
 
  وجنایت عمدی بر مسنجی اجرای قصاص در امکان

  )586تا  576(نقد رویکرد قانون مجازات اسالمی، مواد 
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  چکیده
مستنبط از ادلۀ فقهی و حقوقی، اصل اولیه در جنایات عمدی قصاص است و عـدول از  

ن اصل جایز نیست، مگر در صورت فقدان عضو و یا خوف تلف و تعدّی. از همـین رو،  ای
 ایـ و  هیـ الزام مجرم به پرداخت دمبنی بر  ق.م.ا. 586تا  576مواد قانونگذار در  کردیرو

گیرد. این پژوهش به روش توصـیفی  محل تأمل قرار می ،بر موعمدی  اتیجنا ارش در
ا در این زمینه را مورد ارزیـابی قـرار داده و بـا تـرجیح     های رایج فقه تحلیلی، دیدگاه –

هـای  گیرد که بـه لحـاظ پیشـرفت   دیدگاه فقهای قائل به اجرای قصاص مو، نتیجه می
در قصـاص مـو    شـرط مماثلـت   تیرعانوین و دقیق علم پزشکی در حوزۀ پوست و مو، 

ارهـای بسـیار   های مختلف و ابز پذیر است؛ بطوری که عملیّات کاشت مو با روشامکان
پذیرد، شاهدی بر این مدعاست. لذا های تخصصی انجام میدقیق که امروزه در کلینیک

ضـمن اینکـه در ایـن وضـعیت     . شود، به عنوان امری ممکن تلّقی میقصاص مواجرای 
بـر  شـود.   دیده نیز بهتر تأمین می اصل تناسب جرم و مجازات رعایت شده و حقوق بزه

  د.شویم شنهادیپاد مذکور بازنگری در مواساس  نیا
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  مقدمه 
بنابر مسلمات فقهی، اصل اولیه در مجازاتِ جنایات عمدی، قصاص است، لیکن قانونگذار 

قانون  586تا  576در جنایت عمدی بر مو، از این اصل عدول کرده و در ضمن مواد 
ماده  مثالً، مجازات دیه و یا ارش را مقرر نموده است. 1392مصوب  مجازات اسالمی

موی سر یا ریش  کندن و یا از بین بردن تمام«دارد: قانون مجازات اسالمی بیان می 576
که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر، صورتی مرد، در

ابت است. در این حکم فرقی میان موی کم دیه کامل ث ارش و نسبت به ریش یک سوم
در  ق.م.ا. همین حکم 577به استناد ماده ». پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست

مورد موی سر زن نیز ثابت است، با این تفاوت که اگر موی سر زن دوباره رشد کند زن 
محاکم این رویکرد قانونگذار باعث شده است که در  المثل است.مهرمستحق دریافت 

ای که به عنوان مجازات در نظر گرفته قضایی، در مورد جنایات عمدی بر مو، تنها گزینه
شود، دیه باشد و سکوت قانونگذار در اشاره به امکان قصاص در جنایات عمدی وارده بر 

. با شودمو، به عنوان عدم وجود الزام شرعی و قانونی در مورد قصاص این عضو تلقی می
نظر مشهور فقهای امامیه بر اساس شود که بع معتبر فقهی نیز مشاهده میمراجعه به منا

باشد. بر این اساس رویکرد قانونگذار مبنی بر میالزم دیه و ارش در جنایات وارده بر مو 
سکوت نسبت به موضوع قصاص مو نیز اقدامی در راستای همراهی و هم گامی با نظریه 

محکومیت جانی به پرداخت دیه در این د. شومیمشهور فقهای امامیه تعبیر و تفسیر 
بر دو قسم دیه بدلي نیز دیه بدلي باشد. دیه بدل از قصاص تواند مصداقی از موارد می

شود. دیه بدلي اختیاري، جایي است که بندی میاختیاري و دیه بدلي قهري تقسیم
کند و ه توافق مینظر نمودن از قصاص، با جانی در مقابل دریافت دیعلیه با صرفمجنی

، جایگزین قصاص طرفین توافق از خارج اسباب و عوامل اقتضاي به  دیه بدلي قهري
، بدلی قانونگذارنوع دیه مورد بحث اگر گفته شود بنابراین . )570 ادریس،( دشو مي

های علم پزشکی و ابزار پیشرفتنظر به اینکه اما  خواهد بود.ن است، سخن بعیدی قهری
 ،های سابق را ممکن ساختهبسیاری از ناممکن ،رشته تخصصی پوست و موبکار رفته در 

سنجی اجرای قصاص در جنایات عمدی مو و پاسخگویی به پرداختن به مسألۀ امکان لذا
رو مقالۀ حاضر با پرداختن به این مسأله، بدنبال پاسخگویی  یابد. از همینآن ضرورت می

اینکه مبنای استدالل قائلین به نظریه مشهور  به ابهاماتی در این زمینه است، از جمله
عدم قصاص در جنایات عمدی وارده بر مو چیست؟ آیا نظر غیر مشهور که هم راستا با 
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های پزشکی  باشد؟ آیا پیشرفتمینقواعد کلی قصاص اعضاست، قابل دفاع و تقویت 
در باب رویۀ معمول  تغییرتواند تأثیری در الخصوص در تخصص پوست و مو، میعلی

آوری، این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با جمعمجازات جنایت بر مو داشته باشد؟ 
ای و مراجع علمی، بدنبال های مورد نیاز از منابع کتابخانهتنظیم، تبیین و تحلیل داده

  باشد. پاسخگویی به سؤاالت مذکور می
  
  تحقیق . پیشینه1

 بهو در ضمن ابواب قصاص ث در آثار فقهی مذکور از دیرباز در حد ِ کلیات بح مسئلۀ
سنجی گونه تحقیق مستقلی در حوزۀ امکانهیچ  ولی ،شده است مطـرحصورت پراکنده 

تـالش  ،ور لذا پژوهش پیش. نگرفته است و صورتاجرای قصاص در جنایت عمدی بر م
 بوده و از جوانـب مسئله رزیابی و تحلیل ابعاد مختلفا اجتهـادی نویسـندگان در

  است. بسـیاری بـدیع
  
  جنایت عمدی بر موحکم در . بیان دیدگاه فقها 2

  شود:به طور کلی نظرات فقها در این زمینه به دو دسته تقسیم می
 

  لزوم پرداخت دیه یا ارش فقهای قائل به  دیدگاهالف) 
، در صورتی ابرو و مژه، شیر، سر یمودر موارد جنایت بر در کتاب المبسوط  یطوس خیش

دوباره ای که جنایت وارده سبب از میان رفتن هر قسم از موارد یاد شده باشد بگونهکه 
). 1/630 طوسی،نماید (دانسته و وی را به پرداخت دیه ملزم می ضامن ، جانی رادینرو

 یمنتفقصاص در مو  فایاست؛ و معتقدندذیرفته نظر را پ نیهمشماری دیگر از فقها نیز 
 هید دینرو برود که اصالً نیاز ب یابه گونه شیر ایسر و  یمو مکه تما یو در صورت است

و در  هیدهم د کیمرد  یدر مو ،در صورت رشد دوباره. همچنین معتقدند که کامل دارد
کیدری، ؛ 567 قمّی سبزواری،؛ 416 ابن زهره حلبی،( شودیالمثل ثابت مزن مهر یمو

بوده و با عدم  هیبه پرداخت دائل ی مو نیز قدر صورت رشد دوباره ). صاحب مفتاح503
داند و در علیه مرد باشد، پرداخت ارش را الزم میرشد دوباره، در خصوص اینکه مجنی

 یمحمد تق). همچنین 377-10/379 عاملی،مورد زن، به ثبوت مهرالمثل قائل است (
، به دلیل عدم ذکر حکمی غیر از حکم موبر  تیدر صورت جنا کهی معتقد است شوشتر

  ). 11/295 شوشتری،را نتیجه گرفت (قصاص در مو عدم  توانیم، اتیدر روایه د
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  لزوم اجرای قصاصفقهای قائل به  دیدگاهب) 
قصاص در مو جایز است، به شرط اینکه امکان قصاص جانی دیدگاه شهید اول،  طبق

 (شهید اول)، یعاملمکیابنهمانند جنایتی که وارد کرده است وجود داشته باشد (
  گوید: می عبارتدر شرح این ضمن عدم مخالفت با قول شهید اول، شهید ثانی ). 722
ای کنده شود که موی جانی نیز شود، به گونهدر قصاص مویی که دوباره روئیده می«

ای کنده روید، به گونهدوباره روئیده شود و در قصاص مویی که دوباره جای آن مویی نمی
؛ بطوریکه به پوست سرایت نکرده، و آن را از بین نبرد، و شود که موی جانی دیگر نروید

  ).  10/84عاملی (شهید ثانی)، ( »نیز موی افزون بر مقدار جنایت از جانی کنده نشود
در  ثابت شدن قصاص در مو از جملهدارد که األحکام اشعار می در قواعدنیز حلی عالمه
است، فساد و یا عدم فساد محل رویش مو  وابسته بهها، موی سر و ریش، ها، پلکموی مژه

مو مجدداً ، نشوداگر در اثر جنایت بر موی فردی، محل رویش مو فاسد  بدین توضیح که
کند و چنانچه محل رویش فاسد شود، جنایت بر پوست است و مو تابع پوست رشد می

مه ). عبارت عال3/639 حلّی، عالمهباشد و در صورتی که رشد کند قصاصی نیست (می
  رساند که ایشان فرض قصاص مو را در جایی می دانند که مو مجدداً رشد نکند. می

قائل جواد تبریزی بدون تفاوت میان رویش مجدّد مو و یا عدم روئیدن آن، محمد
نروید. البّته در صورت نخست باید  چه استیفا قصاص ثابت است، چه مو بروید و: «است

 ،ینجف( نظیر صاحب جواهر ). دیگر فقها303 ،یبریزت( »پذیر باشداستیفا قصاص امکان
نیز ) 42/201 ،یخوی( هللا خوییو آیت) 4/221 ،یحلّ محقق( یمحقق حلّ)؛ 42/373

  اند. پذیرفته رعایت شرایط قصاص استیفای قصاص در مو را با شرط امکان
حلی و رغم مطلق بودن نظر شهید اول، عبارت فقهایی چون عالمهبنابراین علی

است  مواردیکه اشکال به حکم قصاص، ناظر بر  حکایت از این داردحمد جواد تبریزی م
همانندی مجازات رعایت برخی شرایط اجرای قصاص همچون شرط مماثلت و که امکان 

حلی در فرض فساد محل  با جرم میّسر نیست. شاهد این مطلب مثالی است که عالمه
بر پوست سر  در واقعر جنایت مزبور، آسیب ؛ چراکه دنموده استبه آن اشاره  رویش مو

عارض شده و به دلیل اینکه مو تابع پوست است، بعید نیست که آسیب وارده رشد مو را 
  .نیز تحت تأثیر قرار دهد

  
  . بررسی ادله و مستندات3

شوند و اند که در ذیل به تفصیل بحث میهر گروه از فقها، به دالیلی تمسک جسته
  گردد.آنها تبیین میمناقشات وارده بر 
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 لزوم پرداخت دیه یا ارش. ادله و مستندات قائلین به 1- 3
چند به  ، عمدتاًقائلین به نظریّۀ لزوم پرداخت دیه و یا ارش در جنایت عمدی بر مو

 :که عبارتند از اندعقلی استناد نمودهیک دلیل و روایت 
  

  الف) روایات
نِ«: روایت اول لَمَةَ بْ نْ سَ يَ عَ وِ لَ وَ رُ لٌ عَ جُ اقَ رَ رَ هْ الَ أَ امٍ  قَ قٌ  یتَمَ رَ لٍ قِدْراً فِیهَا مَ جُ سِ رَ رَأْ

لِکَ إِلَ وا فِي ذَ صَمُ هُ فَاخْتَ رُ عْ بَ شَ هَ هُ  یفَذَ رُ عْ تْ شَ نْبُ لَمْ یَ هُ سَنَةً فَ لَ جَّ أَ يٍّ (علیه السالم) فَ لِ عَ
ضَ یَةِ یفَقَ هِ بِالدِّ لَیْ ه بن تمام روایت شده از سلم )؛4/150 تهذیب األحکام،،، یطوس( عَ

را بر سر دیگری ریخت؛ پس موی سر وی از بین رفت و دعوا  آشی است که مردی ظرف
را نزد امام علی (علیه السالم) بردند. امام (علیه السالم) یک سال مهلت داد اما موی وی 

ای از این روایت با اندک اختالف نمونه». نمودپس حکم به پرداخت دیه کامل  ،رشد نکرد
   نقل شده است. االحکام نیز فظی در تهذیبل

ضَ« :روایت دوم : قَ هِ (علیه السالم) قَالَ دِ اللَّ بِي عَبْ نْ أَ نْ مِسْمَعٍ عَ مِنِینَ  یعَ مِیرُ الْمُؤْ أَ
یَةِ لُثُ الدِّ تْ فَثُ ا نَبَتَ یَةَ کَامِلَةً َفإِذَ ت، الدِّ لَمْ تَنْبُ تْ فَ لِقَ ا حُ حْیَةِ إِذَ  ،یکلین( (علیه السالم) فِي اللِّ

(علیه السالم) روایت شده است که امام علی (علیه  از مسمع از امام صادق)؛ 7/316
زمانی که کنده شد و رشد نکرد به دیه کامل و زمانی  ،ی ریش یک شخصالسالم) درباره

   ».که رشد کرد به یک سوم دیه حکم کردند
نْ «: روایت سوم يِّعَ لِ عْضِ رِجَ عَ نْ بَ دِیدٍ عَ نِ حَ هِ بْ دِ اللَّ بِي عَبْ نْ أَ :  (علیه السالم)الِهِ عَ قَالَ

لَ سِهِ فَ رُ رَأْ عْ طُ شَ عَّ تَمَ ارّاً فَیَ حَمَّامِ مَاءً حَ هِ صَاحِبُ الْ لَیْ بُّ عَ صُ امَ فَیَ حَمَّ لُ الْ خُ لُ یَدْ جُ تُ الرَّ لْ ا قُ
یَةُ کَامِلَةً  هِ الدِّ لَیْ قَالَ عَ تُ فَ علی بن حدید از برخی  )؛10/250 تهذیب األحکام،، یطوس(یَنْبُ

شد و مردی وارد حمام  مپرسیدالسالم)  (علیهصادق  کند که از اماماز رجال روایت می
 صاحب حمام بر سر او آب داغ ریخت، موی سرش ریخت و دیگر رشد نکرد؛ امام صادق

  ».فرمودند: پرداخت دیه کامل بر عهدۀ اوستالسالم)  (علیه
حاکی از لزوم پرداخت دیه به ازاء جنایت بر مو چند که مضمون روایات مذکور، هر

بوده و از قصاص بحثی به میان نیامده است، امّا نکتۀ تأمل برانگیز این است که در هیچ 
یک از روایات، عمدی و یا خطائی بودن جنایت مورد تصریح قرار نگرفته و روایات از این 

  اشاره خواهد شد.  باشند. این مطلبی است که در ادامه بدان جهت مسکوت می
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  بررسی سندی و داللی روایات 
خطاب حسین أبیمحمد بن شود کهمشاهده می سلسله راویان روایت نخست،با بررسی 

 دانیمدر حالی که مینقل حدیث کرده است،  بن تمام بدون واسطه از سلمه
ام از بوده و سلمه بن تم السالم)(علیهاز اصحاب امام جواد ابی خطاب حسین  محمدبن

به  ،رو جمع میان این دو نفررود. از همینبه شمار می السالم)(علیهالمومنین اصحاب امیر
ای که بدون واسطه نقل حدیث کنند محل تأمل است و تلّقی روایت مزبور به عنوان گونه

  ).  42/202 ،یخوی( باشدیک روایت ضعیف و مرسله خالی از قوّت نمی
)، یثان(شهید یعاملید ثانی، ضعف سندی جدی دارد (روایت دوم نیز به تعبیر شه

). همینطور برخی از فقها قائلند که 15/398تنقیح شرائع اإلسالم،  یمسالک األفهام إل
شود که در مقابل عمومات نتوان به آن اعتماد کرد (فاضل ضعف این روایت باعث می

ه رساند که کندیت میظاهر روا). ضمن اینکه 42/400 ،، همانیخوی؛ 42/332لنکرانی، 
قرار گرفته فعل  السالم) (علیهکه مبنای حکم امام علی  آن شخصموی ریش  شدن

روایت سوم نیز بر شبه عمدی فضای توصیف شده در   است. همچنین عمدی نبوده
وقتی شخصی با قصد  )؛ زیرا302- 303، یتبریز( بودن جنایت وارده داللت دارد

شروع به کار  ،با ریختن آب بر سر وی صاحب حمامدتاً شود، قاعاستحمام وارد حمام می
شود حاکی از شبه عمد این حالت، اولین فرضی که به ذهن متبادر میکند و در می

بودن جنایت وارده است؛ مخصوصاً اینکه در روایت، نه به صراحت و نه به طور ضمنی، 
   ای به سوء نیت خاصِ مجرم در فرض سوال نشده است. هیچ اشاره

در نظر گرفتن مناقشات مورد اشاره در خصوص روایات مستند قائلین به لزوم  اب
حکم به محکمی برای تواند مبنای این روایات نمی رسدبه نظر می ،و یا ارش پرداخت دیه

دو  چون عالوه بر ضعف سندی ؛وارد بر مو باشد عمدی در جنایاتیا ارش پرداخت دیه 
از جهت تعیین نوع جنایت ساکت مطلق بوده و  نیز لیاز حیث دال ، روایاتهامورد از آن

محل نزاع در فرضی است که اوالً ثابت باشد که جنایت  . این در حالی است کهباشندمی
حکم اولی به دیه صادر  السالم) (علیهرغم آن از سوی امام  عمدی بوده و علی وارده بر مو

این اشکاالت، دلیل نخست قائلین . با در نظر گرفتن که چنین نیست شده باشد، در حالی
  .  گیردمیقرار مورد خدشه به نظریّۀ لزوم پرداخت دیه و یا ارش در جنایت عمدی بر مو 

  
  دلیل عقلیب) 

معتقدند که به لحاظ عقلی نیز رعایت روایات، عالوه بر تمسک به  این دسته از فقها،
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ید بر علّت عقلی یاد شده، المحققین با تأکپذیر نیست. فخر مماثلت در قصاص مو امکان
به شمار آورده، که در نتیجۀ این احتمال و  رعایت مماثلت در قصاص مو را امری محتمل

متوجّه  ،جراحت ایجاد ضرر و سرایتِ و نیز بنا به اینکه احتمال رعایت تساویامکان عدم 
ر که ). همانطو4/644 ،یحلّ فخر المحققینداند (بود؛ قصاص را ممکن نمیجانی خواهد 

مشخص است اساس این دلیل عقلی مبتنی بر احتمال است؛ در حالی که هیچگاه در 
توان امکان تحقّق را به طور کامل منتفی دانست، بلکه صرفاً در این فروض احتمالی نمی

مسئله احتمال تحقّق مماثلت امری نسبی است و وابسته به شرایط زمان و مکان و 
در جایگاه خودش در ادامه این پژوهش با تفصیل  باشد کهتوانمندی علم پزشکی می

  گردد.بیشتری تشریح می
  
 قصاص مو . ادله و مستندات قائلین به 2- 3

قائلین به دیدگاه دوم مبنی بر اجرای قصاص در جنایت عمدی بر مو، اصل اولی قصاص 
این . انددر جرایم عمدی را مدّنظر قرار داده و به دالیل مثبِت این اصل تمسک نموده

  توان به دو دسته آیات و روایات تقسیم کرد: دالیل را می
  

  آیاتالف) 
تَدَ«سوره بقره:  194 آیۀ نِ اعْ مَاتُ قِصَاصٌ فَمَ رُ حُ امِ وَ الْ رَ حَ رِ الْ هْ امُ بِالشَّ رَ حَ رُ الْ هْ مْ  یالشَّ یْکُ لَ عَ

تَدَ ا اعْ لِ مَ هِ بِمِثْ لَیْ وا عَ ؛ ماه حرام در مقابل یفَاعْتَدُ کُمْ لَیْ  یماه حرام است و اگر کس عَ
قصاص  یاحترام آنرا مراعات نکند طرف نیز مجبور به مراعات نیست و همۀ محترمها دارا

  ».به شما تعدی کرد همانطور به او تعدی کنید یاند و اگر کس مثله و مقابله ب
نَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ «سوره مائده:  45آیۀ  هِمْ فِیهَا أَ فَ وَ کَتَبْنَا عَلَیْ نِ وَ الْأَنْ نَ بِالْعَیْ الْعَیْ

نْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ  وَ مَنْ لَمْ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَ
ولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛ و ما بر آنها در آن هُ فَأُ (تورات) مقرّر داشتیم که جان  یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّ

و گوش در برابر گوش و دندان در  یدر برابر بین یدر برابر جان و چشم در برابر چشم و بین
آن را ببخشد، کفارۀ او محسوب  یقصاص دارد و اگر کس یباشد، و هر زخم یبرابر دندان م

  .»که خداوند نازل کرده حکم نکند ستمگر است یشود، و هر کس به احکام یم
لَحَ فَأَجْرُهُ عَلَ«سوره شوری:  40 آیۀ هَا فَمَنْ عَفَا وَ أَصْ اءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُ اللَّهِ إِنَّهُ الَ  یوَ جَزَ

که از حقّ خود درگذرد  ییُحِبُّ الظَّالِمِین؛ پاداش کار بد، کار بدی است همانند آن، و کس



 1401بهار و تابستان ، اول، شمارۀ پنجمپنجاه و فقه و مبانی حقوق اسالمی، سال    228

   ».دارد ید ستمگران را دوست نمو مصالحه کند مزد او با خداوند است، همانا خداون
رسد که آیۀ نخست اطالق دارد و قصاص در وجه استدالل به آیات مذکور، به نظر می

شود، مگر اینکه با دلیل از این حکم خارج شده باشد و در در تمامی موارد را شامل می
و لذا آیۀ دوم، اعضای نام برده شده تمثیلی است نه اینکه قصاص منحصر در اینها باشد 

را نیز  هر چه مصداق عضو باشد از جمله مو و شامل هر نوع جنایت عمدی خواهد بود
. همچنین در آیۀ سوم، تعدی عمدی به اعضای افراد، مصداقی از سیئه شودشامل می

  گردد. بوده و لذا مشمول حکم آیه می
، که باشند، آیات مذکور بیانگر اصل کلی به نام اصل مقابله به مثل میدر واقع

دارد که شروع به آن ظالمانه بوده و ظالم میوا یدیده را به کار ستمتمسک به این اصل، 
که تحت عنوان مقابله به  ای، تعدیبه عبارتیدهد.  یو مظلوم را در عمل یکسان قرار م

از میان  یمثل انجام گرفته، نه تنها تعدی نامشروع و ستم تلّقی نشده، بلکه راهی برا
- میکه سوره بقره  194آیۀ شریفۀ  درمتعال خداوند قول باشد.  یملیه اوبردن تعدی 

نِ اعْتَد«فرماید:  ا اعْتَد یفَمَ لِ مَ هِ بِمِثْ لَیْ وا عَ اعْتَدُ مْ فَ کُ لَیْ مْ؛ هر کس که به شما  یعَ لَیْکُ عَ
در  یعدالت یاز این مطلب حکایت دارد که ب »تعدی کند به مانند آن بر او تعدی روا دارید

به شمار  یعدالت یمثل ببهمورد نفی خداوند واقع شده و هرگز مقابله یعدالت یببرابر 
مثل بهآید. به نوعی مماثله و مراعات تعدی، تشکیل دهندۀ اساس مشروعیت مقابلهنمی
عدالتی ای که هر نوع تخطّی از قانون مماثله و مراعات، مصداق بیباشد، به گونهمی

وا؛ شود و اصل ال تَبرشمرده می ، )45(مائده/ » گاه تجاوز از حدّ را روا ندارید هیچ«عْتَدُ
مثل تجاوز بهمثل حاکم خواهد بود و در صورتی که عمداً از مقابلهبههمواره بر مقابله

ثبوت این ضمانت از  ).3/486 ،یعمید زنجان( کندصورت گیرد، ضمانت را اثبات می
کند: امام صادق (علیه السالم) روایت می سماعه از ؛طریق روایات نیز مطرح گردیده است

لِّ شَيْ« دَّ إِنَّ لِکُ عَ نْ تَ هُ حَدٌّ یءٍ حَدّاً وَ مَ حَدَّ کَانَ لَ لِکَ الْ  یهر چیز ی؛ برا)7/175 ،یکلین( ذَ
    .»است ینیز حدّ یاست و هر کسی که از این حدّ تجاوز نماید بر و یحدّ

السالم) نقل م(علیه از پدرانشالسالم) و ایشان سکونی از حضرت صادق (علیه
وَ مِنَ «َ) فرمودند: لی هللا علیه و آله(ص اند که پیامبر کرده هُ دٍّ فَ رِ حَ لَغَ حَدّاً فِي غَیْ منْ بَ

دِینَ عْتَ ؛ هر کسی که مقدار ضربات را در غیر حدّ به مقدار حدّ برساند )1/275 ،یبرق( الْمُ
من کتب حدیثی دیگر چنین آمده است همچنین در ض .»آیداز متجاوزان به شمار می

لَاثَةَ«که:  هُ ثَ ادَ زَ رٌ فَ لِطَ قَنْبَ ا حَدّاً فَغَ لً جُ بَ رَ رِ ضْ نْ یَ راً أَ نْبَ رَ قَ مَ مِنِینَ (علیه السالم) أَ مِیرَ الْمُؤْ  إِنَّ أَ
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لِيٌّ (علیه هُ عَ أَقَادَ اطٍ فَ وَ سْ اطٍ أَ وَ سْ لَاثَةَ أَ رٍ ثَ  ألحکام،تهذیب ا، یطوس( السالم) مِنْ قَنْبَ
 یکند که حضرت عل یالسالم) روایت ماز امام باقر (علیه ی؛ حسن بن صالح ثور)10/148

حدّ را جاری نماید. قنبر در تعداد  ی(علیه السالم) به قنبر دستور داد تا درباره مرد
 یضربات دچار اشتباه شد و بیش از آنچه بدان مأمور بود سه ضربه زد و حضرت عل

    .»لسالم) از قنبر قصاص آن سه ضربه را گرفتا(علیه
د شومثل واقع شده، محرز میبهبنابراین از آنجایی که اساس قصاص بر اصل مقابله

 یعدالت یکه اجرای این اصل در قرآن به شکل قصاص، به عنوان روشی عادالنه در برابر ب
علیه به ن موی مجنیمورد تأیید و تأکید است. بنابراین با تعمّق در موضوع آسیب دید

به  مثلبهدر موارد امکان مماثلت و مساوات جنایت با مجازات، اصل مقابله طور عمدی،
مستند قصاص و  عنوان مؤیدی بر آیات مورد استناد قائلین به اجرای قصاص بر مو بوده

  .گیردجانی قرار می
  
 ت اسحاق بن عمارروایب) 

اسحاق بن روایت  ،قصاص مو قرار گرفتهای قائلین به اجرمورد استناد  کهدلیل دومی 
  باشد، در این روایت آمده است: عمار از امام صادق (ع) می

ضَ« : قَ الَ هِ (علیه السالم) قَ بِي عَبْدِ اللَّ نْ أَ مَّارٍ عَ نِ عَ حَاقَ بْ نْ إِسْ مِنِینَ (علیه  یعَ مِیرُ الْمُؤْ أَ
نَّ دِ أَ جَسَ احَاتِ الْ ا کَانَ مِنْ جِرَ احَةِ  السالم) فِیمَ جِرَ وحُ دِیَةَ الْ رُ جْ لَ الْمَ قْبَ وْ یَ اصَ أَ فِیهَا الْقِصَ

طَاهَا عْ بي؛ )10/275(همان،  فَیُ ه (علیهعبداسحاق بن عمار از أَ است  السالم) روایت کردهاللَّ
اند که یا شود حکم کردههایی که بر پیکر وارد میالسالم) در زخمکه امیرالمؤمنین (علیه

گیرد که باید به او  ی، یا اینکه مجروح به خاطر جراحت و زخم، دیه مقصاص جاری است
بر طبق این روایت اصل اولی و بالذات در مورد جراحاتی که به صورت عمدی ». پرداخت

علیه از جمله موارد تبدیل شود استیفا قصاص است، و رضایت مجنیبر بدن وارد می
  شود. شدن آن به دیه محسوب می

  
  روایت بررسی سندی 

و محبوب محمد بن یعقوب، علي بن إبراهیم، ابندر سند روایت مذکور، که رواتی چون 
قرار دارند، کسی خدشه وارد نکرده است. عالوه بر تصریح علمای رجال عمار، إسحاق بن

بر وثاقت سلسله روّات این حدیث، فقها نیز بر معتبر بودن رجال حدیث مذکور تصریح 
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)، صاحب جواهر 2/156 ،یخویتوان به محقق خویی (ین فقها میاند. از جمله اکرده
، یروحان یحسین)، حسینی روحانی (4/158 صدوق،)، شیخ صدوق (42/356 ،ینجف(

 یاصفهانالعقول () و عالمه مجلسی در مرآه14/157 صدوق،) صاحب ریاض (26/148
  ) اشاره کرد.24/105دوم)،  ی(مجلس

  
  قول مختار . 4

ی که بر دلیل عقلی ارائه شده از سوی فقهای قائل به لزوم پرداخت دیه نقدبا توجّه به 
یا ارش وارد شد و همینطور نقد سندی و داللی روایات مورد استناد آنها، همانگونه که از 

آید، اساساً طبق اصول کلی حاکم ادلۀ فقهای معتقد به اجرای قصاص در مو بدست می
ر جنایات بر نفس و مادون آن، قصاص به این امر محرز است که ددر باب قصاص، 

تعدّی  حتمالایا  چون فقدان عضو وهمصرفاً در مواردی  و صورت حکم اولی واجب شده،
   .شودبه عضو دیگر، قصاص به دیه تبدیل می

رغم پذیرش دیدگاه قائل به اجرای قصاص مو، پاسخ به پرسش از علی طورکلی به
 و مساوات در تمماثلمو در گرو اثبات امکان امکان اجرای قصاص در جنایت عمدی بر 

با موی مجنی علیه است. این ابهامی است که در ادامه با مروری بر  جانیموی  قصاص
  پذیرد بدان پاسخ داده خواهد شد. شیوۀ کاشت مو که امروزه بطور شایع انجام می

  
  امکان رعایت مماثلت و مساوات در قصاص مو از نظر علم پزشکی. 4-1

ای مواجه ظر علم پزشکی، ساختمان مو در محلّ ریشه، با اجزای مختلف و پیچیدهاز ن
واقع » 1فولیکول«) و رویش مجدد مو، تابع باقی ماندن ساختاری به نام Sleaze. 2است (

یک سوم تحتانی فولیکول قطع شود، باقی مانده حتّی اگر در ریشۀ مو است. بطوری که 
؛ قارزیوجود دارد (موی جدید امکان رویش مجدد آن فولیکول قابل ترمیم بوده و 

رو، تشخیص اینکه چه میزان آسیب به پیاز مو رسیده از همین. )3/128، کالین جاهودا
  بر عهده متخصص است.

عنوان یک صنعت پزشکی مورد استفاده قرار  که امروزه به» کاشت مو«در فرآیند 

                                                                                                                                                                        
شوند. یار مو با پوست محسوب مهستند که نقطه اتصال ت یکوچک یهاسوراخ)، follicleفولیکول ( .1

که  رد؛یگ یمرحله انجام م ایمو در چند فاز  دیتول .گرددیم موها شیاست که باعث رو یبخش کولیفول
  ). 56(حیدری و همکاران،  باشد ی(تلوژن) م یریشامل رشد (آناژن)، توقف (کاتاژن)، آرامگ
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از یک ناحیه، و سپس انتقال آن  »فولیکول مو«گیرد، از مراحل نخست آن، برداشت  می
در طی فرآیند کاشت مو، با » برداشتن مو«ای دیگر از بدن است. فرآیند به ناحیه

و... توسط » SUPER FUE« ،»DHI» «SUT«، »Micro Graft«های متنوّعی از قبیل  روش
 نیاگیرد. های تخصصی انجام میدر کلینیک »یاتورینیم مپلنتریا«دستگاهی به نام 

را  کولیکرده و فول جادیپوست ا یبر رو متر یلیم 0,9تا  0,6با قطر  ییها گاه سوراخدست
 نیهم یهستند برا زیر اریشده بس جادیا یها . سوراخسازد یاز بافت اطراف جدا م

  ). 115و همکاران،  پورفخاران( زدن ندارند هیهم به بخ یازینداشته و ن یزیخونر
در امکان برداشتن مو به هر شکلی تردیدی طبق مطالب مذکور، از نظر پزشکی، 

های پزشکی در تمام دنیا مورد طور گسترده در کلینیکنیست، بلکه امروزه این کار به
رسد، در جنایات عمدی وارده بر مو، امکان اجرای گیرد. لذا به نظر میاستفاده قرار می

ر زمینۀ پوست و قصاص محل تأمل نبوده و با کمترین تحقیق از دستاوردهای پزشکی د
گیری مو قابل اثبات است؛ امّا نکته قابل تأمل تعیین محدودۀ اجرای قصاص و اندازه

تعبیر ) Graftگرافت (میزان تراکم موها در سطحی از بدن است که از آن با عنوان 
علیه، در ابعاد . برای مثال ممکن است میزان تراکم گرافت موی فرق سر مجنی1شود می
تار مو باشد و حال آنکه فرد جانی، در همان قسمت مشابه، دارای  100متر، سانتی 5

تار مو باشد. حال در اجرای قصاص با رعایت شرط مماثلت و تساوی، آیا باید اندازۀ  200
    ؟»تار موتعداد «برای اجرای قصاص مبنا قرار بگیرد یا » سطح پوست«

صورت پراکنده از  که مو بهدر پاسخ به سؤال مربوط، باید تفکیک قائل شد بین این
نقاط مختلف پوست، کنده شده باشد، مثالً از هر گرافت، یک تار مو کنده شده باشد، به 

ای از موها کاسته شده نه اینکه ناحیه» میزان تراکم«ای که در طی جنایت بر مو، از گونه
لّی، کنده و طور کمو شده باشد، با اینکه ناحیه مشخصی از پوست، بهپوست، تماماً بی

مقتضای اصل شود. به زایل می» مو دار بودن«مو شده باشد، به شکلی که وصف بی
گیرد. اما در فرض دوّم تساوی در قصاص، در فرض نخست، قطعاً تعداد مو مبنا قرار می

علیه های جانی از مجنیگیرد؛ ولو اینکه میزان گرافتمسأله، سطح پوست، مبنا قرار می
علیه پس از جنایت وارده، در یرا فرض بر این است که سطح پوستِ مجنیبیشتر باشد؛ ز

  مو شده است.ابعاد مشخصی، تماماً بی

                                                                                                                                                                        
تا  کیهر گرافت مو شامل  .باشدیم )Graftمو، گرافت ( وندیجابجا شده در پ یواحد شمارش مو .1

شبکه  کیو  یالیغدد سباسه، عضله ارکتور پ ،یوندیبافت پ یموها، مقدار ازیچهار تار مو همراه با پ
  ).  1825(نیلفروش زاده و همکاران،  است عصبی – یعروق
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گیری حکم فرض دوّم مسأله، مستفاد از کالم فقها و قانون مجازات، در نحوۀ اندازه
دارد: باره بیان میزخم برای اجرای قصاص است. برای مثال امام خمینی (ره) در این

 فایاست یآسان     اگر از - مو را از محل بتراشد  دیبا ،گرفتن قصاص شود ۀکه ارادیورتدرص«
شود به یم     مانند آن بسته ایبر چوب  یو جان - کند یم یریبه اندازه، جلوگ یفایاست ای

دو  و     شودیم یریگکه متمکن از اضطراب نباشد، سپس با نخ و مانند آن اندازه یطور
عالمت تا      از دو یکیسپس از  ،شودیم یگذارحل قصاص گرفتن، عالمتطرف آن در م

 یریگاندازه     عرض باشد، عرض آن هم یدارا یشود. و اگر جرح جانیشقّ م یگرید
آن در      یفایمشقت داشته باشد است یبر جان یادفعه کیطور به فا،یشود. و اگر است یم

که قانون مجازات اسالمی در ). همچنان4/331، یخمین یموسو» (است زیچند دفعه جا
حدود جراحت  دیبا ،تیقصـاص با جنا یتساو تیرعا یبرا«، مقرر داشته است: 441ماده 

آن  ادیموجب ازد ایقصـاص  یفایکه مانع از است یزیشود و هر چ یریگ کامالً اندازه
   .»باشد برطرف گردد

پراکنده از نقاط مختلف به شکل چه وارده بر مو، عمدی جنایات اساس، در  این بر
دیدگی مربوط به ناحیه مشخصی از پوست باشد، پوست، آسیب دیده باشد و یا آسیب

به  ،...قطع، کندن، سوزاندن و دیدگی، اعم از بدون تفاوت بین اشکال مختلف آسیب
تا  576قانونگذار در مواد  دیدگاهدلیل امکان اجرای قصاص و رعایت مماثلت و مساوات، 

گرد. چه اینکه مهمترین محل تأمل قرار می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  865
نظر قانونگذار در تشریع دیه یا ارش در جنایت بر مو باشد توانسته مطمحعلّتی که می

بوده که البته امروزه به مدد پیشرفت علم پزشکی، عدم امکان مماثلت و مساوات می
  گردد. مرتفع مییابد و چنین علّتی موضوعیت نمی

های پزشکی، امکان تشخیص رویش مجدد مو و یا عدم امکان کما اینکه بنابر یافته
تواند راه را برای قانونگذار تسهیل نماید, چه آن نیز وجود داشته، لذا این مسأله نیز می

، از تار مو همراه فولیکول یا همان پیاز مو کنده شوداینکه اگر در اثر جنایت وارده، 
امکان رویش مجدد ، بنابراین باشدعامل اصلی رویش مو همین فولیکول میایی که آنج

مو وجود ندارد؛ از طرفی اگر آسیبی به فولیکول مو وارد نشود و به عبارت دیگر 
). Rossi, 18د (های سیاه روی پوست نمایان باشد امکان رشد مجدّد مو وجود دار نقطه

اده شود که امکان رویش مجدد موی مجنی بنابراین اگر طبق نظر متخصص تشخیص د
د که امکان رشد مجدد موی جانی شوعلیه وجود ندارد، بایستی قصاص طوری اجرا 

د و اگر شووجود نداشته باشد، که البته این امر با از بین بردن فولیکول مو محقّق می



  233  وسنجی اجرای قصاص در جنایت عمدی بر مامکان

نظر متخصص مبنی بر امکان رویش مجدد موی مجنی علیه قرار گیرد، اجرای قصاص 
بنابراین چه بسا بتوان با . آسیبی به فولیکول مو وارد نشود جانی باید به شکلی باشد که

گفت حتّی نیازی به انتظار کشیدن برای معلوم  بکارگیری روشهای تخصصی پزشکی
تواند بدون انتظار مدّت برای رویش مو هم نیست و قصاص مو می شدن رویش دوباره

  مجدد مو انجام گیرد. 
  
  ن بهتر حقوق مجنی علیه در فرض اثبات حق قصاص مو . تأمی4-2

با توجه به امکانات پیشرفته علم پزشکی در حوزه تخصص پوست و مو، در فرضی که در 
ای از بین رفته است که امکان رویش مجدد اثر جنایت عمدی، موی مجنی علیه به گونه

رگردد. اما مسلماً تواند با کاشت مو، مجدداً به وضعیت سابق خویش بندارد، وی می
ترین روشهای موجود، هم چون روش استفاده از تکنولوژی مو با پیشرفته کاشتهای هزینه

های الزم برای نگهداری و مراقبت از آنها به مدت سلولهای بنیادین، به عالوه هزینه
تا  576متعارف تا عادی شدن شرایط، معموالً به قدری است که مبلغ دیه مقدر در مواد 

ها را نخواهد داشت. با توجه به اینکه ق. م. ا.، در مواردی تکافوی تأمین آن هزینه 586
اثبات حق قصاص، تبعاتی از جمله امکان مصالحۀ مجنی علیه با جانی را به همراه دارد، لذا 
فرض اینکه جنایت عمدی بر مو سبب قصاص گردد نه دیه، مصالحه مجنی علیه با جانی و 

های درمان و کاشت موی مجنی علیه، نسبت به اجرای قانون هزینهتعهد وی به پرداخت 
قانون  14دیه مقدر، تؤام با منفعت بیشتری برای مجنی علیه خواهد بود. با استناد به ماده 

گردد، مادۀ مذکور، امکان مطالبه تر میاین مطلب روشن 92آیین دادرسی کیفری مصوب 
و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را برای  های مادی، معنویجبران تمام ضرر و زیان

دارد که مقررات همین ماده اشعار می 2شاکی به رسمیت شناخته است اما در تبصره 
مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی، شامل جرایم موجب 

دی شود. بنابراین با اثبات حق قصاص در جنایات عمتعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی
بر مو در مقایسه با اجرای قانون دیۀ مقدر، حقوق مجنی علیه اعم از جبران خسارات 

  گردد. تری تأمین میمعنوی و منافع ممکن الحصول، به نحو مطلوب
  

   گیرینتیجه
ضمن نادیده گرفتن اصل اولیۀ قصاص در جرایم  586تا  576 مواد قانونیقانونگذار در 

کان مماثلت و مساوات و خوف تعدی را مدّنظر قرار عمدی، طبق یک احتمال، عدم ام
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آن به قهری عدم جریان قصاص و تبدیل داده است، حال آنکه بنابر احتمال یاد شده، 
باشد. چراکه امروزه، پذیر نمیتوجیه ،جنایات عمدی وارده بر مودیه و یا ارش در 

است. لذا امعان نظر  پیشرفتهای علم پزشکی در زمینۀ پوست و مو این مانع را رفع کرده
در روشهای علمیِ پیشرفته و بکارگیری ابزارهای فنی با دقت بسیار باال، در فرآیند 
کاشت مو، مؤیدی بر این ادعا است که آنچه برای اجرای فرآیند قصاص از جمله رعایت 

باشد، در دانش پزشکی و حوزه تخصصی اصل مماثلت و تساوی مجازات با جرم شرط می
امکان پذیر است. مثالً اگر آسیب وارده از قبیل کندن چند تار مو در نواحی  پوست و مو،

مختلف سر باشد، یا این جنایت منجر به از بین رفتن فولیکول مو شده و رویش مجدد 
مو ممکن نیست یا عکس این حالت است، یعنی فولیکول مو آسیب ندیده و امکان رشد 

به نظر متخصص، به همان شیوه از جانی مجدد مو فراهم است، که در این صورت بنا
آید. یعنی در فرض از بین رفتن فولیکول موی مجنی علیه، قصاص جانی قصاص بعمل می

نیز باید به شکلی باشد که از بین برندۀ فولیکول موی او باشد و همچنین در فرض وجود 
ود که به ای اجرا شفولیکول موی مجنی علیه و عدم آسیب به آن، قصاص باید به شیوه

فولیکول موی جانی آسیبی وارد نشود. شبیه همین حکم در جایی که کندن مو نسبت به 
وجود و یا ناحیۀ خاصی از سر باشد قابل اجرا است، که البته در این فرض، عالوه بر رعایت 

نحوۀ اجرای قصاص طول و عرض قسمت آسیب دیده،  فقدان فولیکول موی مجنی علیه،
تفاوتی باشد. بر این اساس، با موی کم پشت و پرپشت دون اینکه میان کند؛ برا معیّن می

توجه به اثباتِ امکان رعایت اصل مماثلت در اجرای قصاص مو از نظر علم پزشکی و نیز با 
عنایت به دالیل فقهای قائل به اجرای قصاص مو که در این پژوهش مطرح شد و همچنین 

لخصوص از حیث امکان جبران همه خسارات ابرای تأمین بهتر حقوق مجنی علیه علی
الحصول ناشی از جرم، نظریه امکان قصاص مو اثبات گشته و مادی، معنوی و منافع ممکن

  شود.اصالح و بازنگری در مواد قانونی مربوطه پیشنهاد می
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