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 Purpose: The aim of this study was to investigate retaliation 

based on signatures based on verses and hadiths. 

Materials and Methods: The research method was 

descriptive-analytical. 

Findings: The Holy Shari'a has legislated the punishment of 

retribution in order to protect social life and states that 

achieving criminal justice depends on respecting the rights of 

the offender, the victim and society. The rights of the offender 

are secured if the psychological element of the crime is 

established along with other elements; Therefore, "intent to 

commit a typically lethal act" can not be considered as one of 

the criteria for premeditated murder; Because according to the 

fundamental laws, intention does not mean cause in the 

absolute sense; Accordingly, in order to diagnose 

premeditated murder, it is necessary to examine all aspects, 

including the circumstances of the crime, the circumstances of 

the offender and the victim. 

Conclusion: In the present article, by examining ijtihad, 

jurisprudential and legal evidences, it is concluded that the 

intention of a typically fatal act is the criterion of intentional 

murder if the victim was aware of the exposure of his act at the 

time of the crime; Therefore, emotional murders that are 

caused by unsteadiness of will, acute malice can not be 

considered as intentional retribution; In subconscious crimes, 

if it is not possible to carry out retribution to the extent of the 

crime, considering the purpose of retribution legislation, 

retribution should be allowed to a lesser extent than the crime 

rate. 
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 1399زمستان ،  5دوره   پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

و  اتیبر آ هیامزاج با تک هیقصاص بر پا یواکاو

 اتیروا

 *1 آباد لیخل یعباس کالنتر
، میبد، ایران )نویسنده بدیدانشگاه م، گروه فقه و حقوق، اریدانش

 مسئول(.
 

 2 یشور فاطمه
 .رانیانور، تهران،  امیپدانشگاه حقوق، گروه  ،یمرب
 

 چکیده
 هیامزاج با تک هیقصاص بر پا ی: پژوهش حاضر با هدف واکاوهدف

  .بود اتیو روا اتیبر آ
 .بود یلیتحل یفیروش پژوهش توص و روش ها: مواد

 اتیاز ح انتیشارع مقدّس مجازات قصاص را به منظور ص ها: افتهی
را در گرو  یفریبه عدالت ک لینموده است و ن عیتشر یاجتماع

. حقوق دینمایو جامعه عنوان م دهیحقوق بزهکار، بزهد تیرعا
 ریجرم در کنار سا یکه عنصر روان شودیم نیتأم یبزهکار در صورت

بهطور  تواندینم« نوعاً کشنده فعلقصد  »عناصر احراز گردد؛ لذا 
 یصولا نیمطابق قوان رایاز ضوابط قتل عمد به شمار رود؛ ز یکیمطلق 

ساس ا نیبر ا ست؛یقصد مسبب ن یقصد سبب بهطور مطلق به معنا
 طیقتل عمد الزم است تمام جوانب از جمله شرا صیبه منظور تشخ

  .ردیگقرار  یمورد بررس دهیبزهکار و بزهد طیوقوع جرم، شرا
و  یفقاهت ،یاجتهاد یادله یبا بررس شرویدر مقاله پ :یریگ جهینت

که قصد فعل نوعاً کشنده در  شودیحاصل م جهینت نیا یمواد قانون
در زمان وقوع جرم  یکه جان باشدیمالک عمد بودن قتل م یصورت

 یکه ناش یجانیه یفعل خود آگاه بوده باشد؛ لذا قتلها تیبه معرض
عمد موجب قصاص  توانیرا نم باشدیحاد م زاجاز تزلزل اراده، سوء م

 یدر صورت عدم امکان اجرا زیمادون نفس ن اتیدانست؛ در جنا
، قصاص عیبا در نظر گرفتن هدف از تشر ت،یجنا زانیقصاص به م

 مجاز دانسته ت،یجنا زانیکمتر از م زانیاست قصاص به م ستهیشا
 شود.

 
قصاص نفس، قصاص عضو،  ،یاختالالت مزاج ی:دیکل واژگان

 .ضابطه قتل، فقه، حقوق ت،یجنا

 

 07/10/1399تاریخ دریافت: 
 24/11/1399 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولabkalantari@gmail.com 
 

 مقدمه
ت و رعایت حقوق حفظ زندگی اجتماعی سالم، مستلزم وجود امنیّ

باشد. امنّیت و آسایش عمومی در گرو صیانت و تکالیف متقابل می
 ی دین، عقل، جان، ناموس و مال است؛گانهاز اصول و ارکان پنج

ترین اهداف حقوق کیفری است حفظ نظام اجتماعی که یکی از مهم
شود که افراد از طریق تربیت، اصالح، ارعاب در صورتی تأمین می

ه یا مجازات از ارتکاب اعمال خالف عقل، شرع و قانون بازداشت
 .شوند

 سکه توسط شارع مقدّ قصاص یکی از کیفرهای بازدارنده الهی است
تشریع  دار شدن حیات اجتماعیاسالم به منظور جلوگیری از خدشه

به منظور ترمیم امور و  مقدّس است، به عبارت دیگر شارعگردیده
بازگرداندن جامعه به وضعّیت عادی، قانون قصاص را وضع نموده 

-منوط به وجود شرایطی میرا  ثبوت و اجرای قصاص ؛ البتهاست

ه فقدان هر یک از آن شرایط موجب عدم ثبوت یا عدم ک دادند
 .شوداجرای مجازات قصاص می

از آنجایی که شرایط و ضوابط قصاص از جمله مباحث چالش 
های زیادی نیز در این زمینه انجام شده برانگیز بوده است پژوهش

 گویی بهاست؛ گروهی از محققان به منظور تنویر افکار و پاسخ
 اند.هایی انجام دادهدر این زمینه پژوهششبهات مطرح شده 

های مفرط ناشی از سوء مزاج آیا عصبانّیتامّا در خصوص این که 
در ثبوت یا عدم ثبوت، اجرا یا عدم اجرای کیفر قصاص  حاد

توان از مجازات تأثیرگذار است یا خیر؟ آیا در این هنگام می
 ده نمود؟ آیاتعزیری و دیه به عنوان مجازات جایگزین قصاص استفا

بیمارهایی خاص همچون هموفیلی، دیابت و ... مانع اجرای قصاص 
 ای انجام نشده است.پژوهش جامعشوند؟ عضو می

با در نظر گرفتن  بر آن شدیم تا در مقاله حاضر، بر این اساس     
یکی از در ارتکاب جرم به عنوان  اختالالت مزاجیتأثیرگذاری 

وت و اجرای مجازات قصاص نفس و چگونگی ثب، عوامل مولد جرم
 را مورد بازبینی قرار دهیم.  عضو 

 
  قصاص نفس

طور کلی به سه قسم عمد، شبه عمد و خطای محض هاگر چه قتل ب
شود، لکن صرفاً در صورت عمدی بودن  قتل، منوط به تقسیم می

عمد  قتل وجود تمام شرایط، امکان اجرای قصاص وجود دارد؛ زیرا
ترین جرایم خشونت آمیز علیه تمامیت جسمانی اشخاص یکی از مهم

ای است که منجر به گونههاست که در آن نوع آسیب و صدمه ب
شود. لذا نابودی، تباهی و سلب حیات یک انسان محقون الدم می

مناسب چنین جرمی قصاص نفس مطابق نظر فقها و قانونگذار، کیفر 
باشد؛ زیرا در صورتی کیفر تعیین شده، متناسب با جرم ارتکابی می
باشد که جانی به تقاص جرم ارتکابی تعقیب و به مثل جنایتی می

 مجازات شود. ،که مرتکب شده
شکی وجود ندارد از جهت عنصر مادی، مجازات قصاص نفس 

ه مجرمان ک ه به اینا توجّا بتناسب کامل با جرم قتل عمد دارد امّ
از جهت شرایط درونی و بیرونی و عنصر معنوی نسبت به یکدیگر 

ر عنص از جهتمتفاوت هستند و در شرایط یکسانی قرار ندارند آیا 
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روانی و معنوی، مجازات قصاص نفس متناسب با جرم ارتکابی است 
 یا خیر؟

سنجش قطعاً تمامیت شرایط مجرم هنگام قضاوت اخالقی، مالک 
میزان مذمت و تقصیر او خواهد بود؛ زیرا در اخالق جزئیات هر 

گیرد. در امور کیفری  موضوع به شکل شخصی مورد سنجش قرار می
به جهت حفظ نظم و ثبات در مقررات حاکم بر جامعه و به منظور 

ها، اگر چه نوع بشر مالک قرار ممانعت نمودن از سوء استفاده
صول مبتنی بر ا باید قوانین کیفری ،جودگرفته است  ولی با این و

 .(3) باشدها میاخالقی و سازگار با آن
بر این اساس باید گفت درست است که مجازات قصاص بر مبنای 
قواعد عام پایه ریزی گردیده است لکن در عین حال با موازین 

ترین عوامل اخالقی نیز سازگار است؛ چرا که اسالم به مهم
 یگیری قصد و ارادهی شکلمعنوی جرم، نحوه تأثیرگذار بر عنصر

اش توجّه نموده ی عمل مجرمانههمچنین آگاهی او از نتیجه ،مجرم
لذا در ذیل به منظور پاسخ اقناعی به چگونگی تناسب مجازات  ؛است

شایسته است ضوابط قتل عمد  قصاص با  عنصر روانی جرم قتل عمد،
ر گیرد؛ زیرا قتل عمدی در متون فقهی و حقوقی مورد واکاوی قرا

س برای آن کیفر قصاص را وضع نموده است همانند که شارع مقدّ
م دیگر دارای ارکان و ضوابطی است که در صورت وجود یسایر جرا

توان مرتکب را به مجازات قصاص نفس محکوم ها میمجموع آن
 نمود.

 
 ضوابط قتل عمد در متون فقهی

عقیل، ابن جنید اسکافی، سیّد  اگر چه برخی از فقها همچون ابن ابی
اند و برخی دیگر از فقها ی قتل عمد نشدهمرتضی متعرض ضابطه

ی قتل عمد را نیز اند، ضابطهل عمد را تعریف کردهقتضمن اینکه 
اختالف نظر  ها( لکن در این خصوص بین آن2، 1اند )تبیین نموده

شود، می ای که با تطور در متون فقهی مشخصگونهوجود دارد، به
ها  قصد قتل به همراه قصد فعل غالباً کشنده را به عنوان برخی از آن

( و مشهور فقها متأخر و معاصر 1اند )ی قتل عمد ذکر نمودهضابطه
. (1دانند )ی قتل عمد را قصد قتل یا قصد فعل نوعاً کشنده میضابطه

 تر قتل عمد نزد مشهور فقهای متأخر و معاصر دربه عبارت واضح
شود: موردی که جانی داعی برای قتل دارد ی محقق میدو حالت کلّ

و موردی که جانی داعی برای قتل ندارد ولی با این وجود چون فعل 
ی بین جانی به مالزمهواقع شده غالبًا کشنده و ارادی بوده است و 

فعل نوعاً کشنده و وقوع قتل آگاه بوده، این التفات و آگاهی گویای 
 .وجود قصد غیر صریح و ضمنی بر قتل عمد است 

اما محقق خوانساری از جمله فقهایی است که ضوابط مطرح شده 
داند. ایشان بر این عقیده است توسط مشهور فقها را قابل قبول نمی

عل برای قتل و التفات و آگاهی ی قتل عمد معرضیّت فکه ضابطه
 .ددانضابطه را مطابق فهم عرف میباشد و این جانی به معرضیت می

وان تآقای شبیری زنجانی نیز بر این عقیده است که در صورتی می
ی قتل عمد دانست که قاتل احتمال ی کشندگی فعل را ضابطهغلبه

ذا به به حسب عرف و عادت را بدهد. لندگی فعل عقالیی بر کش
ماع روایات، اج -تر، ابتدا دلیل مشهور فقها منظور تبیین نظر صحیح

 گیرد:مورد بررسی و ارزیابی قرار می -و شهرت در ذیل 

 روایات
عَلِیُّ بْنُ ِإبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیِه عَنِ ابْنِ َأبِی عُمَیْرٍ عَْن »صحیحه حلبی: الف( 

حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
 کِنَانِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِیإِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بِْن الْفُضَیِْل عَْن أَبِی الصَّبَّاحِ الْ

قَاال سَأَلْنَاهُ عَنْ رَُجلٍ ضََربَ رَجُلًا ِبعَصاً فَلَمْ یُقْلِعْ عَنْهُ َحتَّى )ع (عَبْدِ اللَّهِ 
نَعَمْ ... : حلبی و فرد دیگری  :مَاتَ أَیُدْفَعُ إِلَى وَلِیِّ الْمَقْتُولِ فَیَقْتُلَهُ قَالَ

شخصی را با عصا مورد ضرب قرار در مورد مردی سؤال پرسیدند که 
داده و دست از زدن نکشیده تا مرگ او فرا رسیده است آیا اولیاء 
مقتول حق قصاص و کشتن آن مرد را دارند؟ امام علیه السّالم پاسخ 

 «. …داد آری
اند که به استناد روایت مذکور، مشهور فقهای متأخر بر این عقیده
دن شود؛ زیرا زعمد محسوب می فعل غالباً کشنده یکی از ضوابط قتل

 شودبا عصا به نحوی که در روایت ذکر شده غالباً موجب مرگ می
(4). 

در پاسخ باید گفت صرف نظر از اینکه روایت مذکور توسط دو 
راوی با دو سند ذکر شده است، سند اول چون از حلبی است، صحیح 

الصباح شود و تردیدی در آن نیست، اما سند دوم از ابی محسوب می
کنانی است که مشترک بین دو نفر است که حکم به وثوق یک 
نفر از آنها شده است، ولی دیگری توثیق نشده است و این امر موجب 
ضعف سند گردیده است. از حیث داللت نیز قابل خدشه است؛ زیرا 

صرفًا  باشد بلکهی قتل عمد نمیدر مقام بیان تعریف و تبیین ضابطه
فلم »ی در جمله« حتی»کند، لفظ ل عمد را بیان مییکی از مصادیق قت

ز توان اغایت فعل است نه غایت فاعل، پس نمی« یقلع عنه حتی مات
آن استنباط نمود که فعل غالباً کشنده در حالی که مرتکب قصد قتل 

شود، زیرا در روایت ندارد از جمله ضوابط قتل عمد محسوب می
به و با چه کیفیّتی موجب مشخص نشده، زدن با عصا، با چند ضر

به عنوان قیدی برای قاتل « حتی»مرگ شده است؛ از این گذشته اگر 
 «زدن با عصا تا شخص بمیرد»نیز در نظر گرفته شود، باید گفت 

رود نه اینکه غالبًا کشنده محسوب بطور قطع کشنده به شمار می
ز یشود، عالوه بر اینکه در روایت مذکور نوع مجازات چنین قتلی ن

 .(5) تبیین نشده است؛ لذا قدرت اثبات ادعای مشهور را ندارد
عَلِیُّ بْنُ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَْن »صحیحه ابی عباس و زاره: ب( 

 هُقَالَ: إِنَّ الْعَمْدَ أَنْ یَتَعَمَّدَهُ فَیَقْتُلَ( ع)وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَبِی الْعَبَّاسِ
بِمَا یَقْتُُل ِمثْلُهُ وَ الْخَطََأ أَنْ َیتَعَمَّدَ وَ لَا یُرِیدَ قَتْلَهُ یَقْتُلُُه بِمَا لَا یَقُْتلُ مِثْلُُه 

عمد آن است  :وَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ أَنْ یَتَعَمَّدَ شَیْئاً آخَرَ فَیُصِیبَهُ 
ی که به مثل آن علیه را قصد کرده باشد و با چیزکه جانی، مجنی

کشد او را بکشد و خطای محض آن است که فردی یا چیزی را می
 (.2« )ا به فرد دیگری اصابت کندقصد کند امّ

ی دوم قتل عمد روایت مذکور که مشهور فقها جهت اثبات ضابطه
اند نیز قابل خدشه است؛ زیرا از روایت زراره و به آن استناد نموده

آورد که فعل جانی باید معرضّیت برای توان بدست ابی العباس می
قتل را دارا باشد همچنین جانی باید به این معرضیت آگاه باشد؛ زیرا 

« مثلهماالیقتل ب»در تبیین قتل عمد و عبارت « مایقتل بمثله»عبارت 
در تفسیر قتل غیر عمد، بیانگر لزوم معرضیت در قتل عمد و عدم 

ه و التفات عرف نیز توجّ باشدلزوم معرضیّت در قتل غیر عمدی می
 داند.جانی را به معرضیت در قتل عمد الزم می
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  و همکاران                 آباد لیخل یکالنترعباس   165

 1399زمستان ،  5دوره   پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ، َعنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ؛ »ج(  روایت ابن عباس: 
، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیى

، عَنْ َأبِی اْلعَبَّاسِ: عَنْ َأبِی عَبِْد اللَّهِ عَلَیِْه الْمِیثَمِیِّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ
ذَا ه». قَالَ: مِثْلُهُ ءِ الَّذِی لَایَْقتُلُالسَّلَامُ، قَالَ: قُلْتُ لَُه أَرْمِی الرَُّجلَ بِالشَّیْ

بِهَا، ُقلْتُ: أَْرمِی بِهَا الشَّاةَ، فَأَصَاَبْت  مىُثمَّ َأخَذَ حَصَاةً صَِغیرَةً، فَرَ«. خَطَأٌ
 ءِ هذَا الْخَطَأُ الَّذِی لَاشَکَّ فِیهِ، وَ الْعَمْدُ الَّذِی یَضْرِبُ بِالشَّیْ»رَجُلًا. قَالَ: 

الم عرض ابن عباس گویند به امام صادق علیه السّ :الَّذِی یُقَْتُل بِمِثْلِه
 شوم، امامشد باعث مرگ فردی میککردم با چیزی که مثل آن نمی

فرمود: این خطا است. آنگاه سنگریزه کوچکی را برداشتم و پرتاب 
کنم امّا به انسان نمودم و گفتم آن را به سمت گوسفند پرت می

خورد، امام فرمود: این خطایی است که در آن هیچ تریدی نیست می
ت فردی و فرمود عمد آن است که با چیزی که مانند آن کشنده اس

 (.6« )را بزنی
تواند ادعای مشهور متأخرین را ثابت کند؛ زیرا این روایت نیز نمی

که توسط ابن عباس نقل شده است با صدر  1اوالً ذیل این روایت
قبلی که توسط زراره و ابن عباس بیان شده است، یکسان  2حدیث

ابن عباس که شیخ صدوق آن را نقل نموده  3است. ثانیاً با روایت دیگر
لفظ آهن یا مانند آن « الذی یقتل بمثله»است، در صورتی که بجای 
باشد. حال آنکه دور از ذهن است ابن قرار داده شود، یکسان می

الم معنای عمد را سؤال کرده عباس سه مرتبه از امام صادق علیه السّ 
های متفاوت آن را تبیین خباشد و از آن بعیدتر اینکه امام در پاس

نموده باشد. لذا با در نظر گرفتن مجموع سه روایت، باید گفت 
مقصود امام از قتل عمد آن است که فردی با قصد قتل و قصد فعلی 

 (.7غالباً کشنده شخصی را به قتل برساند )
روایات مورد استناد مشهور آید: اوالً از مجموعه روایات بدست می

ی قتل عمد نیست بلکه درصدد بیان این یان ضابطهفقها در مقام ب
است که مطابق فهم عرفی جهت تحقق قتل عمد باید مرتکب آگاه 
و ملتف باشد، پس اگر فردی بدون اینکه قصد قتل داشته باشد با فعلی 

ق توان به طور مطلکه غالباً کشنده است، باعث مرگ فردی شود نمی
ارات و قرائن بررسی شود و در آن قتل را عمدی دانست بلکه باید ام

صورتی که از امارات و قرائن این نتیجه حاصل شود که مرتکب 
وان تشود، میآگاه بوده فعلی که قصد نموده است منتهی به مرگ می

آن را از مصادیق قتل عمد به حساب آورد لکن اگر امارات و قرائن 
راده، ا حاکی از آن باشد که مرتکب به علت عصبانیّت مفرط، تزلزل

ی عمل خود علم نداشته، به نتیجه سوء مزاج حاد هیجانات آنی و
 (.8عمد محسوب کردن چنین قتلی مشکل است )

یا أَیُّهَا الَّذینَ آَمُنوا کُتِبَ عَلَیْکُُم الْقِصاصُ فِی »ی ثانیًا به استناد آیه 
هُ مِنْ أَخیِه فَمَنْ عُفِیَ لَ بِالْأُنْثى ثىالْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْ  الْقَتْلى

ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِْحسانٍ ذلِکَ تَخْفیفٌ مِنْ رَبِّکُْم شَیْ
بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلیٌم: اى افرادى که ایمان  وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى

گان، بر شما نوشته شده است: اید! حکم قصاص در مورد کشتآورده
_________________________________ 

 العمد الذی یضرب بالشیء الذی یقتل بمثله. 1
 ان العمد ان یتعمد فیقتله بما یقتل بمثله. 2

وَ رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْمَِلکِ عَْنهُ )ع ( أَنَّهُ قَالَ: إِذَا َضرَبَ الرَّجُلُ بِالْحَدِیدَةِ »3

یهِ الدِّیَةُ وَ اْلکَفَّارَةُ أَ هُوَ الرَّجُلُ یَضْرِبُ فَذَلِکَ الْعَمْدُ قَالَ وَ سَأَلُْتهُ عَنِ الْخَطَإِ الَِّذی فِ

آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن، پس اگر 
کسى از سوى برادر )دینى( خود، چیزى به او بخشیده شود، )و حکم 
قصاص او، تبدیل به خونبها گردد،( باید از راه پسندیده پیروى کند. 

نظر بگیرد.( و او )و صاحب خون، حال پرداخت کننده دیه را در 
[ نیز، به نیکى دیه را )به ولى مقتول( بپردازد؛ )و در آن، ]قاتل

مسامحه نکند.( این، تخفیف و رحمتى است از ناحیه پروردگار شما! 
« و کسى که بعد از آن، تجاوز کند، عذاب دردناکى خواهد داشت

 (. اگرچه لفظ قتل مذکور در آیه معنای عام دارد و شامل178)بقره/ 
شود لکن آیه هر سه نوع قتل عمد، شبه عمد و خطای محض می

(. پس هرگاه در عمدی بودن قتلی که 9منصرف به قتل عمد است )
توان به استناد اطالق و عموم مستوجب قصاص است، شک شود نمی

آیه حکم به قصاص مرتکب نمود؛ زیرا سیاق آیه و انصراف آن مانع 
سک به آن، در موارد مشکوک از استقرار اطالق و شمولیّت و تم

 (.5ای، درس خارج فقه، صشود )خامنهمی
ده گویند: قتل با فعل غالباً کشنثالثاً فاضل هندی و آیت اهلل خوئی می

طور مطلق از مصادیق قتل عمد است ولو جانی قصد قتل نداشته هب
باشد؛ زیرا زمانی که جانی علم دارد، سببی را که قصد نموده موجب 

صد زیرا ق ؛طور تبعی قصد نموده استود، در واقع قتل را بهشقتل می
که چنین استداللی قابل (. حال آن10سبب همان قصد مسبب است )

 خدشه است؛ زیرا بطور مطلق، قصد سبب، مستلزم قصد مسبب نیست
ا قصد سبب ر فردی کهتوان گفت نمیطور مطلق به عبارت دیگر به

تبعیت در خصوص چرا که کرده، مسبب را نیز قصد نموده است. 
شود که مرتکب، مسبب را موضوع مورد بحث زمانی محقق می

اصالتاً قصد نموده باشد و سبب را از باب مقدمه به صورت تبعی 
 (.11)قصد نماید 

رسد بتوان گفت افرادی که بخاطر سوءمزاج بر این اساس به نظر می
شرایط و موقعّیت وقوع جرم، رفتار، کنش  اختالالت ژنتیکیحاد، 

علیه دچار عصبانیّت مفرط و تزلزل اراده های مجنیو واکنش
از  ناشیو که قتل از قبل برنامه ریزی نشده اند، نظر به اینگردیده

که فعل ارتکابی هیجانات شدید و زودگذر است و جانی به این
باشد، چنین قتلی، آگاه نمیممکن است، موجب مرگ دیگری شود 

 باشد.عمدِ موجب قصاص نمی
های هیجانی که به علل مختلف به عبارت دیگر باید نسبت به قتل

همچون سوءمزاج حاد، تزلزل اراده، اختالالت ژنتیکی و ...  مرتکب 
کنترل خود را از دست داده و بدون توجّه به نتیجه عمل ارتکابی 

را به قتل رسانده است، نگاهی نو  خود با فعل نوعاً کشنده فردی
 داشت و برای مرتکب مجازاتی غیر از قصاص در نظر گرفت.

 
 شهرت و اجماع

ی قتل عمد را قصد قتل یا قصد که ضابطهصاحب ریاض بعد از این
اند دکند، آن را مطابق نظر مشهور فقها میفعل غالباً کشنده عنوان می

الرَّجُلَ فَلَا َیتَعَمَّدُ قَْتلَهُ قَالَ نَعَمْ قُْلتُ فَإِذَا رَمَى شَیْئاً فَأَصَابَ رَجُلًا قَالَ ذَِلکَ الْخَطَأُ 

 (.105،  ص4ج ق،1413)ابن بابویه، « الَّذِی لَا یَُشکُّ فِیهِ وَ َعلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَ دِیَة
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 166   ...و اتیبر آ هیامزاج با تک هیقصاص بر پا یواکاو  
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ترین اجماع از ابن زهره، مهم(. صاحب جواهر نیز بعد از نقل 12)
دلیل فقها در طرح ضابطه قتل عمد را شهرت و اجماع ذکر نموده 

 .است
در پاسخ باید گفت: اوالً برداشت صاحب جواهر از کالم ابن زهره، 

رسد از دیدگاه ابن زهره ضابطه محل اشکال است؛ زیرا به نظر می
غالبًا  اشی از فعلاست چرا که قتل ن« قصد قتل داشتن»قتل عمد، صرفاً 

کشنده را به عنوان قتل عمد ذکر ننموده است. شیخ صدوق نیز فقط 
 مقصد قتل را به عنوان ضابطه قتل عمد ذکر نموده است و ضابطه دوّ

 .را عنوان ننموده است
 ی دوّم قتل عمدکه بین قدماء در خصوص ضابطهپس با توجّه به این

تأخرین محقق شده است، شهرتی وجود ندارد و شهرت ادعایی بین م
پذیرش ضابطه دوّم قتل عمد به استناد شهرت خالی از ایراد نیست؛ 

( فقها متعرض 13گونه که بیان شد تا قبل از شیخ طوسی )زیرا همان
اند؛ چرا که از ظاهر عبارت ابن ادریس بدست ای نشدهچنین ضابطه

د که برای تحقق قتل عمد هر دو ضابطه همزمان با هم باید وجو
که قتل واقع شده عمد محسوب شود نه داشته باشد، یعنی برای این

تنها باید جانی قصد قتل داشته باشد بلکه باید قتل را با فعلی که غالبًا 
کشنده است، مرتکب شده باشد و همچنین از ظاهر کالم محقق 

شود که مالک عمد از نظر ایشان قصد قتل حلی چنین استنباط می
منظر ایشان در مواردی که مرتکب قصد قتل ندارد  داشتن است لذا از

ولی با فعلی که غالباً کشنده است، باعث مرگ فردی شود، آن عمل 
توان گفت ظاهر کالم شیح طوسی باشد حتّی میموجب قصاص نمی
( و مبسوط متفاوت با کالم ایشان در کتاب 14در کتاب خالف )

 .تی اظهار شده مشهور متاخرین اسنهایه و ضابطه
با توجّه به مطالب بیان شده باید گفت در مسأله مطروحه نه تنها 

که در بین ت ایناجماع وجود ندارد بلکه شهرت مورد ادعا نیز به علّ
قدما محقق نشده است، قابل خدشه است. از این گذشته با توّجه به 
مدرکی بودن اجماع یا شهرت بر فرض که چنین  اجماع یا شهرتی 

 باشد.به عنوان دلیل قابل استناد نمیمحقق شده باشد 
 

 ضوابط قتل عمد در متون حقوقی
توان مطابق اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نمی

انگاری و فردی را مجازات نمود مگر عمل ارتکابی او جرم
کیفرگذاری شده باشد. قصاص از جمله مجازاتی است که مقنّن به 

ینی بشپیتبعیت از دستور شارع مقدس و به تقاص عمل جانی آن را 
ی قصاص را تضییق نمود و از نموده است و با قرار دادن اصولی دامنه

 هرگونه تجاوز و تخطی منع کرده است.
لین ضابطه را ات اسالمی اوّقانون مجاز 290ی قانونگذار در ماده

 .کندمین ضابطه را انجام عملی نوعاً کشنده ذکر میقصد قتل و دوّ

مقصود از فعل نوعاً کشنده این است که عمل باید قابلیت سلب حیات 
-را نسبت به نوع بشر داشته باشد. در علم پزشکی اعمال زیادی می

نا و ر اساس مبتواند خصوصیت نوعاً کشنده بودن را دارا باشند ولی ب
 وند:شموازین پزشکی مواضع حساس بدن انسان به دو دسته تقسیم می

های حیانی باشند که عروق و ارگان(  دسته اول موضع حساسی می1
بدن در آن قرار دارند مانند: قلب، مغز، عروق اصلی و مهم و ریه که 

شود و قاعدتاً آسیب شدید به آن مواضع نوعاً کشنده محسوب می

(. 8باشد )ود از تعبیر نوعًا کشنده، آسیب به همین مواضع میمقص
 عالوه بر این، عرف عام نیز گویای همین مطلب است.

البته در خصوص شریان رانی بین عرف عام و عرف پزشکی اختالف 
ای که عرف عام، شریان رانی را جزء گونههعقیده وجود دارد؛ ب

پزشکی شریان رانی  که عرف خاصداند، حال آنمواضع حساس نمی
کند؛ زیرا  اگر آسیب جدی را جزء مواضع حساس بدن محسوب می

باشد. بر این مبنا و شدید به آن محل وارد شود، نوعاً کشنده می
قانون مجازات  290ی قانونگذار در قسمت دوم تبصره یک ماده

نماید در صورتی که جنایت به مقرر می 1392اسالمی مصوب 
حل آسیب، واقع شده باشد و حساسیّت زیاد ی حساسیت مواسطه

موضع آسیب نیز غالبًا شناخته شده نباشد، الزم است علم و آگاهی 
مرتکب احراز شود و در صورت عدم احراز، جنایت غیر عمدی 

 شود.محسوب می
ی مِ مواضع حساس و شوک آور بدن انسان، شبکهی دوّ( دسته2

تیک است که در افراد ی اعصاب سمپاتیک و پاراسماتشکیل دهنده
نها از قبیل سن، جنسیّت، ت مختلف بودن شرایط آمختلف به علّ

های های بیولوژیکی و آناتومیک بدن و همچنین ویژگیمشخّصه
 ی سمپاتیکروحی متفاوت است. بدین شکل که برخی دارای غلبه

باشد. بر این اساس واکنش ی پاراسمپاتیک میو برخی دارای غلبه
-حریکات و هیجانات خارجی متفاوت است؛ زیرا شوکها به تآن

شود و به های روانی ناگهانی موجب تحریک پاراسماتیک می
کنند، ممکن است موجب ای که در قلب ایجاد میی وقفهواسطه

گردند. در مقابل عواملی همچون ترس و وحشت ناگهانی توقف قلب 
 مپاتیکی سبه خصوص اگر همراه درد باشد موجب تحریک شبکه

شوند و در نهایت باعث افزایش فشارخون و ضربان قلب و آدرنال می
گردند که در صورتی که شدید و پی در پی باشد، منجر به می

 (.12شوند )انقباضات سریع عضله قلبی و از کار افتادن قلب می
ا هبه علّت متفاوت بودن واکنش بدن افراد نسبت به این قبیل کنش

ملی را نوعاً کشنده به شمار آورد مگر اینکه علم توان عاست که نمی
علیه و همچنین و آگاهی مرتکب به وضعیت و شرایط ویژه مجنی

علم و آگاهی مرتکب به کشنده بودن عمل ثابت شود؛ لذا مطابق بند 
باید گفت اگر مرتکب قصد جنایت واقع شده یا  290ی پ ماده

اده است نسبت به نوع نظایر آن را نداشته باشد و کاری که انجام د
یری، ت بیماری، پعلیه به علّها کشنده نباشد، اما نسبت به مجنیانسان

های بیولوژیکی یا به دلیل وضعیت خاص زمانی یا صغرسن، مشخّصه
شود، در صورتی عمدی مکانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظایر آن 

ط ایعلیه یا شرشود که جانی به وضعیت نامتعارف مجنیمحسوب می
 خاص مکانی یا زمانی آگاه باشد.

بر این اساس باید گفت مطابق موازین پزشکی هر عملی به ظاهر 
توان نوعاً کشنده به حساب آورد؛ زیرا کشنده بودن کشنده را نمی

عمل به موارد متعددی از قبیل سن، جنسیت، شرایط جسمانی و روانی 
درمانی و اوضاع علیه در دسترس بودن مراکز بهداشتی جانی و مجنی

 (.15و احوال حاکم بستگی دارد )
لکن در خصوص ضوابط قتل عمد، بین حقوقدانان اختالف نظر وجود 

دارند اگر چه قانونگذار وجود ای از حقوقدانان اظهار میدارد. عده
داند لکن این بدان معنا قصد صریح را در بندهای ب و ج الزم نمی
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ند بلکه در واقع قصد فعل نوعاً نیست که قتل فاقد قصد را عمد بدا
کشنده را همان قصد قتل دانسته است؛ پس باید گفت مقصود مقنن 

هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر »از  290ی در بند ب ماده
 باشد وقصد صریح، ذاتی و ابتدائی جنایت می« آن را نداشته باشد

ر پس اگ  داللت بر عدم لزوم قصد جنایت به طور کلی و مطلق ندارد
فعل نوعاً کشنده بواسطه آلت قتاله باشد ولو جانی قصد قتل هم 

 (.16رود )نداشته باشد، قتل واقع شده عمدی به شمار می
اند که فعل نوعاً کشنده بدون برخی دیگر از حقوقدانان بر این عقیده

توان از ضوابط قتل عمد اینکه جانی قصد قتل داشته باشد را نمی
قصد نتیجه محرز نیست و کشنده بودن فعل یا قتاله زیرا  برشمرد؛

تواند جایگزین قصد نتیجه شود چرا که  عمد زمانی بودن آلت نمی
شود که قصد فعل و نتیجه هر دو وجود داشته باشد؛ لذا محقق می

تواند اراده به موجودیت چیزی نماید که وجود ندارد؛ قانونگذار نمی
ند تواب رکن قانونی است پس نمیزیرا اختیار قانونگذار در چارچو

هایی (. قتل11کسی را قاصد امری بداند که آن را قصد ننموده است )
شود چون در آنها مرتکب قصد بیان می 290که در بند ب و ج ماده 

  .قتل ندارد، قتل واقع شده را باید در حکم عمد به حساب آورد
ی است ترکیب برخی بر این نظرند که  فعل نوعاً کشنده یک اصطالح

یعنی در ساختار آن، اموری همانند عمل مرتکب، آلت، وضعیت 
دیده از جهات مختلف همچون، سالمتی، عاقل بودن، بزهکار و بزه

بلوغ، توانایی و ... دخیل است. پس نباید عمل جانی را بدون در نظر 
(. بطور مثال 9گرفتن شرایط معقول و محل آسیب، کشنده دانست )

علیه شلیک کند تا بتواند او را را د تیر به پای مجنیفردی قصد دار
کند و موجب مرگ او متوقف نماید ولی تیر به قلب او اصابت می

که مرتکب قصد فعل نوعاً کشنده را نداشته ه به اینشود. با توجّمی
توان قتل را عمدی است و صرفاً قصد فعل را داشته است، نمی

تن قتل الزم است، مرتکب محسوب کرد؛ زیرا برای عمدی دانس
 (.8نسبت به عمل واقع شده عامد باشد )

 «نوعاً کشنده بودن فعل»گونه که برای تشخیص رسد همانبه نظر می
تواند بدون استعالم نیاز به اظهار نظر کارشناس است و دادگاه نمی

از کارشناس صرفاً به این جهت که عرف، فعل ارتکابی را کشنده 
شده را عمدی محسوب نماید، برای کشف عنصر  داند، قتل واقعمی

روانی نیز باید قرائن و امارات را بررسی نماید؛ زیرا اگر چه پزشک 
ا احراز رکن قانونی مرجع صالح جهت تشخیص عنصر مادی است امّ

روانی این جرم، با مراجع قضایی است که الزم است با در نظر گرفتن 
رایط بیولوژیکی جانی، عرف عام، اوضاع و احوال وقوع جرم و ش

آن را مشخص نمایند. به عبارت دیگر عمد دانستن قتل عالوه بر فعل 
ارتکابی و شرایط مقتول، به شرایط قاتل و شرایط وقوع جرم نیز 

شویم که بستگی دارد. زیرا بعضی اوقات با مواردی روبرو می
 یمرتکب قصد کاری را دارد که نوعاً کشنده نیست لکن بواسطه

شود. ی فعل و انفعاالت عمل ارتکابی موجب مرگ مییک سر
شود که فردی در حالت اهمیت موضوع در جایی آشکار می

عصبانیت شدید بدون قصد قتل ولی با فعل غالباً کشنده به واسطه 
دهد، قدرت کنترل خود را هایی که بین او و مقتول رخ میکشمکش

 از دست داده و مرتکب قتل شود.

 قصاص مادون نفس
هایی است که گونه که قبالً بیان شد قصاص از جمله مجازاتهمان

طور هس موارد بکارگیری آن و چگونگی اجرا آن را بشارع مقدّ
واضح و کامل تبیین نموده و صرفًا جنایات عمدی را موجب قصاص 
دانسته است و بر رعایت نمودن برخی شرایط تأکید ورزیده است. 

شود که جنایت نسبت به تر میپیچیدهاین شرایط زمانی دشوارتر و 
عضو واقع شده باشد و قصد اجرای قصاص عضو وجود داشته باشد؛ 
چرا که در قصاص مادون نفس افزون بر شرایط عمومی قصاص، 
وجود شرایط دیگری به عنوان شرایط اختصاصی الزم است که از 
جمله آنها مماثلت و ایمن بودن جانی از ضرر است. حال سؤالی که 

شود این است که آیا اگر جانی دچار در این خصوص مطرح می
حاد و ... باشد  جهای خاص، اختالالت ژنتیکی، سوء مزابیماری

های بیولوژیکی و بیمارهای شود؟ یا اینکه مشخّصهقصاص اجرا می
شوند؟ به منظور تنویر بحث متون فقهی خاص مانع اجرای قصاص می

 گیرد.ار میو حقوقی مورد بررسی و تحلیل قر
 

 ضوابط جنایت مادون نفس در متون فقهی
از منظر فقها مبنای قصاص عضو، رعایت برابری بین جنایت و کیفر 

اند در مواردی که بیم تغریر به جان یا عضو باشد؛ لذا بر این عقیدهمی
علیه وجود داشته باشد باید در نوع یا میزان مجازات دیگر مجنی

 تجدیدنظر نمود. 
 

 متعین جنایات
شود که امکان قصاص به میزان جنایت به جنایتی متعین اطالق می

وجود داشته باشد بدون اینکه اجرای قصاص موجب تلف جان یا 
علیه روی گردد. در این مورد از نظر فقها مجنیهعضو جانی یا زیاد

( چون جانی مرتکب 17حق دارد به میزان جنایت قصاص نماید )
ی آن قصاص است و تنها در صورت لیهوّجرمی شده که مجازات ا

باید از قصاص صرف نظر نمود و در  طور یقینی،هفقدان شرایط ب
-گونههصه بیولوژیکی جانی بدیه دریافت کرد. پس اگر مشخّ  ،مقابل

ای است که اجرای قصاص به میزان جنایت، خطری برای جانی 
ص وع قصاشود؛ زیرا موضنداشته باشد، بدیهی است قصاص باید اجرا 

موجود است پس دلیلی برای عدم اجرا یا تبدیل نمودن آن به دیه 
 وجود ندارد.

 ی زیر استناد نمود:هتوان به ادلّجهت اثبات ادعا می
 الف(  اقتضای قاعدة اولیّه

ی اجتهادی از ی اولیّه یعنی اطالقات و عمومات ادلهمقتضای قاعده
سوره مائده و   45ی سوره بقره، آیه 194و  179، 178جمله آیات 

علیه در امور نحل عدم اشتراط مماثلت جانی و مجنی 126ی آیه
فَاعْتَدُوا » س از زیرا از طرفی ظاهر سخن شارع مقدّ باشد؛مذکور می

[ کنید، متناسب با ]نوععَلَیْکُْم: اگر مجازات مى عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى
َو إِْن عاقَبْتُْم فَعاقِبُوا » و « داست، مجازات کنی تعدى که به شما شده

پس هر که بر شما تجاوز کند، به اقتضاى تجاوزش،   :بِمِثْلِ ما عُوقِبُْتمْ 
این است که باید در اصل اعتداء و عقاب به « مقابله به مثل کنید

نحوی که عنوان قصاص صدق کند، مماثلت وجود داشته باشد؛ زیرا 
است که اعنداء و تجاوز نباید  در واقع آیه درصدد بیان این مطلب
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 168   ...و اتیبر آ هیامزاج با تک هیقصاص بر پا یواکاو  
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بدون پاسخ و واکنش باشد بلکه باید در مقابل اعتداء صورت گرفته 
جزا و عقوبت لحاظ شود و از آیات مذکور شرط مماثلت در کیفیت 

(  و از طرفی دیگر برای شرط بودن 18، 17، 16شود )استنباط نمی
باشد، د میمماثلت در امور مذکور نیاز به دلیل معتبر و مؤونه زائ

حال که چنین دلیلی وجود ندارد. در نتیجه باید گفت امور مذکور 
 .صالحیت مانعیت در اجرای قصاص عضو را ندارد

 ب(  اقتضای ادلة فقاهتی

ی فقاهتی و اصل عملی نیز باید چنین گفت اصل، در خصوص ادلّه
علیه در امور مذکور جهت عدم اشتراط مماثلت جانی و مجنی

عضو است؛ زیرا شک در شرط بودن امور مذکور به اجرای قصاص 
گردد تا بتوان به اصل استصحاب استناد شک در جواز قصاص برنمی

باشد نمود بلکه این شک در حقیقت شک در شرطیت امر زائد می
گونه که متقن است در این حالت اصل، عدم اشتراط است و همان

ر واقع شک به عبارت واضح تر منشأ شک در عدم جواز قصاص، د
ه به تقدم اصل سببی بر اصل باشد و با توجّدر اشتراط مماثلت می

-مسببی، مجرا و موضوعی برای شک در عدم جواز قصاص باقی نمی

 ماند.
 ج( تخصیص اکثر

علیه در امور مذکور هنگام لزوم شرط مماثلت بین جانی و مجنی
شود  و در علم اصول ثابت قصاص عضو، موجب تخصیص اکثر می

 (.15باشد )گردیده است تخصیص اکثر امر مستجهن و غیرعقالیی می
 

 د(  تام نبودن روایات استنادی

 ، جهت اثبات ایناندبه آن استناد نموده تمام روایاتی که مشهور فقها
شود، اوالً به طور مطلق که عضو سالم در مقابل عضو فلج قصاص نمی

موجب انصراف روایات اند و این امر میزان دیه را مشخص نکرده
شود. ثانیاً بر فرض صحت روایات از حیث به جنایات غیرعمدی می

سند و داللت، تنها موجب تقیید عموم و اطالق آیات قصاص به عدم 
شود؛ لذا در صورتی که بین قصاص عضو سالم در مقابل عضو فلج می

ها تفاوت وجود داشته باشد، به علیه در سایر ویژگیجانی و مجنی
شود ه قصاص خارج نمیت فقدان دلیل معتبر از شمول عموم ادلّلّع
 شود:( جهت اثبات ادعا به یک روایت اشاره می10)

مُحَمَّدُ بْنُ َیحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ » روایت سلیمان بن خالد: 
فِی رَجٍُل قَطََع یََد  ابْنِ مَحْبُوٍب عَنْ حَمَّادِ بْنِ ِزیَادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ 

شَلَّاءَ قَالَ عَلَیْهِ ثُلُثُ الدِّیَةِ: سلیمان گوید از امام صادق علیه  رَجُلٍ
السالم در مورد شخصی که دست فردی را که فلج بود قطع نمود 

 (.11ی او است )سؤال کردم، امام فرمود: ثلت دیه بر عهده
 

 جنایات غیر متعین
باشد که امکان متعین، آن دسته جنایاتی میمقصود از جنایت غیر 

(؛ زیرا به علل مختلف از 11)قصاص به میزان جنایت وجود ندارد 
ها و نوع جنایت احتمال دارد به جمله مشکالت ژنتیکی و بیماری

نفس یا عضو دیگر جانی تعرض شود یا جانی را متحمل ضرر نماید. 
کی مجرمین، های بیولوژیه به متفاوت بودن مشخّصهبا توجّ

چگونگی اجرا یا عدم اجرای قصاص جنایات غیرمتعین، در دو حالت 
 شود .مجزا بررسی می

حالت اول: در بعضی از اقسام جنایات غیرمتعین، امکان اجرای 
تر وجود دارد؛ زیرا اجرای قصاص در ی پایینقصاص در مرحله

اجرای  دهد، مانندتر جانی را در معرض تلف قرار نمیی پایینمرتبه
قصاص به صورت جنایت حارصه، نسبت به فردی که دچار بیماری 

 هموفیلی است و مرتکب جنایت باضعه شده است. 
شود این است که در موارد هم اکنون سؤالی که به ذهن متبادر می

مود تر اجرا نتوان قصاص را در مرتبه پایینمذکور از نظر فقها آیا می
 یا خیر؟ 

ن فقها اختالف نظر وجود دارد، برخی بر این در پاسخ باید گفت بی
ی از قصاص صرف نظر نمود و فقط دیه اند که باید به طور کلّعقیده

گونه (؛ زیرا در قصاص مماثلت شرط است و در این10دریافت کرد )
موارد به علّت عدم تحقق مماثلت الزم است از قصاص صرف نظر 

 شود که بتوان درمینمود به عبارت دیگر در صورتی مماثلت محقق 
همان محلی که جنایت وارد شده است به میزان جنایت قصاص نمود؛ 

ت عدم تحقق مماثلت قصاص منتفی است لذا در موارد مذکور به علّ
(10.) 

صاحب ریاض از جمله فقهایی است که در جواز چنین قصاصی 
گونه بیان نموده است که اگر گفته شود امکان تردید دارد؛ زیرا این

صاص به میزان کمتر از جنایت در شجه وجود دارد، نظر درستی ق
است به شرط اینکه موجب ضرر نشود و مابه التفاوت دیه نیز 
پرداخت شود ولی ظاهر کالم فقها این است که صرفاً در این موارد 

ند که نصوص، این فتوا را تأیید میتوان به دیه حکم نمود و البتّ می
(9.) 

ز در این خصوص اظهار تردید نموده است؛ زیرا امام خمینی )ره( نی
لو لم یکن اال بالنقض الیبعد ثبوت االرش فی الزائد علی »فرماید می

تامل: بعید نیست در مواردی که امکان قصاص وجود ندارد قائل به 
 (.14« )شودمیزان کمتر از جنایت قصاص می

جنایات اند که در در مقابل گروهی دیگری از فقها بر این عقیده
تر وجود ی پایینغیرمتعین، اگر امکان اجرای قصاص در مرحله

ای که ضرری بیش از جنایت متوجه جانی نشود، گونهداشته باشد، به
(. آنها جهت اثبات ادعای 6باید به همان شکل قصاص را اجرا نمود )

 اند:ی زیر استناد نمودهخود به ادله
قصاص را به نحوی اجرا نمود  ی قصاص: اگر بتوانالف( عمومات ادلّه

که موجب ظلم و ستم به جانی نشود و حقوق او محفوظ بماند، به 
استناد عمومات آیات و روایات باب قصاص، چنین کاری بالاشکال 
است؛ زیرا شارع مقدّس از اجرای قصاص به میزان کمتر از جنایت 

اند ای که جان و عضو جانی ایمن از ضرر باشد، منع ننمودهبه گونه
لکن صرفاً از قصاص به میزان جنایت در صورتی که موجب تغریر 

ه که به ایناند. لذا با توجّبه جان یا عضو دیگر جانی شود منع نموده
ضمانت اجرایی که برای جنایات در نظر گرفته شده است، نباید 

 هنادیده گرفته شود، باید قائل به جواز چنین نوع قصاصی شد. البتّ
نسبت به مازاد حق دریافت أرش را دارد. به عبارت واضح علیه مجنی

علیه حق دارد از قصاص صرف نظر کند تر در چنین مواردی مجنی
تر رضایت دهد و ی پایینو دیه دریافت کند یا به قصاص در مرتبه
 (.8، 7نسبت به ما التفاوت أرش دریافت کند )
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 1399زمستان ،  5دوره   پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

است: قصاص ای نزدیکترین حالت مقابله به مثل ب(  قصاص مرحله
یعنی مقابله به مثل، حال اگر به علل مختلف از جمله خوف ضرر 

های بیولوژیکی، مقابله به مثل ممکن صهبه نفس یا عضو و مشخّ
نباشد به منظور رعایت عدالت و در نظر گرفتن حقوق جانی و 

که  ایعلیه باید تا مرحلهعلیه و جلوگیری از تضییع حق مجنیمجنی
مقابله به مثل است، قصاص اجرا نمود؛ زیرا  ترین حالتِ نزدیک

الناس است و به منظور تشفی خاطر بزه دیده تشریع قصاص حق
 (. 13گردیده است )

یکی از اهداف وضع قصاص عضو،  ج(  بازدارندگی و اصالح مجرم:
می یاصالح مجرم و بازداشتن او و دیگران از ارتکاب چنین جرا

در جنایات غیر متعین، در هیچ است. اگر بر این عقیده باشیم که 
صورتی نباید قصاص را اجرا نمود و جانی را صرفاً ملزم به پرداخت 
دیه نماییم، عالوه بر اینکه چنین کاری ممکن است بازدارندگی 

شود جانیان بالقوه نیز کامل نسبت به جانی نداشته باشد، موجب می
واقع نمایند  ایگونهبه منظور فرار از مجازات قصاص، جنایت را به

 که غیر مضبوط باشد و با چنین کاری قصاص را از خود نفی نمایند

(14 .) 
رسد با توجّه به اینکه شرط مماثلت در قصاص عضو به نظر می

ی تشریع مجازات قصاص، مطابق ( و فلسفه15) موضوعیت ندارد
آیات قرآن، تعدیل مجازات، جلوگیری از ظلم نسبت به جانی و 

ای نه باشد، باید گفت در قصاص مرحلهعلیه میحفظ حقوق مجنی
شود بلکه حقوق تنها زیاده روی، ظلم و ستمی به جانی وارد نمی

 شود.دیده نیز بهتر تأمین میبزه
حتّی اگر بر این نظر باشیم که شرط مماثلت در قصاص مادون نفس 
موضوعیت دارد، باید گفت این اصل در مواردی استثناء پذیر است 

ه به عمق در قصاص جنایات شجاح و عدم لزوم ه عدم توجّاز جمل
، 10، 9علیه و جانی در قصاص اعضا )رعایت مساحت دو عضو مجنی

11.) 
ی باید گفت در جنایات غیر متعین، اگر اجرای لذا به صورت کلّ

توان تر موجب ظلم به جانی نشود، میی پایینقصاص در مرحله
 د.رعایت شرط مماثلت را استثناء نمو

حالت دوم: در مواردی که به علت خوف تغریر، امکان اجرای 
قصاص وجود ندارد، به منظور جلوگیری از تلف جان یا عضو دیگر 
جانی، باید گفت جانی ملزم به پرداخت دیه یا أرش حسب مورد 

باشد. مانند اینکه فردی که دچار بیماری هموفیلی از نوع وخیم می
ع نماید، اگر از نظر پزشکی قانونی است، دست فردی را از آرنج قط

ان تواجرای قصاص باعث مرگ جانی یا تلف عضو دیگر او شود، نمی
 قصاص را اجرا نمود بلکه باید جانی را ملزم به پرداخت دیه نمود.

 
 ضوابط جنایت مادون نفس در متون حقوقی

قانون مجازات  390 ت از فقها در ماده اگر چه قانونگذار به تبعیّ
نی بیمماثلت را به عنوان یکی از شرایط قصاص عضو پیش 1اسالمی

مقرر نموده اگر مجرم بیمار باشد یا  439نموده است و در ماده 
_________________________________ 

اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنیٌ علیه می تواند با رضایت مرتکب 1

قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند آنکه در جراحت موضحه به متالحمه و 

ود، شای باشد که موجب خوف تغریر گونهشرایط زمانی و مکانی به
باید تا بهبودی یا رفع مانع، قصاص را به تأخیر انداخت؛ لذا اگر 

، قصاص اجرا شود، در صورت عمدی ه به شرایط مرتکببدون توجّ
شود و در صورت غیرعمدی بودن، بودن، مباشر یا مسبب قصاص می

مجری، مباشر یا مسبب ملزم به پرداخت دیه یا أرش حسب مورد 
در کنار جنایات مراتبی به جواز  390ی ی مادهباشد. لکن در ادامهمی

 ای حکم نموده است.قصاص مرحله
ی اخیرالذکر، رسد مطابق مادهی به نظرمیاگر چه با نگاه ابتدائ

ای را صرفاً در جنایات متعین پذیرفته است قانونگذار قصاص مرحله
رد ی تمثیلی داکه مصادیق ذکر شده در ماده جنبهه به اینولی با توجّ 

ای منحصر به جنایات مضبوط باید گفت جواز اجرای قصاص مرحله
 باشد.نمی

قانون مجازات اسالمی بطور  400ماده  از این گذشته قانونگذار در
داند؛ زیرا ای را مجاز میصریح در جنایات غیرمتعین، قصاص مرحله

در ماده مذکور چنین پیش بینی شده است اگر رعایت تساوی در 
ا قصاص به مقدار طول، عرض و عمق جنایت امکان پذیر نباشد امّ

د و قصاص نمای تواند به مقدار کمترعلیه میکمتر ممکن باشد، مجنی
أرش مابه التفاوت جنایت را دریافت کند و یا با رضایت جانی دیه 

ه اند، کدریافت نماید. همچنین بر خالف نظر فقها که بر این عقیده
ترین مرتبه به علیه حق قصاص نزدیکای مجنیدر قصاص مرحله

داند؛ زیرا قانونگذار تبدیل جنایت را دارد، چنین شرطی را الزم نمی
نایت موضحه از باب تمثیل به متالحمه را اجازه داده است، حال ج

 .باشدترین مرتبه به موضحه، سمحاق میآنکه نزدیک

 
 گیرینتیجه

 سقصاص یکی از کیفرهای بازدارنده الهی است که توسط شارع مقدّ
برای  دار شدن حیات اجتماعیاسالم به منظور جلوگیری از خدشه

جنایات عمدی به دو صورت قصاص نفس و قصاص مادون نفس 
 .استتشریع گردیده

مشهور فقها و قانونگذار عرفی، قصد قتل یا قصد فعل نوعًا کشنده را 
 کنند لکن با بررسی ادلّه استنباطبه عنوان ضوابط قتل عمد عنوان می

-بطهاطور مطلق ضتواند بهنمی« قصد فعل نوعا کشنده»آید بدست می

ی استنادی مشهور فقها توان اثبات ی قتل عمد باشد؛ زیرا اوالً ادله
 طورها را ندارد، ثانیاً در صورتی قصد فعل نوعا کشنده بهادعای آن

کند که مرتکب به معرضیت فعل خود ضمنی داللت بر قصد قتل می
آگاه باشد به عبارت دیگر در صورتی قصد سبب به منزله قصد 

 که فاعل به کشندگی فعل خود علم داشته باشد.باشد مسبب می
احراز رکن روانی جرم، با مراجع قضایی که بنابراین با توجّه به این

است الزم است با در نظر گرفتن عرف عام، اوضاع و احوال وقوع 
 مجازات قصاصشرایط بیولوژیکی جانی، سوء مزاج حاد و جرم و 

ر در کنارایط وقوع جرم شرایط قاتل و شیعنی به را مشخص نمایند. 
یت موضوع در . اهمّتوّجه نمایندنیز فعل ارتکابی و شرایط مقتول 

شود که فردی در حالت عصبانیت شدید بدون قصد جایی آشکار می

در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت 

 .یا مصالحه نماید
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 170   ...و اتیبر آ هیامزاج با تک هیقصاص بر پا یواکاو  
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و و هایی که بین اقتل ولی با فعل غالباً کشنده به واسطه کشمکش
 دهد، قدرت کنترل خود را از دست داده و مرتکب قتلمقتول رخ می

 .شود
در جنایات مادون نفس بدیهی است در صورتی که امکان اجرای 

 ی اولیه وقصاص به میزان جنایت وجود داشته باشد به استناد قاعده
شود، لکن در صورتی که به عللی اقتضای ادله فقاهتی قصاص اجرا می

از جمله اختالالت مزاجی و ژنتیکی و بیماری جانی، امکان اجرای 
جنایت وجود نداشته باشد لکن امکان اجرای  قصاص به میزان

قصاص به میزان کمتر از جنایت وجود داشته باشد به همان میزان 
علیه حق دارد نسبت به مابه التفاوت شود و مجنیقصاص اجرا می

ی باب قصاص، أرش دریافت نماید. زیرا عمومات و اطالقات ادلّه
که قصاص ه اینعلیه و توجّه باصالح مجرم و رعایت حّق مجنی

ترین حالت مقابله به مثل است چنین امری را اقتضا ای نزدیکمرتبه
دارد. در صورتی که به علّت خوف تغریر این امر نیز ممکن نباشد 

 جانی ملزم به پرداخت دیه است.
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