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Abstract
The penal system of pure Islam has come from the immense revelation and is
saturated with the teachings of the infallible Imams (A.S.) and is flourished as a
result of the hard work of the jurists over thousands of years. Therefore, it is
characterized with the unique features such as accountability and being up-to-date.
The present text has been written to answer a new question as to whether it is lawful
to anesthetize or make a person who is sentenced to retribution, or prescribed
punishments insensible. The discussion follows within three stages. Initially, the
arguments of the jurists who believe in the unlawfulness of making the person
anesthetized or insensible in retribution are reviewed and criticized. Next, the
arguments of the jurists who believe in the lawfulness of making the person
anesthetized or insensible in retribution are explained and in the third stage, their
arguments are discussed. Finally, it is concluded that making a person who is
sentenced to retribution or prescribed punishments anesthetized or insensible is
unlawful.

Keywords: Prescribed Punishment, Retribution, Ta'zir, Anesthesia, Insensibility,
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صفحات ( 911-911مقاله پژوهشی)

حکم فقهی بیهوشی و بیحسی محکوم به قصاص ،حد و تعزیرات
*

محمد رحمانی ،3جواد زروندی ، 9نفیسه زروندی

1

 .1دانشیار ،مدیر گروه فقه عبادی مدرسۀ عالی فقه تخصصی جامعۀ المصقفی العالمیه،
مدرا دروا خارج حوزۀ علمیه
 .2دکتری الهیات ،استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری
 .9دکتری الهیات ،رشته دین پژوهی ،دانشگاه ادیان قم
(تاریخ دریافت1931/11/22 :؛ تاریخ پذیرش)1931/12/91 :

چكیده
امروزه در زمینه موضوع بیهوشی و بیحسی فرد محکوم به قصاص ،حاد و تعزیارات ،دیادگاههای متناوع و مختلفای
وجود دارد؛ از همین رو این نوشته با نگاهی فقهی ،با تمسک به آیات قرآن کریم و روایات در پی پاساخ دادن باه ایان
مساله مهم و کاربردی نوظهور می باشد که ،آیا بیهوشی یا بیحسی افراد محکوم به قصاص ،حاد و تعزیارات پایش از
اجرا حکم ،جایز می باشد یا خیر؟ در جوا

به این سوال در مقاله ،ابتدا به دتیل قائ ن باه عادم جاواز بایهوشای و

بیحسی در قصاص ،حد و تعزیرات پرداخته و نقد شده است و سپس ادلۀ قائ ن به جواز بایهوشای و بایحسای در
افراد محکوم به قصاص ،حد و تعزیرات تبیین شده است .در اداماه در مرحلاۀ ساوم ،دربااره دتیال قاائ ن باه جاواز
بیهوشی یا بیحسی افراد محکوم به قصاص یا حد و تعزیرات ،بحث و تبادل نظر شده است .در پایان پس از استناد به
آیات ،روایات و بیان نظرات گرانبهای فقها در این با  ،این نتیجه برآمده که ،بیهوش کردن و یا بایحاس کاردن فارد
محکوم به قصاص جایز می باشد اما درباره افراد محکوم به حدود و تعزیرات باید بیان نموده که ،بی حس کردن و یاا
بی هوش کردن آنان درست نمی باشد.

واژگان کلیدی
بیحسی ،بیهوشی ،تعزیرات ،جواز ،حد ،قصاص.

* نویسنده مسئول:

Email: mzarvandi2@gmail.com
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مقدمه
نظام کیفری اس م نا  ،برآمده از بیکران وحی و سیرا شده از معاارف زتل عتارت و باه
شاخ برگ نشسته از زحمات اقتفرسای هزارسالۀ فقیهان است؛ از جمله برجستگی هاا و
ویژگی های فقه شیعه ،پاسخگویی دقی و بهروز بودن آن می باشد .فهم عمیا و روشامند
کتا

و سنت با استفاده از عقل معتدل پرهیز کننده از اجتهاد شخصی ،کاه از تعاالیم ائماه

معصو مین(ع) نشات گرفته است ،با

اجتهاد در پاساخگویی باه مساائل جدیاد را بارای

جامعه دینی ما بازگذاشته است و در نهایت باعث پویاایی و جامعیات زماانی و مکاانی آن
شده است.
همننین قابل ذکر است که ،نظام حقوقی اس م نسبت به دیگر نظامهای حقوقی موجاود در
جهان ،امتیازات و برجستگیهای بسیاری دارد ،از جملاه :ۀرفاایی ،گساتردگی ،ضامانت اجارا،
هماهنگی با فقرت ،قواعد فراگیر و عق نی بودن .هر یک از این ویژگیها ،از مکتب فقهی اهال
بیت(ع) ،نظام حقوقی مترقی ،بالنده و پاسخگویی ساخته است که نظیر آن را در تااریخ مکاتاب
حقوقی بشر سراغ نداریم .حضرت امام در توصیف و رسالت فقه شیعه میفرمایاد :فقاه تئاوری
واقعی و کامل ادارۀ انسان و اجتماع از گهواره تا گور است (خمینی ،1912 ،ج .)32 :21
از همینروی ،فقه شیعه در حوزههای مختلف قضاایی و کیفاری ،قانونگاذاری کارده و
چیزی را فروگذار نکرده است.
تقریر محل نزاع :مبحث جواز یا عدم جواز بیهوشی یاا بایحاس کاردن محکاوم باه
قصاص ،حدود و تعزیرات شقوق مختلفی دارد؛ از اینرو ضاروری اسات کاه محال نازاع
تقریر شود .در مورد بحث هر یک از عناوین سهگانۀ قصاص ،حد و تعزیر اقساام مختلفای
دارد ،از جمله:
قصاص یا متعل به نفس است یا متعل به عضو ،نسبت به اقساام حاد ،فقهاا اخات ف
کردهاند .محق حلی شش قسم (حلی ،1212 ،ج  ،2حدود) ،ع ماه هشات قسام (ع ماه،
 ،1211ج  ،9کتا

حدود) ،شهید اول هفت قسم (لمعه ،ج  ،3کتا

حدود) و از معاصاران

آیتاهلل خویی شانزده قسم بیان کرده است (خویی ،1212 ،ج  ،21کتا

حدود).
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تعزیرات نیز اقسام مختلفی دارد ،شاید بهتر آن باشد که اقساام آن را ضامن تقسایماتی
بیان کنیم که برای تعزیر مقرح میشوند.
تقسیم اول :تعزیر بر حسب نوع عقوبت تقسیم میشود به .1 :مادنی؛  .2ماالی؛  .9غیار
بدنی و مالی مثل تشهیر و تبعید؛
تقسیم دوم :تعزیر بر حسب اینکه منصوص است یا غیر منصوص ،تقسیم میشاود باه:
 .1شرعی؛  .2حکومتی (سلقانی)؛
تقسیم سوم :تعزیر بر حسب نوع ح تقسیم میشود به .1 :ح اهلل محض؛  .2ح الناا
محض؛  .9مشترک.
محل بحث اوت :افزون بر تمامی اقسام قصاص و تمامی اقسام حد ،تمامی اقسام تعزیار
نیز بحث میشود ؛ ثانیا :بحث به حسب حکم اولی است و اما بر حسب عنوان ثانوی ،مثال
اینکه حاکم ص ح را در جواز و عدم جواز بداند ،از بحث خارج است.
اقوال در مسئله
با توجه به تقریر محل نزاع و تبیین صور مسئله ،اقوال مختلف است ،از جمله:
احتمال جواز مقلقا :اعم از اجرای حد ،قصاص نفس یا قصاص عضو بهنظار مایرساد
این احتمال قائلی ندارد ،از اینرو بهعنوان یکی از اقوال ذکر نمیشود.
قول اول :عدم جواز مقلقا اعم از اجرای حد ،قصاص نفس یاا قصااص عضاو (صاافی
گلپایگانی ،1211 ،ج  ،2سؤال )913 :9123؛
قول دوم :تفصیل میان قصاص نفس و قصاص عضو باا حاد در دوم جاایز اسات و در
قصاص نفس و عضو جایز نیست (مکارم شیرازی1221 ،ق ،ج )211 :2؛
قول سوم :تفصیل میان رجم از یک رف و دیگر حادود و قصااص نفاس و قصااص
عضو ،در خصوص رجم جایز نیست و در دیگر موارد جایز است (حکیم)111 :1221 ،؛
قول چهارم :تفصیل در حدود تابع نظر قاضی جامع شارایط اسات و در قصااص تاابع
رضایت صاحبان اولیای دم است (منتظری ،1919 ،ج  ،2قول )1؛
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قول پنجم :جواز بیهوشی یا بیحسی در قصاص مقلقاا اعام از قصااص در نفاس یاا
عضو و عدم جواز در حدود و تعزیرات مقلقا .از جملۀ قائ ن به نظار ماذکور ،راقام ایان
سقور است.
مقتصای اصل :در مباحث علمی بهویژه در دانش فقه ،پیش از ورود باه نقاد و بررسای
ادلۀ لفظی ،مقتضای اصل را بررسی میکنند تا اگر دست محق از ادلۀ دال بر نفی یا اثباات
مقلب مورد بحث کوتاه شد و نوبت به شک و تردید رسید ،باه مقتضاای اصال در مسائله
مراجعه شود.
در مورد بحث ،بهنظر میرسد مقتضای اصل عملی در مسئلۀ جواز بیهوشی و بیحسی
پیش از قصاص و حد است ،چون شک میکنیم در حرمات یاا عادم جاواز بایهوشای و
بیحسی اصالۀ البرائۀ جاری میشود.
مرحلۀ اول  :نقد ادلۀ عدم جواز بیهوشی در قصاص و حدود

قائ ن به عدم جواز بیهوشی و بیحسی مقلقا ،اعم از محکوم به قصاص نفس یا عضو یاا
اجرای حد منجر به قتل مثل رجم یا تازیانه و تعزیرات ،به ادلهای تمسک جستهاند .باهنظار
میرسد دلیل اصلی عبارت است از شر یت مماثلت کامل و هماهجانباه در اجارای اقساام
قصاص و حدود ،از اینرو باید با تفصیل بیشتری بررسی و نقد شود.
توضیح :یکی از شرایط با

قصاص که مورد اتفاق تماام فقهاای اهال بیات(ع) باوده،

عبارت است از مماثلت (خویی ،1222 ،ج 93 :22؛ فاضل لنکرانی.)111 :1222 ،
برخی از فقها بر این باورند که مماثلت حتی نسبت به درد و رنجی کاه مقتاول تحمال
کرده ،در اجرای حدود و قصاص شرط است .ب این نظریه چون بیحسای و بایهوشای
مانع مماثلت از حیث درد و رنج است ،جایز نیست ،از اینرو مهم بررسای ادلاهای خواهاد
بود که برای اثبات مماثلت کامل و همهجانبه اقامه شده است و ادله عبارتند از :الف) کتا :
قائ ن عدم جواز به آیاتی از قرآن استدتل کردهاند ،از جمله:
 .1فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْکُ ْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْکُ ْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّ هَ مَ عَ
الْمُتَّقینَ (بقره.)132 :
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تقریب دتلت :در آیه تصریح شده در مواردی که تعدی به دیگران مشروع است (مانناد
قصاص نفس و عضو) باید همگونی و مماثلت در آن رعایت شود؛
ن
ب ال َّظ الِمی َ
ح ُّ
ج ُر ُه َع َل ی ال َّل ِه ِإ َّن ُه ال ُی ِ
ح َف َأ ْ
ص َل َ
ن عَف ا َو َأ ْ
َ .2و جَزا ُء َِ ِّی َئ ٍة َِ ِّی َئ ٌة ِم ْثلُها َف َم ْ
(شوری)21:؛
 .9یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُ ُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی الْحُرُّ بِ الْحُرِّ وَ الْعَبْ دُ بِالْعَبْ دِ وَ الْ أُنْثی
بِالْأُنْثی فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخیهِ شَیْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ الِکَ تَخْفیفٌ مِنْ رَبِّکُ ْ
وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ الِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلی ٌ (بقره.)112 :
تقریر دتلت) اوت :واۀۀ قصاص مصدر و از مادۀ «قصص» گرفته شده ،این ماده در لغت
به معنای پیگیری دقی اثر گذشتگان است؛ از اینرو به کسی که پایش را بر رد پای دیگری
میگذرد ،قصاص میگویند .بنابراین در مفهوم لغوی قصاص ،مماثلت و همگاونی اشارا
شده است؛
ثانیا :در ذیل آیه تصریح شده است به مماثلت ازحیث حریتت ،رقیتت و انوثیتت و...؛
 .2وَ التَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللَّهُ إِالَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ ُِ لْطاناً فَ ال
یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً (اسرا.)99 :
آیتاهلل هاشمی شاهرودی میفرمایند :آیه دتلت دارد در مقام قصاص کیفار دادن جاانی باه
اندازۀ جنایت او که در کمیتت و کیفیت آن اسرافی نباشد ،از حقوق مجنایٌعلیاه اسات و تحات
سلقۀ شرعی او قرار داد ،جای اشکال نیست که اصل درد و عذابی که مقتضاای جنایات اسات
نیز ،در این محدوده قرار دارد (هاشمی شاهرودی ،1221 ،سال چهارم ،شمارۀ )11؛
) روایات :یکی از ادلۀ مهم قائ ن باه عادم جاواز بایهوشای وبای حسای پایش از
قصاص ،روایات هستند که با لسانها و عبارات مختلف گزارش شدهاناد .بارای استقصاای
بحث ،روایات را از منابع شیعه و اهل سنت نقد و بررسی میکنیم.
منابع شیعی
 .1امام صادق(ع) فرموده است :به امیرالمؤمنین خبر رسید مردی به شکم مردی به گوناهای
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لگد زد که لباسش را آلوده کرده است .حضرت در مقام قضاوت فرمود  :شخص مضارو
نیز بهگونهای به شکم ضار

بزند که لباسش آلوده شود یا یکسوم دیه را به او بپردازد.

1

سند روایت به جهت سکونی که عامی است و توثی دارد ،موثقه است.
تقریب دتلت :روایت صریح است در اینکه شخص ضربه دیاده باه هماان شاکلی کاه
ضربه به شکم او وارد شده ،جایز است ضربه بر شکم ضار

وارد کند .پس معلوم میشود

مماثلت حتی از حیث درد نیز ،شرط قصاص است؛
 .2امام حسن عسگری(ع) از جدش امام سجاد(ع) نقل میکند که مقصود از قصاص در
آیه ،مساوات در قصاص است؛ بهگونهای که قاتل باه هماان شایوهای کاه مقتاول را کشاته
است ،کشته شود.

2

نقد و بررسی

به نظر راقم میرسد که هیچیک از ادلۀ مذکور دتلت بر جزییت و حتی شر یت دردنااک باودن
قصاص نفس یا عضو ندارد و مدعا این است که مقلو شارع در خصوص قصااص نفاس یاا
عضو ازهاق روح و ققع عضو است و ا
عذا

ق ادلۀ قصاص اعم خواهد بود از مواردی کاه درد و

را در پی داشته باشد یا نداشته باشد و اما نسبت به حدود اصل مدعا کاه لازوم دردنااک

بودن حد است ،صحیح خواهد بود ،ولیکن ادلۀ مذکور بر آن دتلت ندارد.
توضیح اشکال :اما مدلول آیات عبارت است از مماثلت فایالجملاه ناه مماثلات کامال
حتی نسبت به دردناک بودن ،زیرا هر یک از آیات ،ا

ق دارد و شامل میشود قصاصی را

که نسبت به قتل واقع بر مقتول دردناک نباشد .شاهد این مدعا آنکه بسیاری از فقها بر ایان
 .1موثقه ِکونی محمدبن یعقوب عن علی بن ابراهی عن ابیه عن النوافلی عن السکونی عن ابیعبداهلل ق ال :رف ع ال ی
امیرالمؤمنین(ع) رجل داس بطن رجلٍ حتی احدث فی ثیابه فقضی علیهان بداس یطنه حتی یحدث فی ثیابه کما احدث
او یعرم ثلث الدیة (حر عاملی ،1213 ،ج ،122 :23

 ،21ح .)1

 .2روایت امام حسن عسگری(ع) فی تفسیره عن آبائه عن علی بن الحسین(ع) :یا ایها الذین آمنوا کتب علیک القصاص
فی القتلی .یعنی المساواة و ان یسلک بالقتل فی طریق المقتول المسلک الذی ِلکه به من قتله (حر عااملی ،1213 ،ج
،12 :23

 ،13ح .)2
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جواز بیهوشی و بیحسی به ا

ق ادله ،از جمله آیات تمسک جستهاند؛ مانند سید ساعید

حکیم (حکیم ،111 :1221 ،ا .)99
به عبارت دیگر آیات در مقام بیان مماثلت فیالجمله است از حیث اینکه زن مقابل زن،
مرد در مقابل مرد ،حر در مقابل حر و عبد در مقابل عبد ،باید قصاص شود .اماا افازون بار
این ،آنکه مماثلت از حیث درد هم ،باید در قصاص نفاس یاا ققاع عضاو باشاد ،از آیاات
استفاده نمیشود ،بلکه ا

ق و عموم نافی آن است.

و اما روایات :روایت اول هرچند از نظر ساند موثقاه اسات و اشاکالی نادارد ،از نظار
دتلت مخدوش است؛ زیرا اوت :بر فرض قبول دتلت روایت بر مماثلت کامل ،به بحث ماا
ربقی ندارد ،زیرا بحث مورد نظر ما قصااص نفاس و عضاو اسات ،و مادلول روایات باه
قصاص مربوط نیست؛
ثانیا :روایت برخ ف قاعده است ،از اینرو برخی از فقهاا فرماودهاناد کاه حکام اماام
موردی و قضیتۀ فیالواقعه است ( با بایی ،1212 ،ج .)231 :12
و اما روایت دوم از امام حسن عسکری(ع) :اوت :از نظر سند ضعیف است ،پس قابلیت
استدتل ندارد؛ ثانیا :معارض است با روایات زیادی که از نظر ساند و دتلات تماام اسات
مبنی بر اینکه جایزنیست اولیای دم ،قاتل را به همان کیفیتی بکشند کاه او مقتاول را کشاته
است .تفصیل این مقلب در مرحلۀ دوم مبحث ادلۀ دال بر جواز بیهوشای وبایحسای در
قصاص خواهد آمد.
و اما روایت بشر حازم) اوت :سندی ندارد و نبوی بوده که در منابع شیعه گزارش نشاده
است .پس اعتبار ندارد؛ ثانیا :اشکال معارضۀ فوق اینجا هم جاری است.
و اما روایت انس) اوت :سند ندارد و نبوی بوده که در منابع شیعه گزارش نشاده اسات؛
ثانیا :به قصاص ربقی ندارد؛ ثالثا :اشکال معارضۀ فوق اینجا هم جاری است.
مرحلۀ دوم ادلۀ جواز بیهوشی در قصاص
پیش از این گذشت که برخی از فقها ،بیهوشی و بیحسای را در قصااص نفاس و عضاو
جایز نمیدانند ،اینها نیز دو گروهند:
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 .1برخی مقلقا بیهوشی و بیحسی را در حدود و قصاص جایز نمایدانناد ،از جملاه
صافی (صافی ،1211 ،ج  )913 :2و هاشمی شاهرودی (هاشمی شااهرودی ،1221،شامارۀ
)11؛
 .2برخی در خصوص قصاص نفس و عضاو جاایز نمایدانناد ،ولای در حادود جاایز
میدانند (مکارم ،1221 ،ج .)211 :2
بهنظر میرسد این نظر دور از صوا

باشد و ح ایان اسات کاه ناهتنهاا بایحسای و

بی هوشی در خصوص قصاص نفس و عضو جایز است ،بلکه شاید بگوییم که در صاورت
درخواست محکوم برای تأخیر اجرای قصاص ،قباول تاأخیر باه دو شارط تزم اسات.1 :
پذیرش هزینۀ اجرای قصاص؛  .2عادم فاصالۀ زیااد .چاون رد آن مصاداق ایاذا و اضارار
مسلمان خواهد بود که حرام است .در هر صورت برای اثبات جواز بیحسی و بایهوشای
در قصاص ،به ادله تمسک کردهاند.
 .1اجماع :بسیاری از فقها تصریح کردهاند که اولیای دم مقتول ح ندارند قاتل را باا زجار و
عذا دادن ،مسموم کردن ،با شمشیر کند یا سوزاندن و مثله کردن ،خفه کردن یا از گرسانگی و
تشنگی و همانند آن قصاص کنند ،هرچند قاتل مقتول را به یکی از رق فوق کشته باشد (شایخ
وسی ،1211 ،ج 123 :1؛ محق  ،1212 ،ج 212 :2؛ ع ماه حلای ،1221،ج 223 :11؛ نجفای،
 ،1212ج 231 :22؛ امام خمینی ،1919 ،ج 121 :2؛ فاضل لنکرانی.)211 :1222 ،
اشکال :این استدتل از نظر صغری و کبری اشکال دارد ،اما از نظر صاغری :بسایاری از
فقها مخالفت کردهاند؛ پس صغرای اجماع محق نیست.
و اما از نظر کبری :در این جا اگر نگوییم تحق اجماع ققعاا مادرکی اسات ،دساتکم
احتمال مدرکی بودن هست و به عبارت دیگر بر فرض قبول اصال اجمااع از ساوی فقهاا،
نسبت مخالفت قصاص به نحو غیرمتعارف از سوی فقها ،این اجماع حجات نیسات ،زیارا
مدرک آن روایات مربوط به این با

است و اجماع مدرکی حجت نیست.

دلیل دوم دفع ایذا :برخیفقها در مقام استدتل بر جواز بیهوشی و بیحسی در قصااص
نفس عضو ،به قاعدۀ لزوم دفع اضرار و نیز دفع ایذا از نفس استدتل کردهاند و گفتهاند اگر
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برای شخص محکوم به بیهوشی یا بیحسی ممکن باشد ،برای دفع اضرار و ایاذا واجاب
است ،از جمله آیتاهلل بهجت که ایشان در پاسخ استفتایی فرمودند:
سؤال :آیا در قصاص عضو ،محکوم میتواند پیش از قصااص آن را بایحاس کناد؟آیا
محکوم به قصاص نفس میتواند پیش از اجرای حکم ،خود را بیهوش کند؟ جوا  :جایز
است پیش از قصاص آن را بیحس کنند یا در قتل قب او را بیهوش کنند ،بلکه اگار ایان
کار برای خود جانی ممکن باشد ،بر او واجب است این کار را بکند ،بارای دفاع اضارار و
ایذای به نفس مانند پیوند پس از ققع (منتظری ،1919 ،ج .)211 :2
دلیل سوم :شاید استدتل فوق به شکل دیگاری تقریار شاود ،مقدماۀ اول :اضارار و ایاذای
مسلمانان حرام است ،مگر در مواردی که دلیل شرعی قاائم شاده باشاد ،مانناد ماوارد حادود و
قصاص؛ مقدمۀ دوم :ادلۀ قصاص بیشتر از جواز ازهاق روح و ققع عضو دتلات نادارد؛ مقدماه
سوم :ایجاد درد مصداق ایذا و اضرار به غیر بوده ،پس حرام است .این استدتل تقویت میشاود
اگر محکوم به قصاص عضو یا نفس ،خودش درخواست کند و متقبل هزینه شود؛
دلیل چهارم :مستفاد از ادله قصاص ازهاق روح است به وجهای کاه شاارع بیاان کارده
است ،مثل شمشیر یا گلوله و اما دتلت ادله ،از جمله آیات بر اینکه دردناک بودن و عذا
کشیدن محکوم هم جزو یا شرط صحت قصاص باشد ،استفاده نمیشود؛ هرچناد در ماورد
حدود این ادعا صحیح است ،بهعبارت دیگار ادلاۀ قصااص نفاس و عضاو ا ا ق دارد و
مواردی را شامل میشود که محکوم بیهوش و بیحس باشد یا بیهوش و بیحس نباشاد.
بسیاری از فقها نیز به ا

ق همین ادله تمسک کرده و به جواز بیهوشی و بیحسی قبل از

قصاص فتوا دادهاند ،از جمله آیتاهلل سید سعید حکیم در پاسخ سؤالی فرموده است:
الشخص الذی یجری علیه حد ِرقة هل یمکنه ان یطلب من الطبیب تخدیر العضو المحدود
علی نفقته حتی ال یحس بألمه؟
جوا  :نع یمکنه الک الطالق ادله وجوب القطع بنحو یشمل هذاه الحالة و ال دلیل عل ی
المنع و لزوم االیالم المکان کون غرض الشارع االقدس م ن القط ع التنکی ل دون االی الم و ان
حصل معه غالباً( .سید سعید حکیم با بایی.)111 :1221 ،

  212پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،61شمارۀ  ،2تابستان 6911

ایشان برای اثبات جواز بیهوشی و بیحسی به دو امر تمسک کردهاناد :الاف) ا ا ق
ادلۀ قصاص؛

) غرض شارع ایجاد درد ،عذا و تشفی نمای باشاد بلکاه مقصاود تنکیال و

بازدارندگی است.
دلیل پنجم :دلیل اصلی عدم جواز بیحسی وبیهوشی ،لزوم مماثلت در قصاص اسات.
در این ارتباط دو نظر اساسی وجود دارد :الف) مماثلت باید رعایت شود ،حتای نسابت باه
درد و عذابی که مقتول تحمل کرده است؛

) مماثلت تزم است فیالجمله ،ناه بالجملاه و

کامل .نتیجۀ نظریۀ دوم جواز بیهوشی و بیحسی است.
ادلۀ قائ ن مماثلت کامل و نقد هر یک ،در مرحلۀ اول به تفصیل گذشات و ثابات شاد
آیات دتلت بر لزوم مماثلت کامل در قصاص نفس و عضاو نادارد ،بلکاه مقلاو

شاارع

ازهاق روح و ققع عضو است ،روایات هم افزون بر ضعف سند بر مادعا دتلات نادارد و
مستفاد از آیات و روایات ،کفایت مماثلت فیالجمله است.
پس با انتفای لزوم مماثلت درد کامل دردناک بودن قصاص نه جز :اسات و ناه شارط.
برخ ف با

حدود و تعزیارات کاه مساتفاد از ادلاۀ لازوم دردنااک باودن حادود حاد و

تعزیراست .پس با بق ن ادلۀ منع جواز باه اور قهاری جاواز بایهوشای و بایحسای در
خصوص قصاص ب مانع خواهد بود.
دلیل ششم روایات :گروهی از روایات بر جواز بیحسی و بی هوشی در قصاص دتلت
دارند.
ایفۀ اول :روایاتی دتلت دارند که ائمه(ع) اجازه ندادهاند اولیای دم قاتل را باه هماان
کیفیتی بکشند که مقتول را کشته است ،از جمله روایت موسیبن بکر از امام کااظم(ع) کاه
اجازه ندادند اولیای دم مردی که با ضربات عصا کشته شده بود ،قاتل را باه هماان کیفیات
بکشند ،بلکه وی را با شمشیر کشتند (حر عاملی ،1213 ،ج 1.)121 :23سند :از نظار ساند
 .1محمدبن علیبن الحسین بإِناده عن موِیبن بکر  ،عن العبد الصالح علیهالسالم فی رجل ضرب رج ال بعص ا فل
یرفع العصا عنه حتی مات ،قال :یدفع إلی أولیاء المقتول ولکن الیترک یتلذا به ،ولکن یجاا علیه بالسیف.
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روایت صحیح می باشدو اگر گفته شود درباره هاشم پدر علی بن اباراهیم در ساند توثیا
خاصی وجود ندارد ،سند حسن میشود ،اما در مجموع در هر دو صورت روایت حسان و
معتبر خواهد بود ،البته روایات دیگری نیز به هماین مضامون وارد شاده اسات ،از جملاه:
حدیث شمارۀ  1همین با

و روایت .91 :2

1

تقریر دتلت :روایت دتلت دارد که مماثلت کامل در قصااص تزم نیسات ،زیارا اماام
اجازه نداد قاتل با عصا کشته شود و فقط اجازه داده شد که با شمشیر کشته شود.
ایفۀ دوم :روایاتی دتلت دارند که ائمه(ع) توصیه کردهاناد اولیاای دم ،قصااص را باه
بهترین وجه و نیکو انجام دهند ،از جمله روایت نبوی معروف« :اذا قتلاتم فاحسانوا القتلاه»
(بیهقی ،1922 ،ج .)211 :19
مقصود از کشتن نیکو عبارت است از اینکه در کشتن قاتال ،اماوری رعایات شاود کاه
موجبات زجر و عذا

او فراهم نشود.

نتیجه اینکه بیهوشی و بیحسی محکوم به قصاص نفس یا عضو پایش از اجارا جاایز
است.
مرحلۀ سوم :ادلۀ عدم جواز بیهوشی و بیحسی در حدود و تعزیرات
مدعا این است که در با
است ،دستکم شرط آن محسو

حدود و تعزیرات ،دردناک بودن اگر نگوییم کاه جازو حاد
میشود و با فقدان وصاف دردنااک باودن ،حاد و تعزیار

شرعی صادق نیست ،مگر در مواردی که دلیل خاصی قائم شود .دلیل بر این مادعا عباارت
است از ادلۀ حدود و تعزیرات؛ از جمله آیات و روایات مربوط که برخی از آیاات دال بار
این مدعا عبارتند از:
 .1و عنه ،عن أبیه ،عن ابن أبیعمیر ،عن حماد ،عن الحلبی ،وعن محمدبن یحیی ،عن أحم دبن محم د ،ع ن محم دبن
إِماعیل ،عن محمدبن الفضیل ،عن أبیالصباح الکنانی جمیعاً ،عن أبیعبداهلل علیهالسالم قالِ :ألناه عن رج ل ض رب
رجال بعصا فل یقلع عنه الضرب حتی مات ،أیدفع إلی ولی المقتول فیقتله؟ قال :نع  ،ولکن الیترک یعبث به ولکن یجیز
علیه بالسیف.
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 .1والذان یأتیانها منک فآاوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنها (نسا.)21 ::
تقریب دتلت :آیه صریح است در اینکه حکم لواط و زنا حدی است که دردآور باشاد،
بهویژه «فآذوهما» امر است و بر وجو

دتلت دارد؛

 .2وبدرؤا عنها العذاب أن تشتهد أربعَ شهادات باهلل انهُ لِمَن الکااِبین (نور.)2 :
تقریب دتلت :کلمۀ عذا

صراحت دارد در اینکه حکم لعان حدی است که عذا آور

باشد؛ ولیکن این حد با شهادت چهار شاهد بر دروغگویی مرد منتفی خواهد بود؛
 .9فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب (نسا.)21 ::
تقریب دتلت :کلمۀ عذا

در آیه دتلات دارد بار اینکاه حاد زناان زناکاار کاه آزاد و

محصنه هستند ،حدی متصف به عذا

و دردناک بودن است و حد زنان غیرآزاد (کنیازان)

نصف آنها خواهد بود؛
 .2الزَّانِیَةُ وَ الزَّانی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ ال تَأْخُذْکُ ْ بِهِما رَأْفَةٌ فی دی نِ اللَّ هِ
إِنْ کُنْتُ ْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنینَ (نور.)2 :
تقریب دتلت :سه کلمه در آیه بر مدعا دتلت دارند.
 .1کلمۀ «عذا » دتلت دارد بر اینکه حد زن و مرد زناکار ،بایاد متصاف باه عاذا

و

دردناک بودن باشد و آن را گروهی از مؤمنان شاهد باشاند تاا عبرتای باشاد بارای آنهاا و
کسانی که برایشان نقل میشود  .واضح اسات کاه کلماۀ عاذا

بار الام و دردنااک باودن

صراحت دارد.
 .2جملۀ «وال تأخذک بهما رأفة فی دین اهلل» دتلت دارد بر اینکه حد زن و مارد زناکاار،
باید متصف به درد و الم باشد ،وات نهی از رأفت و ترحم بیوجه است و تارحم هنگاامی
معنا می یابد که تازیانه و تنبیه درد آورنباشد.
 .9در جملۀ «فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ» به قرینۀ حکم و موضوع مبنی بر اینکاه
زنا موجب شده است که عصمت و روان پاک جامعاه خدشاهدار شاود و فسااد در جامعاه
رواج پیدا کند ،پس باید بهگونهای تازیانه بخورند که موجب عبرت دیگران باشند؛
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 .2وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکاالً مِنَ اللَّ هِ وَ اللَّ هُ عَزی زٌ حَک ی ٌ
(مائده.)92 :
آننه مقرح شد برخی از آیاتی هستند که دتلت دارند بر اینکه حادود بایاد هماراه باا
عذا

و الم باشند ،بهگونهای که اگر نگوییم الم و دردناک بودن جزو حاد اسات ،دساتکم

شرط آن خواهد بود.
یکی از ادلۀ مهمی که بر عذا
شرط روایات است .روایات در ابوا

و دردناک بودن حد و تعزیارات دتلات دارد ،جازو یاا
مختلف در حدی هستند که اگر نگوییم در حد تواتر

لفظی قرار دارند ،دستکم در حد تواتر اجمالی و معنوی هستند ،از اینرو به بحاث از ساند
نیازی نیست .به مضمون برخی از روایات اشاره خواهد شد.
صحیحۀ محمدبن مسالم :اماام صاادق(ع) در پاساخ پرسشای از حکام شاار
فرمودند اگر از بالفرش باشد (کنایه از اینکه به ور اتفاقی شر

خمار

خمر کارده باشاد) تعزیار

میشود و اگر اتفاقی نباشد و تداوم داشته باشد ،او را عقوبت سخت میکنایم؛ زیارا چناین
شخصی موجب ح ل شمردن محرمات شده است و اگر رها شود ،موجب فساد در جامعه
خواهد شد (حر عاملی ،1213 ،ج .)221 :22

1

تقریب دتلت :کلمۀ «عقوبت» بر این دتلت دارد که مجازات دائمالخمار بایاد مصاداق
عقوبت باشد .واضح است تازیانهای مصداق عقوبت است که همراه با درد و عذا

باشاد،

وگرنه با مجازات غیردائمالخمر فرقی نخواهد داشت.
اشکالها :شاید بر دتلت هر یک از آیات و روایات اشکالهایی وارد شود ،از جمله:
اشکال اول :میپذیریم که حدود و تعزیرات ،باید هماراه باا درد و عاذا

باشاد؛ ولای

نمیپذیریم که این درد و رنج باید وصف حدود و تازیانه باشاد ،بلکاه اعام اسات از آن و
 .1وعنه ،عن فضالة ،عن العالء ،عن محمدبن مسل  ،قالِ :ألته عن الشارب ،فقال :أما رجل کانت منه الة فانی مع زره،
وأما آخر یدمن فانی کنت منهکه عقوبة ألنه یستحل المحرمات کلها ،ولو ترک الناس و الک لفسدوا.
محمدبن علیبن الحسین فی (العلل) عن أبیه ،عن ِعد ،عن إبراهی بن مهزیار ،عن أخیه علی ،عن الحسینبن ِعید مثله.
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درد و رنجهایی که از لوازم و توابع حد و تعزیر محسو

میشوند (مانند ننگ و عاری کاه

دامنگیر محکوم به حد میشود و نیز تنزل موقعیت اجتماعی و انگشتنما شدن در جامعه).
جوا ) اوت:
تعمیم دادن درد و رنج به آثار منفی بعد از اجرای حد خا ف ظااهر آیاات و روایاات
است ،زیرا اگر در روایات و آیات دقت شود ،م حظه میشود که عذا
حد مث تازیانه و ققع است .از با
خود حد ،عنوان عذا
عذا

ا

و الم وصف خود

نمونه در آیۀ دوم میخوانیم «یادرأ عنهاا العاذا » بار

ق شده است؛ ثانیا :ارتکااز عق یای اقتضاا مایکناد کاه درد و

ناشی از خود حد و تازیانه باشد.
توضیح :با توجه به اینکه .1 :اجرای حدود و تعزیرات ،مجازات الهی است؛  .2از جملۀ

اهداف حدود ،عبرتآموزی است؛  .9مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکناد کاه تازیاناه و
حد دردناک باشد .با توجه به این امور ،ادعای تعمیم درد و عذا
بگوییم الم و عذا

صحیح نیست؛ بلکه باید

باید وصف خود حد باشند؛

اشکال دوم :ابزار و اسبا بیهوشی ،از آثار پیشرفت علم پزشکی اسات کاه در سادههاای
اخیر بهوجود آمدهاند و در عصر صدر اس م و در عصر صدور روایات نبودهاند تا ماورد ساؤال
و جوا باشد و آیات و روایات حدود قصاص ،ناظر به آنها باشاد .باه عباارت دیگار آیاات و
روایات حدود تعزیرات ،ناظر به قصاص و حدهای عصر صدور آیات و روایات است.
جوا  :این اشکال هم از نظر کبری و هم از نظر صغری ناتمام است،
در جوا

کبری اشکال باید بیان داشت که در اصول ثایت شده است که نباودن فاردی

از افراد مقل  ،باعث نمی شود که ادله نیز شامل آن نشود .و اما در جوا
بیان می شود که معلوم نیست اسبا

صاغرای عباارت

بیهوشی و بیحسی در عصرصادور روایاات وجاود

نداشته باشند و شاهد بر این مدعا ،هم مراجعه به کتب تاریخ ب و پزشکی است.
نتیجهگیری
از آننه گذشت ،مقالبی روشن و اثبات میشود ،از جمله:
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 .1اقوال در مبحث جواز یا عدم جواز بیهوشی یا بیحسی محکوم به قصاص ،حادود
و تعزیر متعدد است .در این نوشته پنج قول بیان شد.
 .2هر یک از عناوین سهگانۀ قصاص ،حدود و تعزیرات اقسام مختلفای دارناد؛ ولکان
محل مبحث اعم از تمامی اقسام قصاص ،حدود و تعزیرات بدنی است؛
 .9صرف نظر از ادلۀ لفظی ،مقتضای اصل جواز بیهوشی و بیحسی است؛
 . 2ادلۀ قائ ن عدم جواز در قصاص ،چهار آیه و چهار روایات از مناابع شایعه و سانی
بودند که پس از نقل و تبین ،نقد و رد شد؛
 .1برای اثبات جواز بیهوشی یا بیحسی در قصاص ،اعم از قصااص نفاس یاا عضاو،
شش دلیل اقامه شد ،برخی از آنها مانند اجماع ،نقد و رد و بعضی مانناد روایاات ،پذیرفتاه
شدند؛
 .1ادلۀ عدم جواز بیهوشی و بیحسی در حدود و تعزیرات عبارت بودند از پنج آیه و
پنج روایت و اولویت ققعی مستفاد از فتوای فقها ،مبنی برعدم جواز بیهوشی و بایحسای
در اجرای حد و تعزیر در فرد مست می باشد.
 .1آننه مورد قبول این نوشته است ،قول پانجم خواهاد باود ،مبنای بار تفصایل میاان
قصاص که بیهوشی و بیحسی جایز است و در حد و تعریز که جایز نیست.
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