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 در شریعت اسالم و احکام آن  قصاص
 

 سید مرتضی ولی 

 

 چکیده

 آنرا کریمقرآنجنایت تبهکار است. به معنای استیفای اثر قصاص    است، قصاص اسالم  جزائییکی از نهادهای  

 متناسب با جنایتتت جتتانی کتته بتتر  که  است   جزائی  واقع  و در  داندمی  گیزنده  یو ادامه  حیات جامعه  سبب حفظ

حکتتم قصتتاص تشریع  .باشدو این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان  وارد کرده است،    علیهمجنی

یافتن جنایت کاران در قتل   جرئت چنین برای جلوگیری از  های کور و دور از عدالت، همبرای جلوگیری از انتقام

 رب و جرح شهروندان، وضع شده است.یا ض

از . استتت  گیری از انتقام فردی، حفظ نظم و امنیت اجتماع و پیشجزائیعدالت    تأمیندر اسالم    قصاص  حکم

-متتیگیری از انتقام فردی  کننده امنیت جانی، و موجب پیش  تأمین،  جزائیرو قصاص عالوه بر اجرای عدالت  این

 .است  لذا قصاص، پاسخی منطقی به یک احساس طبیعی انسانی باشد.

، اگر چه اصل قصاص در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پتتذیر  یدر شریعت اسالم

کید داشته و بتتا وعتتده أنسبت به قصاص توصیه و تو و گذشت  قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عف

، نظتتام کتتهخالصتته ایتتن قصاص دانستتته استتت. پادا  اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای

 نگتتر حقوقی اسالم، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهتتم عتتدالت و رحمتتت را متتورد توجتته و 

 قرارداده است.

بتته سبتتتب   در این مقاله روی آن تأکید صورت گرفته، مبانی و احکام قصتتاص در شتتریعت استتالمچه  بناءً آن

 باشد.میحیات و بقای جامتعه و بر پایی عدالت و نظم عمومی 

 .شریعت اسالمیشروط،  مبانی قصاص، ،قصاص گان کلیدی:ژوا

 

 مقدمه

مقرراتتتی را تفاوت باشد و قوانین و پدیده قتل بییدا کرد که نسبت به  توان پای را نمیهیچ جامعهبدون تردید  

تواند بهتر و بیشتتتر مجتترمین سخن در این است که چه مجازاتی میوجود نیاورده باشد، ولی  برای مقابله با آن به

 .ه را از ارتکاب قتل بازداردبالقو

أَنََّ النََّفْسَ }مله قصاص، احکام جزایى است که در موارد زیادى از ج شریعت اسالمیهاى ممتاز  یکى از عرصه

تتترین اهتتدا  ز مهمدانیم یکی اگونه که میهمان  ، حد معینى را براى مجازات مجرمین معین کرده است.{بِالنََّفْسِ

قسط و عدل در این جهان است و این هتتد ، زیربنتتای تمتتام   تأمیناصلی شریعت اسالم و سایر شرایع وحیانی،  

 ها با یکدیگر بوده است.قوانین و مقررات دینی به خصوص در مورد روابط اجتماعی انسان
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از دیدگاه اسالم، اصل مقابله به مثل، به عنوان یک اصل اولی در برخورد بتتا مجتترمین پذیرفتتته شتتده استتت و 

به عنوان یک حق، مورد قبتتول   ءزات در جرایم قتل عمد، جرح و قطع اعضارعایت تساوی کامل بین جرم و مجا

ترین مفهومی است که از عدالت ترین و ابتداییو تشابه بین جرم و مجازات، ساده  قرار گرفته است و این تساوی

 .شوداستفاده می جزائی

دار شتتده نماید، بداند که جان او در معرض تلتتا استتت و احساستتات جری تتهانسانى که اراده قتل مى  هرگاه

تواند او را به سرنوشت مقتول مبتال نماید. توجه به ایتتن واقعیتتت، هتتم جتتان ختتود او را حفتتظ اولیاى مقتول مى

 .که قصد کشتن او را داشته است یکسخواهد کرد و هم جان 

 و قتترآن آیتتات بتتر تکیتته با ایرو  کتابخانه شریعت اسالم با در قصاص را قصاص و احکام حاضر مقاله

 داده است. قرار مورد بررسی احادیث نبوی،

 

 قصاص در لغت و اصطالح -1

 هاى موجود شمار زیادى از اصطالحات خاص آن رشته وجود دارد که از طتتر  صتتاحب در هر یک از دانش

 .آیدبه حساب مى ومعلکلید حل معماى  ،شناسیمفهومدر واقع ، است  نظران آن علم، وضع و جعل گردیده

مورد بررستتی و ت لیتتل   و اهل علم  دانشمنداناز جانب    که  در مباحثی زیر مفهوم قصاص در لغت و اصطالح

 .شودپرداخته می قرار گرفته است 

 قصاص در لغت -1 -1

بتته کستتر قصاص    1)قصَّ یَقصُّ( به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است.ریشۀمصدر از  قصاص اسم  

جزا، مکافات، مجازات  ؛مرتکب شده، کشنده کسی را کشتنچه  به معنای سزا دادن بر گناه یا کار بد، برابر آن  "ق"

 2قاتل یا ضارب؛ آمده است.

و نیتتز  3کتتردد.مقتول در موارد قتتتل عمتتدی اجتترأ متتیالعبد، که توسط ورثۀ  قصاص ختم حیات، مبتنی بر حق

 4به معنای مماثلت نیز آمده است.قصاص در لغت به معنای پیروی کردن اثر، و همچنان 

بدین ن و که کشنده و ضارب را به ضرب و جارح را به جرح تنبیتته   ،پادا  دادندر لغت  طور قصاص  همین

 5.کنند
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 قصاص در اصطالح -1 -2

در تعریا قصاص همان معنای لغوی را افاده کرده اند با ایتتن تفتتاوت کتته معنتتای اصتتطالحی فقهتتی از   ءفقها

جانی را ماننتتد یعنی  مختص به مسایل جنایی گردیده است. ءفقهاگیری در لسان  تر است و پیمعنای لغوی اخص 

 1زخم بزنند.مجازات کنند، اگر کشته است، بکشند و اگر زخم زده است، ا  جنایت ارتکابی

ارتکتتاب یافتتته و پاستتا احتمتتالی  اسالمی در اجرای قصتتاص بتته برابتتری و مماثلتتت میتتان جتترم  ءفقهاتأکید  

اگر در اجتترای قصتتاص ماننتتدی بتتین  ءفقها)قصاص( اهمیت کلیدی و اساسی دارد و مطابق تعریا و تصریح آن

 ون خواهد بود.جرم مرتکبه و قصاص ت قق نیابد چنین عمل از تعریا و مفهوم قصاص بیر

ریزی و کشتار دسته جمعی دست ای مردم پس از یک جنایت یا جرح و ضرب، به خونبنابراین اگر در جامعه

اگر استیفای اثر جنایت یا ضتترب یتتا جتترح بتته  طورهمینبزند و از جانی یا قبیله او انتقام بگیرند قصاص نیست. 

یتتا عفتتو جتتایز   دیتتت جویی جنایت تا اخذ  یا عفو منجر شود یا اصوالً در یک جامعه یا مکتب، پی  دیت پرداخت  

گویند، هرچند از نظر لغوی ممکن است بتوان آنرا باشد، این نوع دنبال نمودن اثر جنایت را اصطالحاً قصاص نمی

 2قصاص دانست.

شود که قصاص در حقیقت جاری ساختن عمل بالمثتتل بتتا جنایتتت اسالم آشکار می  جزائیاز بیان علمای فقه  

ی علیه در حق جتتانکار است و در اجراء و عملی سازی قصاص نباید بیشتر از میزان عمل انجام شده باالی مجنی

 نوع است:دو و مفهوم اصطالحی خود را از دست خواهد داد؛ لذا قصاص بر  روا داشت. در غیر آن قصاص معنا

نفتتس و  قتتتل .کشتن کسی است که دیگری را از روی عمد به قتتتل رستتانده استتت  :قصاص نفس -1 -2  -1

اکتتنش شتتدید و در نظتتر گتترفتن و  ترین جرایم علیه اشخاص است و در همه جوامع باسلب حیات انسان از مهم

 سخت براى قاتالن همراه است.هاى مجازات

 فرماید:کریم در مورد قتل نفس میخداوند متعال در قرآن

 َجمِیعًا النََّاسَ قَتَلَ  فَکَأَنََّمَا  الْأَرْضِ  فِی  فَسَادٍ  أَوْ  نَفْسٍ  بِغَیْرِ  نَفْسًا  قَتَلَ  مَنْ  أَنََّهُ  إِسْرَائِیلَ  بَنِی  عَلَى  کَتَبْنَا  لِکَمِنْ أَجْلِ ذَ}

لُنَا  َجاءَتْهُمْ  وَلَقَدْ  َجمِیعًا  النََّاسَ  أَْحیَا  فَکَأَنََّمَا  أَْحیَاَها  وَمَنْ  الْتتأَرْضِ  فِتتی  لِتتکَالْبَیَِّنَتتاتِ ثُتتمََّ إِنََّ کَثِیتترًا مِتتنْهُمْ بَعْتتدَ ذَبِ  رُستتُ

 3{لَمُسْرِفُونَ

به غیر عوض، و به غیر فستتاد که هرکس بکشد کس را  به سبب این، نوشته کردیم؛ بر بنی اسرائیل آن»ترجمه:  

پس همچنتتان باشتتد همه؛ و هر که سبب زندگانی کسی شد،    نراادر زمین؛ پس همچنان است که کشته باشد مردم

هتتای روشتتن؛ در زمتتین اسرائیل فرستادگان ما به نشانه همه؛ و هر آئینه آمدند بسوی بنی  نرااکه زنده ساخت مردم

 4.«تجاوز کنندگانند
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هتتای کند و با تسخیر دلمی  پافشاری  پیروان  استالم بترای تضمین احکام خود در درجه اول بر ایمان و اعتقاد

در  گنهگتتاریکنتتد. تتتتکیه استتتالم در کتتتاهش جتترم و ایجاد می  جامعه  ها نیرومندترین ضمانت اجرایی را درآن

 از  راه  و تقویت ایمان و اعتقاد مسلمانان است و در این  تعالی اخالقی  روحتی،  تتکامل  جامعه، بیش از هر چیز بر

و بتتته ختتود اجتتازه  داندمتی جا نتاظرخداوند را همیشه و در همه  ،مسلمانت.  تر بوده اسفقؤهر مکتب دیگری م

جرم و  و بد انسان،و پادا  همه اعمال نیک جزاءو  دهد در حضور خدا از قانون او سربرتابد. اعتقاد به متعادنمی

های اخروی را دربتتتاره تتتتجاوز ها و مجازاترساند و اسالم، شدیدترین عذاببه حداقل می  جامعه  در  خیانت را

 .دیگران ذکر کرده است  حقوق بته

وَمَتتنْ یقْتُتتلْ مُؤْمِنًتتا مُتَعَم تتدًا }:  فرمایتتدمی  آدمکشی  اخروی  جزایکید بتر  أقرآن کریم درباره کشتن عمدی با تت

 1{زَاؤُهُ َجهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا وَغَضَِب اللَّهُ عَلَیهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًافَجَ

که بکشد مسلمانی را به قصد، پس جزای وی دوزخ است؛ جاوید باشد در آن؛ و خشم گرفتتته هر  و  »ترجمه:  

 2.«بزرگخدا بر او، و لعنت کرده بر او، و آماده کرده به او عذاب 

ها مختار هستند که در حقیقت آن  .دم یا ورثه مقتول هستندقصاص نفس را تقاضا کنند اولیایتوانند  می  کسانی

 .دریافت کنند ت دی قاتل را قصاص کنند یا از جرم او گذشت کرده و رضایت دهند و صرفاً

که حکم م کومیت قطعی مجتترم را داشته باشند، قصاص بعد از آن  دم تقاضای اجرای قصاصحال اگر اولیای

ای انجام شود که کمتتترین شود. البته الزم به ذکر است که این قصاص باید به گونهجرا گذاشته میاصادر شد، به  

 .اذیت و رنج را برای مجرم داشته باشد

به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصتتان یتتا   هر کس عمداً  :قصاص عضو یا طرف  -1  -2  -2

یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یتتا منتتافع یتتا   ءشکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا

فردی طی ارتکاب جرم عمدی، موجب جتترح یتتا قطتتع عضتتو فتترد . به عبارت دیگر،  علیه گرددزوال عقل مجنی

فتتردی شتتود،  ءدست به جنایت جرح یا قطع عضو یا وارد آوردن صدمه بتته منتتافع اعضتتا  دیگری شود یا به عمد

گیری جراحت کامالً اندازهمجرم یا جانی شناخته شده و به قصاص عضو م کوم می شود. بدین ترتیب که حدود 

شتتده، قصتتاص )فرد آسیب دیده( که صدمه دیده یتتا قطتتع  علیههمان میزان و همان عضوی از مجنی  شود و بهمی

 .گیردروی همان عضو انجام می

 فرماید:کریم میدر رابطه خداوند متعال در قرآن

 3{لِلصََّابِرِینَ خَیْرٌ لَهُوَ صَبَرْتُمْ وَلَئِنْوَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ }

و اگر صبر کنید، آن بهتتتر چه با شما معامله کرده شد؛ عقوبت کنید، پس عقوبت کنید به مثل آنو اگر  »ترجمه:  

 4.«است صابران را

 
 . 93سوره نساء، آیه  -1

 . 547و  546صص ، پیشینمحمود حسن، دیوبندی،  -2

 . 126سوره نحل، آیه  -3
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و ایراد جرح را ت ریم کرده و مجتتازات آنتترا در حالتتت عمتتد،   ءطور صریح از بین بردن اعضااین نصوص به

 قصاص دانسته اند.

شود ولی موجب کشتن ای که به انسان وارد میمقصود از طر  در اینجا عضو غیر نفس است یعنی هر صدمه

نچتته در )موجب قصاص عضو تلا کتتردن عضتتو( یتتا آبه اعضای معرو  تعلق نگرفته باشداگر چه  شود.  او نمی

چه قصد اتتتال  عضتتو را گردد( اگر ای صورت گرفته باشد که غالباً موجب اتال  می)است که با وسیلهآن  حکم

گونه )ولی قصد اتال  وجود داشته است( همانیگر( که معموالً موجب اتال  نیست ای د)یا با وسیلهنداشته باشد

 که در جنایت بر نفس چنین است.

 

 های تاریخی قصاصریشه -2

در زمین واقع شده کتته از ختتوی تجتتاوزگری و خودم تتوری  قرآن نفس اولین جرمی است که از دیدگاهقتل  

در  جرم ها در برابر اینالعمل انسانعکس.  وده است هم جرم و گناه بمان زمانانسان حاکی است و این عمل در ه 

 .ها متفاوت و متغیر بوده است و رشد عقالنی آنهمه ادوار تاریا متناسب با سطح آگاهی، فرهنگ 

تتتر سازد و در نهایت جوامع کوچک به جوامع بتتزرگظهور ادیان و مذاهب بر طرز زندگی مردم تأثیر وارد می

همه ت والت در زنتتدگی جوامتتع بشتتری، ستتبب آن یند. به میان آمدن اینآها به وجود میشوند و دولت مبدل می

العمل در برابر تطبیق و عملی ساختن مجازات نیز تغییر کند. در تعیین مجازات و رعایت تناسب شود تا عکسمی

های فردی و اجتماعی در بارۀ جتترم و مجتترم تتتا حتتدی گیرد و حداقل واکنشمیان جرم و جزا، اقدام صورت می

 گردد.تعادل میم

-خاطر م دود ساختن اندازۀ مجازات یا رعایت تناسب در مورد جرم و جزا، قصاص مطرح ب ث قرار متتیبه

شود؛ طوری کتته جتتزای دنتتدان در برابتتر دنتتدان و گیرد که مطابق آن مجازات ت ت قاعده و ضابطه قرار داده می

ها لیت ؤند. این موضوع سبب آن شد تا مسعمده داشته اچشم در برابر چشم است. ادیان سماوی در این امر نقش 

جمعی جلوگیری به عمل آید. این یکی از تأثیرات دیگر دین نیز جنبۀ شخصی پیدا کنند تا از تطبیق مجازات دسته

هاست؛ مانند ممنوعیت جنگ ها و زمانو مذهب در زمینۀ جلوگیری از اجراء و تطبیق مجازات در برخی از مکان

 1های معین یا عدم تطبیق مجازات در برخی از اوقات مانند اعیاد و غیره.و زماندر جاها 

گرفت: اعدام )سنگسار کردن، سوزاندن، به دار کشتتیدن، بتتا میدر آیین یهود قصاص به دو صورت کلی انجام  

بوده که چهار یا  دیت تیر زدن و با شمشیر قطعه قطعه کردن( که به قتل عمد اختصاص داشت و دیگری پرداخت 

 2.گردید و به قتل غیر عمد مربوط بودپنج برابر میزان ضرر وارد شده، مقرر می

 
 .110، ص 1396واژه،   انتشارات:،  ابلکمحمد اشرف، رسولی، حقوق جزای عمومی،  -1

 .105الدین، قیاسی و دیگران، پیشین، ص جالل -2
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صورت صریح حکم قصاص بیان نشده است و تأکید و تصریح بر عفو و بخشتتش پیتتام انجیتتل و در انجیل به

اشته است به این دلیل دهد اما برخی بر این باورند که حکم قصاص در دین مسیح وجود دپیروانش را تشکیل می

 1.نبوده است  السالمعلیه که دین مسیح ناسا دین موسی

-ر فردی از افراد آن میجنایت ه  مسؤلنظام قصاص در عرب دوران جاهلیت به اساسی مبتنی بود که قبیله را 

از  ،قبیلتته اعتتالم نمایتتدشمردند مگر آنکه قبیله فرد قاتل را از خود جدا سازد و در اجتماعات عام خروج آنتترا از 

راه افراط ای  کرد و در این مطالبه با اندازهمطالبه قصاص می  از جانی و از افراد دیگر قبیله اوورثه مقتول  رو  همین

این مطالبه زمانی جدی و   ،گردیدمی  علیهتعل شدن آتش جنگ بین جانی و مجنیپیمود که اغلباً منجر به مشرا می

اکثتتراً از ایتتن مطالبتته در بعضی از قبایل    .بودشخص شریا یا سرد از قوم می  علیهگردید که مجنیمبالغه آمیز می

 2کرد.نمودند و قبیله از قاتل حمایه میاهمال می

از   آنراسو،  تعیین کرد. در واقع اسالم از یک  را  های ظالمانه، قانون منصفانه قصاصاسالم به جای تجویز انتقام

و قضاوت کشتتاند و از ستتوی  قید و بند و مهارناشده، به الگوی رفتاری مهارشده و حوزه قاضیالگوی رفتاری بی

خارج کرده و به قصاص عادالنه تبدیل کرد و به وضعیت حقوقی نابسامان   غیر عادالنهرا از صورت انتقام  ندیگر آ

تتتل در برابتتر یتتک قتتتل، جوامع آن زمان گرفتار  بودند، پایان داد. کشتن چند برابر از خویشان قا  ای کهو آشفته

 .گرفت گناه فراوانی را میبود که دامان افراد بی کورانهکور جوییانتقام

 

 قصاص مبانی -3

متعدد بر ضرورت و احادیث آیات است. در و احادیث نبوی ، متن قرآن  ترین منبع اسالمی برای قصاصاصلی

 صورت جداگانهبه در اینجا .به عنوان یک مجازات تنبیهی که جنبه عمومی و خصوصی دارد توصیه شده است   آن

 پردازیم.به بررسی هر یک می

 مبانی قصاص در قرآن -3 -1

عادالنه و به دور از هرگونتته افتتراط و   جزائیتشریع قصاص در اسالم، یک گام بسیار مهم در ایجاد یک نظام  

گرفتتت و ریزی بی رحمانه صورت میتفریط بود؛ آنهم در زمانی که به علت کشته شدن یک انسان، جنگ و خون

-و کشتتتار یکتتدیگر متتیوزی و کشتتت تینهسال به دشمنی و کخاطر قتل یک نفر چندین و چند بعضی از قبایل به

 پرداختند.

ار آیتتاتی کتته بتتر قصتتاص یابیم که در کنگیری شود، در میکریم پیحال اگر سیر تشریع قصاص در قرآنبا این

یتتک   مشخص در جواز قصاص از قتل و جرح  طورطور مطلق در جواز مقابله به مثل و چه بهچه به  داللت دارند،

که در همه این آیات پس از پذیرفتن اصل جواز مقابله به واقعیت بسیار مهم مورد توجه قرار گرفته است و آن این

 
 .105، ص مانه -1

 . 201، ص 1374 نوید،انتشارات:  محمد موسی نهمت، کابل،  مترجم: السنه)حدود و تعزیرات(، فقهالسیدسابق،  -2
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مثل، بر اصل ترجیح داشتن عفو و صبر بر انتقام، تأکید شده است و حتی یتتک متتورد تأکیتتد بتتر استتتفاده از حتتق 

 قصاص وجود ندارد.

 فرماید:در رابطه به قتل عمد میمقدس، شارع 

 1{تَعْقِلُونَ لَعَلََّکُمْ بِهِ وَصََّاکُمْ لِکُمْوَلَا تَقْتُلُوا النََّفْسَ الََّتِی َحرََّمَ اللََّهُ إِلََّا بِالْ َقَِّ ذَ}

و مکشید هیچ نفس را که حرام ساخته است خدا کشتنش، مگر به حق؛ به این حکتتم فرمتتوده استتت »ترجمه:  

 2.«تا)بود که( شما بفهمیدشما را 

حتتریم افتتراد جتتتامعه را از   تتتواننمی  و پادا  اخروی  جزاءو ذکر    ایمان  بر  با تکیه  تنها  اما روشتن استت که

 ترینمتمتتدن مین نمتتود. درأرا ت کرد و آسایش و امنیت جامعه  حفظ  طور کلیدستتبرد متتجاوزان و جنایتکاران به

 ایکه نه بتته جهتتان پتتس از متترگ معتقدنتتد و نتته از انستتانیت بهتتره  شوندمی  خاصی یافت جوامع بشری نتیز اشت

 ریزندمی  ها رادهند، خون انسانمی  قرار  را مورد حمله  دفاعو بی  های ضعیایانه، حریم انسانشان وح نآ  اند.بترده

 نمایند.سرپرست میها را بیو خانواده

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْتتلِ مَتتا }وره ن ل پس از بیان جواز مقابله به مثل، با بیان ( س126، در آیه )خداوند متعال

( ستتوره 178)و در آیتته  {وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ ل لصَّابِرِینَ}فرماید: کند و می. دعوت به صبر و عفو می{عُوقِبْتُمْ بِهِ

یْءٌ}با تشریع حکم قصاص قتل عمدی، وارثین مقتول را برادر قاتل معرفی نموده   بقره  {فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شتتَ

 3خواند.ها را به عفو و گذشت از مجرم و مصال ه با وی فرا میو آن

قرآن کریم در آیات متعددی حکم قصاص را بیان کرده است. گاهی بیان قرآن در مورد قصتتاص بیتتان صتتریح 

 مُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی الْ ُرَُّ بِالْ ُرَِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَاألُنثَی بِاألُنثَی فَمَنْ عُفِیَتَِب عَلَیکُیا أَیهَا الََّذِینَ آمَنُواْ کُ}است مانند:  

إِلَیهِ بِإِْحسَانٍ ذَلِک تَخْفِیاٌ مَِّن رََّبَِّکمْ وَرَْحمَۀٌ فَمَنِ اعْتَدَی بَعْتتدَ ذَلِتتک فَلَتتهُ   هُ مِنْ أَخِیهِ شَیءٌ فَاتَِّبَاعٌ بِالْمَعْرُو ِ وَأَدَاءٌلَ

 4{عَذَابٌ أَلِیمٌ. وَلَکمْ فِی الْقِصَاصِ َحیاۀٌ یاْ أُولِی األَلْبَابِ لَعَلََّکمْ تَتََّقُونَ

و غالم بتته قصاص)مساوات( در بارۀ کشتگان؛ آزاد به عوض آزاد؛  ای مؤمنان، فرض کرده شد برشما  »ه:  ترجم

معا  شد اورا از طر  برادر  چیزی، پس حکم او طلتتب کتتردن   کهعوض غالم؛ و زن به عوض زن پس کسی

به نیکویی؛ این حکم آسانیستتت از جانتتب پروردگتتار است موافق دستور)نیک(، و ادا کردن به وی از طر  قاتل،  

تجاوز کرد بعد از این، پس اوراست عذاب دردنتتا . و بتترای شتتما در قصتتاص که  شما و مهربانیست؛ پس کسی

 5.«مندان؛ تا شما بپرهیزیدزندگانیست ای دانش

هتتا ان بتته آنمؤمنتت آیه در بیان قصاص در مقابل قتل بسیار صتتریح و آشتتکار استتت و بتتا مخاطتتب قتترار دادن  

سازد که در برابر قتل سکوت اختیار نکند و قتل را با قصاص قاتل پاسا دهد. با توجه به صراحت نشان میخاطر

 
 .151سوره انعام، آیه  -1

 . 297و  296محمود حسن، دیوبندی، پیشین، صص  -2

 . 87ص ، 1393 ،خرسندی :انتشارات تهران،  فروزش، عدالت ترمیمی در فقه اسالمی و حقوق ایران، ، روح هللا - 3

 . 179و  178سوره بقره، آیات  -4

 .146 -142صص پیشین، محمود حسن، دیوبندی،  -5
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مانتتد. امتتا بتتا وجتتود گونه ب ثی در مشروعیت قصاص از دیدگاه قرآن باقی نمتتیدر مورد قصاص قاتل جای هیچ

عفو و گذشت را با جتتانی  حل آخری ندانسته بلکه مسئلهراه آنراچنین صراحتی در رابطه به قصاص به هیچ وجه 

که عفو نماید برادری را بخشیده است و عمل خیری را انجام داده است و قاتتتل فرماید کسیکند و میپیشنهاد می

 پرداخت نماید. دیت در صورت عفو باید به مقتول 

گردد در واقع تخفیفی از جانب خداوند است و نسبت به عفتتو،   جایگزین آن  دیت ه قصاص عفو شود و  کاین

سنگین است. در این آیه با تشویق از جانب خداوند قصاص قاتل، تشریع شده است امتتا از ستتوی   دیت پرداخت  

دیگر تأکید و تشویق بر عفو و گذشت نیز صورت گرفته است و مقام و منزلت بخشش کننده در پیشگاه خداونتتد 

 باال است.

که درست عفو و گذشت قصاص امر اختیاری است ولتتی ای مهم اشاره دارد و آن اینآخر آیه، به نکته  قسمت 

تواند بازگشت به قصاص نماید و در صورت بازگشت به در صورت انتخاب عفو به جای قصاص عفو کننده نمی

این است که ابتداءً مرتکتتب آن، عذاب دردنا  به سراغش خواهد آمد. و لذا، اگر پس از عفو، قاتل را بکشد مثل  

 1قتل شده است.

وَکَتَبْنَتتا عَلَتتیْهِمْ فِیهَتتا أَنََّ التتنََّفْسَ بِتتالنََّفْسِ }فرمایتتد: در آیه دیگری، خداوند در بارۀ قصاص اعضاء و جوارح می

 لَتتمْ وَمَتتنْ  لَتتهُ  کَفََّارَۀٌ  فَهُوَ  بِهِ  تَصَدََّقَ  فَمَنْجُرُوحَ قِصَاصٌ  وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالْأَنْاَ بِالْأَنْاِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسَِّنََّ بِالسَِّنَِّ وَالْ

 2{الظََّالِمُونَ ُهمُ ئِکَ اللََّهُ فَأُولَأَنْزَلَ بِمَا یَ ْکُمْ

فرض گردانیدیم برایشان در آن کتاب که هر آئینه شخص عوض شتتخص استتت، و چشتتم عتتوض و  »ترجمه:  

ها مثل آن است؛ پس هتتر گو ، و دندان عوض دندان، و عوض زخمچشم؛ و بینی عوض بینی، و گو  عوض  

که معا  کرد قصاص را، پس این عفو کفارت است وی را؛ و هر که حکم نکند موافق آنچه فرو فرستتتاده ختتدا؛ 

 3.«پس آن گروه، ایشانند ستمگاران

د باید چشتتم وی از بتتین بیان کرده است. اگر چشم کسی را از بین بر را نادر این آیه قصاص اعضای بدن انس

چنتتین استتت وضتتعیت در برده شود و اگر بینی کسی را آسیب رساند در مقابل باید بینی مجرم آسیب ببیند و هتتم

 شود، باید قصاص اجراء شود.علیه وارد میهای که در بدن مجنیمورد گو  و دندان و نیز جراحت 

آیه حکم قصاص اعضای مشتتخص از بتتدن و جراحتتت و  :دو نکته در مورد آیه فوق قابل یادآوری است. اول

کند و مبین این مطلب است که قصاص تنها به قصتتاص نفتتس اختصتتاص نتتدارد و زخم ناشی جنایت را بیان می

شتتود و نکتتته سایر اعضای بدن در صورت آسیب دیدن با قصاص کردن همان اعضای بدن جانی پاستتا داده متتی

تشریع قصاص در دین اسالم. ظاهر آیه از وضع قصتتاص در زمتتان حضتترت گیرد به داللت این آیه  ربط می  :دوم

شود سؤالی به این ن و مطرح گردد که مفتتاد و کند و همین رویکرد تاریخی موجب مینقل می  السالمعلیه  موسی

را نستتبت بتته  السالمعلیه است و شریعت حضرت موسی السالمعلیه م توای آیه مربوط به دوران حضرت موسی

 
 . 191، ص 1390میزان،  انتشارات:تهران، ابوالقاسم، گرجی، آیات االحکام،  -1

 . 45سوره مائده، آیه  -2
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-علیتته کند و ربط به شریعت اسالم ندارد چون آیه چگونگی وضع قصاص در زمان موسیضو بیان میقصاص ع

اهلل علیه وسلم را. یکتتی از اندیشتتمندان در متتورد اشتتکال صلی کند و نه زمان حضرت م مدرا تشریح می  السالم

)قصاص عضو( در شریعت اسالم نیتتز وجتتود دارد و روایتتات متعتتددی گوید: ... در عین این حکممطرح شده می

 1نموده است. تأییدتصریح و  آنراوجود 

هتتا مبنتتای گردد همین آیهاز دو آیه فوق حکم قصاص نفس و حکم قصاص اعضای بدن کشا و استنباط می

 وجود حکم قصاص صراحت دارد.کند و بهمشروعیت قصاص در اسالم را بیان می

اسالم به عنوان دین الهی و آسمانی مانند سایر ادیان آسمانی، از منشأ ماورای طبیعتتی برختتوردار استتت. غالبتتاً 

مشخص جمع آوری و بتته پیتتروان آن   یها در یک مجموعهرسد. پیامادیان آسمانی توسط پیام آورانی به بشر می

باشند. حکم دینی دستوری استتت شریع شده، میگردد و مؤمنین به دین مربوطه، ملزم به رعایت احکام تابالغ می

 مورد منع و زجر واقع گردیده اند.که پیروان دین به انجام رفتاری امر شده اند یا ارتکاب عمل، 

 در را ضتتارب دستتت  بریتتدن و کشتتتن، برابر در را قاتل کشتن یعنى است؛ عمدى  جنایات  در  فقط  که قصاص

از  رابتتر چشتتم، در صتتورت تعمتتد در جنایتتت برابر قطتتع زبتتان، و چشتتم را در بدر    را  نازب  و  دست،  بریدن  برابر

 و  است   ساخته  وارد  علیهمجنى  بر  جانى  شخص   را  عمدى  جنایت   چنین ،والًا ترین دستورات قرآن است. زیراعالى

اعضاء تن، ساقط نموده استتت.   و  اجزاء  کمال  یا  و  عمر  نعمت   از  و  انداخته  خطر  در  را  او  سالمت   و  انسانى  حیات

 قصتتاص ،ثانیاً پادا  دهد. و رو این حق فطرى و عقلى و شرعى شخص مضروب است که ضارب را به همان 

 .است  جنایت  از جلوگیرى موجب 

 قصاص در سنت نبوی مبانی -3 -2

اهلل بتتن عبتتدالسالم احادیث متعددی و کثیری وجود دارد که از آن جمله حدیثی است کتته  در سنت نبوی علیه

الَ: قَالَ رَسُولُ )رض( قَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍعَنْروایت نموده است:    اهلل علیه وسلمصلی  )رض( از رسول اهللمسعود

الَّ بِإِْحدَى ثَالثٍ : الثَّی ُب ال یَ ِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ یَشْهَدُ أَنْ ال إلَهَ إِالَّ اللَّهُ وَأَن ی رَسُولُ اللَّه إ»اهلل علیه و سلم:  اللَّهِ صلى

)رض( متتی فرمایتتد: رستتول اهلل عبتتد اهلل بتتن مستتعود  .2«الزَّانِی , وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ , وَالتَّارِ ُ لِدِینِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَۀِ

جز خداوند   است   دهد اهلل بر حقاهلل علیه و سلم فرمودند: ریختن خون هیچ شخص مسلمانی که گواهی میصلى

 ی خدا هستم، حالل نیست. مگر به یکی از این سه چیز: اوجود ندارد و من فرستاده

که دینش را رها کتترده کسی  ج(    که عمداً قتل نفس کرده باشد.کسی  ب(    که زنا بکند.  متاهل  و زن  مرد  الف(

 .و از جماعت مسلمین خارج گردد

ومَتتن  ...ومَن قُتِل عمدًا فهتتو قَتتوَدٌ) روایت کرده است: اهلل علیه وسلمصلی حدیث دیگری ابن عبید از سول اهلل

-که مرتکب قتل عمد شود، قصاص کرده میکسی 3(.حالَ دونَه فعلیه لعنۀُ اهللِ وغضبُه، ال یُقْبَلُ منه صر ٌ وال عَدْلٌ

 
 .191، ص پیشینابوالقاسم، گرجی،  -1

 .742 ص، 1421 ،1676شماره حدیث  ، انتشارات: دارالسالم، الریاض کتاب: القسامه،، 5 ج، صحیح مسلم، ، مسلم الحجاج القشیری النیسابوری)نیشاپوری(بن -2

 . 497ص  ،275 -202 ،4539حدیث شماره االفکار الدولیة، انتشارات: بیت  ،الریاضکتاب: الدیات،  ، 4 جداود، ، سنن ابیابوداود،  السجستانیسلیمان بن اشعث -3
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-متعال است و قبول نمیکه در تطبیق قصاص، حایل واقع شود، پس بر وی، لعنت و غضب خداوند شود و کسی

 .دیهشود از ایشان توبه و نه ف

 1اجماع امت هم به وجوب قصاص ثابت است که باید در مقابل شخص جانی عمل بالمثل صورت گیرد.

نقل شده است که فرمود: »مأموریت یافتم با مردم نبرد کنم تا به     سلماهلل علیه وصلی  طور از آن حضرتهمین

ها و اموال آنان در امتتان خواهتتد یگانگی خدا و رسالت من ایمان بیاورند و چون به این دو امر اعترا  کنند، جان

متتی بود جز در موارد قانونی، و حساب آنان با خدای عزوجل است«. و نیز فرمود: »هرکس در قتتتل مستتلمانی کال

کنتتد و از بگوید که در کشته شدن او مؤثر باشد، خداوند آن کلمه را در روز قیامت از مقابل چشمانش آویزان می

 2آمرز  و رحمت خداوند مأیوس خواهد بود«.

 

 نفس اجرای قصاص شروط -4

خواهتتد مجازات قتل عمد قصاص است، چنانچه ارکان جرم موجود باشند، جانی م کوم به مجازات قصاص  

 ءشد. مگر آنکه سببی مانع از صدور حکم به قصاص باشد، در میان موانع قصاص، هیچ مانعی نیست که میان فقها

را قبول کرده انتتد. ایتتن موانتتع در ذیتتل ها  بعضی از این موانع و اقلیتی هم نوع دیگری از آن  ءباشد ولی اکثر فقها

 د.نگیرمورد ب ث قرار می

-چنانچه مقتول جزئی از قاتل باشد، نمتی اهللرحمهمشافعی و احمد    ،به نظر ابوحنیفه  بودن قاتل:پدر مقتول    -4  -1 

که قاتل پدر مقتول است، پس چنانچته پتدر، عمتداً فرزنتد ختود را بکشتد بته توان به قصاص حکم داد؛ یعنی در صورتی

و  3شتود«فرموده است: »پدر به سبب قتل فرزنتد قصتاص نمتی سلم اهلل علیه وصلی  مجازات قصاص نخواهد رسید. پیامبر

 5. روایت اول در منع قصاص صراحت دارد.4»تو و مال تو از آن پدرت هستید«

یکی از شرایط اجرای قصاص این است که مرتکب جنایت موجب قصاص نباید پدر فردی که جنایت نستتبت 

ات قصاص نسبت به پدری که به فرزند ختتود جنتتایتی را به او واقع شده است باشد چرا که در این صورت مجاز

رود، دلیل این حکم را سبب بودن گاه هدر نمیکه خون مسلمان هیچبه دلیل آن  .شودنمی  ءوارد آورده است اجرا

 .دانندچنین عالقه و م بت بیش از حد پدر به فرزند میپدر در وجود فرزند و والیت پدر بر فرزند و هم

 
 .70، ص 1387، سعید  :انتشاراتکابل،  عبدالبصیر، فایز، حدود و قصاص،  -1

 .55ص   ،1394حسن، فرهودی نیا، انتشارات: احسان،  مترجم:عوده، بررسی تطبیقی حقوق جزای اسالمی و قوانین عرفی، عبدالقادر،  -2

عن عمر   ،72 ص، 279 - 209، 1400حدیث شماره االفکار الدولیة،  الریاض، انتشارات: بیت، ابواب: الدیات عن رسول هللا، 3ج سنن ترمذی،    ترمذی، محمد عیسی،  -3

ال د  ب  » بقول: رسول هللا)ص(  عت  م  س  الخطاب قال:  بن ل  الال  ی ق اد  ا ْلو   . « د  و 

عن  ، 607ص  ،273 - 209 ،2292 حدیث شماره،  المعارف للنشر و التوزیعمکتبةالریاض، انتشارات: ، التجارات :  کتاب، 3ماجه، ج ماجه، سنن ابنابنابوعبدهللا محمد،   -4

ل داً. و  إنَّ أبی ی رید    جال  قال: یا رسول هللا إنَّ ل ی ماالً و  و  ال ی. ف ق ال: » جابر بن عبدهللا أنَّ ر  ال ک  ِل  ب یک   أن ی جت اح  م   «.أ ْنت  و  م 

 .157ص  ،مانه -5
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پس اگر قاتل قصتتد قتتتل او را نداشتتته باشتتد، مخطتت    علیه را کرده باشد:قاتل باید قصد قتل مجنی  -4  -2

-واضح میاهلل علیه وسلم صلی پیامبر اسالمدر حدیثی از باشد. زیرا  و قتل خطاء موجب قصاص نمیخواهد بود،  

 1.عفو در میان باشدکه قتل عمدی موجب قصاص است مگر آن گردد که

علیه باید کفو جتتانی مجنی  اهللرحمهم  شافعی و احمد  به عقیده مالک،علیه باید کفو جانی باشد:  مجنی  -4  -3

شتتود. پتتس چنانچتته شود. به نظر آنان این همانندی با اسالم و آزادگی برقرار متتیباشد و گرنه جانی قصاص نمی

نتتان خواهند شد و جز ایتتن دو، تمتتایز دیگتتر آعلیه، در اسالم و آزادگی برابر باشند، کفو م سوب  جانی و مجنی

دیگتتر و جسم و در شرافت و فضتتایل بتتا هتتم  ءاین، الزم نیست که در سالمت اعضامورد توجه نخواهد بود. بنابر

چنتتین شتتود، و هتتمالعضو کشته متتییکسان باشند؛ لذا قاتلی که تمام اعضای بدنش سالم است به اتهام قتل ناقص 

ستتواد و عاقتتل در بزرگ در مقابل کوچک، قوی در مقابل ضعیا و باسواد در مقابل بتتیتندرست در مقابل بیمار، 

 2شوند.مقابل دیوانه، زبردست در مقابل زیردست، مرد در مقابل زن و... قصاص می

علیه برده و داند. به نظر او، چنانچه قاتل آزاد و مجنیتکافو در حریت را شرط قصاص نمی  اهللرحمه  هفحنیابو

در ایتتن  اهلل. ابوحنیفه رحمهشودعلیه آزاد باشد در هر دو حال، جانی قصاص میبرعکس آن، قاتل برده و مجنییا  

ی مالکیت در میان باشد، قاتل گوید چنانچه مقتول ملک قاتل بوده و یا شبههمورد به یک استثنا معتقد است، و می

فرموده است: »پدر در صورت قتل فرزند و موال در صورت قتل   سلماهلل علیه وصلی  شود؛ زیرا پیامبرقصاص نمی

فیه اگر قصاص قاتل واجب باشد، این قصاص شوند«. علت منع قصاص این است که، در مان نبرده قصاص نمی

شود که یک عمل )قصاص( هم به نفع و هم به ضرر یک شخص باشد. باید به نفع سید و ارباب برده باشد و نمی

ت برده باشد و چنانچتته قاتتتل در بخشتتی از بتترده یگفته شده در صورتی است که قاتل، مالک تمامی  حکم مسئله

 استیفا کرد. آنراتوان بخشی از پذیر نیست و نمیشود؛ زیرا قصاص تبعضمالکیت دارد، بازهم قصاص نمی

شتتود، شتتبهه، حتتد جتتاری نمتتیمند باشد، چون با وجود  ی مالکیت در مقتول بهرهکه قاتل از شبههدر صورتی

شود؛ زیرا معنای قصاص عام است و فقط ی مقتول باشد، قصاص میقصاص نخواهد شد. ولی چنانچه قاتل برده

 کتته ابوحنیفتته شودی عام استثنا گشته است. از آنچه گفته شد، استفاده میکشتن برده به دست ارباب از این قاعده

 3کشد« با دیگر انمه موافق و در دیگر موارد موافق نیست.ی خود را میه»حالتی که ارباب برددر حکم، اهللرحمه

که قاتل قصد قتل ای مبنی بر ایناگر شبهه  ای در عدم قصد قتل از جانب قاتل نباشد:گونه شبهههیچ  -4  -4

 4علیه را نداشته موجود باشد، قصاص قابل تطبیق نخواهد بود.مجنی

 
من حدیث ابن ، 1418انتشارت: دارالفکر،  دمش،  ،ته دلاو   ی سالماال   هالفقکتاب: ، 7ج ، مادیتمسن یسحاق بن راهویه فا شیبة ویبارواه ابن ، یلیزح، بن مصطفی  ه بوه -1

 .« المقتولی عباس بلفظ: »العمد قود إال أن یعفو ول

 .161و  160صص  ،پیشینعبدالقادر، عوده،  -2

 . 163و  162 ص ص ،مانه -3

 .731، ص 1396داد محمد، نذیر، حقوق جزای اختصاصی اسالم، کابل، انتشارات: حامد رسالت،  -4
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گیرد که اشاره به فردی دارد کتته الدم قرار میمهدور الدم در برابر م قونالدم باشد:  مقتول باید معصو  -4  -5

کافر حربی، مرتد، زانی م صن، زنتتدیق و الدم باشد، مانند:  پس اگر مقتول مباح  .کشتن وی موجب قصاص است 

 شود.باغی قاتل قصاص نمی

و  رودبه کار می یک کار هواسطانجام دادن بی به معنای مباشرتبرابر تسبیب در  :نباشد  قتل با تسبیب  -4  -6

-سازی و فراهم کردن مقدمات را تسبیب میبا زمینه  طور غیر مستقیم وبر دیگری به جنایت  یا ایراد مال اتال یا  

کتته  حیوانتتات قفس و باز کردن  همسایه و سرایت دادن آن به ملک آتش ، افروختنراه در چاه کندن  :مانند  .ندگوی

 د.بر آن گرد خسارت کسی یا وارد آمدن جان موجب تلا شدن مال یا

قتتتل موجتتب قصتتاص صورت  طور مباشر باشد، پس اگر قتل بالتسبیب باشد، در ایناز نظر احنا  قتل باید به

نخواهد بود. اما از نظر جمهور موجودیت این شرط برای ت قق قتل عمد ضروری نیست، بلکه قتل اعتتم از قتتتل 

 1باشد.مباشر و سببی موجب قصاص می

قتل به تسبیب موجب قصاص نیست؛ زیرا قصاص کشتن با مباشرت است و از این نظر   به نظر احنا بنابراین  

وجود آیتتد. عنه هم به طریق مباشرت بهکه در قصاص مماثلت در فعل شرط است، لذا الزم است که عمل مقتص 

 جانشین قصاص خواهد شد. دیت که در چنین وضعی،  ها به این عقیده اندآن

دم مجهول و شتتناخته نشتتده که ولیدر صورتی اهللرحمه به نظر ابوحنیفه :معلوم باشد  مقتول بایدولی    -4  -7

باشد، قصاص جانی واجب نیست، زیرا وجوب قصاص به سبب استیفای آن است، و استیفای قصتتاص از طتتر  

در   اهللرحمتته  ی دیگر با ابوحنیفهممکن نخواهد بود. ائمهناشناخته ممکن نیست و لذا واجب دانستن قصاص هم  

 2این مسئله موافق نیستند.

-خاطر استیفای آن باید صاحبان حق معلوم باشند، در اینهاست، ب العبدحقو  اهللحققصاص حق مشتر  بین 

مجهول است و در حالتتت جا اگر چه یکی از صاحبان حق یعنی اهلل معلوم است، ولی صاحب دیگر آن یعنی بنده 

 مجهول بودن یکی از صاحبان حق استیفای آن متعذر خواهد بود.

که قتل در ستترزمین کفتتر رخ داده در صورتی  اهللبه عقیده ابوحنیفه رحمه  :قتل باید در داراسالم باشد  -4  -8

ستترزمین کفتتر بتتوده بعتتداً کتته مقتتتول از گذارد: حتتالتیشود. او میان دو حالت تفاوت میباشد، قاتل قصاص نمی

که مقتول از سرزمین اسالمی است و بعداً بنابر مسلمان شده و به سرزمین اسالمی مهاجرت نکرده است، و حالتی

 اضطرار و یا برای تجارت و با اخذ اجازه، وارد سرزمین کفر گردیده است.

دهتتد ولتتی اگتتر متتی  دیتتت ، قاتل  در حالت اول، قاتل مجازات ندارد. در حالت دوم، چنانچه مقتول تاجر باشد

 له با ابوحنیفتتهاز فقهای حنفی در این مسئ  اهلل علیهاترحم  یوسادهد. م مد و ابوهم نمی  دیت مقتول اسیر باشد،  

 3نیستند. موافق اهللرحمه

 
 .731ص  ،مانه -1

 .176ص  ،پیشینعبدالقادر، عوده،  -2

 .176ص  ،مانه -3

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84
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کتتود  یتتا انستتان دیوانتته در صتتورت یعنی قاتل بالغ و عاقل باشد، پتتس بتتر  قاتل باید مکلف باشد:    -4  -9

قصاص عقوبت است و انسان نا بتتالغ یتتا دیوانتته اهتتل مجتتازات باشد، زیرا  جرم قتل عمدی قصاص نمیارتکاب  

بر وی قصاص استتت، زیتترا  ءنیستند. اگر کسی در حالت مستی مرتکب جرم قتل عمدی گردد، به اتفاق همه فقها

 1باشد.احکام شرعی بر وی الزم میپس اجرای همه مستی با تکلیا منافات ندارد، 

پس اگر قاتل مختار باشد،  استثنایی امام زفر، قاتل باید از نظر فقهای حنفی به  قاتل باید مختار باشد:  -4  -10

بتتر قاتتتل مکره)بتته کستتر راء( کتته از نظر جمهور فقهاء طوری  مکره)به فتح راء( باشد، بر وی قصاص نیست، ولی

 2است بر قاتل مکره)به فتح راء( نیز قصاص خواهد بود.قصاص 

مدتی حکم قصاص  توان گفت اگر فردی یکی از این شرایط موانع اجرای قصاص را دارا باشد تادر نهایت می

 نخواهد شد. ءعلیه وی اجرا

 

 قصاص اعضاءاجرای شروط  -5

فقهاء عالوه بر ت قق شروط قصاص در نفس، ت قق یک رشته شروط دیگر را نیز برای تطبیق قصاص اعضاء،  

 دهیم.طور خالصه مورد بررسی قرار میبهکه دانند ضروری می

از علیه را بتته ن تتوی جانی یکی از اعضای مجنیکه  تماثل در فعل عبارت است از این  تماثل در فعل:  -5  -1

-همان عضو جانی ظلم و ستم غیر قابل تصور باشد. اطمینان از ظلم زمانی ت قق پیدا میبین برده که در قصاص  

مفصل بند دست، مفصل آرنج و مفصل... پس اگر قطع اعضاء از که اعضاء از مفاصل قطع کرده شوند. مانند:  کند  

به بینی یا از نصتتا ستتاعد و... از نظتتر فقهتتای قطع کردن از قصها ممکن نباشد. مانند:  مفاصل یا از حد نهایی آن

االمکان  گویند که حتیفقهای مالکی میاما  شود.  ت دست یا پا الزم مییحنفی و حنبلی قصاص الزم نیست، بلکه د

کوشش شود که قصاص شود، زیرا قصاص با  وجود ممکن بودن آن حق اهلل است و تر  حق اهلل جتتایز نیستتت. 

علیه تعتتویض مجنیگیرد. و برای  مفصل م ل جنایت قصاص صورت میترین  شافعی از نزدیکاما از نظر فقهای  

علیتته طور مثال: اگر کسی دست شخص دیگری را از ساعد قطع نمایتتد، مجنتتیشود. بهباقی آن عضو پرداخته می

مانتتده آن تعتتویض باقیکند، و از کند، بلکه از رسغ، یعنی بند دست وی قطع میدست جانی را از ساعد قطع نمی

 گیرد.مالی می

ها قصاص نیست، به اتفاق تمام فقهاء در شکستاندن استخوان. مانند استخوان سینه، یا گردن یا کمر و امثال این

 3باشد، زیرا تماثل دور از امکان است.ار  میبلکه 

و عوض  1،( وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌفرماید: )چنانچه خداوند متعال می  ،اشتراط تماثل در فعل آیات قرانی است دلیل  

کشتتیدن بتته همتتان اى نازل شده که در صورت ستمدیدهدرباره هر ستم  ،126سوره ن ل، آیه  طور  همین  .ها مثل آن است زخم

 د.دیده انتقام بگیراندازه که ستم
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در مقابتتل هتتر عضتتو  مورد جنایت یکی باشتتد.اص باید با یعنی م ل عضو مورد قصتماثل در محل:    -5  -2

اگر کسی دست کسی را قطع کند، باید دست جانی قطتتع کتترده شود.  علیه، از همان عضو جانی قصاص میمجنی

بنابراین، دست در برابر پا یا پا در برابر دست قطع شود و اگر پای کسی را قطع نماید، باید پایش قطع کرده شود.  

 کند.رت تماثل در م ل بین اعضاء ت قق پیدا نمیدر آن صوشود، زیرا نمی

که دستش سالم است دست شل دیگری را قطع کنتتد دستتت ستتالم وی هرگاه کسیتماثل در منفعت:    -5  -3

یا دست و پای کامتتل در سالم در برابر دست فلج یا پای سالم در برابر پای فلج  دست    . یعنیقصاص نخواهد شد

 شود.برابر دست و پای ناقص قصاص نمی

شوند؛ دست و پای سالم در مقابل دست و پای فلج قصاص نمی اهللرحمهتم به عقیده ابوحنیفه، شافعی و احمد

علیه راضی باشد، حتتق شود. البته اگر مجنیخسارت میزیرا در این صورت، جانی بیش از است قاق خود مت مل  

بتتا شود، ترین از حق خود قانع میچون او به کمدارد عضو فلج جانی را در مقابل عضو سالم خود قصاص نماید. 

فقتتط در هتتا  ت مانند عضو سالم است و نقتتص آنی ار  کند؛ زیرا عضو فلج در خلقاین همه، حق ندارد مطالبه

 2آید و الزم نیست که اعضا در صفات هم مماثلت داشته باشند.که صفت آن عضو به حساب میفلج بودن است 

 

 سقوط قصاص -6

 د.گردرغم ارتکاب قتل عمد قاتل قصاص نمیهسقوط قصاص به معنای وجود عوامل و دالیلی است که ب

باشتتد. عفتتو، صتتلح، دم متتییعلیه یا اولیاالناس بوده و قابل اسقاط از طر  مجنیجمله حقوقات از  زاین مجا

-ها متتیصورت مختصر به شرح آند. در ذیل بهباشمی از جمله عوامل مشتر  ساقط کننده قصاص... فوت جانی

 پردازیم.

این م ل از بین برود، در قتل عمد، م ل قصاص جان قاتل است، چنانچه  از بین رفتن محل قصاص:  -6  -1

که م ل قصاص از بتتین شود؛ زیرا م ل مجازات از بین رفته است. پس از آنمثالً جانی بمیرد، مجازات ساقط می

 که سقوط قصاص در اثر فوت جانی باشد.رفت، استیفای قصاص مقدور نخواهد بود. در صورتی

ل ساقط گردد، دیت در متتال قاتتتل واجتتب گویند هرگاه قصاص با مرگ قاتفقهای حنفی، مالکی و شافعی می

شود، زیرا مقتضای قتل عمد صر  قصاص است، پس هرگاه قاتل بمیتترد مقتضتتای قتتتل عمتتدی کتته همتتان نمی

تواند دیتتت را اختتذ نمایتتد. امتتا از نظتتر گردد، و ولی مقتول جز با رضایت ورثه قاتل نمیقصاص است ساقط می

قتول در اخذ دیت اختیار دارد، زیرا مقتضای قتل عمدی یکتتی از فقهای حنبلی هرگاه قصاص ساقط گردد، ولی م

توانتتد دیتتت را که قصاص با مرگ قاتل ساقط گردد، ولی مقتول میدو چیز یعنی قصاص و دیت است، پس وقتی

 3اگر چه ورثه قاتل راضی نباشند اخذ نماید.
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اسالم، جنایات عمدی موجب حق قصتتاص بتتوده، و در کنتتار آن، عفتتو جتتانی از  شریعت مطابق   عفو:  -6  -2

داند، اما در که آنرا حق مسلم افراد میقرآن کریم در مسئله قصاص با آن سوی صاحبان حق نیز توصیه شده است،

 .داردعین حال عفو و بخشش را برتر از آن اعالم می

مجازات در حقوق جزای اسالم مطرح است. به عنوان مثال  به عنوان سببی از اسباب سقوطعفو صاحبان حق،  

 گردد.اگر صاحبان حق قصاص در قتل عمدی جانی را عفو کنند مجازات قصاص ساقط می

جزای استتالم استتت. دم از مصادیق سقوط مجازات در حقوق علیه یا اولیایمجنی اصلح جانی ب  صلح:  -6  -3

الناستتی هایی کتته جنبتته حتتقطور کلی مجازاتو به  دیت های قصاص یا  مجازاتعلیه در  مثالً صلح جانی با مجنی

 دارند موجب سقوط مجازات گردد.

شود. ایتتن مصتتال ه ممکتتن القول اند که صلح در مورد قصاص ص یح است و باعث سقوط آن میفقهاء متفق

 ، بیشتر و یا کمتر صورت بگیرد.دیت است به میزان 

شود، و اگر صلح در برابر مال باشتتد، صتتلح صلح نمایند، قصاص از وی ساقط می  هرگاه اولیای مقتول با قاتل

به اندازه دیت بیشتر و یا کمتر از آن جایز است، خواه معجل باشد یا مؤجل، خواه از جنس دیت باشد یا نباشد. و 

وجتتود صورت ربتتا بتتهاگر صلح در برابر دیت باشد، صلح با بیشتر از اندازه دیت درست نخواهد بود، زیرا در این

 1خواهد آمد.

ر شتتریعت استتالم معرفتتی گردیتتده ارث قصاص نیز یکی از مصادیق سقوط قصتتاص د  :قصاصارث    -6  -4

 است.

شتتود؛ اگر کسی قصاص را به وراثت مالک شود که حق نداشته باشد قاتل را قصاص کند، قصاص ستتاقط متتی

جزء، به ارث مالک قصاص شتتود. بنتتابراین چنانچتته یکتتی از وراثتتت طور کل یا  مثالً عیناً مانند حالتی که قاتل به

توانتتد بردار نیست و چون فرزنتتد قاتتتل نمتتیشود؛ زیرا قصاص تجزیهمقتول، فرزند قاتل باشد، قصاص ساقط می

شود، سایر وراث هم حق قصاص نخواهند داشت. قاتل را قصاص کند چون پدر به سبب قتل فرزند قصاص نمی

اگر یکی از دو فرزند، پدر خود را به قتل برساند، و فرزند دیگر نیز بمیرد و وارث دیگتتری جتتز قاتتتل طور  همین

شتتود، بنتتابراین برد و قصاص خود او برای خود  واجب مینداشته باشد، چون قاتل قصاص خود را به ارث می

ی صتتاحبان شود و بقیتتهمی گردد اگر قاتل، بعضی از قصاص را به ارث ببرد، قصاص کالً ساقطقصاص ساقط می

 2بها بگیرند.خون باید خون

 

 صاحب حق در استیفای قصاص -7
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بتترد ختتواه از در استیفای قصاص هر وارثی است که از مقتتتول میتتراث متتیصاحب حق    ،ءنظر جمهور فقهااز  

صتتاحب حتتق در استتتیفای  ،از نظر فقهای مالکیالفروض باشد یا از عصبه خواه از ذکور باشد یا از اناث. اما ذوی

 که از عصبه ذکور باشد.برد ولی مشروط بر اینقصاص هر وارثی است که از مقتول میراث می
 
 
 
 
 

 گیرینتیجه

 دست یافت: یچنین نتیجهبه توان می ،گرفته صورتو ت لیل  گفتهپیش مطالب  به  توجه  با

عیت و دلیل مشر  وه،  که در دوران جاهلیت نیز وجود داشت  است   اسالم  جزائیو    ی یاز احکام امضا  قصاص  -1

پاسداری  قصاص،    تشریع  هد    ترینمهم  قطعی است.کریم و سنت نبوی  قرآن  ،اسالم  اجماع فقهاء  عالوه بر  ،آن

امنیت   برپایی عدالت،  انسانی،  اولیایاز کل حیات  التیام روحی  الهی  اجتماعی،  فرمان  اجرای  دم و در یک کالم 

 .کنداست. اگر به خوبی اجرا شود، سعادت دنیوی و اخروی بشر را تأمین می 

گیرد.  های سالب حیات قرار میاست و در دسته مجازات  شریعت اسالمترین مجازات در  قصاص سنگین  -2

 شود. قصاص نفس و قصاص عضو تقسیم می بندی کلی به این مجازات در یک تقسیم

ریزی  اجرای قصاص ریشه خونرو که  برتر از مجازات قصاص نیست. از آن  جزائیدر جهان کنونی، هیچ    -3

افراد خطرنا  می از  به قتل دیگری را  اقدام  با اجرای قصاص احساسات جری ه دار شده  و جرئت  نیز  گیرد و 

و قصاص را به ل اظ   تری داشتهبه جنبه خصوصی این جنایت توجه بیش  بخشد. البته اسالمجامعه را التیام می

قانون»حق جراحات  الناس«  مورد  شده)در  واقع  او  بر  جنایت  که  شخصی  یا  مقتول  اولیای  به  و  کرده  گذاری 

 .عمومی( حق قصاص را اعطا کرده است تا تسلی بخش آالم روحی و مصایب آنان گردد

شک قصاص است، چنانچه ارکان جرم موجود    دونب   عمداً وارد کردن جرح و ضربیا    مجازات قتل عمد  -4

 گردد.، قصاص ساقط میوجود داشته باشد ( ...باشد)قاتل پدر مقتول  باشند، مگر آنکه در میان موانع قصاص
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