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نگرشی نو به معنای قصاص در قرآن


هادی غالمرضاراوی ،عبداهلل امیدیفرد

(تاریخ دریافت5931/20/02 :؛ تاریخ پذیرش)5931/24/20 :

چکیده
خداوند متعال در سوره بقره می فرماید :اى خردمندان ،شما را در قصاص كردن زندگى است .باشد كه پروا كنيد .دیدگاه مفسرران و فقارا
بر این است كه منظور از قصاص معنای مصطلح شرعی می باشد .دليل كسانی كه می گویند مراد معنای مصطلح شرعی است ایرن مری
باشد كه عمل قصاص عامل بازدارندگی دارد و باعث می شود كه كسانی كه قصد قتل دارند از كشتن انسان ها صرف نظر كننرد و دیگرر
این كه قصاص باعث آرامش روانی جامعه می باشد و این كه در قصاص فقط قاتل قصاص شود و عرب دوره جاهليت گاهی بخاطر قترل
یک انسان ،انساهای زیادی را می كشتند .اما دیدگاه ما بر این است كه قصاص در آیه باید برر معنرای لیروی مرل شرود؛ یعنری مر
قصاص امری ضروری برای يات جامعه می باشد و یک نحو مالزمه بين قصاص و يات برقرار است اگر بر معنای مصطلح مل شرود
در این صورت بایستی عمل قصاص واجب می بود در الی كه شارع بين عمل قصاص و عفو و گرفتن دیه آن ها مخير نموده است پس
معنای لیوی مراد است و دیگر این كه متعلق واجب تخييری یمی است كه با انجام هر یک از آن ها غرض شارع ترامين مری شرود و برا
عفو یا قصاص و یا گرفتن دیه غرض شارع تامين می باشد پس مراد معنای لیوی می باشد و منظور از قصراص در آیره شرریفه جرنس و
ماهيت قصاص می باشد و نه مصداق خارجی آن؛ پس باید مل بر معنای لیوی شود.

کلیدواژگان
تعقيب كردن ،يات ،قصاص.

 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
رایانامهhadyra94@gmail.com :

 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
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مقدمه
قصاص از قصص (بفتح ق ،ص) به معنای سر گذشت و تعقیب و نقل قصّه استت .اصتل قتصّ و
ََص اَءَ» ،ستر گذشتت را از ن
ََ اصئًًَََص اع َصش َ
صصصًَ:تَصتَصبَّص َعصُ َ
قصص بمعنى پى جوئى استت «قَص َََاثَص َصَََوَقَ ّ
صصً ََوَقَ َ
قصص و قصّه گویند که گوینده نرا تعقیب میكند و در دنبال نست( .قرشتی ،4141 ،ج ،6ص)44
یت اهلل مكارم شیرازی گوید" :قصاص" از ماده" قص" (بر وزن سد) به معنى جستجو و پىگیرى
از ثار چیزى است و هر امرى که پشت سر هم ید عرب ن را "قصه" مىگوید (مكارم شتیرازی،
صص ََأث َصََ:
صا
 ،4731ج ،4ص )601 :راغب گوید :ال َقص َ :پىگیرى اثر چیزى و پیروى کردن از ن .و قَ َ
اثر و نشانهاش را دنبال کردم( .راغب اصفهانی ،4731 ،ج ،7ص )491جرجتانی گویتد قصتاص در
لغت بمعنى مقاصه است یعنى گرفتن چیزى در بدل چیزى و در شرع قتتل نفتا استت در مقابتل
قتل نفا یا قطع عضوى در مقابل قطع عضوى و مناسبت میان معنى شرعى و لغتوى اتاهر استت
(حسینی جرجانی ،4101 ،ج ،1ص687 :و  .)681این معنای لغوی در قر ن کتریم در دو متورد بته
کار رفته است .یكی در قضیه کودکی حضرت موسی (علیته الستالم) کته وقتتی او را در ب نیتل
انداختند ،مادر به خواهرش گفت :قصیّه .یعنی :تتبعّی اثتره ،دنبتال او بترو .متورد دیگتر در داستتان
موسی و خضر (فارتدّا علی ثارهما قصصاً) یعنی از همان جا که مده بودند برگشتتند (قصصتاً) از
روی دنبال گیری اثر برای این که محل را پیدا کننتد .قصتاص در شتریعت عبتارت استت از :جمصًاا َ
املعتشیَعلیَغري َفیَنفسَُاوََشنَُمبثلَمصًَنیصیََصَُعلئصُ .البته این اعتداء در مال نیست بلكته در نفتا ،یتا
بدن او به قطع و یا جرح و یا ضرب است .مراد از غیر در اینجا انسان دیگر است و اعتداء به غیتر
انسان ،مشمول قصاص نیست مثال اگر پای حیوانی را قطع کند یا او را بته قتتل برستاند ،از حیت
حیوان بودن مجازاتی ندارد .اما از حی

مملوك بودن مجتازات متالی دارد ولتی مشتمول قصتاص

نیست این معنای شرعی قصاص است که معنای واضح و معروفی است( .درس خارج فقه یت اهلل
خامنه ای ،درس )38/6/19 ،1در تعریف اصطالحی دیگر قصاص مده هنگامی کته از اثتری ماننتد
همان اثر تبعیت شود بدون افراط و یا تفریط یعنی نفا به نفا مانند قتتل و یتا جترح بته جترح
(والجروح قصاص) (صادقی تهرانی ،4761 ،ج ،1ص (191و نیز گفته شده و مادة (ق ص ص) بته
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معنای پیروی از اثر مده است ،از ن حی

که ولی مقتول از اثر قاتل پیروی می کند بته ختا ر ن

که او را به خا ر عملش جریمه کند همانگونه که مجتروح از عمتل جتارح پیتروی متی کنتد کته
قصاص گفته می شود و از القصة و القصّاص گرفته شده ،زیرا از ن اثری که در خارج واقتع شتده
پیروی می کند همانگونه که قصه گو ثار و سرگذشت پیشینیان را پیگیری می کند .مراد از قصاص
شرعی گرفتن جانی به مثل ن جنایت می باشد (موسوی سبزواری ،4109 ،ج ،1ص (741در وجته
تسمیه ن به قصاص گفته شده و از نجا که" قصاص" قتلى است که پشت سر قتل دیگترى قترار
مىگیرد این واژه در مورد ن به کار رفته است( .مكارم شیرازی ،ج ،4731 ،4ص  )601قصاص بتر
عقوبت جانی به مثل ن جنایتی که کرده ا الق می شود و بر محاسبه مقدار دین که باید به ن دین
وفا کند ا الق می شود( .ابن عاشور ،بی تا ،ج ،1ص  )471در سوره بقتره متده « َوَلَك اصَْيَالاقصصً َ
َاْلَلابًبَلَ َعلَّك اَْتَصتصَّقون» اى خردمندان براى شما در قصاص زندگى هست تا از دمكشتى بته
َحئً ٌَايَأوِل ا
پرهیزید .قصاص به معنای انتقام نیست بلكه راهی برای حیات انسان می باشتد( .مكتارم شتیرازی،
 ،4114ج ،4ص )107حال سوالی که مطرح می شو این است (در یه و لكم فی القصاص حیتاه یتا
اولی اال لباب) یا منظور از قصاص معنای لغوی می باشد و یا معنای مصطلح شرعی؟ فقها بر ننتد
که مراد از قصاص ،قصاص به معنای مصطلح شرعی می باشد اما یک احتمال دیگر نیتز متی تتوان
داد و ن این است که مراد از از قصاص معنای لغوی ن می باشد به این معنا کته در صتورتی کته
حاکم شرع جنایت متهم را پی گیری و دنبال کند این باع

حیتات جامعته متی باشتد و ایتن کته

شخص باید بداند که در صورت ارتكاب جرم ،این گونه نیست که رها و زاد باشد بلكته همتواره
تحت تعقیب میباشد که بدین صورت نیز رامش روحی و روانی از مجرم سلب می شتود .حمتل
قصاص بر معنای لغوی در یه شریفه؛ دیدگاه جناب دکتر عبداهلل امیدی فرد می باشتد و متا بتر ن
شدیم که بر تبیین این نظر پرداخته و ن را مستدل کنیم.
معنای قصاص در آیه
ابتدائاً نظر فقها و مفسرین در این باره بیان می کنیم و سپا نظر خود را بیان می کنیم.
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دیدگاه فقها

یت اهلل جوادی ملی می فرمایند :یه 438و 439سوره بقره مورد بح

با این بیان اعالم میکند که

ترغیب به عفو مستلزم کوچک شمردن شأن قصاص نیست .افزون بر این با بیان ستبب و حكمتت
حكم ،تمکین و پذیرش مكلّف و انگیزه او به محافظت بر ن بیشتر میشود (محمد رشید ،بی تتا،
ج ،1ص ،(401به ویژه نكه حكم قصاص ،به ااهر با کمال رحمت خدای تعالی ناسازگار استت و
بندگان ضعیف را متألّم و زرده کرده) نیشتابوری ،4146 ،ج ،4ص) .181 181و بتر نففستاش شتاق و
َعلَصئكَْالقصصً َ» ...
صَ َ
دشوار است ،از اینرو برای تو ین نفا بر انقیاد این حكم ،با عطتف بتر «كت َ
َحئصو » با این تذییل بر حكم قصاص ،دلهای اولیتای دم و نیتز قتاتالن بترای
فرمود «ولَكصَْيَالقصصً َ
پذیرش احكام قصاص رام و قرار میگیرد ( .لوستی ،ج ،4141 ،1ص( )33جتوادی ملتی،4781 ،
ج ،9ص.)481
در این که در قصاص به معنای مصطلح شرعی مراد یه است دالیلی ورده شده است.
دلیل اول بازدارندگي

َاْلَلابًبََ،لَ َعلَّك اصَْتَصتصَّقصو َن» این جملته
َحئً ٌَايَأوِل ا
عالمه بابایی درباره این یه میفرمایند « َوَلَك اَْيَالاقصً َ
به حكمت تشریع قصاص اشاره میكند و هم توهمى را که ممكن است از تشریع عفو و دیه بذهن
برسد ،دفع مینماید و نیز مزیت و مصلحتى را که در عفو است ،یعنى نشر رحمت و انگیتزه رففتت
را بیان نموده ،مىفرماید :عفو به مصلحت مردم نزدیكتر است ،تا انتقام .و حاصل معناى این جملته
این است که عفو هر چند تخفیفى و رحمتى است نسبت به قاتل( ،و رحمت خود یكى از فضتائل
انسانى است) ،و لكن مصلحت عموم تنها با قصاص تامین میشتود ،قصتاص استت کته حیتات را
ضمانت میكند نه عفو کردن و دیه گرفتن و نه هیچ چیز دیگر ،و این حكم هر انستان داراى عقتل

است ،و اینكه فرمود« :لَ َعلَّك اصَْتَصتصَّقصو َن» ،معنایش این است که بلكه شما از قتل بپرهیزید و این جمله به
منزله تعلیل است ،براى تشریع قصاص ( .با بایی ،4731 ،ج ،4ص  )613به عبارت دیگر می توان
گفت که خداوند متعال در این یه شریفه جامعه مسلمین را مورد خطاب قرار داده و بیان می کنتد
که هدف از قصاص انتقام یا سیراب کردن تش کینه نیست بلكه باالتر از ن است و مقصتود از ن
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زندگى است و خود قصاص هم نوعى از زندگى میباشد زیرا وقوع فاجعهاى کته حیتات انستان را
سلب کند سبب اضطراب افكار عمومى خواهد بود و هر کا فكتر متىکنتد کته او هتم روزى در
معرض این وحشیگرى قرار خواهد گرفت لذا تنها اجراى حكم قصاص استت کته ستبب رامتش
جامعه گشته و موجب رشد و نمو همه جانبه فكرى و اخالقى و اجتماعى میگردد اینتک میفرمایتد
(داور پناه ،4731 ،ج ،7ص .)111
در توجیه دیگر گفته شده است حكمت تشریع قصاص حفظ حیات جامعه است زیترا بهتترین
مانع براى جلوگیرى مردم از جرئت بر قتل نفا است و اگر افراد اجتماعى قطعا بدانند که هر گتاه
اقدام بقتل نفا کنند قصاص میشوند و در اجراى قانون قصتاص استتثنایى راه نتدارد از تترس ن
جرئت بر این خیانت نمیكنند عالوه بر اینكه اوال اغلب کسانى که دست بآدمكشى میزنند اشخاص
رذل و چاقوکش و نانجیب هستند و بسا براى یک امر جزئى قتل نفسى مرتكب میشتوند و اگتر او
را قصاص نكنند بسا صدها نفر را بقتل میرساند ولى اگر قصاص شود جتان بستیارى حفتظ شتده
است و ثانیاً اینگونه اشخاص عضو فاسد اجتماعند و اگر قطع نشوند بدیگران سرایت میكند و بستا
صدها نفر افراد قاتل و جانى پیدا شده و جان افراد اجتماع در معرض مختا ره نتان قترار میگیترد
ولى اگر چنین عضوى قطع شود از سرایت بستایر اعضتاء جلتوگیرى میشتود ( یتب ،4738 ،ج،1
ص .)748امام سجاد  -علیه السالم  -می فرماید« :و برای شما ای امتت محمتد (ص) در قصتاص
حیات است؛ زیرا کسی که قصد کشتن کسی را می کند وقتی بداند که قصاص می شتود از کشتتن
صرف نظر می کند و این موجب حیات است هم برای کسی که قصد قتل او شده است و هم برای
کسی که قصد ارتكاب قتل داشت ،و هم موجب حیات است برای سایر انسانها ،زیرا هنگتامی کته
بدانند قصاص واجب است جرئت بر قتل پیدا نمتی کننتد (بحرانتی ،4146 ،ج ،4ص .)738-739
بق این روایت هدف از قصاص به معنای شرعی بازدارندگی است.
با این تفاسیر قصاص به معنای مصطلح شرعی الزمه ای برای غایت یعنی امنیت و ستایش در
نظر گرفته شده است.
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دلیل دوم مانع از قتل انسان بي گناه

َحئصًٌَ» براى شما در قصاص زندگى است .این یه در نهایتت فصتاحت و بالغتت
« َوَلَك اَْيَالاقصً َ
است ،زیرا «قصاص» با وجود این که خود نوعى قتل و سلب زندگى است ،ارف و محتل حیتات
واقع شده است .الف و الم در «القصاص» ،الف و الم «جنا» و بتراى «تعریتف» استت« ،حیتات»
نكره است و تنكیر افاده تعظیم مىکند .بنا بر این منظور یه این است که اصل تشریع چنین حكمى
یعنى «قصاص» مایه حیاتى عظیم براى شماست .اهمیّت حكم «قصاص» از این روستت کته متردم
جاهلى به خا ر یک نفر جمعیّت زیادى را مىکشتند ،و گاه به جاى قاتتل فترد دیگترى -از افتراد
خانواده یا قبیله او -را به قتل مىرساندند و این خود موجب قتلهاى بیشتر و فتنه و شوب مىشتد.
بنا بر این «قصاص» از این جهت اهمیّت دارد و مایه حیات جامعه بشترى استت ،کته قاتتل وقتتى
بداند در صورت مرتكب شدن قتلى ،به حكم قصاص مجازات مىشود ،این امر تا حد زیتادى او را
از ارتكاب ن جرم باز مىدارد ،در نتیجه «قصاص» موجب حفظ حیات قاتل و کسى کته وى اراده
قتل او را داشته ،مىشود ( برسی ،4733 ،ج ،4ص.)171
دلیل سوم

اصل بودن قصاص چنان است که در صورت تزاحم بتین عفتو و قصتاص یتا دیته و قصتاص یتا
تخفیف و تشدید ،صرف نظر از علل بیرونی ،رجحان و تقدّم با جانب قصاص و شدت استت؛ نته
با جانب دیه و عفو و خفّت .برخی از شواهد این رجحان عبارت است

از:

اگر زنی مردی را کشت یا عبدی حرّی را به قتل رساند ولی دم نمیتواند با تمسک بته فزونتی
دیه مرد بر دیه زن یا زیادتی ارزش حرّ از ارزش عبتد ،دیته و قصتاص ،هتر دو را لتب کنتد تتا
چنانچه پرداخت نصف دیه در مثال نخست و ما به التفاوت دیه در مثال دوم با مشكل روبهرو شتد
حكم خدا معوّق و معطّل بماند .در هر دو فترض ،در صتورت تقاضتای اولیتای دم ،حكتمش بتدون
معطّلی و توقّف بر شیئی ،قصاص است و فوراً ن زن و این بنده را اعدام میکنند (ر .ك :راونتدی،
 ،4101ج ،1ص .)107در روایات نیز چنین مده است که انسان بیش از اندازه بتدن ختود جنایتت
نمیکند« :الجيينَاجلصً َعلصأَأكثصََمصسَنفسصُ» (حر عاملی ،بی چا ،ج ،19ص )87از اینرو اگتر یتک نفتر
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چند نفر را عمداً کشت کیفر او در دنیا تنها اعدام است و جزای ابدی او به قیامت موکول است .بر
همین اساس ،معاد به عنوان یک ضرورت ثابت میشود تا در نجا هر کسی کیفتر مناستب گناهتان
خود را بچشد.
اگر چند نفر اجتماع کرده به عمد یک نفر بیگناه را کشتند اولیتای دم متیتواننتد بتا پرداختت
فاضل دیه به مقدار حصص و سهام نها همه را اعدام کنند؛ یعنی چنانچه مثالً ده نفتر یتک نفتر را
کشتند ،پا از تقسیم دیه نه نفر بتین ن ده نفتر ،همته را اعتدام متیکننتد .در اینجتا نیتز جانیتان

َّفََالصیَّفَ» ،یعنی یک نفر در مقابل یک نفر ،حكتم قصتاص را از
نمیتوانند با تمسک به یه «اَ َّنَالصی َ
اثر و نفوذ انداخته و مسئله را لوث کنند (ر .ك :راوندی ،4101 ،ج ،1ص.107

(

اگر مردی زنی را کشت اولیای دم با پرداخت فاضل دیه ،یعنی نصف دیه یک مرد بته قاتتل ،او
را قصاص و اعدام میکنند .اشتراط تساوی در فُنوثت بتین قاتتل و مقتتول( .راونتدی ،4101 ،ج،1
ص )107به گواهی ادله خارجی مقیِّد ،به این معنا نیست که اگر مردی زنتی را کشتت هرگتز او را
قصاص نمیکنند (جوادی ملی ،4781 ،ج ،9ص.)433-438
دیدگاه دوم

بق دیدگاه ما منظور از قصاص تعقیب می باشد و قصاص باید بر معنای لغوی باید حمل شود.

َّ
َعلَائكَْالاقصً َيَالا َقاتلص » معنتاى قصتاص بررستى و تعقیتب قتانونى و
ََ
يس َ
یه «ايَأَيُّص َهًَالذ َ
َآمیواَكت َ
بریدن ریشهها و رویشهاى جنایت است .پا مقصود از القتلتى کسانیستت کته بتانگیزه جنایتت و
بناحق کشته شدهاند .و ارفیت فى القتلى اشعار بمحیط اجتماعى دارد .مخا ب مجموع کسانیند که
ایمان در افراد و اجتماعشان نفوذ یافته و تعالیم و مبانى و پیمانهایش پایه گرفتته و بایتد در مقابتل
سیبها چون بدن زنده حساس و مقاوم باشد ،تا قتدرت دفتاعى ن را کته همتان هیئتت قضتایى و
اجرایى است (نه هیئت حاکم) برانگیزد و جزء بجزء جنایات و سیبها را تعقیب (قصتاص) نمایتد.
این حكم ثابت و واجب «مكتوب» است بر متممنین تتا محتیط اجتمتاع استالمى را از ریشتههتا و
رویشهاى جنایت و شر پاك نگهدارد .چون براى ریشتهکنتى جنایتات عمتومى قتدرت ایمتان و و
جدان کافى نیست ( القانی ،4761 ،ج ،1ص.(11 :
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قید لكم و تقدیم ن ،اختصاص بمخا بین ،فى القصاص ،ارف اجتمتاعى ،حیتات (بتا تنتوین)
حیاتى خاص و برتر را مینمایاند :براى شما که گرایش ایمتانى داریتد در اترف اجتمتاع قصتاص
حیاتى برتر است .زی را ریشه کنى جنایات ن گاه موجب رشد و نمو همه جانبه فكرى و اخالقى و
اجتماعى میگردد که هدفهاى برترى شناخته و ایمان ورده شده باشد ایمان هم نشتان دهنتده ایتن
هدفها و فراهم سازنده شرایط و گرایش بآنها و اجراء مستئولیتها در همتین زمینته میباشتد« :ايَأَيصُّ َهصًَ

َّ
َعلَ اصئكَْالاقصصً َ .» ...اگر اینگونته هتدفها و مقیاستهاى مشتخص در میتان نباشتد ،اثتر
ََ
الذ َ
يسَ َآمیواَكت َ
تعقیبهاى جنایى «قصاص» از نگهدارى وضع فكرى و اجتماعى موجود و زندگى و ستنن معمتولى
تجاوز نمیكند (همان ،ج ،1ص.(16 :
اکنون به بیان دالیل این دیدگاه می پردازیم.
دلیل اول

َحئً » می توان به یک نحو ضرورت بین قصاص و حیات پی برد.
از یه «وَلَك اَْيَالاقصً َ
ما برای بیان مبح

ناگزیر از وردن مقدمه ای هستیم و ن این که :از جمله غایتات بتالعرض،

غایت بالعرضی است که بدان ضروری گفته می شود و ن سه قسم است:
 نخست امری است که ناگزیر از وجودش است تا ن که غایت پدید ید ،البته بتدان شترطکه وجودش بر وجود غایت پیشی و تقدم داشته باشد (مالصدرا ،4781 ،ج ،1ص .)189بته
عبارت دیگر مقدمه است برای غایتی بالذات مثل پول برای استایش (مطهتری ،4781 ،ج،3
ص )767پا از اموری باید باشند تا غایت مورد نظتر حاصتل شتود .متثال برنتدگی بترای
شمشیر غایت است ولی شرط این کار صالبت است؛ پا صالبت جتنا هتم در شمشتیر
غایت است اما بالعرض.
 دوم چیزی است که الزم برای ملزوم غایت است و در وجود ،با غایت همتراه متی باشتد..(مالصدرا ،4781 ،ج ،1ص )189به عبارت دیگر امور مقارن است .متثالً هتن در شمشتیر
مالزم با رنگ خاص خود است .پا این رنتگ امتر مقتارن و متالزم استت و ن نیتز امتر
ضروری می گویند (مطهری ،4781 ،ج ،3ص)767
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 سوم چیزی که حصولش مترتب بر حصول غایت است یا بگونه لزوم ...و یتا نته بته گونتهلزوم (اسفار ،4781 ،ج ،1ص .)189مثل هدف از فرزنتد تناستل استت و بتالعرض محبتت
فرزند .و این متأخر از غایت بالذات می باشد.
پا امور ضروری سه قسمند .4 :امری که مقدمه غایت است .1 .امری که مقارن غایتت استت.
 .7امری که الزمه غایت است.
قصاص از نوع دوم نمی تواند باشد چرا که وجود قصاص مقدم بر حیات استت و تتا قصتاص
نباشد حیاتی در کار نخواهد بود پا قصاص از لوازم ملزوم غایت نمی توانتد باشتد و ایتن گونته
نیست که قصاص متأخر از غایت بالذات خود یعنی ابتدائأ حیات باشد و سپا قصاص باشد پتا
نوع اول می باشد که ن این است که قصاص از نظر وجودی متقدم بر غایت بالتذات متی باشتد و
حصول غایت بالذات مترتب بر غایت بالعرض که قصاص هست متی باشتد چتون وجتود غایتت
بالعرض الزم است و باید حتمأ ن باشد به ن ضروری می گوینتد و چتون بترای حصتول غایتت
بالذات ناگزیر باید ن امر ضروری که غایت بالعرض باشد وجود داشته باشد پا می تتوان گفتت
که یک نحو مالزمه بین این دو می باشد که اگر قصاص باشد حیات برای انستان هتا متی باشتد و
نمی شود بدون قصاص حیات برای انسان ها باشد و قصاص امری الزم و ضتروری بترای حیتات
انسان ها می باشد.
در یه  438بقره بعد از ن می فرماید پا کسى که [مرتكب قتل شده چنانچه] از سوى بترادر
[دینى] اش [که ولىِّ مقتول است] مورد چیزى از عفو قرار گرفت [کته بته جتاى قصتاص ،دیته و
خونبها پرداخت شود] پا پیروى از روش شایسته و پسندیده [نسبت بته وضتع متادى قاتتل بتر
عهده عفو کننده است] ،و پرداخت دیه و خونبها با نیكویى و خوشرویى [بر عهده قاتتل استت].
این [حكم] تخفیف و رحمتى است از سوى پروردگارتان (انصاریان ،4787 ،ص .)16پا از نكته
حق قصاص حكما ثابت شد اگر براى قاتل از رف برادر ایمانیش چیزى گر چته انتدك بخشتیده
شود باید در حد شناخته شده عقل و عرف پیروى شود ...و حق قصاص تبدیل به دیته گتردد .فَ َم اصسَ

عف َصأَلَصَُ ...تعبیریست که محتویش رحمت و محرك بسوى گذشت و گرایش به برادرى ایمانى :فعل
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مجهول عفى و در پى ن دو جار و مجرور و اضافه -لفهُ مِنس ففخِیهِ( ،بجاى :فمن عفاه ولتى التدم -و
مانند ن) تا چهره خشمگین وارث قصاص در زیر پرده رحمت و برادرى پوشیده شود و عوا تف
َاهَ
همبستگى ایمانى جایگزین کینه و جدایى گردد .متعارف لغت «عفو» تعدى با «عن» استت «عفص َّ
عیص » تعدى با «من -من اخیه» مده تا کشش برادرى ایمانى را از گذشت برتر رد .فاتبتاع جتواب
ففمَنس عُفِیَ لفهُ ...است :چون با عا فه عفو کشش برادرى پیش مد و کینه و قصتاص از میتان رفتت
باید قدرت قضایى و اولیاء مقتول از ن پیروى نمایند .قید بالمعروف راه را براى شناخت شرائط و
مصالح اجتماعى باز میگذارد تا اگر عفو قاتل موجب سلب امنیت و تجرى بجنایت یا بقتاء کینته و
دشمنى شود حق عمومى و خصوصى باقى و راه قصاص باز باشد .فاعل اداء ،کسان قاتتل (از بنتاء
همین لغت ،دیه بجاى «جریمه -حق الدم» گفته میشود) ضمیر الیه راجتع بته وارث مقتتول استت.
چون حا برادرى و وابستگى ایمانى بیدار شد نچه بخشوده از قصاص بعهده گرفته بایتد بنیكتى
اداء کند ( .القانی ،ج ،4761 ،1ص  11و  )11با توجه به این یته اگتر حیتات الزمته قصتاص بته
معنای شرعی باشد؛ مسلماً چیزی مهمتر از سالمت حیات جامعه انسان هتا نمتی باشتد و قصتاص
تضمین کننده حیات جامعه بشری می باشد پا علی القاعده نباید از عفو صحبتی شتود و ولتی دم
را ترغیب به عفو نماید؛ چرا که گفته شد قصاص برای حیات اجتماعی ضتروری متی باشتد و بته
اصطالح غایت بالعرض می باشد این نشان دهنده این می باشد که منظور از قصاص ستلب حیتات
انسان ها نیست بلكه معنایی فراتر از سلب حیات می باشد و ن تعقیب متهم و حسابرسی به عمتل
متهم می باشد پا باید بر معنای لغوی ن حمل شود و این که متهم بداند که او در صتورت قتتل
این گونه نیست که رها شود و با او کاری نداشته باشند.
دلیل دوم

برای بیان دلیل دوم ناگزیر باید مقدماتی بیان شود:
مقدمه اول معنای واجب تخییری

هرگاه امر شرعى تعلق بگیرد بدو چیز یا بیشتر ن را واجب تخییرى مىنامنتد ( خونتد خراستانی،
 ،4109ص.)410
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واجب تعیینى عبارت است از واجبى که واجب دیگرى در عرض او نیست که بتوانتد عتدل و
هم لنگه او باشد و جانشین او شود بلكه فقط خود او واجب است بدیل دوگونه است .4 :تولى و
اضطرارى .1 .عرضى و اختیارى( .محمدى ،4783 ،ج ،1ص)468
بدیل در ول (یعنى اگر این نشد ،ن دیگرى واجب مىشود) لطمهاى به «واجب تعیینى بودن»
نمىزند .اى چهبسا واجب ،واجب تعیینى باشد و مع ذلک بدیل ولى داشته باشد.
وضو واجب تعیینى است اما اگر متعذر شد ،تیمم جاى او را پر مىکند .غستل واجتب تعیینتى
است لكن اگر میسر نشد ،تیمم جاى او را مىگیرد (همان ،ج ،4ص.)469
مقدمه دوم قصاص؛ واجب تخییری

سمال اگر گفته شود که خداوند چگونه فرموده است قصاص واجب است بتا اینكته اولیتاء مقتتول
مخیّر هستند که قصاص کنند یا دیه بگیرند یا بطور کلى عفو نمایند بعتالوه ،قاتتل در اختیتار ولتىّ
مقتول قرار گرفته است و کارى را فعلًا انجام نمیدهد در این صورت چگونه فرموده است قصتاص
بر شما واجب گردید.
جواب ن به یكى از این دو وجه است:
 .4مراد ا ین است که قصاص در صورتى که اولیاء مقتول ن را اختیار کنند واجتب استت و در
إ الق واجب بر «قصاص» اشكالى نیست زیرا واجب گاهى بطتور تعیتین ثابتت میشتود و
گاهى بطور تخییر.
 .1منظور این است که بر شما مممنان الزم است که در «قصاص بآنچه از رف خداونتد معتیّن
شده است تمسک بجوئید و عمل کنید و از ن تجاوز نكنید و امّا بر جارى کننتده قصتاص
که او یا امام مسلمانان یا کسى است که از رف او نائب و نماینده باشد در صورتى واجب
است قصاص را جارى کند که ولى مقتول اجراء ن را مطالبته نمایتد زیترا ن حتق النّتاس
است و اداء حق فقط در صورت مطالبه ن الزم است و بر قاتل هم در ایتن متورد واجتب
است خود را براى اجراء حكم قصاص تسلیم کند ( .برسی ،4760 ،ج ،1ص )486 ،481
منافات نیست میان وجوب قصاص که در صدر یت مذکور است و تخفیتف و تخییتر کته در
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خر یه مذکور است زیرا که قصاص واجبست فوال و عفو و دیت مسقط اویند یتا ن کته متراد از
وجوب قصاص عدم جواز تعدیست در قصاص به قرینه سبب نزول و بهتر نست که گفته شود که
مراد از کتب وجوب تخییریست نه عینى و وجوب تخییرى منافات ندارد به تخییر بلكه موقوفستت
بر ن .و مخفى نیست که یت مذکوره دالست بر وجوب قصاص در قتتل زاد بته زاد و بنتده بته
بنده و زن بزن به شرایط معتبره و بر جواز عفو و اخذ دیت بر وجه مشتروع (حستینی الجرجتانی،
 ،4101ج ،1ص .(681
مقدمه سوم متعلق واجب تخییری

الف :علّت امر موال به احد الشیئین این است که او یک هدف و غرض دارد .منتها توجّه داشته کته
هریک از ن دو شىء ،غرض او را تأمین مىکند (مانند واجبات تعیینى نیست کته شتىء واحتد در
حصول غرض ،ممثر باشد ) .که بنا بر احتمال مذکور ،اصال واجتب متا تخییترى نیستت چتون در
واجب تخییرى ،تخییر ،شرعى هست یعنى :شارع مقدس ،مكلّفتین را بتین ایتن عتدل و ن عتدل،
مخیّر نموده و در فرض مذکور ،تخییر شرعى ،تصوّر نمىشود زیرا اگر دو شىء در یتک غترض و
دو علّت در یک معلول ممثّر باشند باید بین ن دو علّت ،قدر جتامعى باشتد کته نقتدر جتامع در
معلول تأثیر کند ،امكان ندارد دو علّتى که به تمام معنا ،مباین هستند و هیچگونه قدر جامعى ندارند
در یک معلول تأثیر نمایند زیرا در فلستفه هتم خوانتدهایتد کته «الواحصشَالَيكصًيَيصصشالَاالَمصسَالواحصش»،
معلول واحد باید علّتش هم واحد باشد و امكان ندارد دو علّت با وصف دوئیّت در معلتول واحتد
تأثیر نماید (فاضل لنكرانی ،4781 ،ج ،1ص )191اما امام خمینی این استدالل را قبول ندارد و متی
فرماید غیر وجیه؛ لما عرفت :چرا که متعلق واجب تخییری به عینه همان درمتعلق واجتب تعیینتی
می باشد و ابهام و ترددی نمی باشد تا تصویر قدر جامعه تشب

پیدا کندو اضافه بر این که قاعتده

الواحد در امور اعتباریه جاری نمی شود چنانكه واضحتر از چیزی استت کته مخفتی بمانتد بلكته
مجرای قاعده بسیط حقیقی می باشد که رائحه کثرت را نچشیده است نه خارجتا و نته ذهنتا و نته
وهما( .خمینی ،4736 ،ج ،7ص)113
نتیجه :پا در واجب تخییری یک قدر جامعی وجود دارد که با اتیان هر کدام از این واجبتات
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غرض شارع حاصل می شود فلذا در این جا باید قصاص را حمل بر معنای لغوی نمود و نه معنای
مصطلح شرعی؛ چرا که شارع ما را در قتل عمد مخیر به قصاص یا قتل و یتا دیته نمتوده استت و
باید بین این سه واجب قدر جامعی باشد که با انتختاب هتر کتدام غترض متولی حاصتل شتود و
همانطور که گفته شد که این یه درصدد بیان حكمت تشریع قصاص می باشد و غترض متولی از
قصاص ،حیات می باشد که با انتخاب هر یک از این واجبات غرض شارع تتامین متی شتود پتا
معنای قصاص باید بر لغوی حمل شود و نه اصطالحی و اگر بر معنای اصطالحی حمتل شتود بته
ناچار باید قائل به مجاز شد چرا که عفو و یا گرفتن دیه نیتز حیتات وجتود دارد و اختصتاص بته
قصاص مصطلح شرعی ندارد.
دلیل سوم

اگر در قصاص مایه حیات متی باشتد و ن جایگتاهی واال در حیتات اجتمتاعی انستان دارد و
چیزی دیگر نمی تواند جای ن را پر کند پا چرا در یه قبل از ن امر به عفو نموده است و ایتن
تناقض می باشد .پا چاره ای نمی باشد که بگوییم منظور از این یه حكم قصاص می باشد و نته
خود عمل قصاص و منظور این است که به ولی دم این حق داده شده که می تواند قصاص کنتد و
پیگیری اثر عملی که متهم انجام داده است را بكند .پا در این جا حكم قصاص مایه حیتات متی
باشد صرف نظر از این که ولی دم قصاص کند یا عفو کند و یا دیه بگیرد و این همان معنای لغوی
میشود که به معنا ی پیگیری اثر متهم و تعقیب ن می باشد و در ایتن جتا وجتوب عمتل قصتاص
مطرح نیست .چنانچه مفسران به ن اشاره کرده اند؛ برای نمونه مرحوم برسی می فرمایتد بنتا بتر
این «قصاص» از این جهت اهمیّت دارد و مایه حیات جامعه بشرى است ،که قاتل وقتتى بدانتد در
صورت مرتكب شدن قتلى ،به حكم قصاص مجازات مىشتود ،ایتن امتر تتا حتد زیتادى او را از
ارتكاب ن جرم باز مىدارد ،در نتیجه «قصاص» موجب حفظ حیتات قاتتل و کستى کته وى اراده
قتل او را داشته ،مىشود ( .برسی ،ج ،4ص  )171ودر کتاب دیگرشان می فرمایند :مجاهد و قتتاده
و بیشتر اهل میگویند« :منظور این است که زندگى شما در ایجاب «قصاص» است زیرا هر کا که
قصد کشتن دیگرى را بكند همین قدر که متذکّر «قصاص» شتود از قصتد ختود منصترف گتردد و
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همین امر موجب تأمین زندگى افراد اجتماع میشود ( برستی ،4760 ،ج ،1ص 489؛ ر .ك بغتوی،
 ،4110ج ،4ص.)140
نووی گوید یعنی در مشروعیت قصاص حیات است زیرا کسی که اراده قتل شخصی دارد اگتر
بداند قصاص می شود از قتل منصرف می شود پا موجب حیات دو شخص متی شتود( .نتووی،
 ،4143ج ،4ص  (19نطاوی گوید و برای شما در مشروعیت قصاص حیتات عظیمته متی باشتد.
( نطاوی ،بی تا ،ج ،4ص )731مسلماً منظتور از قصتاص ،حكتم قصتاص متی باشتد و نته عمتل
قصاص؛ چرا که قصاص معرفه و حیات نكره مده است پا داللت بر جنا این حكم کته همتان
قصاصی است که موجب حیتات عظیمته متی باشتد( .ر .ك .قاستمی ،4148 ،ج ،1ص 8 :؛ ر .ك.
حقی ،بی تا ،ج ،4ص  (181از همه این ها می توان پی برد که منظور از قصاص ،حكم قصاص می
باشد چنانچه در بعضی از عبارات لفظ تشریع قصاص مده است و شارع ن را حتق ولتی دم متی
داند که در اصل منظور همان معنای لغوی می شود.
نكته ای که باید به ن توجه شود این می باشد که فرق است میتان غترض و منفعتت .منفعتت
عبارت است از ثاری که منظور اصلی نیستند ولی استطراداً مترتب بر فعل می گردنتد .پتا فترق
است میان هدف و ن چه که مترتب می شود بر ن هدف ،که هدف نیست ولتی ضتروری استت.
پا شاید بر خود عمل قصاص منافعی می باشد اما می تواند منافع قصاص غیر از غایتت قصتاص
می باشد و همانطور که اشاره شد این ایه درصدد بیان حكمت و هدف تشریع قصاص می باشتد و
نه بیان منافع قصاص تا قصاص در یه حمل بر عمل قصاص شود.
رد دلیل سوم دیدگاه اول

در بیان رد دلیل سوم از کسانی که قائلند قصاص در معنای شرعی ن بكار رفته می پردازیم سخنی
از مرحوم قیصری را نقل می کنیم.
ایشان می فرمایند :نمىبینى که چون بر کسى قصاص واجب شود ،ولىّ دم را مىرسد که فدیته
گیرد ،و مىرسد که عفو کند .و اگر مرحمت نكند و تبرّع ننماید بعد از ن کشته شود .و نمتىبینتى
که چون اولیاء دم جماعتى باشند و یكى به دیت راضى شتود یتا عفتو کنتد ،و دیگتران جتز قتتل
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نخواهند حق -سبحانه و تعالى -چگونه مراعات جانب عفو کننده مىکند و ترجیح مىنماید بر غیر
عافى .و قاتل از روى قصاص کشته نمىشود .و نمىبینى که حضترت خواجته -علیته السّتالم -در
حق کسى که مورث او را در صحرا کشته بودند ،و ریسمان عریض او را در دست یكى بشتناخت،
و خواست که به مجرّد اینكه حبل در دست او یافت او را بكشد ،فرمود« :إن قتله کان مثله» ،یعنتى
اگر صاحب نسّعه را به مجرد انّ بى ثبوت شرعی بكشتند همچتون کشتنده متورثش اتالم باشتد
(خوارزمى ،4768 ،جلد ،1ص.)601 - 601
َسئًَّةٌَمثاصلهً (شورى )10 ،که قصاص را ستیئه قترار داد
یا نمىبینى که خداوند فرمودَ :و َ
َسئًَّة َ
َنزاء َ
زیرا این قتل با اینكه مشروع است زار مىرساند .و سوء دارد پا هر کا که عفو کرد و اصتالح
َعلَص َه( .شورى )10 ،زیرا ن کا که معفو شتد بتر
َنَ َ
نمود فجر او بر خداست .فَ َم اس َ
فًَوَأ ا
َصلَ َحَفَصَ ا
َع َ
صورت حق تعالى است .از این جهت فرمود که اجرش بر خداست (چون خلق نقش الهى هستتند
و جز خدا کسى حق تباه کردن این نقش را ندارد) .پا کسى که قاتل را عفو کرد و او را نكشتت
فجر او بر کسى است که ن معفو عنه بر صورت اوست و ن حق تعالى استت ،زیترا حتق تعتالى
فحق است به عفو از بنده خود ،زیرا بنده خود را براى خود انشاء کترده استت تتا مظهتر استماء و
صفاتش باشد و حق تعالى به اسم ااهر ،ااهر نشده است مگر به وجود عبد ،پا هر که مراعتات
انسان را نمود همانا مراعات حق را نموده است.
داوود بنیان بیت مقدس را اراده کرده و ن را چند بار بنا کرد و هر گاه که از بنا فتار متىشتد
خراب مىشد ،وى به خداوند شكایت برد ،خداوند به او وحى کرد که خانه من بیتت المقتدس بتا
دستى که خون ریخت به پا نمىشود .داوود علیه السالم گفت :اى خداى من مگتر قتتل در راه تتو
نبود؟ گفت :چرا ولى مگر نان بندگان من نبودند؟ گفت :اى خداى من پا بنیان ن را بتر دستت
کسى که از من است قرار بده .خداوند به او وحى فرمود که فرزند تو ستلیمان ن را بنتا متىکنتد.
غرض از این حكایت مراعات این نشئه انسانى است که اقامه نمتودن ایتن نشتئه بهتتر از هتدم ن
است .یعنى نى که از جهاد فی سبیل اهلل و شهادت در سبیل اهلل بهتر و برتتر استت ن ذکتر الهتى
یعنى به یاد او بودن و مراعات حكم او نمودن است .ااهرا غرض شیخ این است که مىخواهتد از
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َاْلَلابصًبَ (بقره )439 ،استفاده کند که اهل لب کسانى هستند که به یاد
َحئصً ٌَايَأوِل ا
یه َوَلَك اَْيَالاقصً َ
خدا حیات قاتل را بر قتل او ترجیح مىدهند تا به کمال مطلوب نهایىاش که غایت کمتال انستانى
است نایل گردد (حسن زاده ملی ،4738 ،ص .)111
نتیجه
با این بیانات ثابت می شود که مراد از قصاص در یه معنای لغوی می باشد و نته معنتای مصتطلح
شرعی.
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