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Abstract 

Whether or not a Muslim retribution against an infidel is allowed a matter of dispute 

between Imamiyyah and Hanafiyyah jurisprudence. This issue can be raised in 

various fields such as jurisprudence, law and exegesis. There is a serious need for 

analysis of this issue in the field of exegesis. Because there are methodical and 

analytical defects in non-independent researches. Also, interpreters and jurists have 

many differences in dealing with this issue. The purpose of this article is to achieve 

the correct interpretation of the verses of retribution. The present article considers 

the theory of impermissibility of retribution as a valid theory with valid evidences. 

Because there is a verse in the Quran which rejects any infidel’s domination over 

Muslims. This verse implies the rejection of the aforementioned retribution which is 

an example of the rejection of infidel’s domination over a Muslim. Authentic 

narrations also indicate that retribution is not permissible. Sense prevention of that 

retribution is also unacceptable. 
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 چكیده

مبذکور   ۀاسبت. مسبئل   هیو حنف هیفقه امام در یاختالف ۀمسئل کی ،یذمکافر  برابر درمسللان  قصاصعدم جواز  ای جواز

 گبر ید ببرخالف مبذکور   ۀمسبئل  یریتفس ۀحوزدارد.  را ریهلچون فقه، حقوق و تفس مختلف یها طرح در رشته تیقابل

تفباوت مفسبران و    و رمسبتقا یغ یها پژوهشدر  یلیو تحل یروش نواقص وجود ،مستقا قیعلت نبودن تحق به ها، حوزه

 حیصح ریبه تفس یابیدست ،هدف مقاله نیتر مهمدارد.  یبه بررس یجد ازین ،مذکور ۀمسئلفقها در طرح مباحب مربوط به 

 ،کنبد  یمعتبر قللبداد مب   ۀادل یصوا  و دارا یۀنظر را مذکورعدم جواز قصاص  یۀنظر ،حاضر ۀقصاص است. مقال اتیآ

کبافر ببر    سبلطۀ  و ایسبب  ینفب  قیاز مصباد  زیب قصاص مذکور ن ودارد  مذکورقصاص  یداللت بر نف ایسب ینف یۀآ رایز

 رقاببا یغ زیب جواز قصاص مذکور ن از عقا ملانعت. دارندقصاص مذکور  ینفبر  داللت زینمعتبر  اتیمسللان است. روا

 .است. رشیپذ
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 Email: shaheasar14@gmail.com * نویسنده مسئول:

 1051، تابستان 2، شلارۀ 11های فقهی، دورۀ  پژوهش
 )مقاله پژوهشی( 619-690ات صفح



334  8048، تابستان 2، شمارۀ 81دورۀ های فقهی، پژوهش 

 مقدمه. 1

 یدر قصاص است که فقهبا  ینید یتساو تیشرط ه،یحنف و عهیش یفقها یاختالف مسائا از یکی

 براببر  دردر قصاص مسللان  ،مذکور تیشرط ۀثلر. اند آنمنکر  هیحنف یبدان معتقد و فقها عه،یش

 مسبللان قصباص   ،ینب ید یتساو تیشرط به اعتقاد براساس عه،یش یفقهاکه  دشو یمظاهر  یذم

 ؛داشبته باشبد   یعادت به کشتن کفار ذم ،مسللان نکهیامگر  ،دانند ینل زیجارا  یذم کافر برابر در

 براببر  درمطلبق قصباص مسبللان     ،ینید یتساو تیشرط رشیعدم پذ سب  به ه،یحنف یفقها اما

 هیب حنف ریتفاسب  در ژهیب و ببه و  نیقیفبر  ریدر تفاسب  ،یفقهب  مذکور فاختال. دانند یم زیجارا  یذم

 یادلبه و مببان   ازخبود را   یخباص فقهب   یبۀ نظر ندا هکرد یدارد و مفسران سع یا گستردهبازتا  

 ،یذمب  برابر دربر جواز قصاص مسللان  هیحنف یقرآن ایدل نیتر مهم. کننداثبات  یریو تفس یقرآن

اَلحُرُّ بِالحُرِّ وَ العَبدُ  یالقَتلَ یالقِ َاصُ یِ کُ ُیآمَنُوا کُتِبَ عَلَ نَیالَّاِ هَایُّاَ ایَ» قصاص اتیعلوم و اطالق آ

)حکم( قصاص درباره کشتگان، بر شلا مقبرر شبده اسبت:     لانیاها ا یا ّیباألُنثَ یبِالعَبدِ وَ األُنثَ

انَّ الینَّفسَ   هَیا ییِ هِ یکَتَبنَیا عَلَی   وَ(؛ 101/بقبره ) آزاد عوض آزاد، بنده عوض بنده و زن عبوض زن 

مَین قُتِییَ    وَ(؛ 00/مائبده ) اسبت  جبان  عوض جان که م،یداشت مقرر تورات در آنان بر وبِالنَّفسِّ 

 یتسبلط  یسرپرسبت  یببرا  پس شده، کشته مظلومانه که کس هر وسُلطَاناًّ  هِیِّمَظلُوماً یَقَد نَعَلنَا لِوَلِ

هرگونبه   یببر نفب   مذکور، اتیآ در دیق نشدن ذکر که است «(99/اسراء) میدادقرار  )بر قصاص(

را  ایسبب  ینف ۀیآ عه،یش مفسراندر وجو  قصاص داللت دارد.  ینید یاز جلله تساو ،تیشرط

قصباص ببر    اتیب و داللت آ دانند یم یذم برابر دربر عدم جواز قصاص مسللان  ایدل نیتر مهم

و  یقب یببا اسبتفاده از روش تطب  حاضبر   مقالبۀ . شبلارند  یمشدت مردود  جواز حکم مذکور را به

 ۀمسبئل  ایو تحل هیو حنف عهیمفسران ش یریو تفس یقران یادله و مبان یمعرف درصدد ،یا کتابخانه

قصباص و   اتیب درسبت آ  ریببه تفسب   یابیدسبت  ،هبدف مقالبه   نیتبر  مهممذکور است.  یاختالف

 قصاص است.   اتیاز منظر قرآن و آ آن یساز روشن

 قیتحق نۀیشیپ. 2

 هبا،  کتا دارد و در  یا گسترده یپژوهش ۀنیشیپ ،یکافر ذم برابر درص مسللان قصا موضوع
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ارشبد خبانم گلبهبار     ۀنامب  انیب است؛ از جلله پا شده یمستقا بررس یها نامه انیپامقاالت و 

 صبفرپور  حامبد  ۀنامب  انیپا و «قصاص سقوط در ینید اعتقادات یبررس»با موضوع  یخاندان

 اسبت یمنظبر س  از اشبخاص  هیعل میجرا مجازات نییتع در سالما نید ریتأث» نامه ب نومندان

 ،موضوع مبذکور  یاز جلله مقاالت پژوهش نینام برد. هلچن توان یم را «رانیا ینیتقن ییجنا

 و «رانیب اسبالم و ا  یفبر یدر حقبوق ک  رمسللانیغقتا علد »نام ه ب یکالنتر ومرثیک ۀمقال

از  رمسبللان یمسبللان و غ  انیقصاص م انیجر»با عنوان  ینیحس ایو زکر یدیام ایجل ۀمقال

کتبا    ایب مقالبه   ار،یبسب  یوجبو  جسبت از  پسست. اما ا «رانیو حقوق ا یمنظر فقه اسالم

 ۀمسبئل  ینشد و بررسب  افتی ه،یحنف و عهیش ریتفاس در مذکور ۀمسئل یبررس ۀدربار یمستقل

 ۀادلرداختن به پ نیهلچناست.  ایناقص، پراکنده و بدون تحل زین یقیتطب ریمذکور در تفاس

در از جلله مباحب فراتر مفسران  ،یریخاص تفس یو اعتلاد بر مبان یعقل ۀادل ،یقرآن شتریب

ببه فقبدان    توجبه  ببا  ن،یبنبابرا . نبد یآ یمب حسا   مذکور به ۀمسئلمباحب فقها در  خصوص

 مباحبب  در تفباوت  وجبود  و رمسبتقا یغ یهبا  پژوهشوجود نواقص در  ،پژوهش مستقا

 ،حاضبر  پبژوهش  رو ازاین. شود یمموضوع مقاله روشن  تیو اهل ضرورت فقها، و مفسران

 یادلبه و مببان   لحاظاز  ه،یو حنف عهیش ریتفاس نیتر مهممذکور را در  ۀمسئلدرصدد است تا 

 کند.   نییتب راآن  ۀادلصوا  و  یۀنظر ،نکات اشتراک و افتراق نییو پس از تب سهیمقا

 هیحنف و عهیش مفسران ادلۀ. 3

 میکر آنقر .1. 3

 در قصاص ینید یتساو تیشرط بر یقرآن لیدل .3. 3. 1

استدالل شبده   گونهدر قصاص دو  ینید یتساو تیشرط ۀیاثبات نظر یبرا عهیش ریتفاس در

 است. 

   لیسب ینف ۀیآ داللت. 3. 3. 3. 1

طیت تسباوی دینبی در   بر شر( 01/)نساء «الًینَ سَبِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِیجْعَیَ اللَّهُ لِلْکایِرِیَوَ لَنْ » ۀیآ

اسبت   شده یاز هرگونه سلطۀ کفار بر مسللانان نه مذکور، قصاص داللت دارد، زیرا در آیۀ
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حسبا    مبذکور ببه   سبلطۀ  قیمصباد  از یکی زین یکافر ذم برابر درقصاص مسللان  جواز و

 به ،مذکور ایاعتبار دل گر،یعبارت د . بهداند ینل زیجاقصاص مذکور را  ه،یآ رو ازاین د؛یآ یم

کافر ببر مسبللان و    سلطۀ هرگونه یبر نف مذکور، ۀیداللت آ یکی از دارد؛ین مقدمه دو اثبات

 است.  یمنف ۀسلط یبرا مذکورقصاص  بودن مصداق یگرید

 مشبهور  ریتفسب  ،ینفب  اقیهلچبون قبرار گبرفتن نکبره در سب      یقرائن ازسلطه  ینف تیعلوم

 قاببا  عات،یتشبر  در کبافر  ۀسلط ینف به آن شلول و هیآ مفهوم بودن عام ه،یآ از یاسالم مفسران

)مکبارم   نمونه ریتفس عه،یش ریدر تفاس توان یمرا  هیعام از آ یریمفهوم گ یها نشانهاستفاده است. 

( دیبد کبه در تفسبیر    110 :0جق، 1915،ییطباطببا ) زانیالم ریتفسو  (100: 0ج، 1901 ،یرازیشب 

مفهبوم   ،دوم ریو... و در تفسب  یاسیس ،یرهنگف ،یبه سلطۀ نظام مسللان، بر کافر ۀسلط ینف ،اول

 مفسبران  انیب م از نیداده شبده اسبت. هلچنب    میتعل یویدنبه سلطۀ  ،یاخروسلطۀ  ازسلطه  ینف

 (916 :2ج ق،1011 ر،یب کث )ابن ریکث ابن ( و161: 9ج ق،1010 ،ی)آلوس یآلوس توان یم سنت اها

. معتقدنبد  یو اخبرو  یویب سبلطۀ دن  یببه نفب   هیآ تیعلوم به ،را نام برد که هر دو مفسر مذکور

مفهبوم عبام    مصداقذکر  با از  ر،یتفاس یدر برخ مذکور،از سلطۀ  یذکر نوع خاص ،بر آن افزون

 از یفقهب  مختلف احکام استنباط و یفقهبه احکام  هیآ تیعلوم نیهلچن. حصرنه از با   ،است

 احکبام  اسبتنباط متعدد  قیصادم ن،یقیفر یفقه ریعنه است و در تفاس مفروغ نیقیفر فقه در زین آن

 .(00: 1909 مقداد، فاضا)ه است شد انیب ه،یآ عام مفهوم یمبنا بر

کفبار ببر    یو خبارج  ینیتکبو  ۀسبلط  ینفب  در هیب آ خاصقائا به ظهور  نکهیابر فرض 

 ،یعیتشبر  جعبا  و ینیتکبو  جعبا  ینفب  نیب یبراساس تالزم عقل ،باز هم م،یباشمسللانان 

 ،کبه خداونبد   ردیپذ یعقا نل رایز ،دانست یعیتشر جعا ینف ار هیآ یطنمصداق با توان یم

 کند جعاخالف آن،  یحکل ،یعیدر امور تشر یول ،کند ینف را ینیتکو امور در کفار ۀسلط

 . (15 :1ج ق،1090 ،یالسبحان)

گفبت   توان یممذکور  ۀسلط یبرا یذم برابر درمصداق بودن قصاص مسللان  ۀدربار اما

 اسبت  شبده  ذکبر مذکور بر عدم قصاص مبذکور   یۀآ به یالل شافعاستد سنت، اها فقه در

از  ،مبذکور  ۀسلط یقصاص برا تیمصداق ۀدهند نشانکه  (201 :11جق، 1025 ،یراز)فخر 
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 ۀسبلط  ینفب  سب  به ،باشد یولو ذم ،کافر که است آمده زین عهیاست.  در فقه ش ینظر شافع

 الفقبه  لعبارف ال دائرۀندارد )مؤسسۀ  قصاص از مسللان قاتا را ۀحق مطالب ،کافر بر مسللان

 قصباص،  حبق  ینفب  عه،یش یفقها یبرخ نزدو حتی  (10 :19 ج،م2559ق/1020 ،یاإلسالم

و ببه اعتقباد    (202 :1ج ،1919،یکافر بر مسللان است )لنکرانب  ایسب یمصداق نف نیزتربار

 یاسبت )موسبو   قصاص وجو  یاز لوازم عقل ،کافر بر مسللان ۀسلط ،برخی فقهای شیعه

 . (960 :1ج ،ق1050 ،یبجنورد

 انیب قاتا، هیعل مقتول یایاول ۀغلبسلطه و  عنوان به قصاص، حق زینقصاص  اتیآ در

صراحت  به (99 /)اسراء«هِ سُلْطَانًایِّوَ مَن قُتِیَ مَظْلُوم ا یَقَدْ نَعَلْنَا لِوَلِ» یۀآ از جللهشده است؛ 

کُ ُ الْقِ َاصُ یىِ یْنَ َُامَنُواْ کُتِبَ عَلَیا الَّاِهَّیأَیَ» یۀآ نیو هلچن نامد یمقصاص را تسلط 

 . کند یم انیمقتول را ب یایاول برابر در قاتا میتسل وجو ( 101 /)بقره« الْقَتْلى

 مذکور تیشرط ینف بر قصاص اتیآ داللت عدم. 2. 3. 3. 1

 یتسباو  تیشبرط  عدم بر قصاص اتیآ داللت که است نیا عهیش مفسران دوم استدالل اما

علبوم   مبذکور،  یادعا ایدل رایز ،ستین رشیقابا پذ ،معتقدند بدان هیحنف مفسران که ینید

کُ ُ یْکُتِیبَ عَلَی  »و آیبۀ  ( 00 /مائده) « اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» یۀآهلچون  ،قصاص اتیاطالق آ ای

للان توسط مس یجلله قتا کافر ذم از ی( است که مطلقاً هر قتا علد101)بقره/ « الْقِ َاصُ

 رشیقاببا پبذ   مذکور اتیآ یاصالً داللت اطالق ای که یدرحال داند؛ یمستوج  قصاص م را

 ینب ید یتسباو  تیاز جللبه شبرط   ،قصاص طیشرا انیدر مقام ب ،مذکور اتیچون آ ،ستین

 ،ی)جرجبان  خبورد  یمب  دییمذکور در استدالل اول تق اتیتوسط آ اتیآ نیا اطالق ای ستندین

 . (901 :1909 داد،مق فاضا ؛610 :2ج ،1962

 قصاص در ینید یتساو تیشرط عدم بر یقرآن لیدل .2. 3. 1

 قصاص  اتیآ اطالق .3. 2. 3. 1

 رایب ز ،قصباص اسبت   اتیب آ اطبالق  ینب ید یتسباو  تیمفسران بر عدم شرط یاول قرآن ایدل

توسبط مسبللان مسبتوج      یاز جلله قتا کافر ذم یهر گونه قتا علد اتیاطالق آ براساس
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 یفِب  القِصَباصُ  کُمُیعَل کُتِ َ آمَنُوا ن یالَّذِ هَایُّأ ایَ» ۀیآاست  معتقد یحنف جصاصقصاص است. 

قصباص   وجو ظهور در  ،«یالقتل» بروجود الف و الم استغراق  سب  به ،(101 /بقره) «یَالق تل

 وجبو   در ینب ید یتسباو جللبه   از ،دیب ق ایب گونه شبرط   هر یو نف یعلد قتا گونه هردر 

ببه   خطبا   هلچبون  ،قصباص  اتیب قرائن موجبود در آ  معتقدند آنها نیهلچندارد.  قصاص،

 وَ رِّپالحُبِی  رُّالحُی »قاتا و مقتول  نیب یذکر شدن انواع خاص تساو ،«وانُآمَ نَیاها الَّیُّاایَ»مؤمنان 

 ینب ید یتسباو  تیشبرط  ببر  ،«ئٌیشَی  هِیمِن اخِ هُلَ یَن عُفِمَیَ» یۀدر آ یبرادر ریو تعب «بدِبالعَبدُالعَ

 یببرادر  ،یرببراد  از مبراد  اسبت  ملکبن  رایز ،ستندین معتبر مذکور، قرائن رایز ،ندارند داللت

که  شود ینل عام صیتخص موج  عام از پس خاص مفهومذکر  نی. هلچنینیدباشد نه  ینسب

 .(160-166: 1جق، 1050 جصاص،آن در قرآن متعددند ) یها نلونه

 هِیِّی مَن قُتِیَ مَظلُوماً یَقَید نَعَلنَیا لِوَلِ  » هلچون ،قصاص اتیآ به اعتقاد مفسران حنفیه دیگر

 قبرار )ببر قصباص(    یسرپرسبتش تسبلط   یکه مظلومانه کشته شده، پس ببرا  ی؛ کسسُلطَاناً

: می؛ و ما بر آنبان در تبورات نوشبت   انَّ النَّفسَ بِالنَّفسِ هَاییِ هِ یوَ کَتَبنَا عَلَ» ؛(99 /اسراء)« میداد

 ؛کُ یعَلَ یاعتَدَ مَا بِمِثیِ هِیعَلَ یَاعتَدُوا کُ یعَلَ یاعتَدَ یَمَن» ؛(00/مائده)« جان عوض جان است

 تجباوز  او ببر  داشته، روا شلا بر که یتجاوز آن هلانند پس کرد، تجاوز شلا بر کس هر و

 قصباص  وجبو   زیب در آنهبا ن  رایب ز ،هستند علوم ای اطالق بر شاهد زی( ن110/بقره)« دیکن

 ت.آمده اس شرط و دیق چیه بدون

 تیشرط یقصاص بر نف یبخش اتیح داللت .2. 2. 3. 1

و  ؛أُوْلىِ الْأَلْبَا ِ لَعَلَّکُ ْ تَتَّقُونیَا ٌ ٌ یَالقِ َاصِ ح یلَکُ  یِ وَ» یۀاست که از آ نیا یقرآن گرید ایدل

«  دیب د شلا ]خودتان را[ حفظ کنیاست، تا شا یشلا در قصاص، زندگان یخردمندان! برا یا

وجبو  حفبظ    ،آن قیاز مصباد  یکب یکه  شود بودن قصاص استفاده می حیات« (101/)بقره

 دیتوسط مسللان تهد اتشیکه ح ییجادر  ،اش است احترام به ذمه خاطر به یکافر ذم اتیح

قصبباص را حکببم  برابببر دروجببو  قصبباص مسببللان  ،مببذکور ۀقاعببد ن،یشببود. بنببابرا

 .(100 :1جق، 1050)جصاص، کند یم
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   نیرفط یقرآن ادلۀبررسی  .1. 3. 1

 قابا استفاده هستند.   رینکات ز ه،یحنف و عهیش مفسران یقرآن ادلۀ یبررس از

 قصاص طیشرا انیب بر قصاص اتیآ نبودن ناظر. 3. 1. 3. 1

 یاز جلله تسباو  ،قصاص طیشرا انیب رناظر ب ات،یآ شود یم استفاده قصاص، اتیآ مفاد از

ماننبد   ،مذکور اسبتدالل شبود   تیشرط یبر نف ،علوم آنها ایاز اطالق  نکهیاتا  ستند؛ین ینید

 انیب رناظر ب ،ر مفسرانبیشترا « الحُرٌّ بِالحُرِّ وَ العَبدُ بِالعَبدِ» ۀجلل ،بقره 101 یۀآ ریدر تفس نکهیا

 ه،یب به شأن نبزول آ  توجه بابلکه  ،دانند ینلقاتا و مقتول در امور ذکرشده  یتساو تیشرط

که  دانند یم رقاتاینه از غ ،تنها از قاتا گرفتن، قصاص در عدالت ۀکنند انیمذکور را ب ۀجلل

 ،مائبده  00 یبۀ آ ۀدرببار  نیشبده ببود. هلچنب    یعبدالت تهب   نیاز چن ،یقصاص عر  جاهل

 ،تفاضا در قصاص است کبه انبواع گونباگون آن    یدر مقام نف ،مذکور یۀمعتقدند آ ،مفسران

 .(261-262 :2ج ق،1051 ،یعرب )ابن است داشته واجر هودی انیدر م

 تقیید اطالق آیات قصاص توسط آیۀ نفی سبیل .2. 1. 3. 1

 اتیب آ ۀواسبط  علوم مبذکور را ببه   توان یم قصاص، اتیآ اطالق ای علوم رشیپذ فرض بر

 یکه بر شرط ببودن تسباو   ساخت دیمق ن،یقیفر معتبر اتیو روا ایسب ینف یۀمانند آ ،گرید

 فاضبا ) اشاره شده اسبت  مسئله نیبه ا زین عهیش ریدر تفاس ودر قصاص داللت دارند  ینید

  (.901: 1909 مقداد،

   لیسب ینف ۀیآ از مذکور تیشرط اثبات امکان .1. 1. 3. 1

می تبوان از   ،استدالل کردند آن به عه،یشاز  توان یمدر قصاص را  ینید یبودن تساو شرط 

ا کبافر ببر مسبللان ر    ۀگونه سلط هر مذکور، یۀآکه  انیب نیا بهآیۀ نفی سبیا بدست آورد؛ 

 ،مذکور ۀسلط قیاز مصاد و ،ینیتکو امور ای باشد یعیتشر امور در نکهیااعم از  کند؛ یم ینف

سبورۀ   99یبۀ  صبراحت آ  ببه  ،قصباص  رایز ،است یکافر ذم برابر درجواز قصاص مسللان 

 در کبه  ردهآو« سبلطان »مصداق بارز سلطه است؛ چون آۀ مذکور، قصاص را با تعبیر  مبارکۀ

 شده است. معنامقتول بر قاتا  یایسلط اولت یبه معنا ر،یتفاس
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 مذکور تیقصاص با شرط یبخش اتیارتباط ح عدم .4. 1. 3. 1

تبا   ببرد  ینلب  نیببودن قصباص را از بب    اتیب ح ،ینبودن قصاص مسللان در برابر ذم زیجا 

رفبتن   نیبب  ازچبون   ؛شبود  یتلق ،بودن قصاص اتیبر ح یمبن ،یقرآن یۀمخالفت با مفهوم آ

 نبه یزم نیبازدارنده را در ا گریاحکام د ،که اسالم کند یمصدق  یوقت ،قصاص یبخش اتیح

و وجو   یقتا کافر ذم برابر در هیهلچون وجو  دی احکام که یدرحال ؛جعا نکرده باشد

 ندانسبتن  مهبدور در اثببات   تیکفاوجود دارند که  یقصاص مسللان معتاد به قتا کفار ذم

 .دارند یاسالم عتیشر در یخون ذم

 نیقیفر ییروا لیدل .2. 3

 ینید یتساو تیشرط اتیروا .3. 2. 1

 اتیب دسبته روا  دوبه  ،در قصاص ینید یتساو تیاثبات شرط یبرا عهیش یفقها و مفسران

 ند. ا هاستدالل کرد

 عهیش اتیروا .3. 3. 2. 1

، کبه  (00ببا   :21ج ق،1010 ،یند )الحرالعبامل ا هشد ذکر عهیالشوسائا  در اتیروا گونه نیا

 کرد: میبه سه نوع تقسا آنها ر توان یم

 تیشرط مثبت مطلق اتیروا .3. 3. 3. 2. 1

ببدون   ،دارنبد  داللبت  یقصاص مسللان در برابر ذم مطلق جواز عدم بر که هستند یاتیروا

 رععفَی نَ یبِی ن اَعَ»آمده است:  آن در کهامام کاظم ع  تیمانند روا ،شندبا ایتفص  قائا به نکهیا

 یِمِّاِّلی لِ هُتَیَانَنِ  ِسلِالمُ نَمِ اُؤخَیُن کِلَ، وَاتِاحَرَالجِ یا یِلَوَ تیِالقَ ییِ یعمِّاِبِ   سلِمُ الُقَیُا : لَ الَقَ  

 قصباص  ،یذمب  براببر  در ،مسبللان »فرمود:  )ع(باقرامام  ؛« عرلَلِ ةِائَمِانُمَثَ یِمِّالاِّ ةِیَلِ درِقَ یلَعَ

کبه   یذمب  یبۀ د ،یجبان  مسبللان  از بلکبه  نفبس،  مادون ای باشد نفس قصاص چه شود، یلن

 «.  هشتصد درهم است، اخذ خواهد شد

هِ وَ یب مَ عَبنْ أ بِ یبْبنُ إِبْبر اهِ   یُّعَلِب »آمده است:  گونه نیا یکایمذکور، در  تیکاما روا سند
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سٍ یْى عَنْ أ حْلَدَ بْنِ مُحَلَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُو ٍ عَنِ ابْنِ رِئ ا ٍ عَنْ مُحَلَّبدِ بْبنِ ق ب   یَحْیَمُحَلَّدُ بْنُ 

 شبود  یم استفادهمذکور  تیروا انیراو یبررس از(. 915 :0ج، 1960 ،ینی)کل« جَعْف رٍ یعَنْ أ بِ

 قیا عدم صراحت در توثمدارند؛ ا انیراو هیبق قیدر توث حیتصر یجز چهار راو یکت  رجال

 انیب راو حیرصبر یغ قیب توث رایب ز ،سبت ین تیب موج  ضعف سبند روا  زیچهارگانه ن انیراو

 کبه  اسبت محبو   مذکور، ابن ۀچهارگان انیراو جلله ازقابا استخراج است.  زیچهارگانه ن

 محببو   نب یالحسن بن محبو  السراد، هارون بن الحسن بن محبو  و محلد بن عل نیب

 ،سبت یمذکور ن یراو قیمذکور مانع از توث ی. اما اشتراک اسلمشترک است یالقل یاالشعر

رئبا    اببن  یعنب یمحببو ،   اببن  یببه راو  توجه با: اًینشدند و ثا قیتوث نفراوالً: هر سه  رایز

و مسبلم   یقطع او قیبن محبو  السراد است که توث حسن مراد که است نیا شتریب احتلال

سب   اها رجال، به یحسن بن محبو  توسط برخ فیتضع(. 990 :ق1010 ،یطوس) است

دانسبتن   دیب بع ینظبر  نیعلبت چنب   رایب ز ،ستین رشیقابا پذ زین ینقا او از ابوحلزه ثلال

قرائن  که یاست؛ درحال )ع(شاگرد امام صادق یابوحلزه ثلال یعنیعنه  یاو با مرو یهلزمان

ببن   محلد(. 10-11، 12و  11 :0ج ،ق1051 ،ی)خوئ او در دست است یبر هلزمان یادیز

 ،است رثقهیغ و ثقه نیب مشترکگرچه ا ،مذکور است ۀچهارگان انیکه از جلله راو زین سیق

 گبران یتبر از د  معبروف  ،یاسبد  سیو محلد بن ق یبجل سیمحلد بن ق نام دو آنها نایم از

 .112(100-100 :11ج ،ق1051 ،ی)خوئ ندا موثق ،هستند که هر دو اسم مذکور

 گرچهاکه  هستند زینو احلد بن محلد  ییحیمحلد بن  مذکور ۀچهارگان انیراو انیم از

مبذکور را   انیراو هیاستبصار و الفق نکهیابه  توجه با ،دارند فیثقه و ضع نیب یاسل اشتراک

قابا اعتلاد  خیمذکور جزو مشا انیاحتلال داد که راو توان یمند، ا هذکر نکرد تیدر سند روا

 نی. هلچنب اسبت  نشدهمشخص و ثقه بودن آنها اسم کاما آنها ذکر  سب  بودند که به ینیکل

و با حبرف عطبف در اسبناد     هیاب و میابراه بن یعل کنار در مذکور ۀدوگان انیراو شدن ذکر

نبد  گریکدیمتبادل از  یراو چهار که است آن بر شاهد( 910 :0ج ،1960 ،ینی)کلی کاف ادیز

 ور ازایبن اسبت.   دیتأک عنوان به مذکور تیروا هلانند تیروا سند در یچهار راو هر ذکرو 

 سبت؛ ین مبذکور  تیب روا سبند  وثاقبت  از مانع مذکور ۀدوگان انیراو وثاقت نشدن مشخص
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 در و دارنبد  وجبود  مبذکور  تیب روا در هیاب و میابراه بن یعل یعنی آنها متبادل انیراو چون

 .  ندا هشد قیتوث یرجال کت 

 تیشرط یناف مطلق اتیروا. 2. 3. 3. 2. 1

 نبوع  اتیروا هلانند نکهیابدون  ،داللت مطلق بر جواز قصاص مذکور دارند اتیروااین 

 اتیب روا البتبه کرده باشند.  دیبودن قاتا مسللان مق درمعتایغ دیق بهحکم مذکور را  سوم،

آن بعداً خواهد آمد.  نیینوع سوم خواهند بود که علت و تب اتیروابر  حلا زینوع دوم ن

کشته شبدن   حکم ۀدربار ،است که امام )ع(امام صادق تیروا ،نوع سوم اتیروااز جلله 

 یعطِیُن کِلَوَ اسُالنَّ هُلُمِحتَیَا لَ دٌیدِشَ ثٌیدِا حَاَ: لَالَقَیَ»مسللان فرمودند:  دست به یذممرد 

تحلبا آن را   ،اسبت کبه مبردم    یتسبخ  سبخن  نیا ؛ ُسلِالمُ هِبِ یُقتَیُ  َّثُ  ِسلِالمُ ةَیَلِ یُمِّالاِّ

 قاتبا، مسبللان   سبپس  و پردازنبد  یمسللان قاتا را مب  یۀدمقتول،  یذم یایاولندارند؛ امّا 

 .«شود یم قصاص

و  یکباف  نیشب یپ تیب توجه به سند روا با یناقص است، ول یکای در مذکور تیروا سند

سبند   تبوان  یمب (، 151 :21ج، ق1051 ،ی)حبر عبامل   عهیذکر شدن سند کاما در وسائا الش

 ونُسیُب عَبن   یسیعَن مُحلدِ بن ع میبن ابراه یعل»دانست:  گونه نیمذکور را ا تیکاما روا

سبند   انیب راو انیب م ازمبذکور موثبق اسبت.     تیروا«. عبداهلل یعَن زُرعه عَن سَلاعه عَن أب

 درعنبه او   انیب و مرو انیراوبه  توجه با دارد، یاسل اشتراکگرچه ا یسیبن ع محلدمذکور 

 ،ی)خوئ است دیبن عب یسیمحلد بن ع ادیز احتلال به ،یکای یو حت استب ار ،بیتها اسناد

صبدوق و   خیض شب کردند. اعرا قیرا توث او یکش و ینجاش که( 112-119 :10ج ،ق1051

ببه   یارتبباط  زیب نقا کرده اسبت ن  ونسیاز  دیبن عب یسیکه محلد بن ع یاتیاز روا دیول ابن

 گونبه  چیو هب  گبردد  یبرمب  صدوق خیش یشخص اجتهاد بهبلکه  ،ستین مذکور یراو ضعف

 انیب راو از گبر ید یبرخب (. 116-110 :10ج ، ق1051 ،یخبوئ ) بر آن اقامه نشده است ایدل

و سبلاعه ببن مهبران ببن عببدالرحلن       یزرعبه ببن محلبد الخضبرم     هلچون مذکور سند

 (. 221و 220 :ق1011 ،ی)حل ندا هشد قیتوث یرجال کت  در اند، یواقف گرچها یالخضرم



  332 هیو حنف عهیش یفقه ریدر تفاس یقصاص مسلمان در برابر کافر ذم یقیتطب یبررس

 دیمق اتیروا .1. 3. 3. 2. 1

به  دیرا مق یذم برابر درعدم جواز قصاص مسللان  ایجواز  حکم که هستند یاتیروا منظور

 شبان یا از که یهنگام )ع(امام صادق تیروا مانندند؛ ا هساخت یذم قتا بر مسللانمعتاد بودن 

ن ا اَلَّی ، إِهِبِ یُقتَیُا لَ»امام فرمود:  ؛شد دهیتوسط مسللان پرس یذم مرد شدن کشته حکم دربارۀ

عادت ببه کشبتن اهبا ذمبه      نکهیمگر ا شود، یلن قصاص قاتا، مسللان ؛تیِلقَا لِل وِّعَتَمُ ونَکُیَّ

 «.داشته باشد

دو سبند را   یاختصار تنها بررسب  سب  اما به ،گانه برخوردارند اسناد نه ازمذکور  اتیوار

. دهبد  یمب  جبه یمبذکور مؤثبق ببودن سبند را نت     ۀاسناد دوگان یرجال یکه بررس میکن یذکر م

عبن محلبد    عقو یمحلد بن »است:  گونه نیا عهیوسائی الش وسند در کت  اربعه  نینخست

 انیب از م«. الفضبا  ایبن الحکم عن أبان عن اسبلاع  یعن عل عن احلد بن محلد ییحیبن 

 بن بانا او عنه یمرو و یراوبه  توجه باسند مذکور فقط ابان مورد مناقشه است که  انیراو

 هیب دو نظر اووثاقت  ۀ(. دربار160-160 :1ج ، ق1051 ،یخوئ) است یالبجل األحلر عثلان

 اببن  هلچون ت،یاکثراما  ،ندا نستدا فیصدوق او را ضع خیشهلچون  یبرخ است؛مطرح 

 ،یخبوئ ؛ 11-12 :1919 داود،)ابنب  نبد ا هدانسبت  مقبول و ثقه را او یخوئ و یحل ،یکش داود،

 قیب توث ببر  معتبر ۀادل ۀاقامبه  توجه با نی(. بنابرا21-22 ق:1011 ،یحل ؛161 :1ج ، ق1051

 داد.  حیاو را ترج قیثتو یۀنظر توان یم نقائال ونیرجال تیاکثر و معتقد ونیرجال توسط او

بن الحسن بن محلد بن سلاعه عن احلد ببن   ادیبن ز دیحلاست از  عبارت گرید سند

گرچبه  ا مبذکور  سند در. الفضابن  ایعن اسلاع ریعن أبان أو جعفر بن بش یثلیالحسن الل

 ق:1050 ،ینجاش) ندا هشد شناخته موثق بیحد نقا در ،اند یواقف آن هیاول ۀچهارگان انیراو

احلبد ببن الحسبن     ۀدرببار  ی(. خوئ199-190 ق:1010 ،یطوس ؛01 ق:1011 ،یحل ؛192

 قبرائن ببه   توجه باباور دارد  ،نشده است قیصراحت توث به یرجال یها که در کتا  یثلیالل

 دانسته مقبول را تشیروا و کرده قیتوث را او ینجاش که است ایاسلاع بن الحسن بن احلد

 (.  211 :6 ج ،ق1051 ،یخوئ) است
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 سنت اهل اتیروا .2. 3. 2. 1

ماننبد   ند؛ا ههستند که در منابع اها سنت آمد )ع(تیاها ب ۀائل ای )ص(اسالم امبریپ اتیروا

آن را  ،با سه سند مختلف نقا شده است کبه امبام   ع یاز امام عل ،که در صحاح سته یتیروا

: فرمودنبد بود. امام  دهیرس شانیا به)ص( اکرم  امبریکه از طرف پ ندا هکرد انیب یا فهیاز صح

 :1ج ، ق1025 ،یبالغب ) «شبود  یلب ن قصباص کبافر   براببر  در ،مسللان ؛رعایِکَبِ  ٌسلِمُ یُقتَیُا لَ»

 از ،مبذکور  تیب هلاننبد روا  ،یتیرواعلر  ابن ۀواسط به زیماجه ن احلد بن حنبا و ابن. (102

 زیب ح  کنزالعلبال ن را صبا  نبه یزم نیب متعدد در ا اتیروا که ندا هنقا کرد )ص( اکرم امبریپ

 .(102 :1ج ، ق1025 ،یبالغ) آورده است

 ینید یتساو تیشرط اتیروا یبند جمع .1. 3. 2. 1

اهبا سبنت    اتیب و روا عهیش اتیروا یعنی یاصل ۀبر دو گون ینید یتساو تیشرط اتیروا

ببه سبه دسبته     ،نبد ا هنقبا شبد   عهیشب  ییو روا یریکه در منابع تفس یاتی. رواشود یم میتقس

هسبتند.   میقاببا تقسب   دیمق اتیو روا یمطلق ناف اتیروا ،ینید یلق مثبت تساومط اتیروا

را کبه   دیب مق اتیروا عه،یآمده در منابع ش اتیسه دسته روا نیب یبا جلع دالل عه،یش یفقها

ببه معتباد ببودن مسبللان ببر قتبا اهبا ذمبه          دیب را مق یذم برابر درجواز قصاص مسللان 

و در مسئلۀ کشته شبدن    هدانست یمطلق مثبت و ناف اتیادو رو نیشاهد بر جلع ب سازند، یم

 ،یمسللان در صورت عادت بر قتبا ذمب   یعنی ؛ندا هشد ایتفص  توسط مسللان، قائا به یذم

 دیب قصاص مسللان مجاز باشد، با که یآن صورت؛ البته درصورت رینه در غ شود، یمقصاص 

او پرداخبت شبود و سبپس     یایب لببه او  ایب به مسللان قاتبا   ،یمسللان و ذم نیمازاد ب یۀد

 (.191 :1ج ،1915 ،یقصاص گرفته شود )لنکران

 روایات عدم شرطیت تساوی دینی .2. 2. 1

 نهیزم نیدر ا اتیرواند و ا هکرد استدالل اتیروا به خود، نظر اثبات یبرا زین یحنف مفسران

 :  دانند یم میرا به دو نوع علده قابا تقس
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   حیصر اتیروا .3. 2. 2. 1

اها سنت وجود دارند که ببر جبواز قصباص     ییمنابع معتبر روا در حیو صر تعددم اتیروا

 کرد: میبه دو دسته تقس توان یم را اتیروا گونه نیدارند. ا داللت یذم برابر درمسللان 

 عامه اتیروا .3. 3. 2. 2. 1

دارند کبه   داللت یهستند که بر جواز مطلق قصاص در هر قتا علد یثیاحاد ،منظور از آن

در مبورد   رایز ،مذکور قابا استفاده است بیاز احاد زین یذم برابر در مسللان قصاصجواز 

 اتیب ببه مفهبوم روا   توجبه  ببا توسط مسللان صورت گرفته است و  یقتا علد زیمذکور ن

 اکبرم  امبریپ از تیچهار روا نه،یزم نیا درقتا مذکور مورد قصاص واقع شود.  دیمذکور، با

از  رهیاببوهر  ،یتب یدر روا نکبه یا؛ ماننبد  (100: 1ج ،ق1050 جصباص، ) نبد ا هشد نقا)ص( 

ن مَ ا وَلَاَ»: فرمودند مکه، فتح خطبه رادیا هنگام شان،یااست که  کرده نقا )ص( اسالم امبریپ

ا ببه  ر یگرید ،! هر کسدیباش آگاه ؛ةَیَالدِّ اَأخُیَو اَ صَّقتَیَّن اَ نَیبَ نِیرَظَالنَّ رِیصَبِ هُیُّلِوَیَ الًیتِقَ یَتِقُ

 ببا  هبا،  یحنفب «. ردیب ه بگیا دیکند  قصاص ؛ر استیمخ ،زین دو چیب ،مقتول یقتا برساند ول

و شرط در وجو   دیگونه ق هر یناف ،علوم مذکور ندمعتقد ،مذکور اتیبه علوم روا توجه

 .(100 :1ج ،ق1050 جصاص،است ) ینید یاز جلله شرط تساو ،قصاص

عین سیلمه    ریی کث یبن اب ییحیعن  یاوزاع»از:  اند دارد که عبارت ندروایت مذکور دو س

 .«اهلل عن رسول یالکعب حیعن ابو شر یالمقبر دیابوسع»ّ  «ر یلر یعن اب

 خاصه اتیروا. 2. 3. 2. 2. 1

 ،ی. مفسبران حنفب  انبد  یقصاص مسللان در برابر ذم جواز رناظر ب خاصطور  که به یاتیروا

از  گبر، ید یبرخب  و)ص( اسبالم   رامبیب از پ ،یبرخب  که ندا هکرد ذکر را خاص اتیرواشش 

 .هستند منقولصحابه 

آمبده   نبد، ا هنقبا شبد  )ص( اکبرم   امبریاز پ ،که با دو سند مختلف یا دوگانه اتیروا در

 ؛«هِتِی مَّاِبِ ییَّی ن وَمَی  قُّحَی ا اَنَی اَ الَقَی  وَ یعمِّاِبِی  ماًسلِمُ الَقَاَ  َلَّسَ وَ هِیلَعَ اللعهُ یلَّصَ یَّبِالنَّ نَّاَ»: است
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من سزاوارتر از هر کبس ببر   »قصاص کرد و فرمود:  یاهلل مسللان قاتا را در برابر ذم سولر

 (. 100 :1ج ،ق1050 جصاص،) «به عهد اها ذمه هستم یوفا

؛ یِمِّلیاِّ باِ  ُسیلِ المُ یَتِقُ»: است آمدهو ابن مسعود  )ع(یاز علر، امام عل ات،یروا یبرخ در

 (.100: 1ج ،ق1050 صاص،ج) «شود مسللان در برابر ذمی قصاص می

و اَ اًیی ولِهُیَ یَتَی ا قَذَإِ»: است منقولو عبداهلل بن مسعود  )ع(یامام عل از گر،ید یبرخ در و

 جصباص، ) «حی را بکشبد قصباص خواهبد شبد    یا مسب یب هودی ی؛ اگر کسی هِبِ یَتِقُ اًیانِ رَنَ

 .(100 :1ج ،ق1050

   یلیتأو اتیروا .2. 2. 2. 1

 قاببا  ،یذمب  براببر  در مسللان قصاص جواز عدم به مربوط اتیروا معتقدند ،یحنف مفسران

 جبواز  عبدم ببر   دالرا  اتیب روا هدو دسبت  ،جصباص  ژهیب و به ،یحنف مفسران .هستند ایتأو

 هستند. ایقابا تأو مذکور، اتیروااست  که  معتقدو  داند یم یذم برابر درقصاص مسللان 

 مذکورمطلق قصاص  ینف اتیروا لیتأو .3. 2. 2. 2. 1

: نبد ا هنقبا شبد   ،مضبلون  نیب ببا ا  ،)ص( اکرم امبریپ از که هستند یاتیروا اتیروا ونهگ نیا

کبافر کشبته    براببر  درا مسبللان  یب  مؤمن ؛عَهدِ ِ ییِ عَهدٍ ذُو الَ وَ بِکَایِرع مُسلِ ٌ اَو ؤمِنٌمُ قتَیُیُلَا»

 (.100 :1ج ،ق1050 جصاص،)«شود یمو نه معاهد در زمان عهد خود، کشته  شود یلن

ببه قصباص    یارتبباط  ،مبذکور  تیمعتقدنبدروا  ،یجصاص حنفب  ژهیو به ،یحنف رانمفس

 براببر  درعدم جواز قصاص مسللان  ،مذکور تیاز روا نکهیاندارد تا  یذم برابر درمسللان 

کبه   بردنبد مختلبف   هبات یو توج التیمبذکور را ببه تبأو    تیب روا آنها،. شود ستنباطا یذم

 ،فرمبود  امبریپ نکهیابر  یمبن ،مذکور تیصدر روا هنکیا یکی ؛است هیآنها دو توج نیتر مهم

شاهد ببر آن   ستند،یاتفاق افتادند پس از اسالم قابا قصاص ن تیکه در زمان جاهل ییها قتا

بحب شود  نکهیاکافر ندارد تا  برابر درمسللان  قصاص به یارتباط ،مذکور تیاست که روا

 تیب روا نوشبتند،  ناکبه مورخب   اسبت  نیا گرید شاهد. یذم ایاست  یکه مراد از کافر، حرب

از  یفبرد خزاعه،  ۀلیاز قب یمردشده است که  رادیا یفتح مکه و موقع ۀهنگام خطب ،مذکور



  333 هیو حنف عهیش یفقه ریدر تفاس یقصاص مسلمان در برابر کافر ذم یقیتطب یبررس

)ص(  امبریب پ رو ازایبن به قتبا رسباند.    ،یخاطر انتقام گرفتن از خون جاهل را به ایهذ ۀلیقب

 ،از اسبالم  پبس را کشبته باشبد،    یو در حال کفر کس تیدر جاهل ،یشخص اگرفرمودند که 

 .ردیو از او قصاص بگ شودحق ندارد متعرض او  یکس

کافر  برابر درمذکور، قصاص مسللان  تیروا م،یریبپذ گرچهااست که  نیا گرید هیتوج

 تیب امبا روا  کند؛ یم انیمسللانان و کفار را ب نیافتاده ب اتفاق یها و حکم قتا کند یم انیب را

 مذکور، تیروا در کافراست و مراد از  یذم برابر درقصاص مسللان  حکماز  گانهیمذکور ب

 ذمبه،  حکبم  و شبده  رادیافتح مکه  ۀمذکور در خطب تیروا رایز ،است معاهد ای یحرب کافر

معاهد بودنبد.   ای یفقط کفار حرب ،در آن هنگام ور ازاینشده است.  عیتشر ،پس از فتح مکه

منحصبر در کبافر    ،مبذکور  تیدر روا ،که کافر شود یماستفاده  ،مذکور تیروا ۀالبته از ادام

مبؤمِنٌ   قت باُ یُل با  »ۀ جلل بر« عَهدِه یوَ ل ا ذُو عَهدٍ فِ» ۀجلل ت،یروا ۀدر ادام رایز ،است یحرب

به  ازیو ن ستیمرادش ن یفایمستقا در ا ،معطوف نکهیابه  توجه باعطف شده است. « بِکافرٍ

ببه   توجبه  ببا مبذکور باشبد.    هیلدر معطوف ع ر،یضل آنمرجع  کهدارد  ریمقدر دانستن ضل

 ،اسبت  یکبافر حربب   شبود،  یلب براببرش قصباص ن   در ،که معاهد یکافر است، معلوم نکهیا

کبافر   شبود،  ینلب برابرش قصباص   که مؤمن در یمراد از کافر زین هیدر معطوف عل نیبنابرا

 .یذم کافر نه ،خواهد بود یحرب

 افرک و مسلمان خون یبرابر ینف اتیروا لیتأو  .2. 2. 2. 2. 1

؛ خبون  مَیائُهُ  لِ تَکَیایُؤُ تَ اَلمُسیلِمُونَ »: نبد ا هآمبد  ر،یب تعب نیب ا ببا هستند که  یاتیروا :لوم ةلست

 نیب ا تیب (. مفهبوم روا 100 :1ج ،ق1050 جصباص، ) «اسبت  گریکدی مسللانان، مساوی با

را جصباص   تی. استدالل مذکور از رواستیبا خون کفار ن یکه خون مسللانان مساو است

اعتقباد   هبا،  یحنف یۀاها سنت نسبت داده است که برخالف نظر یاز عللا یبه کسان یحنف

 .(100 :1ج ،ق1050 جصاص،) دارند یذم برابر دربه عدم جواز قصاص مسللان 

 ،ق1050 جصباص، ) جصباص  ژهیو به ه،یمفسران حنف ،در مقام توجیه این نوع روایات 

مفهوم مخالف  اج بهیاحتاوالً  رایز ،مذکور، مفهوم مخالف ندارد تیروا ،اند قائا، (101: 1ج
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مبذکور،   تیاز منطوق روا که یدرحال باشد؛ نداشته یا دهیفا گونه چیاست که منطوق ه ییجا

 یبراببر  ۀدیب مبذکور، فا  تیاز روا ها، یبه اعتقاد حنف نکهیامتعدد قابا تصورند؛ مانند  دیفوا

 تیب از روا نیهلچنب  .و سالم در قصاص، متصبور اسبت   ضیبرده و آزاد، عالم و جاها، مر

کبه   شبود  یمب از آن اسبتفاده   نیهلچن .شود یممرد و زن در قصاص استفاده  یمذکور، برابر

از مبرد   خواهنبد  یزن مقتبول مب   یایاول که یزن مقتول، درصورت یایاز اول هیگرفتن نصف د

 ت،یب د مبذکور در منطبوق روا  یب به فوا توجه با ن،یمردود است. بنابرا رند،یقاتا قصاص بگ

احکام مختلف قصاص، مفهوم مخبالف   در: اًیثان ؛ستیبه اعتقاد به مفهوم مخالف آن ن یازین

مذکور را مبورد توجبه    تیمفهوم مخالف روا یاسالم یندارد و فقها یریمذکور، تأث تیروا

مسبللانان   ۀدر ذمب  کبه  یخبود کفبار، وقتب    انیقصاص در م یاجرا نکهیاند؛ مانند ا هقرار نداد

مبذکور، مبانع از جبواز قصباص      تیب است و مفهوم مخبالف روا  باشند، مجاز شلرده شده

اوالً  رایب ز ،ستین ضیا و عریطو هاتیتوج نیبه ا یازین رسد ینظر م به البته. ستیمذکور ن

مبذکور   تیب مفهبوم مخبالف اگبر در روا    رایز ،ندارد تیمذکور، حج تیمفهوم مخالف روا

مذکور در علم  ۀدوگان یها ممفهو تیوصف خواهد بود که حج ایمتصور باشد، مفهوم لق  

دوگانبه مبذکور وجبود     یهبا  مفهبوم  تیمعتبر بر حج ایاست و دل دهیاصول، به اثبات نرس

ببه اسبتنباط عبدم     یباز هم، ارتباط م،یریمذکور را بپذ تیاگر مفهوم مخالف روا اًیثان؛ ندارد

ر کبه  مبذکو  تیمفهوم مخالف روا رایز ،نخواهد داشت یذم برابر درجواز قصاص مسللان 

 نکبه یانبه   سبت، ین یهم مساو با کفارخواهد بود که خون  نیوصف است، ا ایمفهوم لق  

 قابا اثبات باشد.   ت،ینبودن خون کفار و مسللانان، از مفهوم مخالف روا یمساو

 یتساو تیعدم شرط اتیروا یبند جمع. 1. 2. 2. 1

 هیکه مفسران حنف یاتیگفت، روا دیبا ینید یتساو تیعدم شرط اتیروا یبند جلعمقام  در

هسبتند و   میقاببا تقسب   حیرصبر یغو  حیصر اتیروا یکل ۀدر ابتدا به دو دست ،ندا هنقا کرد

نبد کبه   ا یاتیب عامبه روا  اتی. رواشود یم میتقس زیعامه و خاصه ن ۀبه دو گون حیصر اتیروا

خاصبه   اتیب اسبت؛ امبا روا   یکبافر ذمب   برابر درقصاص مسللان  یآنها نف قیاز مصاد یکی

 ایب  حیرصریغ اتی. رواکنند یم انیقصاص مذکور را ب یطور خاص حکم نف ند که بها یاتیروا
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از ظباهر   ایب ند که ظاهراً بر جواز قصاص مذکور داللت دارند؛ اما قاببا تأو ا یاتیروا یلیتأو

عدم ارتباط با قصباص   ایقصاص مذکور  یآنها را به نفع داللت بر نف توان یمخود هستند و 

 د.  کر هیوجت

  نیقیفر ییروا لیدل یبررس. 3. 2. 3

 .  دیآ یم دست به ریز جینتا نیقیفر ییروا ۀادل ۀسیو مقا ایتحل از

 یتساو تیشرط اتیروا یسند یبرتر. 3. 1. 2. 1

نبد و  ا یذمب  براببر  دردر حکبم قصباص مسبللان     ایتفصب   که قائا به عهیش مفصلۀ اتیروا

 حیباشبد، تبرج   یبه قتبا ذمب  که مسللان معتاد  دانند یم زیجا یقصاص مذکور را در صورت

 زیجارا  یذم برابر درو اها سنت دارند که قصاص مسللان  هیخاص حنف اتیبر روا یسند

 و مؤثبق  اسبت،  دهشب  ذکر سابق در که عهیش ۀمفصل اتیروا یسند یبررس از رایز ،دانند یم

 اهبا  مفسبران  یبرخب  اعتبراف  ببه  امب ا است؛ استفاده قابا مذکور اتیروا بودن اعتلاد قابا

 یتلبام  ،یبه گفتبۀ قرطبب   نکهیامانند  ستند،یبرخوردار ن معتبر سند از خاصه، اتیروا سنت،

 ،هسبتند  السند فیضع دانند، یم زیجارا  یذم برابر دراها سنت که قصاص مسللان  اتیروا

 ،ی)قرطب است همرسل ای مرفوع ،یللانیب ابن تیروا و است منقطع عه،یرب تیروا نکهیا مانند

  .(200 :2ج ،1960

   یتساو تیشرط اتیدر مورد روا ییشهرت فتوا وجود. 2. 1. 2. 1

نبد و  ا یاسالم یفقها تیاکثر یفتوا و علا به دیمؤ ینید یتساو تیشرطمربوط به  اتیروا

 رایز ،دارند یبرتر ،کنند یداللت م ینید یتساو تیکه بر عدم شرط یاتیبر روا حیب نیاز ا

در  ینید یشرط بودن تساو ،اها سنت یفقها تیاکثر ۀینظر و عهیش فقه در یاجلاع ۀینظر

 قصاص است. 

 یتساو تیشرط اتیروا التیتأو بودن رشیپذ رقابلیغ. 1. 1. 2. 1

 قاببا  زیب ندارند  داللت ینید یتساو تیشرط بر که یاتیروا ۀدربار یحنف مفسران هاتیتوج

بر عدم ارتبباط   یمبن ها یحنف هیدر مقام رد توج ،یشافع یاهراسیک نکهیامانند  هستند؛ پاسخ



323  8048، تابستان 2، شمارۀ 81دورۀ های فقهی، پژوهش 

 ۀب مذکور در خطبب یاحتلال صادر شدن حد ،معتقد است ،یکافر ذم به)ص( امبر یپ تیروا

 :1جق، 1022 ،یاهراسب ی)ک سبازد  یباطا م یکل ه مذکور را بهیتوج ،نه فتح مکه ،الوداع حجه

 نکبه یاببر   «عَهیدِ ِ  ییِی  عَهدٍ ذُو الَ وَ» بیحد ۀعطف جلل به ها یحنف. هلچنین استدالل (00

 براسباس  اوالً رایمردود است؛ ز زین ،ینه ذم است، معاهد کافر زین تیروامراد از جللۀ اول 

 تیب علوم به یبعد ۀجلل تیخصوص تیبر عدم سرا یمبن یجصاص و مفسران حنف یمبنا

علبوم معطبوف    صیموج  تخص ،مذکور تیدر روا معطوف تیخصوص دیبا ،یقبل ۀجلل

ببه قصباص نبدارد و صبرف      یارتبباط  چیه« عَهدِه یعَهدٍ فِ وَ ل ا ذُو»ۀ جلل اًیثان ؛نباشد هیعل

خبونش محتبرم    ،باشبد  بندیپا شیبه عهد خو که یتا وقت ،است که کافر معاهد نیمفهومش ا

آنچه را مقبدر فبرض    آن، در ستیالزم ن باشد، وصف به دیمق معطوف، که یوقت رایز ،است

شبود؛ ماننبد    دهیب ل معطوف فهلکه از آن استقال یزیمگر چ ،است هیعل که در معطوف میکن

در  سبت، یالزم ن« األشیهُرِالحُرُمِ  ییِ یوَ لَا النع َارَ دِیبِالحَدِ هُولُیَلَا تُقتَیُ ال» :اگر گفته شود نکهیا

 یالنَّ َارَ قتَیُیُلَا »: خواهد بود گونه نیا شیکه معنا میمقدر فرض کن ،جز قتا یزیمعطوف چ

: باشبد  گونه نیتا ا ستیالزم ن ،در معطوف «دیحد» قدر دانستن م رو ازاین«. األشهُرِ الحُرُم ییِ

 باشبد  یاضاف دیبه ق دیمق ،معطوف که یوقت رای؛ ز«األَشهُرِ الحُرُم ییِ دِیبِالحَدِ یالنَ َارَ قتَیُیُلَا »

 خواهبد  یکبه مبتکلم مب    شبود  یممعلوم  باشد،مذکور وجود نداشته  دیق هیکه در معطوف عل

تنهبا در قتبا    ،آن دو نکبه یاکنبد و   انیب قتا را ب تیفیدر ک هیعل اختالف معطوف و معطوف

 :2ج ،ق1020 ،ی)عالمبه حلب   لحاظ شبده اسبت   ،که در معطوف یا نه در اضافه ،ندا مشترک

900 .) 

 یعقل لیدل .3. 3

نبد کبه ببه    ا هاقامه شبد  ینید یتساو تیبر عدم شرط زین یعقل ۀادل یبرخ ه،یحنف ریتفاس در

 د.  دارن ازین یدقت و بررس

از وجو  حد سبرقت ببر    عقا، که انیب نیا به ؛است تیاولو اسیق آنها ایدل نیتر مهم

 براببر  درکبه قصباص مسبللان     کند یمکشف  ،باشد دهیرا دزد یکه اموال کافر ذم یمسللان
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از حرمبت امبوال    شبتر یب ،حرمت خبون  رایواج  باشد؛ ز دیبا یاول قیبه طر زین یکافر ذم

  (.100 :1ج ،ق1050)جصاص،  است

 ل عقلی یبررسی دل .3. 1. 1

 اسیب ق تیب حج شبرط  نیتبر  مهبم  رایب ز ،استقابا پاسخ  ،مذکور یعقل ایدل رسد ینظر م به

 یو قطعب  قنیمتب  حکبم،  مناط ای تاست که عل نیا اس،یانواع معتبر ق گریهلانند د ت،یاولو

 کنبد  یمب  تیسبرا  یشبتر یو قبوت ب  دیب تأکحکم از اصا به فرع با  صورت، نیاباشد و در 

 :  رایز ،شرط مفقود است نیچن ،مذکور اسیدر ق که یدرحال. (00: 9ج،1910 مقدم، یوسفی)

 الزمچون  ،وجود ندارد هستند، اسیق یاصل رکن که فرع و صاا مذکور، ۀمسئلاوالً: در 

مبذکور،   اسیب در ق کبه  یدرحال باشد، داشته وجود ،کاما و تام تشابه فرع، و اصا نیباست 

دو ببا    ،سبرقت و قصباص   رایب شباهت وجبود دارد؛ ز  گونه چیه ه،یعل سیمق و سیمق نیب

در  نکبه یامتعبدد وجبود دارد، ماننبد     یها حد و قصاص، تفاوت نیب و گرندیکدیمستقا از 

سرقت، زنا، لواط ببر او   نیکه عناو یبلکه هر فرد ست،یاسالم مطرح ن تیشرط ،حدود ۀادل

و  یشبرط اصبل   ،ینید یالم و تساواس ،قصاص ۀمسئلا در مموضوع ادله است؛ ا کند، صدق

 ینه حبق کسب   است، مطرح خداوند حق فقط ،در سرقت نیهلچن د،یآ یمحسا   به یاساس

شده اسبت،   یدزد او که از یبخشش کس ،یدر حد دزد ور ازاینشده است،  یدزد او که از

 میتصبل و  اسبت  مطبرح النباس   حبق  عنوان به قصاص، امادر سقوط حد ندارد؛  یریتأث چیه

 دارد.  میمستق رینگرفتن آن، تأث ایقصاص گرفتن  ۀمقتول دربار یایاول

 یمبال ذمب   برابر درمسللان  بر سرقت حد وجو در حکم  یاحترام ذم بودن: علت اًیثان

طبور   العلَّه باشبد و ببه   منصوص ،علت مذکور رسد ینظر نل به رایز ،ستیو محرز ن یقطع زین

حکم وجو  حبد   زیمذکور ن اسیق یمدعچون  باشد؛ شده ذکر اتیآ ای اتیدر روا حیصر

به قطبع   ازین اس،یدر ق حکم ناطم نییتع که یسرقت را به اجلاع منسو  کرده است. درحال

علت مذکور، نه از نقا و نه از عقا، اثببات نشبده    ۀقطع و احراز دربار نیدارد و چن نیقیو 

 ،یاهرجبو  ی)نجفب ی اجتلباع  نظبام  حفبظ  هلچون یگرید عواما است ملکن بلکهاست، 

 داشته باشند.  ریتأث ،در حکم مذکور رهیو غ (011 :01ج ق،1050
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اسبت کبه نبص     ییدر جبا  اس،یب ق تیمشروع ،اها سنت یفقها تی: به اعتقاد اکثرثالثاً

 معتببر  اتیب روادر  کبه  یدرحبال ، (011 :01ج ،ق1050 ،یجواهر ی)نجف دوجود نداشته باش

 مذکور وجود دارد. ۀمسئل حکم ن،یقیفر

 اطیب احت شبارع  و است شارع دیشد اهتلام مورد( أعراض)هلانند  قتا که آنجا از: رابعاً

 یدزد برابر درمنتقا شد و گفت که چون مسللان  یبه عال یاز دان توان ینل دارد، آن در تام

 مجازات شود. دیبا زین یقتا ذم برابر درو ر ازاین شود، یممجازات  ،یمال ذم

  یریگ جهیو نت یبند جمع. 4

آن  قیاز مصباد  یکب یدر قصاص هسبتند کبه    ینید یتساو تیمعتقد به شرط عهیش مفسران

 یتسباو  تیشبرط  هیب است؛ اما مفسبران حنف  یکافر ذم برابر درعدم جواز قصاص مسللان 

. داننبد  یمب  زیرا جا یآن، قصاص مسللان در برابر کافر ذم ۀجینت و در رندیپذ یمذکور را نل

 ۀادلب  ی. بررسب شدند یهر دو دسته مفسران بررس یقلو ع ییروا ،یقرآن ۀحاضر ادل ۀدر مقال

 هلراه دارد:  را به ریز جینتا نیقیفر ۀگان سه

 رایب ز ،دیآ یمحسا   به قصاص در ینید یتساو تیشرط برمعتبر  ایدل ایسب ینف یۀآ. 1

مصبداق   نیکفار ببر مسبللان و هلچنب    یعیتشر ۀسلط یآن به نف تیو شلول هیمفهوم عام آ

 قابا اثبات است. هیدر آ یمنف ایسب یبرا یذم برابر در بودن قصاص مسللان

 ،باشبد  ینب ید یتسباو  تیشبرط  عدمبر  ایدل تواند ینل قصاص اتیآ اطالق ای علوم .2

 رشیقصباص قاببا پبذ    طیشبرا  انیب ببه ب  اتیب ناظر نبودن آ سب  مذکور به اطالق اوالً رایز

 باشد.  قصاص  اتیاطالق آ دیمق تواند یم ایسب ینف یۀآ اًیثان ؛ستین

 نیمخبالف دارنبد. هلچنب    اتیب ببر روا  یسبند  یبرتر ینید یتساو تیشرط اتیروا. 9

 هیب حنف سبران مف هبات یهسبتند و توج  ییبرخوردار از شهرت فتبوا  یتساو تیشرط اتیروا

 . ستندین رشیپذ قابا یتساو تیشرط اتیروا ۀدربار

 یعقلب  ایب دل یمبنبا  رایز، ستیدرست ن زین ینید یتساو تیبر عدم شرط یعقل ایدل. 0

مذکور  اسیق که یدرحال، جواز حد سرقت بر مسللان، بر جواز قصاص است تیاولو اسیق

 .ستیالزم برخوردار ن طیاز شرا
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مهدورالدم ببودن کبافر    یبه معنا وجه چیه به ،یکافر ذم برابر درقصاص مسللان  عدم. 0

حفبظ خبون    یااسبالم ببر   نیبلکه د ست،ین انمسللان دست بهو مجاز بودن قتا آنها  یذم

است.  دهیشیاند یو قصاص مسللان معتاد به قتا کافر ذم هیهلچون وجو  د یریتداب ،آنها

و  یفبرد  دیبراسباس صبالحد   ،یحاکم اسالم ،در صورت اتفاق افتادن قتا مذکور نیهلچن

 .کند استفاده یریتعز مجازات از تواند یم یجامعه اسالم یاجتلاع
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 کتابنامه

  میکر قرآنب 

 و هلکاران( یی)رضا قرآن ۀترجلب 

 والسیب    یالعظی  رالقرآنیتفسی  ییی  یالمعیان  روح .ق(1010) محلود بن عببداهلل  ،یآلوس .1

 .ۀیدارالکت  العلل :روتیب ،یعل ه،یعط ی: عبدالباریقتحق ،یالمثان

، تهبران: انتشبارات دانشبگاه    لاول ابین  رنیال ق(. 1919)ی عل بن حسن ،یحل داود ابن .2

 تهران.

 ی،محلبد بجباو   ی: علب یبق ، تحقاحکام القیرآن  (.ق.1051) عبداللَّه محلد بن ی،عرب ابن .9

 یا.دارالج یروت:ب

محلدحسبن   یبق تحق ، یالقیرآن العظی   ریتفسی ق(. 1011) ببن علبر   یااسبلاع  یر،کث ابن .0

 .ۀیدارالکت  العلل یروت:ب ین،الد شلس

بعثبت واحبد    یباد بن یقتحق ،رالقرآنیتفس یآالُ الرحمن ی(. ق1025) محلدجواد ،یبالغ .0

 .یقم: وجدان ی،اسالم یقاتقتح

، القاطعیة  الواضیحة  األحکیام  و انعهیال الثمرات ریتفسق(. 1029) احلد بن وسفی ،ییثال .6

 صعده )یلن(: مکتبۀ التراث اإلسالمی.

 .ید، تهران: نویشال ریتفس (.1962) ابوالفتح بن مخدوم ی،جرجان .0

ی، حباو صبادق قل محلد یبق احکبام القبرآن، تحق   (.ق1050ی )جصاص، احلد بن علب  .1

 .یالتراث العرب یاءدارإح یروت:ب

 )ع(یبت سسبۀ آل الب ؤقبم: م  ،عهیوسیائی الشی   (.ق1010) محلد بن الحسبن  ی،عامل حر .1

 التراث. یاءإلح

 ، قم: دار الذخائر.یالحل العالمه رنالق(. 1011حلی، حسن بن یوسف ) .15

، تحقیبق  األصیول  علی   یإلی  الوصیول  ةینهاق(. 1020حلی، حسن بن یوسف بن علی ) .11

   .)ع(خ ابراهیم البهادری، قم: مؤسسۀ االمام الصادقالشی
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 ۀیب درا افبزار  نبرم ) نا یب جا، یب ،یجلد29 ،ثیالحد رنال معج  (.تا یب) ابوالقاسم ،یخوئ .12

 (.بیالحد

قم: مؤسسۀ االمام  ،ةیللقواعد الفقه ةیّالسن ضاحاتیاال (.ق1090) جعفر یخالش ی،السبحان .19

 .  )ع(الصادق

 ، قم: انتشارات جامعۀ مدرسین.هیالفق حضر ی ال منق(. 1019)ی عل بن محلد صدوق، .10

مؤسسبۀ   :روتیب بچ دوم، ، ر القیرآن یتفس یزان ییالم (.ق1915) نیى، محلدحسیطباطبا .10

 .لللطبوعات یاألعلل

 ، تهران: دارالکت  االسالمیه.االستب ار ق(.1915) حسن بن محلد ،یطوس .16

ارات اسبالمی جامعبۀ   ، قبم: انتشب  یالطوسی  رنیال ق(. 1010) حسن بن محلد ،یطوس .10

 مدرسین.

التبراث   یاءدار اح، چ سوم، بیروت: بیالغ حیمفات(. ق1025) بن علر ی، محلدفخر راز .11

 ی. العرب

: محلبدباقر  حی، تصبح یقه القرآن یکنزالعریان ی (.1909) عببداهلل  بن مقداد مقداد، فاضا .11

 .یتهران: مرتضو ،یزاده و بهبود فیشر

 ، تهران: ناصر خسرو.ام  ألحکام القرآنالج (.1960) محلد بن احلد ی،قرطب .25

 ، تهران: دارالکت  اإلسالمیه.یالکای (.1960کلینی، محلد بن یعقو  ) .21

 یه.دارالکت  العلل یروت:، باحکام القرآن (.ق1022) بن محلد یعل یاهراسی،ک .22

 فقه اآلئلۀ االطهار. ، قم: مرکزالق اص-عةیالشر ییتف  (.1915) فاضالنکرانی، محلد .29

 .)ع(قم: مرکز فقه اآلئلۀ األطهار ،ةیالقواعد الفقه (.1919) فاضامحلد لنکرانی، .20

 دهم. ،ۀیتهران: دارالکت  اإلسالمچ دهم،  ر نمونه،یتفس (.1901) ناصر ،یرازیمکارم ش .20

 :تهبران چ سبوم،   ،هیی قواعید یقه  (.ق1050) محلد ببن حسبن   دیس ،یبجنورد یموسو .26

 .مؤسسۀ عروج

 طبقیا  یاالسالم الفقه موسوعة (.م2559ق/1020)ی الماإلس الفقه لعارفال  دائرۀ ۀمؤسس .20
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 .یاإلسالملعارف الفقه ال مؤسسۀ دائرۀ قم: ،) (تیالب الی لمالب

 .نیمدرس ۀانتشارات جامع قم: ،یالنجاش رنال (.ق1050)ی عل بن احلد ،ینجاش .21

اللکتببۀ   :تهبران چ ششبم،   ،الکیالم  نیوالر  (.ق1050) محلدحسبن  ،یجبواهر  ینجف .21

 یۀ.االسالم

 .یلیاناسلاع: ، قمیقه القرآن (.ق1010) محلد ی،یزد .95

 ،«اسیب ق اتیب و روا یدر مببان  یضرورت بازنگر» (.1910) مقدم، محلدصادق یوسفی .91

 .100-16، .00ش سال پانزدهم، ،یقه
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