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موضوعیت و طریقیت اعدام با شمشیر در اجرای قصاص

شیوۀ متعارف اعدام ،نهتنها در اسالم که در بسیاری از جوامع ،اعدام با شمشیر بوده
است .این شیوه از دو ویژگی رعبآور بودن و رنجآور بودن برخوردار است و به
همین دلیل امروزه با ظهور اندیشههای حقوق بشری موردانتقاد واقع شده است .در
فقه اهلبیت نیز در جرائم خاصی از جمله قصاص ،اجرای اعدام با شمشیر
توصیه شده است .اما از قدیم این مسأله مطرح بوده است که آیا اجرای قصاص با
شمشیر یک حکم تعبدی است که تخلف از آن جایز نیست ،یا امکان استفاده از
شیوههای نوینی چون اعدام با چوبۀدار ،تزریق مواد کشنده یا استفاده از صندلی برقی
نیز وجود دارد .در این مقاله پنج دیدگاه در این زمینه مطرح و ادلّۀ هریک بیان
گردیده و در نهایت نتیجه گرفته شده است که اعدام با شمشیر به لحاظ فقهی
موضوعیت ندارد و امکان عبور از آن وجود دارد؛ عالوه بر این ،به لحاظ موضوعی
نیز مسألۀ رنجآور بودن در اعدام با شمشیر ثابت نیست.
واژگان کلیدی :اعدام ،قصاص ،شمشیر ،شیوۀ اعدام.
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مقدمه

اعدام به خودی خود شدید ترین مجازاتی است که ممکن است بشر در این دنیا تحمل کند و

به همین دلیل رنجآورترین مجازات شمرده می شود .اما گاه شیوۀ اجرای آن ممکن ا ست بر
ّ
شدت رنج و درد حاصل از آن افزوده ،خشونتی را که به صورت طبیعی در این مجازات نهفته
استتت ،چند برابر کند .در طول تاریخ ،بشتتر گاه به منظور انتقام و گاه به منظور عبرتآموزی
ّ
شیوههای مختلفی را برای این مجازات اختراع کرده ا ست که بر شدت و خ شونت آن افزوده
استت .این شتیوهها در یکصتد ستال اخیر و با وهور اندیشتههای انستانمحورانه با تکیه بر
اغراض دنیوی و مادی محض و بدون توجه به مالکات اخروی و دینی ،مورد انتقاد قرار گرفته
و ادعا شده ا ست که با کرامت ان سان منافات دارد .از این رو ب سیاری از ک شورها مجازات
ً
اعدام را کامال کنار گذاشتتتهاند یا شتتیوههای نوینی را اختراع کردهاند که از میزان خشتتونت و
رنجآوری آن کاسته است.
شریعت مقدس اسالم از همان ابتدا ضمن به رسمیت شناختن اعدام به عنوان تنها راه مقابله
با جرم و جنایت در برخی از جرائم ،تالش نموده است در شیوۀ اجرا ،جهات عدل و رحمت را
به معنای وسیع آن که هم شامل حق ولی قصاص و هم شامل مجنیعلیه باشد ،در نظر بگیرد.
ً
در این میان اعدام قصاصی از این ویژگی برخوردار است که اسالم اصوال سعی در اجرا نشدن
آن داشته ،اولیای دم را به عفو و گذشت ترغیب نموده استّ .اما آنگاه که اولیای دم خواهان
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استفاده از این حق باشند ،در شیوۀ اجرا تالش کرده است قوانین و مقرراتی را وضع نماید که
بازتابی از تعلیم محوری رحمت الهی باشد .شیوۀ مورد سفارش در روایات و کتابهای فقهی،
اجرای قصاص با شمشیر است؛ ّاما پرسشی که مطرح است این است که آیا اجرای قصاص با
شمشیر موضوعیت دارد و اگر شیوۀ جدیدی مثل صندلی برقی ،تزریق آمپول یا شیوههای مالیمتر
و کمخشونتتری وجود داشته باشد اسالم با آن مخالفت خواهد کرد؟
در این تحقیق تالش میشود دیدگاههای فقهای شیعه در این زمینه مورد ارزیابی قرار
گرفته ،به پرسش فوق پاسخ داده شود.
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دیدگاهها در شیوه اجرای قصاص و ادلّه آنها

از تتبع در کتب فقها رو شن می شود که ن سبت به شیوۀ اجرای ق صاص نفس در مجموع پنج
ّ
دیدگاه وجود دارد .هریک از این دیدگاهها به صورت جداگانه مطرح و ادلۀ آنها مورد بررسی

قرار خواهد گرفت.
 .1انحصار شیوه قصاص در شمشیر به شیوه گردن زدن
مشهور فقها تتت اعم از قدیم و جدید تتت بر این عقیدهاند که مجازات قصاص را جز با شمشیر،
آنهم به شیوۀ گردن زدن نمیتوان اجرا نمود .برخی از فقهایی که قائل به این نظرند عبارتاند
از:
شیخ مفید در مهمترین کتاب فقهیاش مقنعه و شیخ طوسی در مبسوط معتقدند که
قصاص جز با زدن شمشیر امکان ندارد .1وی در جای دیگر ،این فتوا را به مذهب شیعه نسبت
ّ
ّ
میدهد که بیانگر اجماعی بودن مسأله است 2.عالمه حلی در مختلف 3بدون اینکه به زدن
گردن اشاره کند ،مینویسد« :عقیدۀ من این است که قصاص را جز با شمشیر نمیتوان اجرا
نمود ».از استدالل عالمه به روایت موسیبنبکر و تمسک به دیدگاه مشهور استفاده میشود

تصریح کرده و تنها موردی را استثنا میکند که جانی سر مقتول را بریده و سر را جدا کرده
باشد؛ در این صورت اجازه میدهد ّ
ولی دم همانگونه قصاص را انجام دهد 4.شهید اول در
لمعه و از معاصران ،محقق خویی و آقای سیدصادق روحانی نیز بر این عقیدهاند.

5

 .1مفید ،المقنعة ،ص737؛ طوسی ،المبسوط ،ج ،7ص.15
 .2همان ،ص.73
 .3عالمه حلی ،مختلف ،ج ،8ص.313
ّ
 .4عالمه حلی ،قواعد ،ج ،3ص.529
 .5شهید اول ،اللمعة ،ص273؛ خویی ،مباني تكملة المنهاج ،ج 32موسوعه ،ص052؛ روحانی ،فقه
الصادق ،ج ،25ص.020
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که ایشان نیز زدن گردن با شمشیر را شرط میداند و شیوههای دیگر قتل با شمشیر ،مثل دریدن
ً
شکم یا مثال زدن شمشیر به سر یا بریدن گلو با چاقو و امثال آن را جایز نمیداند .وی در کتاب
ً
ً
دیگرش به این مطلب که وسیلۀ کشتن منحصرا شمشیر و شیوۀ قتل منحصرا گردن زدن است
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مشهور فقهای شیعه در مجموع به سه دلیل استناد کردهاند:
 .1.1صحیح حلبی و ابیالصباح کنانی :از جمله روایاتی که مشهور بدان استناد کردهاند
روایتی است که با دو طریق نقل شده است:
محمدبنیعقوب عن علیبنإبراهیم عن أبیه عن ابنأبیعمیر عن حماد عن الحلبی و عن
محمدبنیحیی عن أحمدبنمحمد عن محمدبنإسماعیل عن محمدبنالفضیل عن
ََ
َ
ً
َّ َ َ َ ْ َ َ
ً َ َ
أبی ّ
الصباح الکنانی جمیعا عن أ ِبي ع ْب ِد الل ِه قالَ :سألناه ع ْن َرجل ض َر َب َرجال ِب َع ًصا ،فل ْم
َ َ
ْ ْ َ ْ َّ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
ول ف َیقتله قال ن َع ْمَ ،و ل ِک ْن ال ی ْت َرُ َی ْع َبث
یق ِلع عنه الضرب حتی مات ،أیدفع ِإلی و ِلي المقت ِ
به َو َلک ْن یجیز َع َل ْیه ب َّ
الس ْی ِف؛ از امام صادق در رابطه با مردی سؤال کردیم که مرد
ِ ِ
ِِ ِ ِ
دیگری را با عصا زده است و آنقدر ادامه داده است تا منجر به مرگ او شده است ،آیا
ضارب به ولی مقتول تحویل داده میشود تا قصاص شود؟ فرمود :بلیّ ،اما اجازۀ بازی
با او داده نمیشود ،بلکه با شمشیر با سرعت به قتل میرسد.

1

بسیاری از بزرگان به لحاظ سندی آن را صحیح دانستهاند؛ 2هرچند عالمه مجلسی در
مرآت العقول معتقد است که سند اول حدیث ،حسن و سند دوم حدیث ،مجهول است و در
مالذ الخیار نیز بهصورت کلی حکم به حسن بودن سند روایت میکند .محقق اردبیلی نیز
سند روایت را حسن میداند 3.هرچند مجال ورود تفصیلی به بحث رجالی نیست ،ولی به
نظر میرسد که دلیل ضعف سند دوم وجود محمدبنفضیل است که بین ثقه و ضعیف مشترک
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است و دلیل حسن نامیدن سند اول ،وجود ابراهیمبنهاشم قمی است که توثیق خاص ندارد؛
ولی حق با بزرگانی است که روایت را صحیح دانستهاند؛ چون محمدبنفضیل 4و ابراهیمبن
هاشم 5هر دو مطابق تحقیق ثقهاند.

فراز مورد استناد ،عبارت «یجیز َع َل ْیه ب َّ
الس ْی ِف» است که بزرگان از آن تعیینی بودن را
ِ ِ
ِ

 .1حر عاملی ،وسائل ،ج ،28ص.35
 .2عاملی ،مفتاح الكرامة ،ج ،00ص003؛ حائری ،رياض ،ج ،05ص313؛ نجفی ،جواهر ،ج ،32ص287؛
خویی ،مباني تكملة المنهاج ،ج 32موسوعة ،ص.052
 .3عالمه مجلسی ،مرآة العقول ،ج ،23ص20؛ همو ،مالذ الخیار ،ج ،05ص307؛ اردبیلی ،مجمع الفائدة،
ج ،03ص.323
 .4اردبیلی ،جامع الروات ،ج ،2ص.093
 .5خویی ،معجمرجال ،ج ،0ص.309
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فهمیدهاند .امام ضمن اجازۀ اجرای قصاص توسط اولیای دم و منع از بازی کردن با او ،کیفیت
انحصاری اجرای قصاص را نیز تبیین کرده است که زدن گردن با شمشیر است؛ زیرا هرچند
ََ
کلمه «ی ِجیز عل ْی ِه» به معنای سرعت بخشیدن به قتل است ،ولی مصداق اجرای سریع قصاص
1
با شمشیر این است که سرش با ضربه جدا شود.
 .1/2روايت موسیبنبكر :این روایت نیز بر موضوعیت داشتن اجرای قصاص با شمشیر
داللت دارد.

َ
ً
محمدبنعليبنالحسین بإسناده عن موسیبنبکر عن ْال َع ْبد َّ
الص ِالح ِفي َرجل ض َر َب َرجال
ِ
َ ً َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ َ
ات َق َال ی ْد َفع إ َلی َأ ْول َیاء ْال َم ْقتول َو ِ َلک ْن َال ی ْت َرُ ی َت َل َّذُ به وَ
ِبعصا فلم یرفع العصا عنه حتی م
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
َلک ْن ی َجاز َع َل ْیه ب َّ
الس ْ
ف؛ از امام کاوم دربارۀ مردی سؤال شد که با عصا مردی را آنقدر
ی
ِ
ِ
ِِ
زد تا از دنیا رفت ،امام فرمود :او را به اولیای مقتول میدهند تا قصاص کنند؛ ولی نباید
بازیچه و وسیلۀ لذت بردن آنها شود ،با شمشیر کار او را میسازند.

2

شیخ حر عاملی این روایت را در دو جای وسائل نقل میکند :در موضع اول از فقیه نقل
میکند؛ 3لذا مینویسد« :باسناده عن موسیبنبکر» تا خواننده متوجه شود شیخ صدوق بدون
واسطه از موسیبنبکر روایت نکرده ،بلکه باید به مشیخۀ فقیه مراجعه شود تا واسطههای بین
شیخ صدوق و موسیبنبکر معین گردد .با مراجعه به مشیخه ،نامی از موسیبنبکر در آن
نمیبینیم؛ لذا طریق شیخ صدوق به روایت مجهول و سند آن مرسل میگردد .محقق خویی

موسیبن بکر از کتب مورد اتفاق اصحاب است .عالوه بر این ،محمدبنیعقوب از
محمدبنزیاد از حسنبنمحمدبنسماعه نقل کرده است که صفوان کتابی از موسیبنبکر به
من داد و گفت :این کتاب را هم از موسیبنبکر شنیدهام و هم بر او قرائت کردهام» 4میتوان
به روایت اعتماد کرد؛ زیرا این تعابیر بیانگر این است که کتاب موسیبنبکر کتاب معروف و
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هم اشارهای به طریق صدوق به موسیبنبکر نکرده است؛ لکن با بیانی که ایشان در توثیق
ً
موسیبنبکر آورده و نوشته« :واهرا او ثقه است؛ چون صفوان شهادت داده است که کتاب

 .1هاشمی شاهرودی ،قراءات فقهیة معاصرة ،ج ،0ص.23
 .2عاملی ،وسائل ،ج ،28ص.027
 .3همان ،ص.38
 .4خویی ،معجم رجال ،ج ،21ص.33
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در دست اصحاب بوده و به آن استناد میکردهاند.
شیخ حر در موضع دوم از کتاب کافی 1و تهذيب 2نقل میکند که سندش اینچنین است:
«عدة من أصحابنا 3عن سهلبنزیاد عن أحمدبنمحمدبنأبینصر عن موسیبنبکر عن العبد
الصالح .»...وثاقت موسیبنبکر را می توان به طرقی که محقق خویی مطرح کرده 4اثبات
کرد .در مورد سهلبنزیاد اختالف است ،گروهی او را تضعیف و گروهی توثیق کرده و بعضی
نسبت به او متوقف شدهاند؛ ولی میتوان از این ضعف نیز چشمپوشی کرد؛ زیرا این روایت
را مشایخ ثالثه ،یعنی کلینی ،صدوق و طوسی نقل کردهاند و سهلبنزیاد طریق وصول کتاب
موسیبنبکر بوده و بنابر برخی مبانی ،ضعف شیخ اجازه مضر نیست .5بههرحال سند روایت
را مجلسی اول قوی کالصحیح 6و مجلسی دوم ضعیف علیالمشهور 7قلمداد کردهاند.
َ
تعبیر «یجاز َعل ْی ِه» به خودی خود به معنای گردن زدن نیست ،بلکه معنای آن تسریع در
قتل است؛ 8ولی چنانکه برخی از فقها نیز اشاره کردهاند ،یکی از مصادیق تسریع در قتل،
تسری ع در بریدن گردن است که با ضرب به دست میآید ،بریدن گلو با کارد و چاقو نسبت به
بریدن گردن با زدن با شمشیر تیز زمان بیشتری می برد 9.

 .1/3روايت مرسل نبوی و علوی :در این نقل آمده است:

َّ
الله َال َق َو َد إ َّال ب َّ
َ ْ َ
الس ْی ِف؛ پیامبر  فرمود :قصاص فقط با شمشیر است.
ول ِ
َِ
عن رس ِ
ِ
َق َال َعل ٌّي َال ی َقاد م ْن أ َحد إ َُا َق َت َل إ َّال ب َّ
الس ْی ِف؛ امیر مؤمنان فرمود :اگر کسی دیگری را
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
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 .1کلینی ،کافی ،ج ،7ص ،278ح .5
 .2طوسی ،تهذيب ،ج ،01ص ،017ح .9
 .3عالمه حلی مینویسد« :مقصود از «عدة من أصحابنا» که از سهلبنزیاد نقل میکنند عبارتند از:
عليبنمحمدبنعالن و محمدبنأبيعبدالله و محمدبنالحسن و محمدبنعقیل الکلینی( ».عالمه حلی،
الخالصة ،ص )272از این سه راوی ،راوی اول و دوم توثیق دارند.
 .4خویی ،معجم رجال ،ج 21صص 32و .31
 .5مجلسی اول ،روضة المتقین ،ج ،3ص.398
 .6همان ،ج ،01صص 301و .390
 .7عالمه مجلسی ،مرآة العقول ،ج ،23ص22؛ همو ،مالذ االخیار ،ج ،05ص.305
 .8همو ،مرآة العقول ،ج ،23ص.22
 .9لنکرانی ،تفصیل الشريعة ،ص.300

1

به قتل برساند ،قصاص آن فقط با شمشیر خواهد بود.

مغربی هر دو روایت را بدون سند و مرسل نقل کرده است .جبران ضعف روایت با عمل
مشهور نیز ممکن نیست؛ زیرا بیشتر فقیهانی که به انحصار طریق اعدام به شمشیر فتوا دادهاند
ً
در واقع از این روایات بهعنوان مؤید استفاده کردهاند و کسی صریحا به استناد این روایات فتوا
نداده است .بهعنوان مثال محقق اردبیلی تنها به روایات «یجاز َع َل ْیه ب َّ
الس ْی ِف» اشاره میکند و
ِ ِ
2
این روایت را با تعبیر «لعل» به کار میبرد.
 .1/4روايات نفی مثله :برخی از فقها به روایات نفی مثله برای اثبات این دیدگاه تمسک
ً
کردهاند 3،هرچند ت چنانکه بعدا خواهد آمد ت به نظر می رسد که این روایات داللت صریحی
بر این مطلب ندارند.
 .1/5اجماع :ابنزهره بر این فتوا ادعای اجماع کرده است 4و شهید ثانی در روضه ادعای
اتفاق میکند 5.محقق اردبیلی معتقد است
ّ
ً
نقد و بررسی این ادله بعدا خواهد آمد.

وجود چنین اجماعی ثابت نیست6.

 .2جواز قصاص با مطلق آهن برنده
دیدگاه دوم این استتت که با مطلق آهن می توان قصتتاص نمود و با غیر آهن قصتتاص جایز
نی ست .ک سی که به صراحت این مطلب را مطرح کرده ا ست شهید اول در لمعه ا ست ،جز
ا ست 7.برخی از فقها آن را به ق صاص نفس نیز سرایت دادهاند 8.شیخ طو سی در مب سوط،

 .1مغربی ،دعائم اإلسالم ،ج ،2ص.300
 .2اردبیلی ،مجمع الفائدة ،ج ،03ص.032
 .3خویی ،مباني تكملة المنهاج ،ج 32موسوعة ،ص.052
 .4ابنزهره ،غنیة النزوع ،ص.319
 .5شهید ثانی ،الروضةالبه ّیة ،ج ،01ص.82
 .6اردبیلی ،مجمع الفائدة ،ج ،03ص.321
 .7شهید اول ،اللمعة ،ج ،01ص.90
 .8بهجت ،استفتاآت ،ج ،3ص.357
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آنکه در خصتتوص قصتتاص اطراف و قصتتاص نفس چنانکه گذشتتت ،قائل به دیدگاه اول
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فا ضل مقداد ،شهید ثانی در حا شیۀ ار شاد ،حائری 1و برخی دیگر از فقها تعبیری دارند که
ً
واهرا بر این دیدگاه منطبق است .این دسته از فقها گفتهاند در قصاص ،شمشیر یا چیزی که
بهمنزلۀ شمشیر (جاری مجرای شمشیر) است ،معتبر است؛ بلکه برخی تصریح کردهاند که
مقصود از جاری مجرا هر وسیلۀ برندهای است که از جنس آهن باشد.

2

بهصورت طبیعی در این دیدگاه زدن گردن معتبر نیست و از اطالق کالمشان استفاده
می شود که ُبح با امثال چاقو نیز باید جایز باشد.
ّ
سیداحمد خوانساری مستند این دیدگاه را ادلۀ مشهور میداند ،جز آنکه از «سیف» در
تعبیر «یجاز َع َل ْیه ب َّ
الس ْی ِف» نفی خصوصیت میکند و معتقد است مهم تجهیز با وسیلۀ برندۀ
ِ ِ
3
آهنی است و سیف خصوصیت ندارد .آیتالله فاضل لنکرانی این استدالل را پسندیده است،
با این تفاوت که آهن بودن را نیز شرط نمیداند و معتقد است هر وسیلهای که زودتر باعث
مرگ گردد کافی است 4.از این بیان میتوان استفاده کرد که وی از طرفداران دیدگاه دوم است
که وقوع اعدام را به هر وسیلهای که سبب تسریع در آن شود جایز میداند.
برخی از فقها ،از جمله مؤمن سبزواری ،فاضل مقداد و شهید در روضه 5برای اعتبار آهن به
َ ّ
روایت نبوی «ال ق َو َد إال ِب َحدید» 6استدالل کردهاند که در مجامع روایی چنین روایتی وجود ندارد.
به احتمال زیاد اعتبار آهن در کلمات این بزرگان به استناد این حدیث نبوی است ،در عین حال
میتوان به صحیح سلیمانبنخالد برای این دیدگاه استدالل نمود .در این صحیح آمده است:
سال سوم ،شمارۀ  ،5بهار و تابستان 1398
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محمدبنالحسن بإسناده عن الحسینبنسعید عن النضربنسوید عن هشامبنسالم و
َ َ َْ َ
َّ
ً
عليبنالنعمان عن ابنمسکان جمیعا عن سلیمانبنخالد قالَ :سألت أ َبا َع ْب ِد الل ِه َع ْن َرجل
َ َ
َ َ َ َ ً َ ً َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ
َ َ َ
ول -قال ن َع ْم َو ل ِک ْن ال
ضرب رجال ِبعصا -فلم یرفع عنه حتی ق ِتل أیدفع ِإلی أو ِلی ِاء المقت ِ
 .1طوسی ،المبسوط ،ج ،7ص72؛ سیوری ،التنقیح الرائع ،ج ،3ص331؛ شهید دوم ،حاشیة اإلرشاد ،ج،3
ص320؛ طباطبائی ،رياض ،ج ،05ص.313
 .2همان ،ج ،05ص.313
 .3خوانساری ،جامع المدارك ،ج ،7ص.253
 .4فاضل لنکرانی ،تفصیل الشريعة ،ص.300
 .5مؤمن سبزواری ،جامع الخالف و الوفاق ،ص ،119سیوری ،التنقیح الرائع ،ج ،3ص335؛ شهید اول،
اللمعة ،ج ،01ص.90
 .6شوکانی ،نیل الوطار،ج  ،7صص.23-20

َ
َ ََ
ی ْت َرُ ی ْع َبث ِب ِه َو ل ِک ْن یجاز عل ْی ِه؛ سلیمانبنخالد از امام صادق از مردی میپرسد که با
عصا دیگری را میزند تا کشته شود ،آیا او را به اولیای مقتول برای قصاص میدهند؟ فرمود:

آری؛ لکن به آنها اجازه نمیدهند تا با او بازی کنند و سریع او را راحت میکنند.

1

چنانکه پیداست ،در این روایت صحیح ،کلمۀ «سیف» وجود ندارد؛ بلکه تنها به ُکر
َ ََ
«یجاز عل ْی ِه» اکتفا شده است .بین این دو دسته روایت به دو صورت میتوان جمع نمود:
نخست اینکه با روایت سلیمانبنخالد معاملۀ مطلق شده ،روایات حلبی و موسیبنبکر ّ
مقید
ّ
جدی این روایت نیز «ی َجاز َع َل ْیه ب َّ
السیف» خواهد بود.
اطالق دانسته شود .در نتیجه مراد
ِ ِ
احتمال دوم این است که دلیل عدم وجود کلمۀ «سیف» در روایت سلیمانبنخالد
خصوصیت نداشتن شمشیر باشد؛ به عبارت دیگر ،آنچه معیار است تسریع در قتل و زجر
کشیدن کمتر مقتول است ،چه با شمشیر و یا غیر آن .اگر امام در روایت حلبی و موسیبنبکر
از شمشیر نام برده است به این دلیل بود ه است که در آن زمان مصداق کامل تسریع در قتل
بهحساب میآمده است؛ بهو یژه اینکه مسئول در دو روایت حلبی و سلیمانبنخالد امام
صادق است و اصل وثاقت حکم میکند که ترک ُکر شمشیر در روایت سلیمانبنخالد از
سوی خود امام صورت گرفته است.

مطابق احتمال دوم ،دیدگاه اول ّرد میشود؛ ّاما اثبات دیدگاه دوم هنوز نیازمند یک مقدمۀ

دیگر است و آن اثبات اشتراط آهن بودن وسیلۀ قتل است .به نظر میرسد با قطع نظر از روایت

تمسک به اطالق آن نسبت به شمشیر نفی خصوصیت میشود؛ ولی نسبت به آهن ،قدر متیقن
از خطاب ،آهن است و باید به آن اخذ شود .البته میتوان این استدالل را به چالش کشید؛ زیرا
کثرت وجودی وقوع قتل در آن زمان با آهن مانع تحقق اطالق نمیشود؛ بله ،اگر کثرت
استعمالی در این معنا میداشت ،اطالقی منعقد نمیشد .در این صورت شک میشد که آیا

موضوعیت و طریقیت اعدام با شمشیر در اجرای قصاص

نبوی ،برای اشتراط آهن بودن میتوان به قدر متیقن استدالل نمود؛ زیرا در صحیح
َ
سلیمانبنخالد عبارت « ِلکن ی َجاز َعل ْی ِه» با وجود قدر متیقن در مقام تخاطب اطالق ندارد؛
زیرا امام در زمانی این عبارت را انشا میکند که اجرای قصاص با شمشیر و آهن بوده ،حال با

آهن بودن در وسیلۀ قتل خصوصیت دارد یا خیر؟ قدر متیقن این است که قصاص با آهن باشد.
 .1حر عاملی ،وسائل ،ج ،28ص.38
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 .3جواز قصاص با هر وسیلهای که جنایت با آن صورت گرفته است ،یا مشابه آن
از ابنجنید نقل شده که قصاص با هر وسیلهای که جنایت با آن صورت گرفته مشروع است؛
ّ
ّ
ّ
با این تفاوت که طبق نقل عالمه حلی در مختلف ،ابنجنید شتترط وثوق به عدم تعدی کرده
است؛ یعنی با هر وسیلۀ مشابه وسیلهای که مقتول به قتل رسیده است امکان قصاص وجود
ّ
دارد ،مشتتروط بر اینکه مطمئن باشتتیم از میزان آستتیب وارد شتتده به جستتم مقتول تعدی
نمیکندّ 1.اما نقلهای دیگری نیز از وی وجود دارد که چنین شتترطی در آن دیده نمیشتتود.
ّ
صاحب جواهر میگوید این دیدگاه به ابنأبیعقیل نیز ن سبت داده شده و ابن سعید حلی نیز
2

در خصوص قتلی که با عصا اتفاق افتاده باشد قصاص با عصا را تجویز کرده است.
َ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ََّ
عمده دلیل ابنجنید مجموع دو آیه است؛ آیۀ  31سورۀ مائده :و کتبنا علی ِهم ِفیها أن
َّ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ
َّالن ْف َ
اْل ْنف َو ْاْلُ َن ب ْاْلُن َو الس َّن بالسن َو ْالجر َ
وح
ب
ف
ن
اْل
و
ن
ی
ع
ال
ب
ن
ی
ع
ال
و
س
ف
الن
ب
س
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ َ ْ َ َ َ َْ ْ َ ْ َ َ َْ ْ َ ْ ََ َ َ
ْ
4
ْ
3
ِق َصاص و آیۀ  083سورۀ بقره :فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علی ِه ِب ِمثل ما اعتدی علیکم. 
ِ
ِ
در آیۀ اول قصاص نفس را در برابر نفس و قصاص هر یک از اعضا را در مقابل همان عضو
قرار داده است ،آیه از جهت کیفیت قصاص اطالق دارد و به آهن یا شمشیر مقید نیست ،لذا
میتوان به اطالقش تمسک کرد و گفت :همانگونه که جانی جان مقتول را گرفتهّ ،
ولی دم حق
دارد جان جانی را به هر وسیلهای بگیرد؛ مهم زنده نماندن مقتول است.
سال سوم ،شمارۀ  ،5بهار و تابستان 1398

در آیۀ دوم امر فرموده که اعتدا را به همان نحوی که اتفاق افتاده پاسخ دهید و مثلیت را مراعات
کنید؛ لذا اگر با زدن سنگ بر سر کسی او را کشته ،قاتل را با سنگ بکشید ،اگر با عصا بوده با عصا
و اگر با پرتاب از بلندی بوده به همان ترتیب .شیوۀ قصاص مانند شیوۀ جنایت باشد .با توجه به این
آیه دست از اطالق آیۀ قبل برداشته و به مماثلت نحوۀ قتل و آلت قتاله حکم میشود.
برخی از فقها این استدالل ابنجنید را قوی دانسته ،عبور از آن را دشوار دیدهاند .به عنوان
نمونه ،عالمه که ناقل سخن ابنجنید در مختلف است ،بعد از نقل استدالل میفرماید« :و
 .1عالمه حلی ،مختلف الشیعة ،ج ،8ص.313
 .2نجفی ،جواهر الكالم ،ج ،32ص.287
« .3و بر آنها [بنیاسرائیل] در آن [تورات] ،مقرر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی
در برابر بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان است و هر زخمی ،قصاص دارد».
ّ
« 4هر کس به شما تجاوز کرد ،همانند آن بر او تعدی کنید!»
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ً
هو وجه قریب من الصواب» 1.محقق اردبیلی صریحا با ابنجنید اوهار موافقت میکند.

2

شهید ثانی در مسالک نیز مینویسد« :و هذا القول ال بأس به» 3.شهید در روضه نیز
مینویسد« :و هو متجه ،لوال االتفاق علی خالفه».4
َ َ َ َْ
َ َ َ َْ
ابنجنید عالوه بر آیۀ مبارکه ،به روایت نبوی « َم ْن ح َرق ح َرقناه َو َم ْن غ َّرق غ َّرقناه؛ هرکس
ّ
بسوزاند میسوزانیم و هرکس غرق کند غرق میکنیم 5».و سیرۀ نبوی که در منابع اهل سنت
اینگونه نقل شده که یهودیای سر کنیزی را با سنگ کوبید و پیامبر دستور داد که سرش
را با سنگ بکوبند ،6نیز استدالل کرده است .نیز به این استدالل عقلی توسل جسته است که
ّ
قصاص برای تشفی است و در صورتی که مماثلت در شیوۀ اجرای قصاص وجود نداشته باشد
ّ
تشفی حاصل نمیشود.
برخی از فقها استدالل ابنجنید به آیه را باطل دانسته ،در پاسخ گفتهاند :آیه تنها ناور به اصل
جواز مقابله به مثل است و نسبت به کیفیت مقابله به مثل ساکت است؛ به عبارت دیگر ،آیه
میفرماید :اگر آنها بر شما حمله کردند ،شما نیز حمله کنیدّ .اما اینکه در حمله از چه ابزاری
استفاده کنید ،چه تعداد از آنها را به قتل برسانید ،نسبت به اسیرانشان چگونه رفتار کنید ،مثل
رفتار آنها با اسیران شما یا به گونۀ دیگر و امثال این خصوصیات در مقام بیان نیست7.

آقای سیدصادق روحانی برای تأیید استدالل به آیه میفرماید :شاید دلیل استدالل
ابنجنید این باشد که آیه عالوه بر مماثلت در اعتدا ،مماثلت در معتدیبه را نیز شرط کرده
فرمان میدهد که شما هم در حج به آنها حمله کنید؛ یعنی آیه تنها در صدد بیان تجویز اصل
حمله نیست ،بلکه بیانگر ،کیفیت حمله ت در حج بودن حمله ت نیز میباشد .ازاینرو میتوان
گفت ابزار مورد استفاده در اعتدا نیز مشمول اطالق آیه است.
 .1عالمه حلی ،مختلف الشیعة ،ج ،8ص.313
 .2اردبیلی ،مجمع الفائدة ،ج ،03ص.321
 .3عاملی ،مسالك الفهام ،ج ،01ص.235
 .4شهید اول ،اللمعة ،ج ،01ص.82
 .5بیهقی ،سنن البیهقي ،ص.33 9
 .6همان ،ج 9ص.32
 .7نجفی ،جواهر الكالم ،ج ،32ص.289
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وی در نهایت استدالل به آیه را ّرد کرده و معتقد است که بر فرض ،آیه چنین داللتی داشته
باشد ،نص نیست ،بلکه مطلق است و روایات ّ
1
مخصص این اطالق خواهد بود.
ممکن است گفته شود آیه از جهت شیوۀ حمله و وسایل مورد استفاده از آن ،در مقام بیان
نیست ،تا اطالق گرفته شود و بعد بخواهیم با ادلۀ دیگر آن را تقیید کنیم.
هرچند این اشکال بر مبنای امام خمینی و محقق خویی 2وارد است؛ زیرا آنان معتقدند
اگر موال از جهتی در مقام بیان بود ،ولی نسبت به جهات دیگر شک داریم که در مقام بیان
است یا نه ،نمیتوان گفت در همۀ جهات در مقام بیان است؛ ولی بر مبنای آخوند خراسانی3

قابل پاسخ است؛ زیرا ورود دلیل در موردی خاص ،سبب نمیشود به همان مورد اختصاص
یابد؛ ازاینرو از آیه میتوان مثلیت همۀ اموری که در اعتدا و تجاوز متجاوز بوده برای
معتدیعلیه نیز قائل شد.

ّ
دو روایت نبوی به دلیل فقدان سند قابل استدالل نبوده ،در حد مؤید میتوانست کاربرد

داشته باشد ،مشروط بر اینکه استدالل به آیه تمام میبود .دلیل عقلی نیز استحسانی بیش
نیست که قابلیت استدالل فقهی را ندارد4.

از فرمایش محقق اردبیلی استفاده میشود که مخصص بودن این روایات نسبت به آیه را
قبول ندارد؛ و لذا بعد از نقل روایات فوق مینویسد:
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دلیل روشنی بر این مطلب وجود ندارد ،لذا اگر اجماعی باشد میپذیریم؛ ّاما چنانکه
ً
ً
در شرح شرایع آمده است ،واهرا اجماعی وجود ندارد ،در غیر این صورت ،واهرا قتل

به نحو مماثلت جایز است ،به دلیل روایت و آیۀس قرآن.

5

هرچند وی دلیلی بر این سخنش اقامه نکرده است؛ ولی به نظر میرسد که به دو جهت
ر وایات را از تخصیص آیه قاصر دانسته باشد؛ نخست اینکه روایات بهاستثنای صحیح حلبی
به نظر ایشان ضعف سندی دارد و صحیح حلبی نیز کلمه «سیف» را ندارد .تنها نکتهای که از

 .1روحانی ،فقه الصادق ،ج ،25ص.020
 .2امام خمینی ،تهذيب الصول ،ج ،2ص272؛ خویی ،محاضرات فی اصول الفقه ،ج ،1ص.358
 .3نائینی ،فوايد االصول ،ج ،3ص.131
 .4همان ،ص.022
 .5اردبیلی ،مجمع الفائدة ،ج ،03ص.321
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صحیح حلبی استفاده میشود این است که رون د اعدام نباید طوالنی شود و منجر به اهانت
به مقتول گردد؛ ّاما اینکه از چه وسیلهای استفاده شود روایت ساکت است.
ْ َ ََ
ََ
ْ
َ ْ
جهت دوم این است که آیۀ فاع َتدوا عل ْی ِه ِب ِمثل َما اع َتدی علیک ْم مطلق نیست ،تا بتوان
ِ
آن را تقیید زد؛ بلکه نص است و تصریح به مماثلت جایی برای تقیید باقی نمیگذارد .در
نتیجه روایات مخالف قرآن میشود و باید کنار گذاشته شود.
به نظر میرسد سخن محقق اردبیلی ّ
موجه است؛ جز اینکه برخی از فقها گفتهاند آیه
نسبت به موضوع بحث بیگانه است؛ چون آیه ناور به احکام جنگ با کفار است ،نه به احکام
قصاص و جنایاتی که میان افراد صورت میگیرد 1.به عبارت دیگر ،کلمۀ « َمن» در آیه شامل
مسلمانان نمیشود ،بلکه ناور به کفار است که بر مسلمانان حمله میکنند .در این صورت
استدالل ابنجنید از ریشه فرو خواهد ریخت.
َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َْ
در پاسخ میتوان گفت عبارت فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علی ِه ِب ِمثل ما اعتدی علیکم
ِ
ِ
در صدد بیان علت عبارت قبل است و مورد ،مخصص تعلیل نیست؛ از صدر آیه استفاده
میشود که ماه حرام در برابر ماه حرام و کارهای حرام بهعین آن قصاص پذیر است ،لذا اگر
َ
کشتند بکشید؛ غارت کردند غارت کنید .پس از آن ،با عبارت « َمن ْاع َتدی» یک قاعدۀ کلی
ِ
به دست میدهد که در همهجا به این شکل عمل نمایید.

برخی از فقها ضتتمن تأیید دیدگاه ابنجنید ،قید حرام نبودن را بر آن افزودهاند که به اعتبار آن
میتوان آن را دیدگاه جدیدی بهحستتاب آورد .محقق اردبیلی از این دستتته استتت 2.تقیید به
حرام نبودن وستتیلۀ جنایت ،ناور به ستتخن برخی از شتتافعیه استتت که گفتهاند اگر کستتی
شخصی را بهوسیلۀ لواط به قتل برساند ،وسیلهای مشابه آلت رجولیت از چوپ ساخته شده
به این وسیله به قتل رسانده میشود.
شهید ثانی در مسالک نیز به این دیدگاه گرایش دارد .وی پس از بیان دیدگاهها سخن
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 .4جواز قصاص با هر وسیلهای که قتل با آن صورت گرفته است ،به استثنای ابزارهای حرام

 .1هاشمی شاهرودی ،بايستههای فقه جزا ،ص.337
 .2اردبیلی ،مجمع الفائدة ،ج ،03ص.321
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ابنجنید را قوی دانسته و سه مورد را استثنا میکند .0 :قتل با سحر؛  .2قتل با لواط؛  .3قتل
1

بهوسیله ریختن شراب در حلق.
ّ
ّ
ادلۀ این دیدگاه همان ادلۀ ابنجنید است ،جز اینکه نسبت به قید فرمودهاند از آیه مماثلت
استفاده میشودّ ،اما کلمۀ ّ
عامی ندارد که شامل محرمات گردد .به همین دلیل اگر مشرکان
2

ناسزا دادند ناسزاگویی به آنها جایز نیست.
ّ
ّ
با ّرد ادلۀ دیدگاه ابنجنید به نظر میرسد که رد این دیدگاه بینیاز از بحث است.
 .5جواز قصاص با هر وسیلهای که آسانتر باشد
دستهای از فقها معتقدند قصاص را با هر وسیلهای که آسانتر از شمشیر باشد میتوان اجرا
نمود؛ ّاما اگر شدید تر از شمشیر باشد جایز نیست .از کسانی که این دیدگاه را بعید نمیداند
امام خمینی است .وی نخست جواز قصاص را منحصر در شمشیر و امثال آن دانسته؛ ولی
ً
در ادامه ،انجام قصاص با آنچه آسانتر از شمشیر است را بعید ندانسته است 3.واهرا وی به
ً
استناد همین نفی بعد در پاسخ به استفتائی صریحا فتوا به جواز داده است 4.آیتالله مکارم
نیز با تعبیر به «با آلت ّقتالۀ معمول زمان ،که مستلزم شکنجۀ ّ
خاصی نباشد ،میتوان قصاص
کرد» بر همین نظر است.

5

آیتالله فاضل در تبیین فتوای امام خمینی چنین استدالل میکند که در مجموع دو دسته
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روایت داریم:
َ
َ
الصباح کنانی و حلبی که در آن آمده «یجیز عل ْیه ب َّ
 .0روایت أبی ّ
الس ْی ِف» 6و روایت
ِ ِ
ِ
موسیبنبکر که میگوید «یجاز َع َل ْیه ب َّ
الس ْی ِف» .7این دسته مقید به سیف است.
ِ ِ

 .1عاملی ،مسالك الفهام ،ج ،01ص.235
 .2فاضل لنکرانی ،تفصیل الشريعة ،ص.301
 .3امام خمینی ،تحرير الوسیلة ،ج ،2ص.131
 .4همو ،استفتاآت ،ج ،3ص.351
 .5مکارم شیرازی ،استفتاآت ،ج ،3ص.309
 6حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،8ص.126
 .7همان ،ج ،08ص.81
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ََ
 .2صحیح سلیمانبنخالد که به «یجاز عل ْی ِه» تعبیر کرده و بدون قید و مطلق است.

1

در جمع داللی بین این دو دسته دو احتمال داده میشود :الف .محتمل است که دستۀ اول
ّ
جدی همان «یجاز َع َل ْیه ب َّ
الس ْی ِف» است.
اطالق دسته دوم را تقیید زده ،گفته شود که مقصود
ِ ِ
ب .محتمل است اطالق روایت اخیر را به حال خود باقی بگذاریم و گفته شود که ُکر شمشیر
در دو روایت اول از باب مثال است.
مطابق احتمال دوم فرمایش امام خمینی ثابت میشود .طبق احتمال اول نیز میتوان به
تنقیح مناط استدالل نمود ،به این صورت که مستفاد از روایات این است که هر وسیلهای که
2

موجب تسریع و تسهیل در قصاص شود جایز است.
به نظر میرسد فتوای این دسته از فقها ّ
موجه است و عالوه بر استدالل آیتالله فاضل
لنکرانی میتوان دو شاهد و قرینۀ دیگر را بدان اضافه نمود:
 .0فرازهای قبلی روایات مستند مشهور :عمدۀ روایات مورد استدالل مشهور فقها که

حق آنهاست اجرای قصاص و گرفتن جان مقتول است و تمامی کارهای مذکور حرام است.
محقق اردبیلی نیز با گرایش به این توجیه پس از آنکه استفاده از شمشیر مسموم ،کند،
اهانت به مقتول ،مثله کردن و امثال آن را ممنوع میداند مینویسد:
شاید دلیل تحریم این امور آن باشد که همۀ این امور حرامند ،جز قتل که دلیل خاص
دارد؛ بنابراین ،جز قتل همۀ امور دیگر بر اولیای دم به حرمت خود باقیست.

3

موضوعیت و طریقیت اعدام با شمشیر در اجرای قصاص

شمشیر را به عنوان تنها ابزار اجرای قصاص میدانستند ،سه روایت حلبی ،موسیبنبکر و
َ َّ
َ َ
َ َ
سلیمانبنخالد است .در این سه روایت جملۀ « َو ل ِک ْن ال ی ْت َرُ ی َتلذُ ِب ِهَ /و ل ِک ْن ال ی ْت َرُ َی ْع َبث
ِب ِه» تکرار شده است .تجویز اجرای قصاص با شمشیر بعد از این فراز آمده و این نشان میدهد
که علت یا دستکم حکمت تجویز شمشیر ،جلوگیری از بازی ،اهانت و کوچک کردن جانی
َ
است .شاید استفاده از تعبیر «یجاز َعل ْی ِه» که به معنای تسریع در امر قصاص است نیز مفید
همین معنا باشد که نباید مقتول وسیله و ابزاری برای بازی و تلذُ اولیای دم باشد؛ زیرا آنچه

 .1صدوق ،الفقیه ،ج ،3ص.013
 .2لنکرانی ،تفصیل الشريعة ،القصاص ،ص.300
 .3اردبیلی ،مجمع الفائدة ،ج ،03ص.323
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ّ
اگر علت تجویز استفاده از شمشیر خودداری از ارتکاب امور مذکور باشد ،شمشیر خود
خصوصیت نخواهد داشت و هر وسیله ای که عذاب بیشتر ،اهانت و امثال این امور را نداشته
باشد جایز خواهد بود.
ممکن است در برابر این قرینه گفته شود در قصاص تنها قتل مراد نیست ،بلکه تحمیل درد
و رنج مشابه با درد و رنجی که مقتول کشیده است نیز مقصود است و استفاده از ابزارهای
دیگر ،مثل زدن گلوله به سر چنین درد و رنجی را ندارد.
ولی این ایراد وارد نیست؛ چون عالوه بر اینکه از روایت استفاده میشود تعذیب مقتول
مقصود نیست ،چنانکه در قرینۀ بعدی خواهد آمد ،دلیلی برای تحمیل درد و رنج جز آنچه
که از تفسیر کلمۀ «قصاص» به معنای پیروی کردن اثر و آیۀ اعتدا استفاده میشود وجود ندارد.
ً
لکن چنانکه روشن گردید آیۀ اعتدا اصوال ناور به قصاص جنایات نیست و کلمۀ قصاص نیز
نمی تواند به چیزی جز مماثلت در اصل قتل داللت داشته باشد؛ چون روایات از مماثلت
کامل نهی کرده است.
 .2روایات نهی از مثله :قرینۀ دوم روایات نهی از مثله است که هم به صورت کلی وارد
گردیده و هم در خصوص قصاص .از روایاتی که به صورت کلی وارد گردیده میتوان به فرازی
از وصیت امیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی اشاره نمود که فرمود :از رسول خدا
شنیدم که فرمود :از مثله کردن حتی نسبت به سگ درنده بپرهیزید1.
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در میان روایاتی که در خصوص قصاص آمده میتوان به روایت اسحاقبنعمار اشاره
َْ
ْ
َ
نمود .امام کاوم در تفسیر آیۀ فال ی ْس ِرف ِفي الق ْتل فرمود :اسراف در قتل این است که
ِ
غیر قاتل را به قتل برساند یا قاتل را مثله کند 2.در روایت أبیالبختری از امیرالمؤمنین نیز
آمده است که فرمود :اگر من مردم سرنوشت قاتل با شماست ،چنانچه تصمیم گرفتید که او را
به قتل برسانید مثله نکنید3.

امثال این روایات برای روایاتی که شمشیر را به عنوان وسیلۀ اجرای قصاص معرفی میکند

 .1حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،28ص.029
 .2همان ،ص.027
 .3همان ،ص.029
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چیزی شبیه شأن نزول فراهم میکند که میتواند کاشف از حکمت این حکم باشد .زدن گردن
با شمشیر در آن زمان آسانترین وسیلۀ اجرای قصاص بوده است که تعذیب ،بازی کردن ،مثله
کردن و افعال حرام دیگر را همراه نداشته است .از مجموع این روایات مطمئن میشویم که
ُکر شمشیر به عنوان مثال و فرد کاملتر در آن عصر بوده است.
تنها نکتهای که باید در تکمیل بحث به آن اشاره شود این است که آیا آنچه امروزه به عنوان
شیوههای اجرای مجازات اعدام ّ
معرفی میشود در واقع نیز آسانترین و کمدردترین شیوه
است ،یا تنها اندکی از خشونتی که در مجازات با شمشیر است میکاهد و در تحمیل درد و
رنج تفاوتی به وجود نمیآورد .مطابق برخی گزارشها هنوز به صورت قطعی ثابت نشده است
که اعدام با صندلی الکتریکی یا تزریق ّ
مادۀ ّ
سمی آسانتر و سریعتر از قطع گردن با شمشیر
باشد .به عنوان مثال مخالفان استفاده از مادۀ سدیم ساپیونتال که امروزه در برخی از کشورها،
از جمله ایاالت متحدۀ آمریکا برای مرگ استفاده میشود ،استدالل میکنند که این ّ
ماده
همیشه منجر به بیهوشی فرد قبل از مرگ نمیشود و ممکن است زمان مرگ در برخی افراد تا
 31دقیقه طول بکشد 1.استفاده از صندلی الکتریکی نیز با وجود اینکه متناسب با سن ،قدرت
بدنی و قدرت جریان ممکن است متفاوت باشد ،به صورت متوسط  07ثانیه طول میکشد تا
فرد بیهوش شود؛ ولی قلب و مغز او هنوز زنده است و در مواردی به جریان قویتری از برق
نیاز است تا ارگان حیاتی فرد بمیرد که در مواردی به سوختن شخص منجر میشود 2.بههرحال
و چنانچه ثابت گردد که روشهای دیگر سریعتر و آسان تر به مرگ منجر میشود به لحاظ
ً
فقهی استفاده از آنها اشکالی نداردّ .اما در این نکته واهرا نمیتوان تردید کرد که استفاده از
طناب دار آسان ترین روش نیست ،هرچند به دلیل نداشتن خونریزی ممکن است کمتر خشن
باشد .به همین دلیل در مشروعیت چنین شیوهای جای تردید وجود دارد.

موضوعیت و طریقیت اعدام با شمشیر در اجرای قصاص

این خود یک بحث موضوعی است که باید پزشکان و متخصصان نسبت به آن اوهار نظر کنند
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در رابطه با شیوۀ اجرای قصاص پنج دیدگاه وجود دارد که به ترتیب عبارت است از .0 :قصاص
با شمشیر به شیوۀ گردن زدن به عنوان تنها شیوۀ اجرای حکم قصاص .این دیدگاه مشهور فقها

است و مهمترین ادلۀ آن واهر برخی روایات است؛  .2قصاص به شیوۀ بریدن گردن با هر آهن
برنده .بر اساس این دیدگاه عالوه بر گردن زدن ،استفاده از شیوههایی چون ُبح نیز مجاز دانسته
می شود؛  .3ق صاص به هر شیوهای که جنایت به آن شیوه ارتکاب یافته ا ست .بر ا ساس این
دیدگاه ،شتتیوۀ اجرای قصتتاص را شتتیوۀ ارتکاب جنایت تعیین میکند ،بنابراین ،اگر ارتکاب
جنایت به وس تیلۀ آتش زدن بوده استتت ،قصتتاص نیز به همین شتتیوه اجرا میشتتود؛  .3دیدگاه
چهارم همان دیدگاه ستتوم استتت ،با این تفاوت که برخی از وستتایل حرام را استتتثنا میکند؛
بنابراین ،اگر شخصی از طریق تجاوز جنسی مکرر به قتل رسیده است ،در قصاص از این شیوه
استفاده نمی شود؛  .1دیدگاه اخیر که دیدگاه برگز یدۀ این مقاله است و بسیاری از فقهای متأخر
بدان فتوا دادهاند این است که با هر وسیلهای که سلب حیات فرد جانی آسانتر از گردن زدن با
شم شیر با شد امکان ق صاص وجود دارد؛ ّاما اگر میزان عذاب انگیزی و دردناکی بیش از قطع
گردن به و سیلۀ شم شیر با شد جایز نی ست .نیز از میان دیدگاههای مختلف فقها در باب ابزار
اجرای مجازات قصتتاص به نظر میرستتد که دیدگاه پنجم که استتتفاده از هر نوع وستتیلهای که
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آسانتر به مرگ محکوم منتهی گردد و خشونت کمتری داشته باشد را تجویز میکرد قابل دفاعتر
ّ
است؛ این دفاع بر استفاده از روایات و ادلۀ منصوص تکیه دارد.
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