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Background and Aim: Justice requires that there be 

proportionality between the victim and the offender in order to 

apply the punishment. The purpose of this study is to analyze 

the purposes of similarity in retaliation in the light of Islamic 

sects. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type 

and the research method is descriptive-analytical and the 

method of data collection is library and has been done by 

referring to documents, books and articles. 

Ethical considerations: In order to organize this research, 

while observing the authenticity of the texts, honesty and 

fidelity have been observed. 

Results: The findings of the present study show that the 

intentional approach has been accepted by default by Imami, 

Hanafi and Hanbali jurists regarding the similarity of 

retribution; While in this regard, the traditional approach has 

been accepted by Maliki and Shafi'i jurists. 

Conclusion: In the light of the intentional approach, Imami, 

Hanafi and Hanbali jurists have ruled that there is no 

permission for similarity in retribution, but in the light of the 

traditional approach, Maliki and Shafi'i jurists believe in the 

permission of similarity in retribution. 
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تناسب و ها، کند که در راستای اعمال مجازاتعدالت اقتضاء می زمینه و هدف:

همانندی میان وضعیت قربانی و مجرم وجود داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر 

 تحلیل مقاصدی مماثلت در قصاص در پرتو مذاهب اسالمی است.

روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظری بوده  ها:مواد و روش

ت و با مراجعه ای اسآوری اطالعات بصورت کتابخانهباشد و روش جمعتحلیلی می

 به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت  مالحظات اخالقی:

 داری رعایت شده است.متون، صداقت و امانت

رویکرد مقاصدی به صورت دهد که های پژوهش حاضر نشان مییافته: هایافته

حنفیه و حنابله در باب مماثلت قصاص مورد فرض از سوی فقهای امامیه، پیش

حالی که در همین ارتباط، رویکرد سنتی مورد  پذیرش قرار گرفته است؛ در

 پذیرش فقهای مالکی و شافعی قرار گرفته است.

در پرتو رویکرد مقاصدی، فقهای امامیه، حنفیه و حنابله حکم به عدم  :نتیجه

اما در پرتو رویکرد سنتی، فقهای مالکی اند، جواز مماثلت در قصاص صادر نموده

 باشند.و شافعی، قائل به جواز مماثلت در قصاص می
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 مقدمه. 1

یکی از اصول مبنایی مفهوم عدالت « بودنیکسان»

در فرآیند رسیدگی قضایی و اجرای احکام محسوب 

های شود. برخورد یکسان و همانند در جنبهمی

دادرسی از اهمیت بسزایی برخوردار است. مختلف 

این مسئله در فضای ادبیات حقوق کیفری تحت 

مورد بحث و بررسی قرار گرفته « مماثلت»عنوان 

ی واژه مماثلت از مثل به معنای مانند است. ریشه

باشد. در ادبیات حقوق کیفری مقصود این است می

که برای صدور و اجرای حکم قصاص )اعم از قصاص 

و عضو( الزم است مماثلت وجود داشته باشد.  نفس

به تعبیری، اگر شخصی محکوم به قصاص عضو شد، 

حکم مزبور باید به نحوی اجرا شود که از حیث آثار 

به جا مانده، وضعیت جانی و قربانی به صورت 

 یکسان باشد.

 کردیو وضع احکام دو رو یموضوعات فقه لیدر تحل

محور عنوان ای یسنت کردیرو ،اول :وجود دارد یکل

 کردیرو در. محورجهینت ای یمقاصد کردیو دوم رو

از نظر منطق حاکم قاعده  ی،سنت کردیرو یعنی ،اول

 ؛شودیاعمال م «هستند نیاحکام تابع عناو» یسنت

 نیاصوالً عناو ،موضوعات لیدر تحل ی،ریبه تعب

و با توجه به  ردیگیمسئله مدنظر قرار م یرهایمتغ

اما  .شودیحکم هر مسئله مشخص م ،مزبور نیعناو

مقاصد  نیو همچن جیتابه آثار و ن ،دوم کردیدر رو

به  .شودیم ژهیتوجه و ،شارع از وضع احکام

در کنار  ،«مصالح جامعه» کردیرو نیدر ا ی،ریتعب

وضع احکام مورد  ندیدر فرا ،«رهایمتغ نیعناو»

 ،مزبور یهاکردیتفاوت رو .ردیگیتوجه قرار م

ها آن یآثار و نحوه اجرا ،موجب تفاوت در احکام

 نیپاسخ به ا نبالبه د ،در پژوهش حاضر .شودیم

از منظر  ،که مماثلت در قصاص میپرسش هست

چگونه  ی،مذاهب اسالم یدر فضا ی،مقاصد کردیرو

پرسش مورد  نیکه در پاسخ به ا یاهیاست؟ فرض

است که اغلب  نیا ،قرار خواهد گرفت یبررس

 کردیرو نیدر پرتو ا ،و حنابله هیحنف ،هیامام یفقها

 حوهحکم به عدم جواز مماثلت در ن ی،مقاصد

بر  یلیدرد و رنج تحم زانیحکم قصاص و م یاجرا

و  یشافع ی،مالک یاما فقها .کنندیصادر م یجان

حکم  ی،سنت کردیبا توسل به رو ،هیاز امام یتیاقل

 ،به جواز مماثلت در قصاص را در تمام جوانب آن

 .کنندیآن صادر م یاعم از آثار و نحوه اجرا

پرسشی که در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به آن 

هستیم این است که، آیا اساسًا جواز مماثلت در 

توان در چهارچوب کیفیت و استیفای قصاص را می

 هنیشیخصوص پ درفقه مقاصدی صادر نمود؟ 

محمدیان و  به مقاله میتوانیپژوهش حاضر م

واکاوی شرط »( تحت عنوان 1392همکاران )

اشاره کنیم. از « مماثلت در سالمت در قصاص عضو

در قصاص  هیامام یمشهور فقهانظر نویسندگان، 

کنند، یم ریتعب زیعضو که از آن به قصاص طَرْف ن

بودن شرط  لیدو عضو را از نظر سالمت و عل یتساو

عضو »است که:  شانیا انیاند؛ پس مشهور مدانسته

؛ «شودیسالم در برابر عضو مشلول قصاص نم

فتوا ملتزم  نیمورد، به ا نیهرچند در عکس ا

-مفلوج را در برابر عضو سالم قصاص واند و عضنشده

 یدانند. مقنن در قانون مجازات اسالمیم ریپذ

« ت»بند  در هینظر نیا رشیبا پذ 1392مصوب 

در قصاص عضو، عالوه »مقرر کرده است:  393ماده 



   1400                                                  1400فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق  /422

 

 تیرعا دیبا ریز طیقصاص، شرا یعموم طیبر شرا

شود: ... ت( قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم 

ی مجازات اسالم یدر قانون قبل هینظر نیا«. نباشد

عضو »با عبارت  274ماده  لیذ زی( ن1370)مصوب 

مسبوق « شودیسالم در برابر عضو ناسالم قصاص نم

ادله قول مشهور و  یبه سابقه بود. نگارنده با واکاو

 ردیگیم جهینت نیآن ادله، چن اریپس از سنجش ع

 یبرا یکافبه مقصود و  یکه مستندات ارائه شده واف

معتقد است  سندهی. نوستین شانیا یاثبات مدعا

کند، یم تیاعضا کفا یدر مسما یف همانندکه صر

در اجزا و اوصاف عضو الزم  یقصاص، تساو یو برا

اگرچه مخالف برداشت مشهور  هینظر نی. استین

از معاصران را به عنوان  یاست، برخ یامام هانیفق

 هینظر نکهیا منموافق با خود همراه کرده است؛ ض

با اطالقات ادله قصاص  ب،یمزبور برخالف قول رق

آن را  زیباب قصاص ن هیسازگار است، و قواعد اول

-55، 1392، و همکاران )محمدیان کندیماقتضا 

84.) 

توانیم به مقاله شعبانی همچنین در همین راستا می

بررسی شرط »( تحت عنوان 1384و ناصری )

اشاره کنیم. از نظر « مماثلت قصاص میان مرد و زن

ی از موضوعات مهم در باب حقوق یکنویسندگان، 

ای است های فقهی و حقوقیبشر اسالمی، تفاوت

که میان مرد و زن قرار داده شده است. دیه مرد دو 

برابر دیه زن است و گرچه مرد در برابر کشتن زن، 

قصاص شود ولی فقیهان امامیه بر این باورند که در 

صورت قصاص مرد در برابر زن. خانواده زن باید 

یعنی نیمی از دیه را به خانواده مرد  "مازاد دیه"

گردانند. در مقابل این نظریه، جهمور فقیهان اهل بر

سنت و اندکی از فقه آشنایان معاصر امامیه، 

برگرداندن مازاد دیه را از سوی خانواده زن، الزم 

، مدّعا و ادله طرفین بررسی مقالهدانند. در این نمی

-133، 1384، و ناصری مقدم )شعبانی شده است

150.) 

پژوهش حاضر باید  در ارتباط با اهمیت و ضرورت

عنایت داشت که، در ارتباط با بسیاری از موضوعات 

گذار موضع سکوت را ها، قانونو جوانب فرعی آن

اتخاذ کرده است. پر واضح است که به استناد مفاد 

تواند به بهانه قانون اساسی، قاضی نمی 167اصل 

سکوت، اجمال و تعارض قانون، از رسیدگی 

با مراجعه به فتاوی معتبر  استنکاف کند بلکه باید

فقهی حکم قضیه را استخراج کند. به تعبیری، برای 

گذار، الزم است به مبانی حل و فصل سکوت قانون

فقهی مراجعه کنیم. از طرفی، مطالعه تطبیقی سایر 

مذاهب اسالمی از جهت الگوبرداری و نیز شناسایی 

تواند کمک شایانی به اهل خالءهای موجود، می

 وب شود.نظر محس
 

 ها. مواد و روش2

روش تحقیق به این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری باشد و روش جمعصورت توصیفی تحلیلی می

ای است و با مراجعه به اطالعات بصورت کتابخانه

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.
 

 . مالحظات اخالقی3

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت 

داری رعایت شده متون، صداقت و امانت اصالت

 است.
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 ها. یافته4

دهد که مماثلت های پژوهش حاضر نشان مییافته

شود. از یک امر نسبی )و نه مطلق( محسوب می

شود که طرفی نیز قصاص ذاتاً یک حق محسوب می

قابلیت صلح با دیه و یا حتی به زعم برخی 

را هم نویسندگان قابلیت صلح با کمتر از قصاص 

دارد. به تعبیری، از نظر این دسته از نویسندگان، 

تواند باشد، میکسی که محکوم به قصاص نفس می

حق خود را با قصاص عضو که کمتر از قصاص نفس 

باشد، صلح کند. همچنین در فضای قصاص، می

وجود قواعدی مانند قابلیت تجزیه، استحباب عفو و 

ها، ف آنتخفیف، دفع اشد مفسدتین با تحمل اخ

وجوب حفظ نفس، قابلیت قلب عنوان در مواردی 

که بیم عدم رعایت همانندی مطرح است، همگی 

نشان از پذیرش رویکرد مقاصدی در ارتباط با 

تر، رویکرد مماثلت در قصاص دارد. به بیان ساده

فرض در باب مماثلت مقاصدی به صورت پیش

  قصاص مورد پذیرش قرار گرفته است.
 

 . بحث5

 مقاصد فقه و شریعت. 5-1

باشد که در شریعت به مقاصد شریعت اهدافی می

مصالح و دفع مفاسد بندگان از ناحیه منظور جلب 

(. 223، 1396، نقیبی) گرددشارع دنبال می

اهل  اصطالح مقاصد شریعت در میان اندیشمندان

هایی از گذشته تا حال، باشد و کتابسنت رایج می

است. اما در میان در مورد آن دانش نوشته شده 

اندیشمندان اهل تشیع به دلیل نوع منابع و ساختار 

شود و اجتهاد و نیز شرایط تاریخی کمتر دیده می

بیشتر اصطالح حکمت و علل به کار رفته است. 

ر فقه امامیه مقاصد شریعت و نصوص مبین آن د

تواند به عنوان یک منبع مستقل حکم شرعی نمی

قرار بگیرد و بیشتر نقش تفسیر نصوص شرعی را 

دارد. اما علمای اهل سنت )به جز ظاهریه( مقاصد 

های قیاس، مصالح شریعت و مصلحت را در قالب

مرسله، استحسان و سد ذرائع به عنوان منبع 

قاصد گیرند. ممستقل حکم شرعی به کار می

گو به حس کنجکاوی که در سرشت شریعت، پاسخ

باشد؛ چون بشر به ودیعه گذاشته شده است، می

ها را به دین جلب انساندیدگاه مقاصدی توجه 

کند و خواهان جلب مصلحت و دفع مفسده می

 .(107، 1399، و نوری محصلی) است
 

 شریعت و مقاصد . 5-2

 نصوص و متون معتبر دینى و عقل سلیم، بر

هدفمند بودن شریعت اسالم داللت دارند. قرآن 

بقره، آیات از جمله سوره  کریم در آیات بسیارى

 ، اعراف164 آیه آل عمران ، سوره213 ، 151، 129

 جمعه و 25و  9 آیه ، حدید24آیه  ، انفال157 آیه

نه تنها براى کلّیت ارسال رسل و انزال کتب،  2 آیه

همانطور که در  بلکهشمارد، نتایج و اهدافى را برمى

 و 103 آیه ، توبه97آیه  ، مائده3آیه  بقرهسوره 

براى احکام  گاهاًبیان شده است،  45آیه  عنکبوت

جزیى و خُرد نیز غرض یا اغراض خاصى را بیان 

زیادی هم بر این اصل تأکید نماید. احادیث مى

؛ 33-34، 1365، اصفهانی فیض االسالم) دارند

 (.1430و  1429، 4، 1386، رى شهرىمحمدی 

هایى مانند علل الشرائع، نگارش و تدوین کتاب
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اثبات العلل، مقاصد الشریعة و... حاصل این تأکید و 

باشد. همچنین متونى که از گذشتگان به ابرام می

فهماند. شعار ما رسیده، هدفدار بودن شریعت را مى

تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، لزوم مصلحت در 

الواجبات الشرعیة ألطاف فی الواجبات »یع و تشر

و  (711-911، 1391، علیدوست)  «العقلیة

اى شدهتعابیرى مثل این، از شعارهاى شناخته

باشد که به صورت مکرر در این متون به چشم می

 خورد.مى

ها بعضی، هدفدار بودن شریعت الهى را به همه فرقه

که افعال بزرگ اسالم حتى اشاعره و مذاهب از امت 

 دانندخداوند را معلّل به غرض و تابع هدف نمى

اند. داده نسبت (.422-423، 2، 1387، ظاهرى)

کند چون خداوند عقل سلیم هم اینگونه درک مى

حکیم و غنىّ است، در تشریع مقرّرات، هدف داشته 

 کند.و مقصد یا مقاصدى را دنبال مى
 

 مقاصد شریعت . مفهوم5-3

معتبرترین منبع براى تبیین مقاصد بدون شک 

شریعت، قرآن کریم، احادیث معتبر و عقل است و 

اگر برخى عالمان شیعه و اهل سنّت در این 

خصوص نظراتى دارند، در واقع بیان درک عقل و 

تفسیر و ترجمه آیات و احادیث وارد شده در این 

باشد. بنابراین در تفسیر مقاصد شریعت زمینه می

 سه منبع و اصل معتبر، مراجعه نمود. باید به این

همچنین در کشف و تفسیر مقاصد شریعت نباید از 

این نکته غافل شد که این مقاصد در راستاى 

رسیدن به هدف خلقت است؛ چون پیگیرى دو 

هدف متفاوت در تکوین و تشریع، با حکمت خداوند 

سازگار نیست و از آنجا که قرآن، حدیث و عقل، 

داوند و پرستش آگاهانه او را هدف آشکارا معرفت خ

خلقت تمام موجوداتى که برایشان پیامبر و کتاب 

بیعتاً در تشریع دانند، طشده مىآسمانى فرستاده

 نظر بوده است.نیز همین هدف مد

البته آنچه گفته شد، هدف نهایى خلقت است به 

شود، پرسش اى که وقتى این هدف مطرح مىگونه

یابد و از از هدف خلقت و تشریع، پاسخ کافى مى

رسد که ارزش رود؛ چون پاسخ به جایى مىبین مى

کند و فراتر از آن، ارزش دیگرى قابل ذاتى پیدا مى

وایات، تصور نیست؛ اما گاهى در آیات قرآن و ر

خورد که در واقع اهداف دیگرى نیز به چشم مى

مقدّمات آن هدف اصلى است؛ برای نمونه قرآن 

 فرماید:مى 213بقره، آیه در سوره کریم 

کَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً فَبََعثَ اللُّه النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِیَن وَ 

حَقِّ لِیَحْکَُم بَیَْن مُنْذِرِینَ َو أَنَْزلَ َمعَهُمُ الْکِتَاَب بِالْ

 النّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ...؛

مردم گروهى واحد بودند. ]فطرتى داشتند و با آن 

کردند[ خداوند پیامبرانى را به سوى زندگى مى

ایشان فرستاد تا آنها را ]هدایت کنند[ بشارت و 

کتاب  [دهند و با پیامبران ]منطق روشن وانذار 

تاد تا به اختالفات مردم ]گویا[ و به حق فرس

 رسیدگى کنند.

لَقَْد فرماید: می 25حدید، آیه  همچنین در سوره

أرَْسلْنَا ُرُسلَنَا بِالبَیِّنَاِت َو أنْزَلْنَا مَعَهُُم الْکِتَاَب وَ 

 الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛

هاى روشن، همراه با هر آینه پیامبران را با دلیل

نون فرستادیم تا مردم به عدل و قسط کتاب و قا

 قیام کنند.
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روشن است تبشیر و انذار، رفع اختالف امت، قیام 

ها که در آیات عدل و قسط و نیز امورى مانند اینبه 

( 33-42، 1365، اصفهانیفیض االسالم ) و روایات

هاى ، هدف فرستادن پیامبران و کتابگوناگون

علّت غایى آسمانى شمرده شده، مقدّمات تحقّق 

 آیند.خلقت و تشریع به شمار مى

 کنیم:گیری میاز آنچه ذکر شد نتیجه

شریعت به معناى اخصّ آن یعنى مجموعه احکام با 

اهداف اوّلیه، میانه و نهایى محدود شده و خداوند 

کننده این متعال شریعتى جعل فرموده که تأمین

اهداف باشد؛ مثالً قوانین اقتصادى اسالم چنان 

کننده قسط و عدل در تنظیم گردیده که تأمین

جامعه باشد )هدف اوّلیه(. با اجراى عدالت اقتصادى 

ها آماده و اجتماعى، استعدادها شکوفا شده و زمینه

شود )غایت شود و موانع رشد و تعالى برطرف میمى

میانى( و در نهایت بشر به تکامل نهایى یعنى 

دست پیدا  رستش آگاهانه وىمعرفت خداوند و پ

 .)مقصد نهایى( کندمی

از هدف نهایى تکوین و تشریع که بگذریم و از 

نظر کند، صرفاى که این هدف را تعیین مىادلّه

نماییم، سایر نصوص دینىِ بیانگر مقاصد، به دو 

 گردد:بخش عمده تقسیم مى

بخشى که براى کلیّت دین و از جمله تشریع  الف.

نماید. مثالً تزکیه و ن مىمقرّرات، اهداف کلّى را بیا

، 129بقره، آیات در سوره  پرورش، تعلیم و آموزش

، اخراج از ظلمت و رساندن به نور 213و  151

، 9حدید، آیه در سوره  )بصیرت( و باال بردن بینش

برداشتن بارهاى سنگین خرافه و جهل از دوش 

، شکوفا نمودن استعدادها 157، آیه اعرافم در مرد

فیض االسالم ) پنهان در زیر غبار کفرو خِرَدهاى 

کردن از زندگى  ، برخوردار(33، 1365، اصفهانی

، تطهیر 24انفال، آیه ب در سوره پاکیزه و حیات طیّ

، قیام 3مائده، آیه سوره در ها ها و پلشتىاز زشتى

، رسیدن به صالح 25حدید، آیه  سوره در به عدل

جمله اهداف  ، از(698، 1، 1410، االمدی) و فالح

باشد که براى بعثت و تشریع مقرّرات کالنى مى

 بیان شده است.

بخشى که براى هر یک از مقرّرات شرعى ـ و  ب.

 کند.مستقلّ از دیگرى ـ هدفى را بیان می

بدون شک، یکى از گویاترین نصوص در این باره، 

باشد که در آن )س( می خطبه حضرت فاطمه زهرا

زکات، روزه، حج، عدل، وجوب براى ایمان، نماز، 

اطاعت، امامت، جهاد، صبر، امر به معروف، نیکى به 

پدر و مادر، صله رحم، قصاص، وفا به نذر، دقت در 

خرید و فروش، اجتناب از برخى محرّمات، عدالت 

هایى در قضاوت و حرمت شرک، فلسفه و حکمت

مناسب است از اهداف کالن به  بیان شده است.

و از اهداف جزیى و خُرد به عِلَل مقاصد الشریعة 

تشریع تعلیم  الشرائع یا مقاصد الشرائع تعبیر کرد.

و تحریم مسکرات و عقاب بر خرید و فروش آن، به 

نظم بخشیدن  انگیزه حفظ عقل سامان یافته است.

به ازدواج، تحریم زنا، لواط و مساحقه و اقامه حدّ بر 

الت تشریع معام آنها به انگیزه حفظ نسل است.

صحیح و تحسین روابط صحیح اقتصادى و منع 

انباشت سرمایه و امثال آن براى احتکار، ربا، قمار، 

 (.247-566، 1415، العالم) حفظ مال است

های توجّه به مقاصد شریعت، یکی از راه

معاصر  هایکارآمدترکردن فقه و پاسخگویی به نیاز
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باشد. هرچند در اصول و فقه شیعه، منبع اصلی می

استنباط، نصوص آیات و روایات وارده در دین اسالم 

باشد ولی فقها با رعایت ضوابط خود، کمابیش می

اند. مقصود از مقاصد مقاصد شریعت را به کار برده

وضع  شریعت، اهداف، نتایج و فوایدی است که از

و وضع احکام آن به طور  شریعت به طور کلی

، غایاتی نظر بوده است. به تعبیری دیگرجزئی، مد

باشد که شریعت به هدف تحقق آنها وضع می

، 1394، و ناصری مقدم شوشتری) گردیده است

100). 
 

کارکرد و ثمرات مقاصد شریعت در . 5-4

 توسعه فقه 

توجه به مقاصد شریعت را فقها برای استنباط حکم 

اند. این توجه گاهی نصی را مقید استفاده کرده

است. همچنین، از  کرده و گاهی آن را توسعه داده

های های ناروا جلوگیری، و حیلهبرخی احتیاط

مخالف مقید شارع را نفی کرده و گاهی هم از 

اجرای بعضی از اصول عملیه جلوگیری کرده است. 

 باشد.ها دربردارنده توسعه فقه امامیه میهمه این
 

 استكشاف حكم از مقاصد شریعت .5-4-1

حکم شرعی، این برای مثال، نمونه بارز استکشاف 

که در پاسخ به فردی که  باشدفتوای مغنیه می

بیند و بیع هر دو را تفاوتی بین مضطر و مکره نمی

نفی حرج داند، طبق مقصود شارع که اطل میب

کند: احکام باشد نظر خود را این چنین بیان میمی

گیری بنا نهاده گیری و عدم سختشریعت بر آسان

انستن بیع مضطری که شده است و الزمه باطل د

زمانه او را مجبور به فروش اموال خود نموده است، 

باشد و این با بیشتر قرار دادن وی میدر تنگای 

شریعتی که بنای آن بر تسهیل است سازگاری 

 .(69، 1421، المغنیه) ندارد
 

 تقیید و توسعه نصوص .5-4-2

شود سند گاهی اوقات توجه به مقاصد باعث می

مثل عقول در کنار عموم یا اطالق  معتبر دیگری

سندی چون روایتِ معتبر مطرح شود و مانع انعقاد 

عموم یا اطالق روایت در مرحله حجیت بشود. از 

ون روایت، سندی آن جا که درک عقل مثل مضم

و یکی از ادلّه چهارگانه به شمار  باشد از اسنادمی

تعارض یا اطالق یا عموم نص، بر رود، در فرض می

 (.150، 1384، دوستعلی) مقدم خواهد شدنص 
 

 هاي نارواجلوگیري از احتیاط .5-4-3

در بحث شرایط اصول عملیه، در مورد اصل احتیاط 

تصریح شده است که عملِ به احتیاط و اجرای آن 

باشد که سبب در صورتی پسندیده و نیکو می

فروپاشی زندگی، عسر و حرج، سختی اختالل نظام، 

 افتادن یا مبتال شدن به وسواس نباشدو به تنگنا 

 (.292، 1369، تبریزی)
 

 هاي شرعیجلوگیري از حیله .5-4-4

دور شدن از مقاصد، زمینه دخالت در قانون و 

سازد. اکثر گری برای فرار از احکام را فراهم میحیله

های باشند چون کردارهای شرعی مشروع نمیحیله

ام برای شرعی برای مصالحی وضع شده که احک

اند. پس، شخصی به گونه دیگری ها جعل گردیدهآن

ها ها را به جا آورد، آنبه غیر از گونه وضع شده آن
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را به صورت شرعی خود به جا نیاورده است. 

های ربا با وجود موسوی خمینی در بحث حیله

کنند با توجه ها را تجویز میروایاتی که این حیله

وَإِن تُبُْتمْ فََلکمْ رُءُوُس " سوره بقره 297 به آیه

ها را این حیله "أَمْوَالِکمْ لَا تَظْلِمُوونَ وَلَوا تُظْلَمُوونَ 

کند که گرفتن پذیرد و اینگونه استدالل مینمی

دیدگاه شارع، ظلم است و از زیاده بر اصل مال 

باشد. همین ظلم، حکمت تحریم یا دلیل آن می

ن نخواهد رفت. از این ظلم با تبدیل عنوان از بی

های صحیح حرمت ربا این چنین تعلیل روایت

شود که ربا مسبب و باعث رویگردانی مردم از می

باشد و دلیل آن این است ها و کار نیک میمعامله

که ربا فساد و ظلم است. وی با کشف حکمت 

گوید روایات جواز حیله در ربا تشریع حرمت ربا می

چهره ائمه )ع( جعل بعید نیست برای تیره کردن 

 .(551و  531، 1418، خمینیموسوی ) شده باشد

 

توجه به مقاصد شریعت، دلیلی در  .5-4-5

 برابر اصول

گاه به مقاصد شریعت در برابر اصول استناد شده 

است، به نحوی که جایی برای اجرای اصل باقی 

باشد که علتی در ماند. اصل در جایی معتبر مینمی

 آنجا که فقیهان شیعه به مقاصدمیان نباشد و از 

اند که یارای استناد بسان دلیلی نگاه نکردهشریعت 

احکام را به خود دارد، دیگر جایی برای اجرای 

و ناصری  شوشتری) اصول یادشده نمانده است

 (.105، 1394، مقدم
 

 

 

 مماثلت قصاص. 5-5

باشد و در معنای می "قصّ"از ریشه  "قصاص"

، 1410، جوهری) استاز شیء پیروی کردن 

معجم مقاییس اللغه در این باره  صاحب (.1051

تتبع الشیء... القاف و الصاد یدلّ علی "نویسد: می

فی الجراح و ذلک أنه  القصاص"و من ذلک اشتقاق 

ابن ) "فعله باألول فکأنه اقتص أثرهیفعل به مثل 

قاف و صاد داللت بر پیروی از  (5، 1404، فارس

در مورد  "قصاص"نماید و اشتقاق کلمه شیء می

باشد، چون همان جراحات هم از همین باب می

فعلی که در بدایت انجام گرفته، بر روی فرد اجرا 

دهد که گردد. این عبارت به خوبی نشان میمی

داللت بر مماثلت در روش مجازات  "قصاص"کلمه 

، بنابراین اگر شارع خود معنای کندبا جنایت می

جدیدی را برای این واژه وضع نکند و یا این که 

توان جواز شروطی را به آن اضافه ننماید، می

مماثلت در کیفیت قصاص را در زمان اطالق این 

واژه برداشت کرد. اما اگر اشکال شود که عبارت 

کتاب مقاییس صریح در تبعیت از کیفیت جنایت 

یعنی - که حداکثر از مماثلت در فعلباشد و بلنمی

قصاص دست در برابر دست یا قصاص نفس در برابر 

گوییم این اجمال دهد، در جواب میخبر می -نفس

نماید، را عبارت کتاب مجمع البحرین مرتفع می

القصاص بالکسر اسم اللستیفاء "نویسد: چرا که می

و المجازاة قبل الجنایة من قتل أو قطع أو ضرب أو 

اقتفاء األثر فکانّ المقتص یتبع أثر جرح و أصله 

الجانی فیفعل مثل فعله فیجرح مثل جرحه و یقتل 

 .(180، 1416، طریحی) "مثل قتله
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نظریات ارائه شده در مورد مماثلت در کیفیت 

استیفاء قصاص سه قول در بین فقهای مذاهب 

که  خمسه در مورد این مسئله قابل شناسایی است

 ها اشاره خواهیم داشت.در ادامه به آن
 

 کیفیت و استیفاي جواز مماثلت در. 5-5-1

 قصاص نفس و قصاص طرف

ای از فقهای امامیه مثل ابن جنید عدهطبق نظر 

عقیل  و ابن ابی (453، 9 ،1413، حلی) اسکافی

 دماولیاء (113، 11 ،1419، عاملیحسینی ) عمانی

توانند قاتل یا جانی را به همان علیه مییا مجنی

کیفیت که وی اقدام به انجام قتل یا جنایت نموده، 

قصاص کنند و در این مورد، تفاوتی میان قصاص 

قصاص طرف وجود ندارد. باالتر از این حکم، نفس و 

شاید بتوان از کالم ابن سعید حلی هم قول به لزوم 

در  (.599، 1405، حلی)مماثلت را برداشت کرد 

فقه اهل سنت هم مشهور فقهای مالکیه و شافعیه، 

ای از حنابله هم حکم به جواز مماثلت کرده و عده

؛ 346-347 ،1994، قرافی) اندبه آن متمایل شده

 (.282، 5 ،1415، شربینیخطیب 

البته گفتن این نکته الزم است که حکم به جواز 

مماثلت فقط در فرضی جاری است که قتل یا 

جنایت با امری که بالذات حرام است )مثل 

خوراندن خمر یا سحر یا لواط( صورت نگرفته باشد، 

چرا که در این حالت، اجماع فقهای شیعه و قریب 

فقهای اهل سنت، به عدم جواز مماثلت در به اتفاق 

؛ 598، 7تا، ، بیزحیلی)اند قصاص حکم نموده

 (.299، 42 ،1414، نجفی

حرمت مماثلت در عمل و اقدام جانی  .5-5-2

 در قصاص

فقهای امامیه، اولیاءدم یا  ورـق نظر مشهـطب

توانند قاتل یا جانی را به همان علیه نمیمجنی

وی اقدام به قتل یا جنایت نموده، کیفیتی که 

این خصوص، تفاوتی میان قصاص کنند و در 

موسوی ) قصاص نفس و قصاص طرف وجود ندارد

به عبارتی دیگر، اولیاءدم  (.132، 2 ،1418، خمینی

فقط مجاز هستند قاتل را به وسیله شمشیر قصاص 

کنند و در مورد قطع عضو و جراحت هم مماثلت 

باشد و برای در کیفیت استیفاء قصاص، جایز نمی

ا به وسیله آلت کُند قصاص توان جانی رنمونه نمی

کرد، هرچند او با چنین آلتی اقدام به جنایت کرده 

باشد. در فقه اهل سنت هم قول حنفیه و قول اصح 

  باشداص میدر قصنزد حنابله، حرمت مماثلت 

، 16 ،1406، کاسانی؛ 227، 26 ،1421، سرخسی)

 ،1405، قدامهابن؛ 125، 2 ،1426، مقدسی؛ 227

9 ،387). 
 

کیفیت و استیفا  جواز مماثلت در. 5-5-3

 و عدم جواز آن در قصاص نفسقصاص 

از ظاهر بعضی از کلمات معاصرین اینگونه برداشت 

شود که قائل به جواز مماثلت در قصاص عضو و می

اند. بر اساس این عدم جواز آن در قصاص نفس شده

نظر، هرچند اطالقات قرآن بر این موضوع دال 

لت در کیفیت قصاص امری جایز هستند که مماث

باشد، اما روایات حلبی، ابوالصباح کنانی و می

ها سلیمان بن خالد این اطالقات را مقید کرده و آن

دهند؛ بنابراین در را به قصاص طرف اختصاص می
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توان به اطالقات تمسک مورد قصاص طرف، می

جست و به جواز مماثلت حکم نمود. و اما در قصاص 

شوند و قول به عدم وایاتند که مقدم مینفس، این ر

کنند. لیکن باید گفت جواز مماثلت را اثبات می

طبق آنچه ما در ذیل روایات مذکور بیان کردیم، 

در اصل داللت این روایات بر عدم جواز مماثلت در 

قصاص نفس اشکاالت مهمی وجود دارد. فلذا مقید 

بودن این روایات نسبت به اطالقات قرآن ثابت 

 .باشدنمی

 

بررسی شرط مماثلت قصاص بین زن و . 5-6

 مرد

یکی از موضوعات با اهمیت در حقوق بشر اسالمی، 

باشد که بین زن و مرد تمایزات فقهی و حقوقی می

قرار داده شده است. دیه یک مرد دو برابر دیه یک 

باشد و مرد در برابر کشتن و به قتل رساندن زن می

گردد اما فقهای امامیه اعتقاد دارند زن قصاص می

توله باید مازاد در صورت قصاص مرد، خانواده مق

است را به خانواده قاتل دیه که نصف دیه 

 (.134، 1384، و ناصری مقدم )شعبانی بازگردانند

فرمایند اگر مردی به طور عمدی زنی شیخ مفید می

نمودن دیه  را به قتل برساند و بستگان زن دریافت

را انتخاب کنند، قاتل باید پنجاه شتر یا پانصد 

گوسفند و یا صد حله یا پانصد دینار و یا پنج هزار 

که دیه زن نصف دیه ها بپردازد. چوندرهم به آن

باشد. لکن اگر اولیای دم قصاص مرد را مرد می

توانند با دادن نصف دیه به انتخاب کنند، می

، 1410، مفید) مایندو را قصاص نبستگان مرد ا

فرمایند هم در این رابطه می شیخ طوسی (.739

شود به شرطی که مرد در برابر زن کشته می

بستگان زن مازاد دیه را برگردانند. دلیل ما اجماع 

، 5 ،1416، طوسی) باشدطایفه میهای و روایت

نویسند: این خصوص می صاحب جواهر در (.145

اگر مرد آزاد زن آزادی را به قتل برساند، مشروط 

گردد. و در به پرداخت نصف دیه مرد قصاص می

باشد بلکه هر دو نوع این مسئله هیچ اختالفی نمی

وجود دارد. عالوه بر آن روایات اجماع در آن 

 مستفیض و متواتری هم بر این مطلب داللت دارند

وجوب رد فاضل  موافقان. (82 ،42 ،1420، نجفی)

  پردازیم.که به تشریح آن می ای دارنددیه ادله
 

 روایات .5-6-1

برای نمونه صحیحه عبداهلل بن سنان از امام صادق 

)ع( درباره مردی که به عمد همسرش را کشته بود 

فرماید بستگان زن اگر بخواهند شنیدم که می

قصاص کنند و را به قتل برسانند و توانند مرد می

حر ) نیمی از دیه را به بستگانش پرداخت نمایند

صحیحه عبداهلل بن  یا (.59، 19 ،1387، عاملی

 مسکان از امام صادق )ع( در مورد مردی که عمداً

همسر خود را به قتل رسانیده بود، شنیدم که 

توانند مرد فرمایند: بستگان زن اگر بخواهند میمی

کنند و نیمی از دیه را د و قصاص را به قتل رسانن

 (.59، 19 ،1387، عاملیحر ) به بستگان او بپردازند

باشد صحیح می سند این حدیث که گفته شد ظاهراً

 "بن عیسی بن عبید محمد"صوص خلکن در

ه است. شیخ در فهرست دای وارد گردیخدشه

نویسد: روایات بن یونس عبد الرحمان همگی می

باشد مگر آنچه که تنها از طریق محمد میصحیح 
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، عاملیحر ) نمایدبن عیسی بن عبید نقل می

گوید: اردبیلی غروی هم می(. 182، 19 ،1387

، عاملیحر ) محمد بن عیسی بن عبید ضعیف است

نظر یک نفر در قدح رجال  . البته(166، 19 ،1387

 نماید. کفایت نمی

ع( درباره صحیحه محمد بن قیس، از امام صادق )

مردی که زنی را به قتل رسانیده بود نقل کرده 

توانند مرد را است: اگر بستگان زن بخواهند می

پنج هزار درهم به بستگان قصاص کنند و بکشند و 

(. 60، 19 ،1387، عاملیحر ) او پرداخت نمایند

ن قیس ب سفانه محمد بن قیس، بین محمدأمت

باشد. میاسدی و محمد بن قیس بجلّی مشترک 

محمد بن قیس اسدی ضعیف است و از امام باقر 

کرد. شهید ثانی در درایه الحدیث )ع( روایت می

فرموده است که هر روایتی که محمد بن قیس از 

باشد ل نموده است قابل قبول نمیاما باقر )ع( نق

، علیاری) زیرا او مشترک بین ثقه و ضعیف است

؛ 184، 2، 1410، غروی ؛ اردبیلی565، 6 ،1406

 (.25، 14 ،1379، اردبیلی

ای دیگر، صحیحه ابی مریم از امام باقر )ع( یا نمونه

که  مردی با ستون خیمه زن آبستنی را به قتل 

رسانده بود. زمانی که او را نزد پیامبر )ص( آوردند 

ایشان بستگان مقتوله را بین دو مورد مخیّر 

ساختند: یا دیه پنج هزار درهم را به همراه یک بنده 

ن در شکم یا کنیز نوجوان در مقابل جنینی که ز

بپذیرند یا پنج هزار درهم به بستگان قاتل داشت 

 ،1387، عاملیحر ) بپردازند و وی را قصاص نمایند

حدیث در کافی و تهذیب صحیح این  (.60، 19

 (.62، 24 ،1368، مجلسی) برشمرده شده است

دارند که  روایات دیگری هم در این خصوص وجود

اشکاالت سندی بیشتری را دارا هستند مثل موثقه 

، 19 ،1387، عاملیحر )  از امام صادق )ع(ابو بصیر 

وجود علی بن ابی حمزه بطائنی واسطه  که به( 60

؛ 57، 5 ،1406، علیاری) تضعیف گردیده است

زیادی در  روایات (.547، 1 ،1410، غرویاردبیلی 

رسد این خصوص وجود دارد و در کل به نظر می

که حکم رد فاضل دیه و برگرداندن دیه از پایگاه 

 باشد.محکمی در بین روایات برخوردار می
 

 اجماع .5-6-2

با وجود این که دلیل اصلی در این مبحث روایات 

هستند اما برخی از فقهای واال مقام ادعای اجماع 

این اجماع از نظر مدرکی تنها اند که نیز کرده

از پیشینیان، سید مرتضی  . مثالًید باشدؤتواند ممی

، ابن زهره در (270، 1406، علم الهدیر )در انتصا

شیخ  ،(270، 1406، علم الهدیع )غنیه النزو

و از  (145، 5 ،1416، طوسی) خالفطوسی در 

خران فاضل هندی در کشف أخر از متأخران و متأمت

و شیخ محمد  (446، 2 ،1416، اصفهانی) اللئام

 در (82، 42 ،1420، نجفی) حسن نجفی در جواهر

 اند.این باب مدعی اجماع گردیده
 

 دلیل عقل .5-6-3

در میان برخی کلمات به دالیلی که بیشتر جنبه 

خوریم. برای مثال عقلی و استحسانی دارند برمی

گفته شده است که نفس زن معادل نصف نفس مرد 

باشد، پس زمانی که نفس کاملی در مقابل نفس می

شود، تفاوت میان این دو میناقصی قصاص 

 (.270، 1406، علم الهدی) شودبازگردانده می
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باشد اند دیه زن نصف دیه مرد میمثال دیگر، گفته

و از این باب در صورت قصاص مرد باید نیمی از 

، جبعی عاملی) وی برگردانده شوددیه به بستگان 

گفته شده است که با  و همچنین (39، 10 ،1375

توجه به نظام حقوقی اسالم که در آن امور مالی و 

باشد و زن بار اقتصادی خانواده بر عهده مرد می

وص ندارد، با ـن خصـای در ایهتکلیف و وظیف

اقتصاد خانواده شدن زن ضربه مهلکی بر بدنه کشته

مرد که حذف شدن وی از عکس آید. بروارد نمی

شدن ارکان خانواده صحنه خانواده، باعث متالشی

نظیر این  (.163، 1378، واثقی راد) گرددمی

اند که استدالل را بعضی دیگر اینگونه تقریر کرده

علت فزونی دیه مرد بر زن ارزش و بازدهی اقتصادی 

جوادی ) باشدجسمانی او میبیشتر مرد و قدرت 

البته باید توجه داشت که  (.419، 1382، آملی

آفرینی زنان در جامعه و امروزه با گسترش نقش

مختلف اجتماع، دیگر های ها به عرصهورود آن

توان این مبنا را مانند گذشته مورد پذیرش قرار نمی

جواز مماثلت رسد داد. به همین جهت، به نظر می

 توان صادر نمود.در این زمینه را می
 

 تساوي قصاص عضو با مقدار جنایت. 5-7

قانون  387جنایت بر عضو همانطور که در ماده 

کمتر از قتل مجازات اسالمی آمده است هر آسیب 

که شامل قطع عضو، جراحت و آسیب به منفعت، 

باشد. شود، میشکستگی استخوان و ضرب می

شرط تساوی قصاص با میزان جنایت به اعتبار انواع 

جنایت بر عضو مصادیق متفاوتی دارد. برای نمونه 

در جنایت بر منفعت به تساوی آن دو در مقدار و 

. قصاص درصد آسیب وارده بر بر منفعت است

مطلبی جز حکم به مماثلت مجازات با عمل 

باشد. مجرمانه در جرایم علیه تمامیت جسمانی نمی

این امر از ریشه لغوی این کلمه، یعنی قصاص، هم 

 بقره،در سوره گردد که در قرآن کریم فهمیده می

 به آن تصریح شده است. 179و  178 آیات
 

رعایت طول، عرض و عمق در قصاص . 5-7-1

 کردن جراحات در قانون

قانون مجازات اسالمی، به بیان شرایط  393ماده 

پردازد و شرط دوم در این ماده این قصاص عضو می

باشد که قصاص با مقدار جنایت مساوی باشد. می

قانون مزبور به همین امر مربوط است و  394ماده 

 دارد:مصداق آن را در قصاص جراحات بیان می

طول و عرض، در قصاص  رعایت تساوی مقدار

جراحات الزم است لکن اگر طول عضو مورد 

دیده در و آسیبـول عضـر از طـقصاص، کمت

علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت مجنیٌ

شود کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می

لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت 

 وارده است.

از ذکر این نکته الزم است که در قانون به تبعیت 

شجاج تقسیم فقه، جراحات را به شجاج و غیر

نماید. منظور از جراحات شجاج جراحات سر و می

 گویند:صورت هستند. امام خمینی )ره( می

در قصاص جراحات شجاج، تساوی در طول و عرض 

اند ای از فقها گفتهباشد. عدهضروری و الزم می

ی در عمق الزام ندارد؛ بلکه صدق نام جراحت تساو

باشد. لکن این نظر قابل اشکال است، قول کافی می
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باشد که تساوی در عمق در صورت صحیح این می

ممکن بودن رعایت گردد. این حکم جراحت حارصه 

باشد. در خصوص سمحاق و و دامیه و متالحمه می

باشد. پس تساوی در عمق شرط نمی موضحه ظاهراً

گردد تا در مقابل شخص چاق قصاص میفرد الغر 

موسوی ) عنوان سمحاق و موضحه محقق گردد

 .(541، 2 ،تابی، خمینی

 

 مماثلت در سالمت در قصاص عضو. 5-7-2

سوره  179و  178خداوند متعال در آیات کریمه 

مبارکه بقره حکم کلی قصاص را تشریع نموده 

عضو است. برای مشروعیت قصاص طرف یا قصاص 

سوره مبارکه مائده مورد استناد قرار  45نیز آیه 

 بِالنَّفْسِ وَ گیرد: وَ کَتَبْنا عَلَیْهِْم فِیها أَنَّ النَّفْسَمی

الْعَیْنَ بِاْلعَیْنِ َو الْأَْنفَ بِالَْأنِْف وَ الُْأذُنَ بِاْلأُذُنِ َو السَِّنّ 

فَهُوَ کَفَّارَةٌ  بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاٌص فَمَنْ تََصدَّقَ ِبهِ

 لَهُ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ َفأُولئِکَ ُهمُ الظَّالِمُونَ

البته الزم به ذکر است که از نگاه بسیاری از فقها 

به عموم خود بر مشروعیت آن آیات دیگری نیز 

؛ روحانی 177، 42، 1422، خویی) داللت دارند

و به معنای تبعیت  (139، 26 ،1412، قمی

هم  فقیهان (.1051، 3 ،1410، جوهری) باشدمی

لغوی قصاص با مفهوم فقهی آن به تناسب معنی 

 (.181، 16 ،1418، طباطبایی) اندتصریح نموده

فقها اضافه بر شرایط عمومی که در قصاص نفس 

؛ 108، 15، 1410، جبعی عاملی) اندمعتبر دانسته

های شرط (،25، 1 ،1415، نجفیمرعشی 

اند که از اختصاصی برای قصاص عضو وضع نموده

تساوی عضو محل قصاص با عضو مجنی "آن جمله 

باشد. این در حالی می "علیه از نظر سالمت و عیب

است که در قصاص نفس، تساوی در سالمت مطرح 

توانند انسان باشد و اولیای مقتول بیمار مینمی

استناد  سالمی را که مرتکب قتل عمد شده، با

قصاص  "النفس بالنفس"جستن به آیه کریمه 

نمایند. لکن بر اساس نظر مشهور در قصاص عضو، 

اگر فردی دست از کار افتاده کسی را قطع کند، 

دست سالم جانی، در مقابل دست فلج یا معیوب 

گردد. این سخنِ مشهور با علیه قطع نمیمجنی

 شده استرو معاصرین روبهو مناقشه بعضی از  ایراد

 (.57، 1392، و همکاران محمدیان)

نظر دارند که منظور از عیب، نقصی همه فقها اتفاق

گردد. به  افتادگی عضوباشد که سبب از کارمی

نحوی که آن عضو منفعت غالب و کاربرد عمده خود 

دست جوری شود که توان  را از دست بدهد. مثالً

حفط و نگاهداری اشیاء را نداشته باشد. پس سایر 

ها مثل لرزش عضو، مقطوع بودن نواقص و عیب

چه عیب محسوب انگشتان و نبود حس المسه اگر

گردند، داخل در مبحث نیستند. به همین علت می

دیدگاه فقیهان دست فرد جانی فاقد باشد که از می

علیه اقد انگشت مجنیانگشت در قبال دست ف

 (.233، 4 ،1408، حلّیمحقق ) گرددقصاص می

تحقق  بنابراین اجرا کردن قصاص نفس نیازمند

های کتب فقهی به نفصیل هایی است که سطرشرط

آمده است. مشهور فقها در قصاص عضو عالوه بر 

شروط قصاص نفس، تساوی در سالمت را هم شرط 

سالم فرد جانی، در  اند و اعتقاد دارند عضودانسته

گردد. علیه قصاص نمییمقابل عضو مشلول مجن

از علیل بودن، آن است که عضو مقصود ایشان 
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ود را از دست بدهد. فقها از این نقص به کارایی خ

. بعضی از فقهای معاصر چنین اندشلل تعبیر کرده

اند و صرف مماثلت در امری را شرط ندانسته

صاص کافی بر اجرای قمسمای عضو را برای 

 (.79، 1392، و همکاران محمدیان) شمارندمی

جرم، به اعتبار انواع  فهم عرفی از مماثلت مجازات با

باشد. عرف جنایت بر عضو، مختلف می

های یک جنایت را به سه قسمت تقسیم خصیصه

ها نماید. بعضی رکن هستند که بدون آنمی

گردد. مثل این مورد مماثلت در جنایت محقق نمی

که در جنایت بر چشم، خصیصه چشم بودن رکن 

 باشد و بدون مماثلت در اینحقیقت جنایت می

ویژگی، قصاض بدون معنا خواهد بود. قسم بعدی، 

باشند که رکن مقوم برای حقیقت هایی میخصیصه

ای جنایت نیستند لکن مهم بودنشان به اندازه

ها را باشد که عرف رعایت نمودن مماثلت در آنمی

داند اما قصاص را در فرض در صورت امکان الزم می

هت چپ و نماید. مثل جعدم امکانشان تعطیل نمی

راست در اعضای زوج بدن بر اساس قول اصح در 

های بدون اهمیتی قسم آخر هم ویژگی .فقه

باشد که عرف به هیچ عنوان رعایت مماثلت را می

رنگ چشم یا ضعف و  داند. مثالًها الزم نمیدر آن

 قدرت حس بینایی.
 

  جهینت. 6

 در «مماثلت»مفهوم  ،شد انیبا توجه به آنچه ب

)و نه  یامر نسب کی ،قصاص کیفیت و استیفای

 کردی. در چهارچوب روشودیمطلق( محسوب م

به  یتوجه خاص ،هاریمتغ نیدر کنار عناو ی،مقاصد

له أحکم در جامعه و مس یمقاصد شارع و آثار اجرا

ن احکام طاز ب ،کردیرو نیبا توجه به هم .شودیآن م

از جمله  ی،قواعد مهم توانیم ،«مماثلت» بهراجع 

حق بودن  ،کمتر از آن ایقابل صلح بودن قصاص و 

استحباب عفو و  ،بودن هیقابل تجز ،قصاص تیماه

 ،با تحمل اخف آنها نیدفع اشد مفسدت ،فیتخف

 یدر موارد نیقلب عناو تیقابل و وجوب حفظ نفس

است  ،مماثلت مصرف مطرح تیاععدم ر میکه ب

 یمشهور فقها ،کردیرو نیدر پرتو هم .احراز نمود

 یتابع فقه استدالل ی)که به صورت سنت هیامام

و حنابله  هـیحنف یفقها نـیو همچن ،هستند(

تابع نظام فقه  یکه به صورت سنت نیرغم ای)عل

حکم به عدم جواز مماثلت در  ،هستند( یلغو

ی، سنت کردیاما در پرتو رو .اندقصاص را صادر نموده

واز مماثلت در جحکم به  فعی،و شا یمالک فقهای

 .اندقصاص را صادر نموده

داشت که چنانچه  تیعنا دیبا واضع،م نیا لیتحل در

 «محورعنوان»پژوهش به صورت  یرهایبه متغ

عالوه بر آثار در ارتباط  ،مماثلت در قصاص ،میبنگر

 یجان رنج بر و درد لیتحم تیفیبا نحوه اجرا و ک

صرفاً استقرار  ،نجایدر ا .خواهد بود یجار زین

بدون در نظر  ،حکم یاجرا ی)در معنا« عدالت»

اما  .ردیگینظر قرار ممد ،گرفتن تبعات و آثار آن(

 یسازهیشب ،حکم یاجرا ندیدر فرا ،گریاز طرف د

ممکن ریعمالً غ ،یدرد و رنج وارده بر قربان تیفیک

 ریسنجش آن با توجه به متغ ،از ابتدا رایز ؛باشدیم

 .ستین ریپذامکان ،بودن آستانه درد افراد مختلف

 ،وضع حکم قصاص از عمقصود شار ،نیعالوه بر ا

در جهت جبران ضرر  ی،قربانبه حق  کی یاعطا
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ضرر مزبور  یباشد و جنبه اصلیوارده م یجسمان

محروم شدن از  ای ،عضو ییمحروم شدن از کارا ،زین

 .فرد در موارد قصاص نفس است کیوجود 

در  یمسائل فرع ریدرد و سا لیتحم ،جهینتدر

 ،معهابا در نظر گرفتن مصالح ج ،ارتباط با مماثلت

و  یالزامات حقوق بشر ،از جمله کاهش خشونت

 نیدر پرتو ا اجتماع،گسترش تسامح و تساهل در 

 .باشدینم رشیپذقابل ی،مقاصد کردیرو

احکام به  یسخن از وضع و اجرا یوقت ت،ینها در

 یهاتوجه به آثار و جنبه ،مقصود ،دیآیم انیم

وق و فقه ـحق یو ملموس رفتارها در فضا ینیع

-یحقوق یتوانند موضوع هنجارهایباشد که میم

 رملموسیو غ یدرون یهانبهاما ج .رندیقرار گ یفقه

با  دیبا ،باشندیاخالق م یکه عمدتاً متعلق به فضا

لب و ج ی)مانند عذرخواه یاخالق یتوسل به ابزارها

حل و فصل شوند که  ،(یمادریاز طرق غ تیرضا

 ی،مقاصد کردیدر قالب رو ،و سازوکار کیتفک نیا

 .باشدیم رشیتوجه و پذقابل
 

 . سهم نویسندگان7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته

 

 . تضاد منافع8

 وجود ندارد.در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی 
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الحدیث،  موسسه علمی فرهنگی دار قم،چهارم، 
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 437 / و همکاران والدیان قراخانلوف                                                      در قصاص در پرتو فقه ...تحلیل مقاصدی مماثلت 

 
 

مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، القصاص علی  -

شی قم، کتابخانه مرعجلد اول، ضوء القران و السنه، 

 .1415نجفی، 

 قم، موسسه نشرمفید، محمد بن محد، المقنعه،  -

 .1410، اسالمی

مقدسی، عبدالرحمن بن ابراهیم، العدة شرح  -

 .1426بیروت، دارالکتب العلمیة، جلد دوم، العمدة، 

د مصطفی، تحریرات فی موسوی خمینی، سی -

تهران، موسسه تنظیم و نشر جلد پنجم، االصول، 

 .1418آثار امام خمینی )ره(، 

خمینی، سید روح اهلل، تحریر الوسیلة، موسوی  -

 تا.بیه مطبوعات دار العلم ، قم، موسسجلد دوم، 

جلد چهل و نجفی، محمد حسن، جواهر الکالم،  -

 .1420قم، انتشارات اسالمی، دوم، 

حسن، جواهر الکالم فی شرح شرائع  نجفی، محمد -

بیروت، داراحیاء التراث جلد چهل و دوم، االسالم، 

  .1414العربی، 

جایگاه  مقاصد شریعت و»نقیبی، سید ابوالقاسم،  -

های ، مجله پژوهش«آن در استنباط حکم شرعی

 .1396، دوره سیزدهم، شماره دو، فقهی

، «زن و قصاص»واثقی راد، محمد حسین،  -

، دوره سوم، شماره دوازده، تهران فصلنامه کتاب نقد

1378. 

 


