناسان و عالمانی که مأمور نگهبانی  ،هستند

هرگـز در اجـراي احکـام    تبلیغ کنند و [احکام خدا هستند و بر صدق آن گواهی دادند 
از هیچ کس نترسید و از انتقام من بترسید و آیات مرا بـه بهـاي انـدك نفروشـید      ]خدا
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کـه هـر کـس بـر      ]رشوه و اغراض شخصی بر خالف حکم حق و عدالت نرویـد  به[
  .)44: (مائده چنین کسی از کافران خواهد بود ،ندخالف آنچه خدا فرستاده حکم ک

و ف لَیهِمنَا عالْـأُذنَ بِالْـأُذنِ     کتَبو بِالْـأَنْف الْـأَنْفینِ وینَ بِالْعالْعبِالنَّفْسِ و ا أَنَّ النَّفْسیه
وفَه دقَ بِهن تَصفَم اصصق رُوحالجنِّ ونَّ بِالسالسو  و ةٌ لَـهـا      کفَّارکـم بِمیح ـن لَـمم

اسرائیل حکم کردیم که نفـس را   در تورات بر بنیو :  فَأُولئک هم الظَّالمونَاهللاُ أَنْزَلَ
در مقابل نفس قصاص کنند و چشم را مقابل چشم و بینی را به بینی و گوش را به 

پس هر گاه کسـی   ؛گوش و دندان را به دندان و هر زخمی را قصاص خواهد بود
هر و کفاره گناه او خواهد بود و به جاي قصاص به صدقه راضی شود، نیکی کرده 

چنین  ،و از حد قصاص یا دیه تعدي کند[خالف آنچه خدا فرستاده حکم کند  کس
  .)45  :(مائده ]کسی از ستمکاران خواهد بود

براي یهـود   ،) تصریح دارد که این احکام در تورات44(آیه پیش این آیه با توجه به آیه 
در برابـر عضـو اسـت و    نیـز   هـر عضـوي   است که جـان در برابـر جـان،   نوشته شده 

در آیین یهود یک کفاره محسـوب  نیز  شوند و تصدق به آنها قصاص مینیز  ها حتجرا
  ):890ص ،2، ج]تا [بیشده است (حلّی،  می

الْقَتْلَى الْحرُّ بِالْحرِّ والْعبد بِالْعبد والْـأُنْثَى بِالْـأُنْثَى    یم الْقصاص فیکتب علَکنَ آمنُوا یها الَّذیا أَی
فنْ عیفَم نْ أَخم شَیلَه إِلَ یه اءأَد و رُوفعبِالْم اعفَاتِّب یءانٍ ذلسبِإِح که یتَخْفبنْ رم کـ ف و م

ما حکـم قصـاص   بـراي شـ   !اي اهل ایمان :میأَل فَلَه عذَاب کذلپس رحمۀٌ فَمنِ اعتَدى 
که مرد آزاد را در مقابل آزاد و بنده را به جاي بنده و زن را به  شد معینکشتگان چنین 

زن قصاص توانید کرد و چون صاحب خون از قاتل که بـرادر دینـی اوسـت بخواهـد     
در کمال رضـا و  پس دیه را قاتل  ؛بدون دیه یا به گرفتن دیه کاري است نیکو ،درگذرد

در این حکم تخفیف و آسانی امر قصاص و رحمت خداوندي است  .خشنودي ادا کند
  .)178: (بقره او را عذاب سخت خواهد بود ،چی کندسرپی کهپس از این دستور هر 

کند و پس از اشـاره بـه اینکـه     قصاص اسالمی را مطرح می گفته قرآن کریم در آیه پیش
دانـد   آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن است، قصاص را حـق مـی  

وجود دارد امکان مصالحه  نیز و عفوامکان  ). با توجه به این امر877ص پیشین، ،حلّی(
کند. به  اده میو رحمت الهی استفکه فرد با یک پرداخت از روي احسان از این تخفیف 

قبـال   طور کلی عفو کنند یـا در  توانند جانی را به یا ورثه او می علیه مجنیعبارت دیگر، 
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خود را مصالحه کنند. اینکه از صـاحبان   نظر کنند و حق خود صرف دریافت مال از حق
سـت کـه حـس    به این دلیـل ا کند،  تعبیر می »فَمنْ عفی لَه منْ أَخیه«خون به برادران قاتل 

ی لـذت در عفـو   برانگیزد و بـه او تـذکر بدهـد    در آنها محبت و رأفت را نسبت به قاتل
  ).432ص ،1]، جتا [بیهست که در انتقام نیست (طباطبایی، 

دیـدگاه مفسـران متفـاوت اسـت.      سوره مائـده  45این آیه و آیه  در باب جمع میان
را تـا   سـوره مائـده   45سوره بقـره، آیـه    178آیه ند و معتقد دارندعقیده برخی به نسخ 

، 1404را نسـخ نکـرده اسـت (قمـی،     » والجرُوح قصاص«فقط  ،نسخ کرده» بِالسنِّ والسنَّ«
و قصاص عضو پذیرفتـه  قصاص نفس نیز  طبق این برداشت در شریعت یهود .)13ص

و را نسخ کرده حکم قصاص عض ،ولی شریعت اسالم قصاص نفس را پذیرفتهشده بود؛ 
نیز  فقهاي اسالم ؛ زیراکام فقهی باب قصاص هماهنگی نداردچنین برداشتی با اح است؛

  اند. قصاص عضو را پذیرفته قصاص نفس و
ایـن احکـام    ظاهر این آیه اقتضا ندارد که ما متعبد بـه  ارند، برخی عقیده دسوییاز 
نـه  نیز  اجماع فقها براي قصاصتی است که بر آنان فرض بوده و چون درباره ام باشیم؛

طبق  .)417، ص1405(راوندي، است  سوره بقره 178آیه، بلکه به دلیل آیه به دلیل این 
عضـو یکسـان    احکام دو شریعت یهود و اسالم در باب قصاص نفـس و  ،این برداشت

نظر باشـد، ایـن برداشـت     بودن احکام از لحاظ نفس و عضو مد البته اگر یکسان .است
نظـر باشـد،    بودن قصاص مـد  از لحاظ حق یا حکمبودن  اگر یکسانولی  ؛صحیح است

را  بـودن  در سـوره مائـده موضـوع کفـاره     ؛ زیرابرداشت صحیح باشد معلوم نیست این
شده است که به اندازه عفو او از جراحت  صورت معنا ین. این تعبیر بدمطرح کرده است

م امـا از  حلبـی ). 345، ص1415سی، (طبرشود  ، از گناهان او آمرزیده مییا غیرجراحت
  :روایت کرده است »علیه السالم« صادق

» کفَّـارةٌ لَـه   فَمن تَصدقَ بِه فَهـو «: از ایشان درباره کالم خداوند عزّوجلّ که فرموده است
 یعنی اگر صدقه بدهد و از قاتل کمتر بگیرد، به همان مقداري که عفـو : فرمود .پرسیدم

  ).358ص ،1ج ،1407(کلینی،  ریزد کرده است، از گناهان او می
 178، در حالی که در آیـه  است دهبه هر حال در این آیه سخنی از مصالحه به میان نیام
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بـودن   بـر حـق   آشـکارا کـه  اسـت  آمده به احسان  يسخن از عفوکردن و ادا سوره بقره
  قصاص داللت دارد.

ن، از نـزول قـرآ  پـیش  العـرب و   ةسـرزمین جزیـر  وع خورشید اسالم در از طلپیش 
اي کـه   گونـه  به حد و مرز مشخصی نداشت،ولی  قصاص در میان اعراب وجود داشت؛

این افتاد که بعضی از  اي به راه می هاي قبیله گشد، گاه جن اي کشته می اگر فردي از قبیله
  :نویسد می طباطبایی عالمهانجامید.  هاي مدیدي به طول می تها مد جنگ

و نیـز  » خروج«از سفر  22و  21یهودیان نیز به قصاص معتقد بودند، چنانچه در فصل 
دلیل بـر آن اسـت. در مـورد    نیز  سوره مائده 45آمده و آیه » تورات«سفر از  35فصل 

. اسـالم یـک راه عادالنـه را    بودندمعتقد گفته شده است که فقط به عفو و دیه  نصاري
د و نه آن را بدون حـد و مـرز قـرار داد، بلکـه     طور کلی لغو کر هپیمود؛ نه قصاص را ب

تعین قصاص را لغو کرد و در عوض، صاحب خون را میان عفو و گـرفتن دیـه مخیـر    
موازنـه میـان قاتـل و مقتـول را رعایـت       ،دیگر، در صورت قصاص سويقرار داد. از 

ه و زن در مقابل زن کشته دکند و براي قصاص، آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل بر می
  ).1، ح434ص]، تا [بی(طباطبایی،  شود می

؛ انـد  عبد در مقابل عبـد را جـایز دانسـته   کشتن » الْحرُّ بِالْحرِّ والْعبد بِالْعبد«در تفسیر عبارت 
روایـت   همچون به دلیل برخی روایات ؛دانند ن آزاد در مقابل عبد را جایز نمیکشتولی 

» یقتَل العبد بالحرِّ و الیقتَل الحـرُّ بالعبـد  «: که فرموده است »علیه السالم« صادقم امااز  سماعه
کشتن عبد در برابـر آزاد و   ابوحنیفهت، ). از فقهاي اهل سن2ّ، ح304، ص1407(کلینی، 

دانـد (حلّـی،    جایز مـی » النَّفْس بِالنَّفْسِ«کشتن آزاد در برابر عبد را به دلیل عمل به عموم 
کـه زن در برابـر زن    داللـت بـر آن دارد  » الْأُنْثَى بِالْـأُنْثَى و«). عبارت 876، ص2]، جتا [بی

ص کننـد،  مقتول بخواهند قصا اگر مردي زنی را بکشد و اولیاي بنابراین شود؛ کشته می
آمـده   »علیه السالم«م صادقامااز  سماعهبپردازند. در روایت  ولی دم باید نصف دیه را به

مقتول بخواهند که قاتل را بکشند، باید نصـف   مردي زنی را بکشد و اولیاي اگر«: تاس
  ).20، ح86، ص1409(عاملی،  »دیه را به صاحبان دم بپردازند

یافتـه   ارتکاب جرایم«با عبارت  عمد شبهعمد و  جرایمنویسنده بدون توضیح  ]11[
  کند. بحث را تمام می» مباالتی از روي بی
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مادي یعنی فعل یا ترك فعل که همـان تحقـق خـارجی جـرم     جرم عالوه بر عنصر 
توانـد بـه صـورت     مجرمانـه کـه مـی    قصـد و نیـت   ؛ یعنیداردنیز  است، عنصر معنوي

نـوي سـه قسـم    مباالتی تحقق یابد. فقها قتـل و نقـص عضـو را از حیـث عنصـر مع      بی
نسـیان  عمـد اغلـظ از   «: فرمایـد  مـی  مرتضی سید. »خطا«و » عمد شبه«، »عمد«: دانند می

). در روایـت  249، ص1415(شـریف،  » مضاعف شـود نیز  پس باید مجازات آن ؛است
  :آمده است »علیه السالم« م صادقامااز  حلبی

عتمد شیئاً فَأصابه بحدیدةٍ أو بحجرٍ أو بعصا أو بوکزةٍ فهذا کلّه عمد والخَطأ من العمد کلُّ ماإ
غیرُه شیئاً فَأصاب دد و به همان برسـد بـه   آن است که فرد چیزي را اراده کنعمد : اعتم

ي را اراده کند و بـه غیـر آن   عصا یا مشت و خطا آن است که چیز وسیله آهن، سنگ،
  ).300، ص1418(صدوق،  برسد

قتالـه اسـت،   اي را که غالباً  دارند و قتل با هر وسیله میهولی همانندفقهاي شافعی نظري 
ولی با قصد قتـل همـراه اسـت و اتفاقـاً      ،غالباً قتاله نیستاي که  قتل با وسیله همچنین

، قتل عمد فعلی است که به وسیله ابوحنیفهدانند. از نظر  شود، قتل عمد می قتل می باعث
  ).883، ص2، ج]تا شده باشد، نه چیز دیگر (حلّی، [بیآهن تیز انجام 

انـد کاشـف از   تو یقتاله از آن جهت مهم است کـه مـ   توجه به آلت ،در تعریف قتل
ور  ا سالح گرم یا سرد به مقتـول حملـه  کسی که بفرض بر این است  قصد نتیجه باشد.

چنـد  هر ؛، قصد نتیجه را داشته اسـت شدهمنجر عضو  و این حمله به قتل یا نقصد وش
  خودش منکر باشد.
، در حقیقت نتیجه دارد قصد فعل و اگر جانی توان نتیجه گرفت می از آنچه گذشت

در این صورت عمـد اسـت.    ؛عضو محقق شود قتل یا نقص ضربه را بزند وخواهد  می
است و چنانچـه نـه    عمد شبهقصد نتیجه داشته باشد، دارد بدون آنکه را اگر قصد فعل 

قصـد،   منظور از این روشن است قصد فعل دارد و نه قصد نتیجه، خطاي محض است.
صد تیراندازي به شـکار و  که قکسی  به عنوان مثال قصد نسبت به شخص مقتول است؛

بت به فرد مقتول نه قصد شود، نسشته خورد و کبه انسانی ب تیر او اگر دارد، را آنکشتن 
بـر آنچـه گفتـه     . بنااستو نه قصد نتیجه؛ پس فعل او خطاي محض فعل داشته است 

وجـود دارد.   تفـاوت  ،ي و خطاي محضعمد شبهعمدي،  نقص عضوقتل یا میان  شد،
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ولی از نظر مالکیـه   دانند؛ میه قتل را سه قسم میولیمانند فقهاي فقهاي شافعی و حنفی 
را عمد به  عمد شبه. آنها قتل »خطاي محض«و  »عمد محض«: قسم قتل وجود دارد دو

  ).217، ص1407آورند که حکم آن قصاص است (طوسی،  حساب می
جازات دیگـر طبعـاً   مجازات یک جرم قصاص است، تبدیل آن به یک موقتی  ]12[

را الزم دارد. این قاعده به قصـاص  » من علیه الحق«رضایت طرفین یعنی صاحب حق و 
حقوق قابل مصالحه به مال همین قاعـده جـاري اسـت. در     همهندارد و در اختصاص 

راه  ازفقـط   قصـاص اسـت و پرداخـت دیـه     فقط عمد سببمنابع فقهی تأکید شده که 
به همین دلیل حدي براي آن  )؛159، ص1410جمهور،  ابی (ابنپذیر است  مصالحه امکان

معنا که قاتل باید  ینداند، ب ولی مقتول را مالك دانستهنیز  تعیین نشده است. بعضی فقها
» العمد هو القود أو رضی ولی المقتـول «: فرماید را جلب کند. شهید ثانی می ولی دم رضایت

 ولـی دم  معنا نیست که فقط رضاي ین امر بدانا؛ ولی )90ص ،10، ج1386(شهید ثانی، 
  بدون در نظرگرفتن رضاي قاتل مالك باشد.

 خـویی اهللا  نظر آیـت ولی  دانند؛ ه را در قتل عمد تصالحی میمیه دیولیاگرچه فقهاي 
پـردازد، بـراي   ببراي قصاص نباید بهـایی   ولی دم صورت که اگر یندب یل است؛بر تفص
توانند بر کمتر از دیه یا بیشتر از  رضایت قاتل الزم است و در این حالت می ،دیه گرفتن

وقتی که مردي  مانندبهایی بپردازد، باید براي قصاص  ولی دم اگرولی  ؛آن مصالحه کنند
تواند با پرداخت  می ولی دم نیازي به رضایت قاتل نیست وزنی را بکشد، در این حالت 
  ).83، ص1410قاتل دیه را مطالبه کند (خویی، فاضل دیه قصاص کند یا از 

نظر علماي مالکی و حنفی مشابه نظر فقهاي شـیعه اسـت کـه     ،تاز فقهاي اهل سنّ
دیه بگیرد، رضایت  بخواهد ولی دم یه بر جانی واجب نیست و اگرگویند پرداخت د می

میان  ودنبعی دو قول وجود دارد که یکی مخیردر میان فقهاي شافولی  قاتل الزم است؛
 ولـی دم  دوم، اگر بر نظر اص است. بناقصاص و دیه است و دیگري فقط حکم به قص

مهم شود.  شود و دیه به عنوان بدل از قصاص ثابت می عفو کند، حق قصاص ساقط می
 یـا خیـر  جانی راضی باشـد   ؛ اعم از اینکهشود دیه با عفو ثابت می آنکه در هر دو نظر،

  ).176، ص1407طوسی،  /875، ص2]، جتا [بی(حلّی، 
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دارد و قتل یا جراحـت از روي   به دنبالشک قصاص  قتل یا جراحت عمد بی ]13[
به عمد یا خطاي محض دو قول وجود  عمد شبهدر الحاق ولی  خطا مجازات دیه دارد؛

را ملحـق بـه    عمـد  شبه، قواعددر  حلّی عالمه در مباحث کیفري گفته است نراقی ؛دارد
، 1415انـد (نراقـی،    ، آن را ملحـق بـه خطـا دانسـته    گونـاگون و  تحریرعمد و در کتاب 

خطـا فقـط    دیه عمد محض و عمد شبه«: نویسد می قواعددر کتاب  حلّی). عالمه 50ص
بـر عمـد    عمـد  شبه). این عبارت بر الحاق 712، ص1413(حلّی، » در مال جانی است

زیـرا   کند که خود جانی اسـت؛  را مشخص می ندارد و فقط مسئول پرداخت دیهداللت 
  در خطاي محض دیه بر عهده عاقله است.

یـک صـورت خـاص و    با اشاره به اینکه دیه خطـاي محـض بـه    نیز  محقق اردبیلی
شود، تصریح دارد که در هر دو، دیه وجود دارد و  پرداخت می عمد شبهمتفاوت با دیه 

 عمد شبه). به عبارت دیگر، 123، ص]تا [بیکند (محقق اردبیلی،  میتفاوت  صورت آنها
حـاق  دانـد. پـس ال   را به خطا ملحق کرده است و فقـط پرداخـت دیـه را متفـاوت مـی     

خواهـد آمـد، در    بعـد چنانچـه در بخـش    ؛به عمد مورد نظر همه فقها نیست عمد شبه
  شود. میگرفته قصاص وجود ندارد و دیه  عمد شبه

است؛ چه جراحت باشد و چه قتل که  عمد شبهدر » دیه مغلّظه«یکی از موارد  ]14[
در بحـث   محقق اردبیلی به عنوان مثال ؛دیه خطاي محض استاین تغلیظ در مقایسه با 

اگـر قائـل بـه دیـه     «: است آوردهشده باشد،  منجر علیهشهادت کذب که به قتل مشهود
 عمـد  شبههمان تغلیظ در  ؛ت مغلّظه استاین دیه از مال خود شهود و به صور ،باشیم

 ولـی دم  در شهادت کـذب اگـر   باید توجه داشت .(همان) »نخواهد بودنیز  که بر عاقله
هود اقوي از سـبب یعنـی شـ    ،بودن شهادت باشد، خود او که مباشر است عالم به کذب

سـبب اقـوي از مباشـر     ،جاهل باشـد است و اگر  ولی دم خواهد بود و قصاص متوجه
  یعنی شهود قصاص خواهند شد. است؛

 علـی حضـرت   مؤمنـان  روایتی از امیرشود، در  درباره اینکه مغلّظه چگونه محقق می
یعنـی  » خلفـه «ز آنها ا نفر که چهل باشد می ه صد شترکه مغلّظاست آمده » علیه السالم«

ه کـه تـوان بارورشـدن یـا     سـال چهار نفـر  سـه  ،یعنـی شـتر  » حقّـه « نفـر  شتر بالغ، سی
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اي کـه در سـن    شـتر مـاده   ؛ یعنـی »بنـت لبـون  «نیـز   نفـر  سیو  بارورکردن داشته باشد
 اسـت کـه سـی    مغلّظه صد شـتر غیرولی  ؛دو تا سه سال استن بی خوردن باشد کهشیر
یعنـی شـتر مـاده    » بنـت مخـاض  « نفـر  ، بیسـت »بنت لبون« نفر ، سی»حقّه«از آنها  نفر

شـتر نـري کـه در سـن      ؛ یعنـی باشـد » لبـون  ابـن « نفـر  بیستو  واردشده به سال دوم
  ).3، ح281، ص1407 خوردن باشد (کلینی،یرش

 ،تاسـ ي قابل اجرعمد شبهعمدي و  جرایم] این سخن نویسنده که قصاص در 15[
ي حکـم کلّـی آن اسـت کـه قصـاص نـداریم.       عمد شبه جرایمزیرا در  درست نیست؛

این است کـه بـه عضـو     »کامل یا بخشی از دیهدیه «همچنین منظور نویسنده از عبارت 
کلی در باب دیات آن است  قاعده ل یا بخشی از دیه تعلق بگیرد؛ زیرامورد نظر دیه کام

چشـم و   ،پـا  ،دسـت  ماننـد زوج  دیه کامله دارند و اعضـاي  ،بانز مانندفرد  که اعضاي
مجموع دو چشم یک دیه کامله دارد. در توضیح  نصف دیه دارند؛ به عنوان مثال ،گوش

نقـص   ،ي حکـم قصـاص  گاهی بـرا که ایشان آورده است، باید گفت تساوي مثال عدم 
از قصاص به علتی عضـوي را کـه بایـد    پیش وقتی که جانی  مانند اجرایی وجود دارد؛

از دست بدهد. در باب قصـاص چنـان بـر مسـاوات جـرم و       ،مورد قصاص قرار گیرد
ها  شکستگی استخوان یا دررفتگی مانندمجازات پافشاري شده است که اگر در مواردي 

شـود   و بـه دیـه تبـدیل مـی     وات ممکن نباشد، قصاص ساقطتحقق این مسا آن مانندو 
  ).143ص ،3، ج1386(شهید ثانی، 

ول باشد که فقها حکم به موردي است که قاتل مجه ،] ظاهراً منظور نویسنده16[
جهل قاتله کقتیل الزحام أو فی فالة من  ولی«: اند المال دانسته اند و دیه را از بیت دیه کرده

مرواریـد،   /10، ص1412طباطبـایی،   /291، ص1402(حلّی، » المال ... فدیته فی بیت أو
  ).469، ص1410

ا اصرار بر قصاص نیسـت کـه نویسـنده    ب ،فقها به مقوله تبدیل قصاص به دیهتوجه 
سـت.  مـورد نظـر ا   ، بلکه اصل توجه مسئولیت»تنها دستاویز دیه است«: فرماید مقاله می

بـه  هـم   ن مسئولیت به شخص خاصی ممکن نیست؛کرد چنین مواردي اصوالً متوجه در
ـ به صورت دیه. در چن صورت قصاص یا ان حقـوق مطـرح اسـت؛    ین موضعی جمع می
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 سـوي ود و از مطرح است که خون او نبایـد پایمـال شـ    علیه مجنیحق  زیرا از یک سو
شـود تـا حـق     المال پرداخت مـی  از بیتنیز  دیه بنابراین دیگر قصاص اصالً معنا ندارد؛

تضییع نشود. علیه مجنی  
، 1384شوند (گلدوزیان،  تقسیم می »خصوصی«و  »عمومی« به دو دسته جرایم] 17[
نیز از وقوع ایـن  جامعه  بزهدیده خاصی دارد و ). جرم عمومی جرمی است که186ص

از وقـوع  پـس  ه ممکن است فاسـق  علیه عرض ک جرایم مانند جرم متضرر شده است؛
یـل زیـانی کـه    به دلولی  از کار خود احساس ناراحتی نکند یا قربانی عفو کند؛نیز  جرم

گوینـد   العموم مـی  بنابراین دادستان را مدعی ؛مجازات او باقی است متوجه جامعه کرده،
  شود. فراد جامعه خواستار کیفر میعموم ا سويکه از 

کیفـري بـه آن    بزهدیـده خـاص دارد و رسـیدگی   جرم خصوصی جرمی است کـه  
محـل کـه اگـر دارنـده چـک      صدور چـک بال  مانند متوقف بر شکایت بزهدیده است؛

 برخـی  ،بنـدي  افتد. با توجه بـه ایـن تقسـیم    نکند، اصالً دادرسی به جریان نمیشکایت 
 به همـین دلیـل  یک جرم عمومی است و  ،نقص عضوگویند قتل و  منتقدان قصاص می

سپرد کـه در صـورت عفـو یـا      علیه مجنییا  ولی دم توان سرنوشت آن را به ینه مچگو
ـ نیز  جانی ،مصالحه به دیه ات قصـاص و  آزاد شود. در پاسخ به این انتقاد باید گفت اثب

 نقص عضوتعزیري مقرره از سوي حاکم ندارد؛ زیرا قتل یا  هاي منافاتی با مجازات ،دیه
یـا   ولـی دم  ه از این جهت سرنوشـت آن بـه  کسو تضییع حقوق اشخاص است  از یک
را گوینـد کـه در رأس   و از سـوي دیگـر، فعـل حرامـی     اسـت  سپرده شـده   علیه مجنی

  محرمات قرار دارد:
...    یعـاً ومج ا قَتَـلَ النَّـاسضِ فَکأَنَّمی الْأَراد ففَس ن قَتَلَ نَفْساً بِغَیرِ نَفْسٍ أَوـا    میاهـنْ أَحم

آنکـه فسـاد و    یـا بـی   قصـاص  نفسی را بدون حق هر کس: ... أَحیاالنَّاس جمیعاًفَکأَنَّما 
...  باشد که همه مردم را کشته اسـت آن  مانند ،به قتل رساند ،اي در روي زمین کند فتنه

  .)32: (مائده
 توانـد یـک مجـازات متناسـب تعزیـري      عمومی مسئله، قاضـی مـی   بعدبا توجه به این 

  مقرر دارد. نیز
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  یجهنت
اشکاالتی ؛ ولی گویاي تتبع نویسنده آن در قرآن کریم است» قصاص«بررسی مقاله 

نیز در مقاله وي وجود دارد که نشان از عدم احاطه یا توجه کامل ایشان بـه منـابع   
البته این ضعف اساسی در بسیاري از مقاالت  .ی، به ویژه منابع فقهی شیعه داردفقه

جهت قرآنی نیز ایشان در موضوعاتی که توجـه   خورد. از خاورشناسان به چشم می
بررسی کـرده  آیات را بدون توجه به آیات دیگر طلبد، برخی  ارتباط آیات را میبه 

به یکدیگر متصل  بسیاري آیات قرآنی از لحاظ معنایی در موارد ، در حالی کهاست
صورت ناقص و ند. نویسنده مقاله حتی در استناد به منابع اهل سنّت نیز به ا و مرتبط

فقهاي حنفی،  آشکارا نظردر یک بخش از مقاله خود فقط  گذرا عمل کرده است و
  مالکی و شافعی را مطرح کرده است.
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