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قاعده مقابله به مثل در قرآن
18/12/94: تاریخ تأیید27/5/94:تاریخ دریافت

*حسین هوشمند فیروزآبادي____________________________

چکیده
سـه  ها و موانع آن در تیمحدودیو بررس»مقابله به مثل در پرتو قرآن«قاعده جواز انیجر

الملـل از موضـوعات مطـرح در نوشـتار     بـین حقوق جزا و حقوق ،یحقوق خصوصطهیح
مقابله به مثـل و  اتیاز آتوانیمایکه آنیپرسش ای،حقوق خصوصطهیحدرحاضر است.

کـه  یدگاهیبا نقد د،نوشتارنیدر قسمت اول اد؟یرسیمدنتیتقاص، به ضمان و مسئول
بـر ضـمان را   اتیـ که داللـت آ یدگاهید،رفتهیمقابله به مثل را بر ضمان نپذاتیداللت آ

.استدهشتیتقورفتهیپذ
،بر نفس و عضویارتکابجرایمقاعده بر انیجررشیرغم پذبه ،حقوق جزاطهیحدر

مقابله بـه  امکان ایکه آباشدمیپرسش مطرح نیامقابله به مثلقصاص و اتیبا توجه به آ
بـر افتـه یارتکـاب جرایمبارهقاعده درنیاایآ؟نفر وجود داردکیچند نفر در مقابل مثل
ارعـاب و اکـراه او   ،دیـ تهدایيمربوط به هتک حرمت وجرایممانندهیعلیعضو مجنغیر
کیکه چند نفر مقابل ییقاعده در جاانیجر،در قسمت دوم نوشتارر؟یخایدارد انیجر

وارده جرایمموردقاعده درياجرااست؛ ولی اشکال دانسته شده یب،شوندینفر قصاص م
يدارایطایبـا شـر  ،در بـدن نـدارد  یثلعضو مما،یکه جانییجاایهیعلیجسم مجنغیربر

دانسته شده است.تیمحدود
یحکومـت اسـالم  يبرامقابله به مثلاصل جواز رشیبا پذ،المللبینحقوق طهیحدر

متنـاظر و  قـاً یدق،مقابلـه بـه مثـل   و یامکان اقدام متقابل دولت اسـالم دگاهیدات،یآراهاز 
انیـ جرکه دهیو اثبات گرداست نشده رفتهیگرفته از جانب دشمن پذصورتيمشابه تعد

يهـا سـالح و یانساني غیرهاروشو با استفاده از انینظامغیر، نسبت بهمقابله به مثلقاعده 
مواجه است.یهایتینوعو ممها تیا محدودب،کشتار جمعی

.به مثل، ضمان به مثل، تقاص، قصاصي، اعتدا، جزامقابله به مثل: واژگان کلیدي

).h.hmnd.f@gmail.com(يبروجردیالعظمهللا اتیدانشگاه آاری* استاد



می
سال

ق ا
حقو

 /
دي

زآبا
یرو

د ف
شمن

هو
ن 

حسی
ضی

 فیا
عود

مس
ی/ 

الم
 اس

وق
حق

132

مقدمه
دارد که با تطبیق آن قاعده، احکـام شـرعی جزئـی    دربرحکم شرعی فراگیر ،قاعده فقهی
شـمول قاعـده را مشـخص    ممسـائل جزئـی   ،آن حکمبر اساسشوند و فقیه حاصل می

شـخص یـا   ،است که مطـابق آن مقابله به مثلقاعده ،از قواعد مهم فقهیسازد. یکیمی
اي هماننـد نماینـد.   با متعـدي مقابلـه  دارندحق ،انداشخاصی که مورد تعدي قرار گرفته

یـافتن در  دلیل وسعت قلمرو آن است کـه عـالوه بـر جریـان    ه ب،اهمیت این قاعده اوالً
در و نیـز قصاص ،در مسائل کیفري،برخی مباحث مرتبط با ضمان و حقوق خصوصی

باشد کـه  یدلیل فلسفه وضع این قاعده مه ب،ثانیاًتواند جاري شود؛یی نیز مالمللبینعد ب
، نماز و روزه نبودههمچوندهد این قاعده جزء احکام مورد مطالبه اولیه شارع ینشان م

حـق مالکیـت، حـق    اي ماننـد بلکه جزء احکامی است که ضامن و پشتیبان احکام اولیه
باشد.یحیات و حق امنیت م

، نخسـت مرسوم میان نگارندگان قواعد فقه این است که در بررسی هر قاعده فقهـی 
اسـتخراج  در به قرآن بپردازند و عالوه بر توجه به مشروعیت یک قاعده بر اساس قرآن، 

ه این نکتـه  توجه ببه دلیل. این رسم بکوشندحدود آن قاعده و بررسی میزان قلمرو آن 
بودن و الصدورقرآن در میان منابع استنباط احکام، به دلیل مصونیت، قطعیمهم است که 

بودن از تحریف، نقش محوري دارد و عالوه بر آنکه به مثابه نخ تسبیحی است که خالی
کند، فاقد مشکالتی است کـه بـر سـر راه سـنّت و عقـل      جایگاه منابع دیگر را معین می

وشن است بیان احکام مستخرج از قرآن در این مقاله و نوشتارهاي مشابه، وجود دارد. ر
به معناي بیان حکم نهایی نیسـت و الزم اسـت پـس از فهـم صـحیح داللـت آیـات، از        

روایات معتبر و منابع دیگر استنباط نیز بهره جست.
در این مقاله بدون ورود به بحث فلسفه احکام مستخرج از قاعـده مقابلـه بـه مثـل،    
برآنیم تا با تمرکز بر آیات شریف قرآن، ضمن توجه به مشروعیت قاعده مقابله به مثـل  
در ابعاد گوناگون حقوقی، چگونگی داللت آیات را بر برخی احکام فقهی بررسی کنـیم.  
از این رو، پس از بیان مفهوم، اقسام و اصطالحات قرآنی مقابله به مثـل، بـروز و ظهـور    

الملـل  در حیطه حقـوق خصوصـی، حقـوق جـزا و حقـوق بـین      قاعده مقابله به مثل را
کشیم.تصویر میبه
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در قرآنمقابله به مثلو اقسام اصطالحاتمفهوم، . 1
سـپس اصـطالحات قرآنـی آن و در    مقابله به مثلبه بیان مفهوم نخست،در این قسمت

پردازیم.میذکر اقسام آن به ادامه 

مقابله به مثلمفهوم .1ـ1
مصـدر ثالثـی مزیـد    » مقابلـه «است. »مثل«و » مقابله«واژه ترکیبی از دو » مثلبهمقابله «
کـردن بـا کسـی و    به معناي رودرروي کسی قرارگرفتن، معارضـه » قابل«است و » قابل«

شــدن و ). مقابلــه نیــز بــه مواجــه525، ص1379شــدن آمــده اســت (آذرنــوش، مواجــه
) و نیز به معناي مقایسه، 4279ص،1371روشدن در فارسی معنا شده است (معین، روبه

، 13تـا]، ج کردن، رویارویی، ضدیت و مخالفت آمده است (دهخـدا، [بـی  برابري، تالفی
)، همتا و شـبه آمـده   3857، ص1371نیز مترادف مانند، نظیر (معین، » مثل). «18796ص

بـه  را» مثـل به مقابله«) و ترکیب دو واژه یعنی 17888، ص12تا]، جاست (دهخدا، [بی
، 13انـد (همـان، ج  دادن آوردهکردن و بدي یا نیکی کسـی را بعینـه عـوض   معناي تالفی

و » Reciprocate« ،»Retaliate«هـایی چـون   الملـل نیـز واژه  ). در حقوق بین18797ص
»Reprisal «   دارنـد اشـاره  الملـل بـین به عمل متقابل، تالفى و معامله به مثـل در روابـط

).18ـ8، ص1379(ر.ك: اسکندري، 

مقابله به مثلاصطالحات قرآنی .1ـ2
اخص و بعضـی  عباراتی به کار رفته است که برخی ،»مقابله به مثل«براي در قرآن کریم 

» نَبـذ سـواء  «، »قصـاص «، »معاقبـه بـه مثـل   «، »اعتـدا بـه مثـل   «:از جملـه ؛نـد اآنمطابق
».مثلجزاء«و

مثلبهاعتداء.1ـ2ـ1
راغـب  .)194: بقره(»علَیکُماعتَدىمابِمثْلِعلَیهفَاعتَدواعلَیکُماعتَدىفَمنِ«فرماید: قرآن می

کنـد و بـا تقسـیم اعتـدا بـه ابتـدایی و       اعتدا را تجاوز از حق تعریف مـی مفردات، الدر 
إلیه أي: قابلوه بحسب اعتدائه و تجاوزوا«بدین معناست: آیه گوید اعتدا در این اي، میمقابله
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(راغـب  » به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدى و تجاوز کنیدهرکس: بحسب تجاوزه
.)554، ص1430اصفهانی، 

مثلبهمعاقبه.1ـ2ـ2
و هرگاه خواستید : و إِنْ عاقَبتُم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتُم بِه«فرماید: میدر این بارهقرآن کریم

؛ یعنی )126: (نحل» کیفر دهیداست،مقدارى که به شما تعدى شدهکیفر نمایید، تنها به
).837، ص1375معاقبه کیفر و جزا معنا شده است (بستانی، 

قصاص.1ـ2ـ3
است:تعبیر قصاص باشد، عنوان دیگري که بر مقابله به مثل قابل تطبیق می

کُملَیع بنُوا کُتا الَّذینَ آمهییا أَیف صاصالْأُنْثىالْقَتْلىالْقو دببِالْع دبالْعرِّ ورُّ بِالْحبِالْأُنْثیالْح...:
اید! حکم قصاص در مورد کشـتگان، بـر شـما نوشـته شـده     اى افرادى که ایمان آورده

.)178بقره:... (آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن،؛است
 رُماتالْحوصاص194(بقره: قابلِ قصاص است] هاحرمت[و تمام هتک: ق(.
با تشدید به معناي کیفر گناه و عمل مقابله به مثـل آمـده اسـت    » قصّ«قصاص از ریشه 

).696، ص1375(بستانی، 
متعـدي  "فـی "گفتـه شـده کـه قصـاص بـا حـرف       «گوید: درباره این آیه میآلوسی

؛ یعنی با انسان رفتاري مثل رفتـار  استملحوظ شدهشود؛ زیرا مفهوم مساوات در آن یم
.)445ص، 1ج،1415آلوسى، (»خودش کنند

سواءنَبذ.1ـ2ـ4
مقابله به مثلو مفهوم است تعبیر دیگري است که در قرآن کریم به کار رفته »نَبذ سواء«

رساند:را می
هِمفَانْبِذْ إِلَی انَهیمٍ خنْ قَوا تَخَافَنَّ مإِم واءولَى سشکنى گروهـى  و اگر از خیانت و پیمان:ع

پس تو نیز نقـض پیمـان خـود را بـر مبنـاى      ،از آنان که با هم معاهده دارید، بیم دارى
).58(انفال: تساوى و عدالت به سوى آنها بیفکن

انداختن شیء و طـرحش بـه خـاطر قلّـت اطمینـان آمـده اسـت        در لغت، نبذ به معناي
هکـ گونـه همـان هکتمعناسدینباینیز» سواءعلى). «788، ص1430ی، (راغب اصفهان
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(مقابله به مثـل)،  نکالغاخودتطرفازنیزتو،اندردهکلغوعمالًراشیخومانیپآنها
اسـت (ر.ك:  خدعـه هرگونـه ازخـالى آشـکار و روشیـک بهکردن اعالمه معنايبیا 

» معاملـه بـه مثـل   «بـه  نیز این برخورد عادالنه ). از 219ص،7، ج1374مکارم شیرازي، 
).113، ص9، ج1417(طباطبایی، استهتعبیر شد

مثلجزاء.1ـ2ـ5
کیفـر بـدى،   : مثْلُهـا سـیئه سـیئه و جـزاء  «:، مجازات هماننـد اسـت  »جزاء مثل«از قصودم

را کفایت در مقابله معنـا  » جزا«). راغب اصفهانی 40(شوري: »مجازاتى همانند آن است
تواند مقابله شر به شر باشد و هـم مقابلـه خیـر بـه خیـر (راغـب       کرده است که هم می

). مقصود ایشان از مقابله خیر با خیر، جزایی است کـه در آیـه   195، ص1430اصفهانی، 
؛ اسـت مقابله بـه مثـل  ق تعبیر به مثل، مطابيتعبیر جزا) آمده است. 60احسان (رحمن: 

؛ ولـی مطابقـت دارد مقابلـه بـه مثـل   با » جزا«عنوان ،از میان این عبارات قرآنیبنابراین 
،اشاره دارنـد مقابله به مثلبه جنبه مجازاتی و کیفري دیگر، با توجه به اینکه فقطمعانی

گردند.میاخص تلقی 

در قرآنمقابله به مثلاقسام .1ـ3
خـورد؛ نـوع اول، کـه بیشـتر بـا      کریم، دوگونه مقابله به مثل به چشم میدر آیات قرآن

مفهوم عرفی و اصطالحی آن همپوشانی دارد، به مقابله به مثـل در مقابـل بـدي، سـیئه،     
اعتدا و تجاوز دیگران اشاره دارد که چنانچه در اصطالحات قرآنی گذشت، بـا عبـارات   

و مانند آنها آمـده اسـت کـه بیشـتر جنبـه      » ه مثلمعاقبه ب«، »جزاء مثل«، »اعتداء به مثل«
جویی براي شخص مظلوم و جنبه بازدارندگی بـراي شـخص ظـالم و متجـاوز را     تالفی

نظر دارد؛ نوع دوم مقابل به مثلی که در قرآن وجود دارد، مقابلـه بـه مثـل در مقابـل     مد
نی اشـاره دارد؛  خوبی، احسان و خیر دیگران است که بیشتر به جنبه اخالقی روابط انسا

فَحیـوا بِتَحیـۀٍ حییـتُم إِذاو«) یـا  60(رحمـن:  » هلْ جزاء الْإِحسانِ إِالَّ الْإِحسـانُ «آیاتی مانند: 
) به این قسم از مقابله به مثل اشاره دارند.86(نساء: » ردوهاأَومنْهابِأَحسنَ

اند. مقابله به مطابق آیات، ماهیت این دو قسم مقابله به مثل با یکدیگر کامالً متفاوت
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مثل در مقابل بدي یک حق براي شخص مورد تعدي قرار گرفته اسـت کـه ایـن حـق،     
رسـاند ه مىیشرط» إن«با )126: (نحلکه در آیه معاقبه باشد؛ چنانقابل اسقاط و عفو می

به صبر هیدر جمله دوم آو سپس ستینو ضروري الزم ،ه مثلبه اصل انتقام و مقابله ک
)، پس از 40یا در آیه جزاي سیئه (شوري: » صبرْتُم لَهو خَیرٌ للصابِرِینَلَئنْو«کند:توصیه می

».اهللاِأَصلَح فَأَجرُه علَىفَمنْ عفا و«کند: تجویز جزاي به مثل، به عفو توصیه می
کـم وظیفـه شـمرده    به مثل در مقابل نیکی و احسان، یک تکلیف یا دسـت اما مقابله

شده است و دستور داده شده که از احسانی که صـورت گرفتـه، بهتـر پاسـخ داده شـود      
».أو ردوها«کم با آن برابر باشد یا دست» منهابأحسن«

و بر این اساس، قرآن در مقابله به مثل در مقابل خیـر و نیکـی، بـه حـداقل وظیفـه     
تکلیف اشاره دارد؛ ولی در مقابله به مثل در مقابل بدي، به حداکثر حق اشاره دارد و بـا  

باشد، حداکثر حق شخص زیاندیده و مورد » به مثل«تأکید بر اینکه این مقابله الزاماً باید 
الیجرِمنَّکم و«ورزد؛ مانند آیه دارد و در آیات دیگري نیز بر آن تأکید میتعدي را بیان می

در هـر حـال  ) کـه مطـابق آن   8(مائده: » ...ألّا تَعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرَب للتَّقْوىشَنَئَانُ قَومٍ على
نباید ـ	کرده استسلمانان تجاوز ه دشمن دست به دشمنى زده و به مکحتى در حالى 	ـ

.ردکرا فراموش عدالت

در حقوق خصوصیمقابله به مثل.2
شـود کـه مـال    مقابله به مثل در حقوق خصوصی، از سویی به مـوردي مربـوط مـی   

گردد و مطابق این قاعـده، شـخص زیاندیـده حـق     شخصی دچار تلف یا نقصان می
رساننده اسـتیفا نمایـد یـا    دارد مانند زیانی که بر وي وارد شده است، از اموال زیان

خورد؛ در جایی که مال گره میمال مشابهی از وي بگیرد و از سوي دیگر، به تقاص
زیاندیده عودت داده نشود و وي رأساً به مقابله به مثل اقدام ورزد تا معادل طلـبش  
را بازپس گیرد. در مسئولیت مدنی بر خالف تقاص، مقابله به مثل چهره خاصی بـه  

تواند به جاي دریافت خسارت، زیان مشابهی را بر گیرد؛ زیرا زیاندیده نمیخود می
رساننده وارد سازد.انزی

رسـد کـه نبایـد میـان     توجه به این نکته نیز مهم بـه نظـر مـی   ،از بررسی آیاتپیش
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خلط صورت گیرد. ضمان به مثل که در کالم فقهـا در  » مقابله به مثل«و » ضمان به مثل«
غاصـب تلـف   به وسـیله که مالی شود است، به جایی مربوط میذیل غصب مطرح شده 

ضامن مثل آن مـال اسـت و   ـدر جایی که مال مثلی باشدـ و وي در مقابل مالک  شود
؛ ولی مقابلـه بـه   )85، ص37ج،1981نجفی، (ر.ك:ضامن قیمت است،باشدیاگر قیم

تر دارد.مثل، مفهومی عام
توان ضمان به مثل را نیز نوعی مقابله به مثـل دانسـت؛   بر این اساس، گرچه می

شود؛ از جمله اینکه مثل در ضمان مثلی، اي میان آنها دیده میدههاي عمولی تفاوت
رساننده باید به زیاندیده بدهد؛ اما مثل در مقابله بـه مثـل،   صفت مال است که زیان

یابد. عالوه بر این، ضمان صفت فعل و عمل است که زیاندیده جواز ارتکابش را می
گنجـد،  ه حقوق خصوصـی مـی  مثلی فقط در اتالف مالی قابل طرح است و در حیط

برخالف قاعده مقابله به مثل که هم در تعـدي حقـوق خصوصـی و هـم در مـوارد      
الملل وجود دارد. همچنین در ضمان مثلی، حکم وضعی تعدي در حقوق جزا و بین

رساننده ـ است؛ ولی در مقابله  ضمان وجود دارد و مخاطب آن غاصب ـ یعنی زیان 
ست و صحبت از حق زیاندیده یا حکم تکلیفی وي در به مثل، خطاب به زیاندیده ا
اعتدا به مثل و مقابله است.

،بخشندرا مشروعیت میمقابله به مثلدر این قسمت از مقاله با ذکر آیاتی که قاعده 
پردازیم.می» مقابله به مثل«و » ضمان به مثل«بر به بررسی میزان داللت هریک 

. آیات2ـ1
ذیل می باشند:شرحه ا موضوع مقابله به مثل طرح شده بکه در آنهيافهیشراتیآ

. آیه اعتداء2ـ1ـ1
»لَیکمتَدى عا اعثْلِ مبِم لَیهوا عتَدفَاع لَیکمتَدى عنِ اعرد، هماننـد  کـ س به شما تجـاوز  کهر: فَم

.)194(بقره: »یدنکآن بر او تعدى 
مـورد تعـدي قـرار    ز است و شخصی که ، اعتدا در مقابل اعتدا جایبر اساس این آیه

را در مقابـل متعـدي مرتکـب    اید و مانند آن اعتدانممقابله به مثلتواند یمگرفته باشد، 
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کردن گونه است که تلفدر حیطه حقوق خصوصی، چگونگى استدالل به آیه اینگردد. 
ر اساس اموال، منافع و حقوق دیگران بدون اجازه آنان، یکى از مصادیق تعدى است و ب

مدلول آیه، به همان مقدار براي شخص مورد تعدي قرار گرفته، جایز اسـت از متجـاوز   
بگیرد؛ بنابراین مدلول آیه به داللت مطابقی اشاره به حق اعتداي به مثل زیاندیده را دارد 

و نیز مدلول التزامى آن، ضمان شخص متجاوز است.

. آیات جزاي سیئه2ـ1ـ2
و جزاء سیئَۀٍ سیئَۀٌ مثْلُهـا  «اي بدي را بدي همانند آن دانسته است: قرآن در چندین آیه، جز

نْ علَىفَمع رُهفَأَج لَحأَص کیفر بدى، مجـازاتى اسـت هماننـد آن و هـرکس عفـو و      اهللاِفا و :
) و 40(شـوري:  » اصالح کند، پاداش او با خداست، خداوند ظالمـان را دوسـت نـدارد   

» شـود هرکس بدى کند، جز به مانند آن کیفر داده نمـى إِالَّ مثْلَها:فَال یجزىعملَ سیئَۀً	منْ«
سوره یونس نیـز آمـده   27). همانند عبارت این دو آیه در جزاي سیئه، در آیه 40(غافر: 

سنگ خود مواجـه شـود کـه اگـر     است و مطابق این آیات، هر بدي باید با مجازاتی هم
دارد و عالوه بر جرح و جنایت ـ که به حقـوق جـزا مربـوط      اطالق » سیئه«قائل شویم 

شود، آنگاه ایـن آیـات بـر ضـمان و     است ـ شامل ایراد خسارت مالی بر دیگران نیز می 
جبران خسارت مربوط به حقوق خصوصی داللت خواهند داشت.

. آیه معاقبه2ـ1ـ3
»بِه تُمبوقثْلِ ما عوا بِمبفَعاق تُمإِنْ عاقَب انـد ردهکـ د، ماننـد آنچـه بـا شـما     یـ دهاگر سزا مى: و،

.)126نحل: (» یدده	سزا
،سـعدى اسـت ( به معناي جـزا آمـده  ،باشدیاز نظر لغوي، عقوبت که اسم معاقبه م

گوید معاقبـه ایـن اسـت کـه شـخص بـر آنچـه از کـار         منظور میابن.)255، ص1408
، 1ج،1414منظـور،  ابـن (جزا داده شـود یـا مجـازات شـود    است، ناشایست انجام داده 

بلکـه  ،مجـازات مصـطلح نیسـت   ،است منظور از جزا در کتـب لغـت  روشن.)619ص
؛گیـرد کـار بـد گریبـان شـخص را مـی     به دلیلمنظور هرگونه نتیجه و عاقبتی است که 

گردد.یدر حقوق خصوصی نیز ممقابله به مثلبنابراین شامل 
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. آیات انتصار2ـ1ـ4
ارى طلبد، شدن یه بعد از مظلومکسى کو : بعد ظُلْمه فَأُولئک ما علَیهِم منْ سبیلٍو لَمنِ انْتَصرَ«
إِالَّ الَّذینَ آمنُوا و عملُوا الصـالحات و ذَکـرُوا اهللاَ کثیـراً و    «و)41(شوري: » یسترادى بر او نیا

دهنـد و  سته انجام مـى یارهاى شاکمان آورده و یه اکسانى کمگر : انْتَصرُوا منْ بعد ما ظُلموا
شتن یبه دفاع از خو،شونده مورد ستم واقع مىکنند و به هنگامى کاد مى یار یخدا را بس

.)227شعراء: ]» (رندیگمىکمکن راه یدر اغیر و از[زند یخبرمى]و مؤمنان[
و (انتصـار)  بتدا واقع شدهابتدایی است، (من) م» لَمنِ انْتَصرَ«در از لحاظ نحوي، (الم)

مربـوط اسـت و اضـافه ظلـم بـه آن،      » مـن «به » ظُلْمه«به معناي دادخواهی است. ضمیر
اضافه مصدر به مفعول است؛ یعنى کسانى که داد خود را از ظالمانشـان بسـتانند. کلمـه    

»علـیهم «اسـم مـا و   » سبیل«و عموم و استغراقی براى تأکید نفى» من«نفى جنس و » ما«
).702، ص2ج،1404جرجانى، /65، ص18، ج1417طباطبایی، خبر مقدم است (ر.ك:

گونه است که گفته شود اگر کسـى مظلـوم واقـع    بدین ترتیب داللت این آیات بدین
شود، سپس داد خود را از ظالم بستاند و استیفاي حق خود نماید، قابل مؤاخذه نیسـت؛  

د و او بخواهد قصاص کند و هم ظلم مـالی  باشهم ظلمی که به وي شده است، جسمی
باشد و او بخواهد مقابله به مثل نماید.

. بررسی داللت آیات بر ضمان به مثل2ـ2
درباره داللت آیات اعتدا، معاقبه و جزاي سیئه بر ضمان مثلی میان فقها اختالف نظر 

وجود دارد.
ـ   یرا تشـبیه آیـه اعتـدا  ه ویـژه  برخی فقها مقصود از تشبیه و مثل در این آیـات و ب

، اعتبار مماثلت در مقدار برخی از مدلول این آیات،اند که از میان این عدهخاص دانسته
بـه را مسـتخرج   و برخـی اعتبـار مماثلـت صـرفاً در معتـدا     اندرا مستخرج دانستهاعتدا

شـود کـه تشـبیه خـاص     یاز کالم برخی فقها برداشـت مـ  ،اند. در مقابل این نظردانسته
یعنی مماثلت را هم ؛نظر دارند	صورت مطلق مده و مماثلت را باست نظرشان نبوده 	مد

.)88، ص1386ا،نیحکمت(ر.ك:اندو هم در معتدا به الزم دانستهعتدادر مقدار ا
نتیجه اینکه اگر لزوم مشابهات و مماثلت در هر دو الزم باشد ـ هم اعتـدا و هـم در    
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به لزوم مشابهت، مطلـق اسـت، نـاگزیر متضـمن     به ـ در این صورت چون حکم معتدا
گیرد و ضمان مثلی ثابـت  مشابهت معتدا به نیز خواهد بود و مثلى و قیمى را نیز دربرمى

ایـن  در ،اعتبار مماثلـت در مقـدار اعتـدا باشـد    فقطیاتمدلول این آگردد؛ ولی اگر می
مماثلت در مقـدار  به) ساکت خواهد بود و منظورصورت نسبت به مثلى و قیمى (معتدا

بـودن اسـت؛   گونه نظر به مثل یا قیمت و مثلى یا قیمـى اعتدا، در گرفتن مال، بدون هیچ
بنابراین هر آنچه را عرف از جهت تساوي میان اعتداي به مثل و اعتداي ابتـدایی حکـم   
کند، همان جاري خواهد بود. همچنین اگر از مدلول این آیات، اعتبار مماثلت در مقـدار  

تواند داللت بر ضمان مثلی داشته باشد.ا به نیز استخراج گردد، میمعتد
تنهـا در مثلـى، بلکـه در    جنید با پذیرش تشبیه مطلق، معتقد است نهدر میان فقها ابن

قیمى نیز حکم به لزوم مثل وجود دارد و متعدي ضامن مثل است؛ چه معتدا به مثلـی و  
.)87، ص37ج،1981نجفی، باشد (ر.ك:چه قیمی

در میان گروه قائل به تشبیه خاص، برخی معتقدنـد مـدلول آیـه اعتبـار مماثلـت در      
باشد؛ یعنی معتدا به در مقابلـه بـه مثـل    اعتدا نیست، بلکه اعتبار مماثلت در معتدا به می

توسط شخص مورد تجاوز، معادل معتدا به در تجاوز ابتدایى به دست متجاوز باشـد. در  
عتقدند آیه اعتدا داللت بر ضمان به مثـل در مثلـى و ضـمان بـه     میان این گروه، برخی م

ــى دارد (  ــت در قیم ــی، قیم ــی، /60، ص3ج،1387طوس و ) 51، ص2ج،1372طبرس
گویند این آیات هـیچ  اند؛ ولی میبرخی دیگر گرچه تشبیه خاص در معتدا به را پذیرفته

اى بـراى فتـواى   پشـتوانه تواننـد به مفهوم اصطالحى آن ندارند و نمـى » مثلى«داللتى بر 
مشهور به وجوب مثل در مثلى و وجـوب قیمـت در قیمـى باشـند، بلکـه آیـه در ایـن        
صورت بر وجوب رعایت همانندى عرفى حتى در قیمیات داللت دارد (ر.ك: روحـانی،  

ــ  	). بر اساس این نظـر در هـر دو مـورد ـ یعنـى مثلـى و قیمـى       410، ص16تا]، ج[بی
حتى در صورت تعذر و نتیجـه عـدم سـقوط آن در صـورت     شخص، ضامن مثل است؛ 

باشد؛ چون تا آن هنگـام، مثـل   تعذر، آن است که شخص ضامن قیمت روز پرداخت می
شود.به ذمه او باقى بوده، هنگام پرداخت، مثل متعذّر تبدیل به قیمت مى

مـدلول آیـه، اعتبـار مماثلـت در مقـدار      معتقدنـد  ،گروه دیگر قائل به تشبیه خـاص 
مـال  دریافتقتل و جرح و بارهدرعتداست و مقصود این آیات تساوي در مقدار اعتداا



ی/ 
الم

 اس
وق

حق
رآن

ر ق
ل د

ه مث
له ب

مقاب
ده 

قاع

141

به عنوان مثل یا قیمت است و میـان آنهـا اختیـار    در آیه به اینکه اعتدا و معتدياست و
و عفـو اسـت. مطـابق ایـن     دریافتبلکه امر به تخییر میان ،نیستاي اشاره،وجود دارد

خصت و اجازه در اعتدا به مقدار اعتدايدر آیه یک حکم واحد وجود دارد و آن ر،نظر
منزلـت و مقبولیـت   ،از مقدارقصودمعتد است و اینکه نباید از آن مقدار تجاوز شود و م

معنا که اهل عرف بگویند در منفعت و فایـده یکسـان بودنـد و عقـل بـه      دینبباشد؛می
و در کمبودن نه اینکه منظور مساوي،گري راضی شودتملک هریک از آنها در مقابل دی

بنابراین آیه در حکم به اینکه مـورد تعـدي مثـل مصـطلح یـا      کیف و وزن و کیل باشد؛
ـ  .)300، ص2، ج1413میرزاي قمـی،  (ساکت است،قیمت باشد اب میـرزا در  البتـه جن

کند که در ایـن  ره میدهد و اشایماحتمال تشبیه مطلق را نیز سیئه،آیات اعتدا و جزاي
.همان)(ر.ك:شودمیگرفتهجنید ابنهمان نتیجه ،صورت

طلبـد کـه بـه دلیـل ارتبـاط      به هر حال بررسی ادله هر گروه، مجال مسـتقلی را مـی  
شود.ها اکتفا میغیرمستقیم این موضوع به مقابله به مثل، در اینجا به ذکر دیدگاه

مثل. بررسی داللت آیات بر مقابله به 2ـ3
به معناي دقیـق کلمـه در تقـاص متجلـی     ،قابل طرح در حقوق خصوصیمقابله به مثل

بـراي  مقابله بـه مثـل  گرچه به داللت التزامی نوعی حق باشد. در مسئولیت مدنی نیزمی
رسـاننده  زیـان چون حکم به ضمان و خطـاب اولیـه متوجـه    ؛ ولیوجود داردزیاندیده

و سـخن از حـق وي بـراي    زیاندیـده آن خطاب به که درمقابله به مثلبرخالف است،
،مـدنی باشد، از محل بحث خارج است؛ ضـمن اینکـه در دعـواي مسـئولیت     میمقابله

اعـم از اتـالف یـا    ـرا  رسـاننده زیـان تواند عالمانه و عامدانه شـبیه رفتـار   یزیاندیده نم
مرتکب گردد.ـتسبیب

در تقاص بنا بر نظر مشهور، نیازي به اذن حاکم نیست؛ ولی این شرط مهم وجـود  
، 17، ج1415تر دعوا نـزد قاضـی و حـاکم طـرح نشـده باشـد (نراقـی،        دارد که پیش

). از شرایط دیگري که براي صحت و جواز تقـاص ذکـر شـده اسـت اینکـه      453ص
ختش تـأخیر کـرده، طلبکـار،    مدیون در مقابل طلبکار، عالم به دینش باشد و در پـردا 

، 2، ج1416مطالبه طلبش را نموده باشـد و مـال از مسـتثنیات دیـن نباشـد (خـویى،       
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گونه که تقاص از عین جایز دانسته شده است، از منافع نیز محکـوم  ) و همان327ص
تواند خانه یـا مرکـب مـدیون را اجـاره دهـد و      باشد؛ بنابراین طلبکار مىبه جواز می

بابت طلب خود بردارد (همان).اجرت آن را 
دهد یینش را نممربوط به جایی است که بدهکار د،مورد اتفاق فقها در جواز تقاص

امکان دسترسی به حاکم نیست یا اگر هم ؛ ولیداردبینه ندارد یا جایی کهبینه و طلبکار
بـه  ،حکم وي در حق آنها نافذ نیست یا اینکه صدور حکم حاکم،امکان دسترسی باشد

منجـر شـود؛  که به ضرر طلبکار طلبدرا میی هایدارد که تحمل سختینیاز مدت زمانی 
مراجعه به حاکم بدون تـأخیر  ن وصول به حق براي طلبکار از راهدر جایی که امکاولی

؛ینش اقرار داردو ضرر وجود دارد و بدهکار به دکنـد و  ینش خودداري میاما از دادن د
موضوع اختالفی است که اکثر فقها در اینجـا نیـز بـه جـواز تقـاص      ،داندازبه تأخیر می

شـهید اول،  /109، ص4ج،1408حلّـى،  محقـق  /311، ص8ج،1387طوسی، (نداقائل
.)85، ص2ج،1417

/ فاضل مقـداد،  722، ص2جتا]،[بی(سبزواري،فقها جواز تقاص را هم از آیه اعتدا 
/ اردبیلـی، 86، ص37ج،1981(نجفـی،  یئه سـ ) هم از آیات جـزاء  345، ص1ج،1419

،1403/ بحرالعلـوم،  86، ص37ج،1981(نجفـی،  ) و نیز از آیـه معاقبـه  467صتا]،[بی
این، برخی بـراي رفـع ایـن شـبهه کـه آیـات       وجود اند. با) استخراج کرده276، ص3ج

آیـات  ،است و قابل تسري به همـه مـوارد نیسـت   مربوط به تقاص از غاصب گفته پیش
اند و معتقدنـد حتـی اگـر گفتـه     آیات بر جواز تقاص دانستهدیگرتر از انتصار را صریح

شـان بـر   بلکه داللـت ،مخصوص تقاص نیستند» مثلهاۀئسیۀئجزاء سی«و د آیات اعتداشو
ضمان غاصب نسبت به مغصوب است و وجوب رد مثل یـا قیمـت مـال غصـب شـده      

کنـد و معنـاي آن   رت خاص داللت بر جواز تقاص میصوه ب» لمن انتصر«آیه ؛ ولیباشد
،ظلـم و تعـدي شـد   يوینکـه بـر   از اهرکس به کمک خود بیایـد و پـس  این است که 

و نـه گنـاهی   نـه ذم ، چنین منتصري نـه عقوبـت،  خودش براي اعمال حقش اقدام نمود
فت بدون اینکه در عـین و صـ  است،البته به همان وجهی که مورد ظلم واقع شده؛دارد

.)101، ص3جتا]، [بیکاظمی، (زیادتر از حقش بردارد
شود. برخی یي متفاوتی دیده مهادیدگاهامکان جمع میان تقاص و ضمان نیز درباره
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و از آنهـا تنهـا اسـتخراج    اندبر ضمان نپذیرفتهبه طور مستقیمرا گفتهپیشداللت آیات 
) و برخـی  98، ص1ج،1406/ ایروانـی،  196، ص3ج،1412(خـویی،  انـد تقاص کرده

اند که این آیه، پیش از داللت بر ضـمان،  گفتهه صورت خاص در مورد آیه اعتدادیگر ب
کند و اعتدا فقط در تقاص مجاز است، نه داللت بر تقاص دارد؛ زیرا آیه امر به اعتدا مى

)؛ چون در تقاص، گـرفتن اجـازه از   480، ص1تا]، جدر همه موارد ضمان (خمینی، [بی
متعدي نیاز نیست، در حالی که در موارد ضمان، شخصى که مـالش تلـف شـده باشـد،     

تواند بدون اجازه شخص ضامن، خود، حقـش را از امـوال ضـامن بـردارد؛ سـخن      نمى
کسانی که به ضمان مثلی یا ضمان در مالیت قائل بودند نیز در بحث پیشین گذشت.

تقیمى بر ضمان نداشـته باشـند؛   شاید بتوان گفت حتی اگر این آیات هیچ داللت مس
اند و در مـواردى کـه تقـاص جـایز     ولی از آنجا که آیات شریفه، تقاص را جایز دانسته

توان گفت: این آیات به مطابقـت و مسـتقیماً   باشد، به طور مسلّم ضمان نیز هست و مى
کند و غیرمستقیم و به صورت التـزام، داللـت بـر ضـمان نیـز      داللت بر جواز تقاص مى

کند نسبت به چیزى کـه طـرف مقابـل، اشـتغال     دارد؛ زیرا آیه داللت بر جواز تقاص مى
اى بـه آن نـدارد. بـه عبـارت     ذمه یافته، نه نسبت به چیزى که شخص هیچ اشتغال ذمـه 

دیگر، حکم به جواز تقاص براى شخص مورد تعدي، مسبوق به حکـم ضـمان متعـدى    
تقاص داده شده است.نسبت به مالى است که رخصت اخذ آن به صورت 

حتى این ضمان نیز بسیار محدودتر از قاعده ضمان و متفاوت با آن است؛ زیرا فقـط  
باشد و همه موارد ضمان را که در بسیاري مـوارد همـراه بـا    به موارد تقاص منحصر می

اي نداریم در این مـوارد بـا عـدم قـول بـه فصـل،       شود و چارهتعدي نیست، شامل نمى
کنیم.ضمان را اثبات 

درباره حکم موجود در آیه اعتـدا بایـد گفـت از دیـدگاه قـائالن بـه اثبـات ضـمان         
، آیه شریفه متضمن حکم )113، ص3ج،1417/ شهید اول، 60، ص3ج،1387طوسی، (

، 1، ج1406(ایروانـی،  وضعی ضمان است و از نظر قائالن به عدم داللت آیه بر ضـمان  
باشـد و چـون مخاطـب    ی جواز تقاص می، آیه شریفه فقط متضمن حکم تکلیف)98ص

اي گردد و چـاره آیه، شخص مورد تعدي است؛ پس به داللت مطابقی ضمان اثبات نمی
نیست، مگر اینکه به داللت التزامی ضمان متعدي استخراج شود.
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صاحب جواهر معتقد است در صورتى که تشبیه موجود در آیه خاص باشد، در این 
واحد که همان رخصـت در اعتـدا بـه مقـدار اعتـداى      صورت در آیه جز حکم تکلیفی

متعدي باشد، چیز دیگرى نیست؛ ولی اگر تشبیه مطلق باشد، در این فرض، آیـه شـریفه   
وجوب رعایت مثلیت در همـه  «و » رخصت در اعتدا«مشتمل بر دو حکم تکلیفى است: 

ایـت  ؛ یعنى اصل مقابله جایز اسـت؛ ولـى اگـر تصـمیم بـه مقابلـه گرفـت، رع       »جوانب
همانندى از هر جهت و تجاوزنکردن از آن حد، یک تکلیف بـوده، رعایـت آن واجـب    

).86، ص37، ج1981است (نجفی، 

. مقابله به مثل در حقوق جزا3
قاعده مقابله به مثل در حقوق جزا نیز وجود دارد و به صورت ویژه در قصاص متبلـور  

بـه مثـل در حقـوق کیفـري، بـه      است. در اینجا ضمن اشاره به آیات مربوط بـه مقابلـه   
پردازیم.بررسی حدود آیات و ماهیت مقابله به مثل می

. آیات3ـ1
اند از:از جمله آیاتی که به وجود این قاعده در مباحث کیفري و جزایی داللت دارند، عبارت

ـ   األَنْف واالُذُنَ بِـاالُذُنِ والسـنَّ   و کتَبنا علَیهِم فیهآ أَنَّ النَّفْس بِالنَّفْسِ والْعینَ بِالعینِ واألَنْـف بِ
صاصق رُوحالْجنِّ واسرائیل حکم کردیم که جان در برابر جـان و  در تورات بر بنى:بِالس

چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گـوش در برابـر گـوش و دنـدان در برابـر      
).45(مائده: شونددندان است و جراحات قصاص مى

األُنْثـى یا أیهو دببِالْع دبالْعرِّ ورُّ بِالْحی القَتْلى الحف صاصلَیکم القع بنُوا کتبِـاأُنْثى ا الَّذینَ آم
مـان  یه اکـ سـانى  کاى: ء فَاتِّباع بِالمعرُوف و أداء إِلَیـه بِإِحسـان  فَمن عفى لَه منْ اَخیه شَى

در حـرّ ؛استبر شما نوشته شده[مقابله به مثل]قصاص م کد! در مورد قتل، حیاآورده
سى مـورد عفـو و بخشـش از    کو عبد در برابر عبد و زن در مقابل زن. هرگاه برابر حرّ

ه را یـ د و از روى احسـان، د یى پاسخ گویکسوى برادر خود قرار گرفت، وى آن را به ن
.)178(بقره: به او بپردازد

: اي خردمنـدان! شـما را در قصـاص    الْأَلْبابِ لَعلَّکم تَتَّقُونَیا أُولیالْقصاصِ حیاةٌو لَکم فی
).179زندگانی است؛ باشد که به تقوا گرایید (بقره: 
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. قلمرو مقابله به مثل3ـ2
ترین مورد کیفري که فقها و مفسران در آن به قاعده مقابله به مثل اشاره دارند و مهم

کامــل تطبیــق دارد، در کتــاب قصــاص و در تفســیر بــا ایــن قاعــده نیــز بــه طــور 
قصاص است.آیات

اند که یا صریح در مقابله به مثل اى تعریف کردهآنان ضمن اینکه قصاص را به گونه
باشـد، بـا اسـتفاده از آیـات قرآنـی      اش مقابلـه بـه مثـل در قصـاص مـی     است، یا الزمه

اعده مقابله به مثل نیست.اند که حاصل آن چیزى جز اعتبار قهایى آوردهاستدالل
سوره مائده را اساس و پایه اصلی مماثلـت و هماننـدي در قصـاص    45آیه قرطبی

گویـد:  در تعریـف قصـاص مـی   طوسی) یا شیخ 358، ص2، ج1405داند (قرطبی، می
قصاص آن است که همانند چیزى را که با جنایت خود از دیگران گرفته است، از او «

شود و قصاص، مقاصه، معاوضه و مبادله له آن جنایت حساب مىبگیرند؛ زیرا این دنبا
القـرآن فقـه در راونـدى ). همچنـین  100، ص2تـا]، ج (طوسـى، [بـی  » نظیر هم هستند

(راونـدى،  » الجانی مثلَ ما جنى و ذلـک ألنّـه تـالٍ لجنایتـه    والقصاص األخذ من«نویسد: مى
).215، ص24، ج1405

صاص بود که برخی مفسران و فقها به داللت مطـابقی و  هایى از توضیح قاینها نمونه
اند.برخی دیگر به داللت التزامی آن را به مقابله به مثل معنا کرده

انـد، آیـات   ترین دلیل فقهی که فقهاي امامیه در مشروعیت قصـاص ذکـر کـرده   مهم
ترین دلیل مشـروعیتش را آیـه   پس از تعریف قصاص، مهمجواهرقرآنی است. صاحب 

.)7، ص42ج،1981نجفى، کند (سوره بقره ذکر می179
تنها در قتـل نفـس، بلکـه نسـبت بـه      فقها با استفاده از آیات مذکور، قصاص را نه

اند؛ یعنی قاعده مقابله به مثل در قصـاص اعضـا نیـز از    اعضاي بدن نیز جاري ساخته
و، عـالوه  جانب فقها رعایت شده است. از دیدگاه فقها در اجراي قصاص نفس و عض

بر اینکه باید شرایط مشترکی مانند برابري در دین، حریـت و برخـورداري از عقـل و    
علیه وجود داشـته باشـد   بودن خون مجنیتکلیف و فقدان رابطه ابوت، بنوت و محترم

)، در قصـاص عضـو الزم اسـت میـان عضـو      189، ص4، ج1408(ر.ك: محقق حلّی، 
گیـرد، همسـانی و مطابقـت در    ورت مـی مورد جنایت و عضوي که بر آن قصاص ص
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بودن نیـز لحـاظ شـود.    بودن و در اصلی و زایدبودن و در سالم و معیبراست و چپ
، 11، ج1416،ی(اصـفهان اتفـاق شـده  يبـودن ادعـا  در راست و چـپ يدرباره برابر

در ي) تسـاو 351، ص42، ج1981،ی) و بدون اخـتالف دانسـته شـده (نجفـ    183ص
، 4، ج1408الزم دانسته شده (محقـق حلّـى،   زیها و در انگشتان ندر دندانیمحل حت

ی(هرچند جانشودینمقطععضو سالم در برابر عضو ناقص نکهیدر ازی) و ن223ص
اجمـاع  يادعاخیشگردد،یعضو ناقص در برابر عضو سالم جدا میآن را ببخشد) ول

آن را بـدون اخـتالف دانسـته    جواهر) و صاحب 194، ص5، ج1407،ینموده (طوس
).348، ص42، ج1981،یاست (نجف

مـورد جنایـت و مـورد    	اما درباره لزوم مماثلـت در بزرگـی و کـوچکی دو عضـو ـ     
بودن آنها ظاهراً چون در اکثر موارد مماثلت میان بزرگـی  ـ یا در قوي و ضعیف	قصاص

اند قاعده مقابله بـه  توو کوچکی یا چاقی و الغري اعضا نیست و فقدان این مماثلت می
نظـر  اثر و تعطیل کند؛ بنابراین اشتراط این مماثلت از جانب غالـب فقهـا مـد   مثل را بی

افتد که دو تن از این جهت، با یکدیگر هماننـد و  قرار نگرفته است؛ زیرا کمتر اتفاق مى
).380، ص25، ج1410ادریس، برابر باشند (ابن

اند، اعتبار آن را از قاعـده  ماثلت را معتبر دانستهبه عبارت دیگر، فقها هرجا رعایت م
اند، مگـر  کلى مقابله به مثل ـ که در نظرشان قطعى بوده است ـ استفاده و استخراج کرده  

در جایی که خود قاعده به تعطیلی کشیده شود.
عالوه بر رعایت قاعده مقابله به مثل در قصاص نفس و قصاص عضو، لـزوم رعایـت   

ـ ادرابننظر غالب فقهاست (جراحات نیز مددقیق مماثلت در / 380، ص25، ج1410س،ی
کـش و  گیـرى آن بـا خـط   )، تـا آنجـا کـه برخـی بـه انـدازه      220، ص1408محقق حلّى، 

).220، ص1408کنند (محقق حلّى، ها اشاره مىگذارى دقیق در قصاص جراحتعالمت
هـا  بر آن داشت که جراحتاعتبار قاعده مقابله به مثل و لزوم رعایت آن فقها را 

را به ده قسم تقسیم کنند. فقها در جهت لزوم رعایت قاعده مقابله به مثل، در بعضى 
داننـد و  از این اقسام همچون: موضحه، هاشمه و منقّله، رعایت مماثلت را الزم مـی 

کنند؛ چـون رعایـت   در برخى دیگر همچون مأمومه و جائفه، قصاص را تجویز نمی
).231، ص24، ج1405ها میسور نیست (راوندى، مماثلت در آن
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ها نمونه دیگر در ارتباط با قصاص، نشانه اعتبار باال و حجیت قاعـده  این موارد و ده
مقابله به مثل و لزوم رعایت آن است.

اما نکته مهمی که در مقابله به مثل مربوط به قصاص نفـس وجـود دارد و بایـد مـد     
سم مقابله به مثل مربوط است، در حالی که حق ابتـدایی  حق این قنظر قرار گیرد، به ذي

هاي مقابله بـه  براي مقابله به مثل براي شخص مورد تعدي وجود دارد و در دیگر حیطه
حق، شخص یا اشخاص مورد تعدي هستند؛ ولی در قصـاص نفـس، حـق    مثل تنها ذي

مقابله به مثلی که وجود دارد، براي بازماندگان و اولیاي دم است.
دن و امکـان عفـو و گذشـتی کـه در آیـات      نکـر مچنین با توجه به امکان قصـاص ه

دم لیـه یـا اولیـاي   عجزایی از جهت ماهیت حق مجنیمقابله به مثلاست،قصاص آمده
بحث ماهیت از میـان  توانند از آن صرف نظر کنند. همچنین در یشود که میمحسوب م

بـودن از راه  شفی خاطر اولیـاي دم داشتن قصاص یا نقش تدو موضوع نقش بازدارندگی
رسد اتکاى شارع، با توجه به توصیه آیات پس از تجویز قصاص جویی، به نظر میانتقام

به عفو و گذشت بر نقش بازدارندگی قصاص بوده است.

. بررسی داللت آیات مقابلـه بـه مثـل در مسـئله قصـاص چنـد نفـر        3ـ3
یک نفربرابردر

ده مقابله به مثل و مرتبط با قصاص، به جـایی مربـوط   یکی از موضوعات مطرح در قاع
شوند که این شـبهه  کشند و در مقابل همگی قصاص میاست که چند نفر یک نفر را می

شـود یـا مفهـوم    شود که آیا در این موارد، قاعده مقابله به مثـل رعایـت نمـی   مطرح می
دیگري در اینجا مد نظر است؟

اص در این مسئله، در مقابل مخالفـان، بـه آیـه    سید مرتضى پس از فتوا به جواز قص
گوید:باشد ـ استدالل کرده است و مىترین ادله مقابله به مثل میاعتدا ـ که از مهم
این نیست که نتوان دو جان را در برابر یک جان گرفت و در » النفس بالنفسِ«منظور از 

رابر جنس جان؛ حـال  آیه، عدد مطرح نیست، بلکه منظور این است که جنس جان در ب
مرتضـى،  کند (سـید جان یک تن باشد یا یک گروه در مسئله اشتراك در قتل فرق نمى

).535، ص1415
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را در آیه دوم از » نفس«را در آیه اول و مفهوم » مثل«توان مفهوم گفته مىاز سخنان پیش
از باشـد و مقصـود   در اصل اعتدا و اصـل قتـل مـی   » مثل«دید سید مرتضى دریافت که 

شود.، جنس نفس است که شامل فرد و جمع مى»نفس«
عالوه بر استدالل بر آیات، بر صحت این فتوا به اجماع فقهـاى شـیعه اسـتناد شـده     

»القصاصِ حیاةٌو لَکم فى«) و در تبیین استدالل به آیه 403، ص2، ج1405است (راوندى، 
قصـاص قائـل نباشـیم، مقصـود     اند که اگر در مسئله اشتراك در قتل، به حقچنین گفته

اصلى آیه که پیشگیرى از قتل و حفظ حیات است، عملى نخواهـد شـد؛ زیـرا هـرکس     
تواند مرتکب قتل شود و براى رهایى از قصاص، یک همدسـت و شـریک جـرم بـا     مى

خود داشته باشد (همان).
ـ  187، ص4ج،1408ی، (محقق حلّبر این اساس، از نظر فقها  ، 1413ی، / عالمـه حلّ

» مثـل «گرچه مقابله به مثل باید صورت گیرد؛ ولـی در مـوارد گونـاگون    )588، ص3ج
متفاوت خواهد بود و در جایی که مشارکت در قتل صورت گرفته باشد، مماثلت مفهوم 
خاص دارد و چون فلسفه قانون قصاص، انسداد بـاب قتـل اسـت، اگـر ایـن حکـم در       

ست با مشارکت شخص دیگر، قربـانى  مسئله مشارکت در قتل نباشد، هر شخصی قادر ا
خود را به قتل برساند.

موارد جمیع این ،شود که معتقد است علت قتلینظر مخالفی نیز دیده مبارهدر این 
یک از شرکا به تنهایی و منهـاي جراحـت دیگـران باعـث قتـل      باشد که جراحت هرمی

که قتل شرکاي استمبسوط طرح شده الدر طوسی مقتول شود. این نظر از جناب شیخ 
باشـد کـافی  بـراي قتـل   ند که اقدام هر یک بـه تنهـایی  دامتعدد را در صورتی مجاز می

شود.یفقها دیده نمدیگراین قید در کالم )؛ ولی7، ص13، ج1387(طوسی، 

. بررسی داللت آیات بر امکان مقابله غیرمماثل3ـ4
رح است، امکـان مقابلـه بـه    مطيفریمقابله به مثل کاتیآلیکه ذیاز مباحثگریدیکی

را قطـع  يگـر یدسـت راسـت د  یکه جـان ییدر جایعنیاست. رمماثلیمثل در عضو غ
ـ از شیکه دست راست بییدر جاایکرده و خودش فاقد دست راست باشد،  نفـر  کی

شـود  یمسئله مطرح مـ نیشده افقودرا قطع کرده و با قصاص نفر اول دست راستش م
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بـا قصـاص مفقـود شـده حـال      ایدست راستش که مفقود است، يبه جاتوانیمایکه آ
ر؟یخایدست چپش را قطع کرد 

به جواز قصاص دست چپ » والعین بالعین، واألنف باألنف ...«برخی با اشاره به آیه 
اند؛ با این استدالل که آیه مذکور به ویـژه بـا جملـه    به جاي دست راست قائل شده

هـا، پاهـا و   شـود؛ از جملـه دسـت   و جوارح می، شامل همه اعضا»قصاصوالجروح«
توان گفت الید بالید و الرجل بالرجل اند؛ یعنی میدیگر اعضایی که در آیه ذکر نشده

و... در این صورت اطالق آیه بیانگر این امر خواهد بود که جنس اعضا و جوارح با 
جنس اغماض از چپ و راست آن مماثل یکدیگرند؛ زیرا هر دو طرف در هویت و

)، از 112، ص14تـا]، ج هاي متفاوتی دارند (اردبیلی، [بـی اند؛ هرچند ویژگییکسان
توان گفت دسـت  تر مینظر عرفی نیز در جایی که عضو مماثل وجود ندارد، راحت

چپ و راست مماثل یکدیگرند.
جایگزینی دست چپ نسبت به دست راست را برآمده از برابري کلـی و  حلّیعالمه 

است مقصود معتقد شهید ثانی) و 427صتا]،[بیی،(عالمه حلّاست دانسته ذاتی آن دو
بینی وجـود نـدارد و   هاي عقلی و نازكدر عرف دقتبوده،بودن، مماثله عرفی از مماثل

در ؛ ولـی میان دست چپ و راسـت مماثلـت وجـود دارد   ،شک نیست که از نظر عرف
.به بعد)189، ص4، ج1408شهید ثانی، است (نهایت آن را دشوار دانسته

تـوان قصـاص دسـت    یممقابله به مثل،با استفاده از آیات استگفته شده،در مقابل
چـون هـر دو در   ؛پذیرفت،چپ را در برابر دست راست به لحاظ وجود مماثلت عرفی

آنهـا تفاوت مهمی میـان ،ند و از نظر کارکرد و منافعایکسانبودن ماهیت و جنس دست
. عالوه بر اینکه دست چـپ نسـبت   )544، ص2جتا]،[بیخمینی،(ر.ك:ودشیدیده نم

علیه رضایت دهد کـه در مقابـل دسـت    پس اگر مجنی؛تنزل رتبه دارد،دست راستبه
ا پذیرش عکـس آن یعنـی   ؛ ولیاین امر پذیرفتنی است،دست چپ قصاص شود،راست

مزایاي ،راستچون دست؛پذیرفتنی نیست،قصاص دست راست در مقابل دست چپ
با دست چپ قابل مقایسه نیست و اگر دسـت راسـت در   ،بیشتري دارد و از نظر ارزش
.استدر حقیقت به جانی ستم شده،مقابل دست چپ قطع شود



می
سال

ق ا
حقو

 /
دي

زآبا
یرو

د ف
شمن

هو
ن 

حسی
ضی

 فیا
عود

مس
ی/ 

الم
 اس

وق
حق

150

علیه. بررسی داللت آیات مقابله به مثل بر جرایم وارد بر غیرجسم مجنی3ـ5
ی که نسبت به جسـم فـرد   جرایمعلیه اشخاص و آن هم در حیطه جرایماین قاعده در 

نسبت به آیا قاعده مذکور این مسئله مطرح است که ؛ ولیجریان دارد،گیردصورت می
علیـه  جـرایم افترا و دشنام یـا نسـبت بـه    جرایم مربوط به اشخاص مانند توهین،دیگر

اموال نیز جریان دارد یا خیر؟
، در دیگـر مـوارد   با قصاصجز در موارد مرتبط ه پاسخ منفی است و فقهاي امامیه ب

از جانـب  رفتـه گلی حرامی را که مشابه جرم حرام صورتدیده اجازه ارتکاب فعبه بزه
، از آیـات جـزاي  برخی مذاهب اسالمی چون شـافعیه حال،اند. با این ندادهمجرم باشد،

و دشـنام  دیگـري مـورد سـب   به وسیلهاند که اگر شخصی دهسیئه و اعتدا، برداشت کر
دهنده را دشنام دهد و سـب ، دشناممجاز است به مقداري که دشنام خورده،رفتقرار گ
.)339، ص5، ج1419،رىی(جزنماید

سـخنی دارد  سـیئه درباره آیات انتصار و جزاياردبیلیمحقق ،در میان فقهاي امامیه
رفتـه فقهـا قـرار گ  دیگرمورد اعتراض ؛ بنابراینکندکه این دیدگاه شافعیه را تقویت می

این دو آیه عالوه بر تجویز قصاص در نفس و جراحات، حتی استایشان معتقد است.
مضـروب یـا   زدن ضـارب بـه وسـیله   بـه صـورت مطلـق یعنـی کتـک     مقابله به مثلبر 

مقابله بـه  نچهآفقطشان داللت دارند و دهنده نیز به مثل فعلمشتوم به دشنامدادندشنام
مانند شکستن اسـتخوان یـا ضـرب و    ؛شودیخارج م،ز نیستمثل و قصاص در آن جای

.)680صتا]،[بیمحقق اردبیلی،(جرح در محل خوف و قذف و مانند آن
کـه از آیـه اعتـدا یـا آیـه      معتقد است ایـن ،ضمن مخالفت با این نظرخوییمرحوم 
توانـد در  یمـ ،از ظلم چنین برداشت شود که شخصـی کـه مضـروب اسـت    انتصار پس

زدن شود یا کسی که مـورد ناسـزا و دشـنام قـرار گرفتـه      اعتدا مرتکب کتکمقابل براي 
طالق این آیـات شـامل   چون ا؛برداشت غلطی است،تواند مرتکب دشنام شودیماست، 

مقابلـه  ،آمد که در مقابل تجاوز زناالزم می، وگرنهشودیدادن با حرام نممجازات و جزا
و اسـت کـس ملتـزم بـه آن نشـده    هـیچ به مثل شود و اعتداي مشابه صورت گیرد کـه 

.)344، ص1، ج1412خویی، (بطالنش ضروري است
چون روایتی که در این ؛ز نیست، ارتکاب محرمات جایاز نظر مشهوربر این اساس،
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عنـوان  و آیه به هیچ )133، ص1413زى، ی(تبرزند میآیه را تخصیص،وجود داردباره
.)194، ص2، ج1411شیرازي، مکارم یست (در مقام تجویز حرام ن

. بررسی جریان قاعده مقابله به مثل در کیفیت قصاص3ـ6
این است که آیا مطـابق آیـات مقابلـه بـه     ،یکی دیگر از مباحث مطرح در مقابله به مثل

گرفته و کیفیت قصاص نیز مماثلت باشد یا اینکـه  ، باید میان کیفیت جنایت صورتمثل
اسـت چنانچـه   روشـن ؟ شودینمیفیت و چگونگی قصاص قاعده مقابله به مثل شامل ک

توان جانی را هنگام مجـازات بیهـوش   یم،کیفیت در قاعده مزبور مدخلیتی نداشته باشد
د.کرحس ، بیآن صورت گیردیا عضوي را که بناست قصاص برکرد

» مـا اعتَـدى علَـیکم   فَاعتَدوا علَیه بِمثْـلِ  «اند آیه برخی با استناد به آیه اعتدا، مدعی شده
باشد و بـه احکـام قصـاص و جنایـاتى کـه میـان افـراد        ناظر به احکام جنگ با کفار می

گیرد، ارتباطی ندارد. دلیلى وجود ندارد که مثلیت و همگونى میان جنایت و صورت مى
کیفر، در همه خصوصیات، اوصاف و اندازه درد، شرط شـده باشـد. آنچـه دلیـل بـر آن      

فقط شرط مماثله در عضو مورد قصاص است؛ ولی دلیلى بر شرطیت مماثلـه  اقامه شده، 
بیش از این اندازه مانند مماثله در انـدازه احسـاس درد وجـود نـدارد (ر.ك: جمعـی از      

).18، ص15تا]، جمؤلفان، [بی
) اینکه مطابق آیه جزاي 351، ص1419در مقابل، گفته شده است (ر.ك: شاهرودي، 

شک احساس درد و عذاب در مقابـل  علیه است و بیثله از حقوق مجنىسیئه، اندازه مما
حسى، داخل در مقدار مماثله اسـت، یـا در آیـه    عدم احساس درد و عذاب به واسطه بى

خواهید کیفر دهید، باید به همان شکل کـه کیفـر دیدیـد، باشـد؛     گوید اگر میمعاقبه می
گونه جانی را مجازات کنـد،  همانتواند علیه درد دیده است، میپس چون شخص مجنی

... فَقَـد جعلْنـا لولیـه    «مطابق آیه این امر حق اوست. عالوه بر این موارد، مطابق ظاهر آیه 
اى کـه بـراى   ) نیز حد و اندازه سـلطه 33(اسراء: » الْقَتْلِ إِنَّه کانَ منْصوراًسلْطاناً فَالیسرِف فی

روى نکند؛ یعنى بیش از قاتـل  ا آنجاست که در کشتن زیادهولى مقتول قرار داده شده، ت
قاتل را هنگام کشتن، مثله نکند. ایـن معنـاى ظـاهر    یا غیرقاتل را به جاى قاتل نکشد یا

، 19، ج1409انـد (حـرّ عـاملی،    گونه تفسـیر کـرده  آیه است که مفسران نیز آیه را همین
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در مقام قصاص، کیفـردادن جـانى بـه    )؛ بنابراین آیه شریفه داللت بر آن دارد که 95ص
علیـه اسـت و   اندازه جنایت او که در کمیت و کیفیت آن اسرافى نباشد، از حقوق مجنى

تحت سلطه شرعى او قرار دارد و جاى اشکال نیست که اصل درد و عذابى که مقتضاى 
جنایت است نیز در این محدوده قرار دارد.

الملل. مقابه به مثل در حقوق بین4
توان هر دو قسم مقابله به مثل را مطـابق آیـات در ارتبـاط بـا     الملل نیز میحیطه بیندر

دیگر کشورها به تصویر کشید:
اول، مقابله به مثل در مقابل نیکی: چنانچه کشوري به کشور دیگر احسان کـرد و در  

مـک  العاده مانند سیل و زلزلـه، ک هاي فوقهاي خطر و حالتهاي عادي یا در زمانزمان
گیرنده نیز مطابق آیات مربوطه موظف است در هنگام نیاز، بـه  انسانی کرد، کشور کمک

بودن آن دولـت و  او کمک و احسانی مشابه یا بیشتر نماید. در این میان، مسلمان یا کافر
تواند اعانت بر اثم و عـدوان آن کشـور   نیز احسان متقابل به کشور کافر در جایی که می

قابل بررسی خواهد بود.شود، در جاي خود 
دوم، مقابله به مثل در بعد منفی: جایی که مقابله به مثـل یـک کشـور اسـالمی در     

گردد که این گفتار بر این قسـم  مقابل تجاوز و تعدي یک کشور غیراسالمی مطرح می
باشد.متمرکز می

المللی. بررسی داللت آیات قرآنی بر مقابله به مثل بین4ـ1
سـیئه، معاقبـه و   يماننـد آیـات اعتـدا، جـزا    مقابله به مثـل ـ   کننده ویزدر میان آیات تج

مورد توجه و استناد فقهـا قـرار گرفتـه   المللی در بعد بینـ بیش از همه آیه اعتدا	انتصار
عد جزایی یا ضمان اموال مثلـی  در بمقابله به مثلبیشتر در اثبات ،آیاتدیگرو از است

یـا بـدین دلیـل    *ستعتداشأن نزول آیه ابه دلیل. این امر یا استو قیمی صحبت شده

عباس نقل شده است که این آیات در ارتباط با صلح حدیبیه نازل گردیده است کـه مشـرکان،   از ابن*
مانع ورود مسلمانان به مکه شدند و کار به صلح حدیبیه انجامید و قرار شد مسلمانان در آن سال بـه  

) و چـون  514، ص2، ج1372وند (طبرسـی،  مدینه برگردند و سال بعد عازم زیارت خانـه خـدا شـ   
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مقابلـه بـه   از تجـویز قاعـده   قرآن پـس  ، مقابله به مثلآیات مربوط به است که در دیگر
و عفو باعـث  عدم مقابله به مثل ها به د و این توصیهکنتوصیه میبه عفو و گذشت مثل،
مقابلـه بـه مثـل   لیـت اسـتناد بـراي    رخی قائل شوند که اصالً ایـن آیـات قاب  است بشده 

.)66، ص1386آیتی، (ر.ك:ی ندارندالمللبین
) یـا  126(نحـل:  » نَیللصابِرِرٌیلَئن صبرْتُم لَهو خَو«فرماید: قرآن در انتهاي آیه معاقبه می

)، در 40(شـوري:  » اهللاِأَصلَح فَـأَجرُه علَـى  فَمنْ عفَا و«فرماید: در انتهاي آیه جزاي سیئه می
گـردد،  شدن دشمن منجـر مـی  تنها به جريالمللی عفو و گذشت، نهحالی که در بعد بین

اند نیز ناسازگار اسـت (شـهید اول،   بلکه با وجوب جهاد دفاعی که فقها به آن قائل شده
).276، ص2، ج1415/ یزدي، 30، ص2، ج1417

) هرگونـه تسـلط کـافران را بـر     141ضمن اینکه خداوند در آیه نفی سـبیل (نسـاء:   
گوید: آیـه نفـی سـبیل در    گونه که صاحب عناوین میمسلمانان نفی کرده است و همان

)؛ یعنـی خداونـد هـیچ حکـم شـرعی      355، ص2، ج1417مقام انشاست (میرعبدالفتاح، 
جعل نکرده است که به تسلط کفار بر مسلمانان منجر شود؛ بنـابراین مطـابق ایـن نظـر،     

له به مثل که در آنها به گذشت و عفو توصیه شده، اصالً براي مقابلـه بـه مثـل    آیات مقاب
المللی جعل نشده است.در بعد بین

اي که از آیه جزاي سیئه و دیگر آیات براي اثبـات مقابلـه بـه    با این توضیح، استفاده
بـه  توانثمر است و فقط می)، بی106، ص1379الملل شده (اسکندري، مثل در بعد بین

آیه اعتدا در این مسئله استناد کرد.
المللی با استناد بـه آیـات قصـاص    توان براي اثبات مقابله به مثل در بعد بینالبته می

قاتل، از قیاس اولویت کمک گرفت؛ بدین بیان که چون فقها تکافو را در قصاص شـرط  
)؛ یعنـی  33ص،14، ج1403/ مقدس اردبیلـی،  416، ص2، ج1405اند (راوندي، دانسته

تـوان  گونـه کـه مـی   علیه اکمل از جـانی باشـد؛ پـس همـان    باید دو طرف برابر یا مجنی

بـه مـاه حـرام    هاى حرام از نظر اسالم جایز نیست و پیـامبر دانستند جنگ در ماهمشرکان مکه مى
ور شوند. آیه مورد بحث به گذارد، در نظر داشتند مسلمانان را غافلگیر کنند و به آنها حملهاحترام مى

هاى حرام دست به اسلحه بردند، مسلمانان در مقابـل  در ماهپندارشان پایان داد و دستور داد اگر آنها
).31، ص2، ج1374آنها بایستند (مکارم، 
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مسلمان را در مقابل مسلمان قصاص کرد، به طریق اولی کافر در مقابل مسلمان قصاص 
المللی نیز کشور غیرمسلمانی که قتل یا جراحتی بـر مسـلمانان وارد   شود. در بعد بینمی

با آن مقابله به مثل کرد.تواننماید، می
المللـی، از دو عبـارت آیـه شـریفه     اما درباره داللت آیه اعتدا بر مقابله بـه مثـل بـین   

فَمـنِ  «و دیگري عبـارت مشـهور   » والحرمات قصاص«توان کمک گرفت؛ یکی عبارت می
»....هیفَاعتَدوا علَکمیعلَاعتَدى

» حرمت«جمع » حرمات«، »اندقابل قصاصها : همه حراموالحرمات قصاص«در فقره 
احترامى بـه آن  به چیزى گویند که حفظ و حراست آن الزم بوده، بى» حرمت«است و 

). منظـور از قصـاص نیـز معنـاى لغـوى آن      513، ص2، ج1372حرام است (طبرسی، 
باشد و برداشت است که به پیامد هتک حرمت با مالحظه کمیت و کیفیت آن ناظر می

الحى قصاص در آیه شریفه، درست نیست؛ زیرا لحـاظ معنـاى مصـطلح،    معناى اصط
شود (جمعی از مؤلفان، مستلزم تخصیص اکثر به خاطر عمومیت و شمول حرمات می

) و نیز مصداقى که آیه در مورد آن نازل شده است، ارتباطی به 127، ص54تا]، ج[بی
رد که چـون جمعـى کـه    توان چنین استدالل کقصاص مصطلح ندارد. بدین ترتیب می

کند؛ پس از این فقره آیه به صورت کلی مقابلـه بـه   آمده است، افاده عموم مى» ال«با 
شود.مثل اثبات می

بر این اساس، ارتکاب هر حرمتى مستوجب قصاص است و هر چیزى که محافظت 
بر آن واجب باشد، اگر هتک حرمت شود، قصاص دارد و قصاصش هتک حرمت فاعل 

).310تا]، ص/ اردبیلی، [بی324، ص2تا]، ج، [بیاست (کاظمی
نیـز بـراي اثبـات    » کمیعلَبِمثْلِ ما اعتَدىهیفَاعتَدوا علَکمیعلَفَمنِ اعتَدى«استناد به جمله 

در آیه و استفاده از ضمایر مفـرد در  » من«مقابله به مثل، متوقف بر این است که تعبیر از 
وه بر اینکه بر مصادیق فردي انطباق دارند، بر مصادیق گروهـی و  عال» اعتدي«و » علیه«

بـر عقـالي   » مـن «انـد،  اند که با توجه به آنچه علماي لغت گفتـه جمعی نیز قابل انطباق
مذکر و مؤنث ـ هم به صورت مفرد و هم به صورت جمع ـ قابل اطالق است (راغـب،    

وز و تعدي گروهی نیز داللت کند.تواند بر تجا)؛ بنابراین آیه اعتدا می778، ص1430
ـ نى،یاند (خماعتدا را مخصوص جنگ با کفار دانستههیکه آییفقها چه آنها ]، تـا ی[ب
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تیـ آن کليکـه بـرا  ی) و چه کسـان 242، ص2، ج1411،يرازی/ مکارم ش482، ص1ج
جـائز  هیـ مورد جنگ هـم امکـان مقابلـه بـه مثـل را بـه اسـتناد آ       ریاند و در غقائل شده

)، هـر دو گـروه   113، ص3، ج1417اول، دی/ شه60، ص3، ج1387،یاند (طوسدانسته
.بر مقابله به مثل در جنگ با دشمنان اشتراك نظر دارندهیبر داللت آ

. قلمرو داللت آیات قرآنی بر مقابله به مثل4ـ2
دیگـري وجـود   سازند، آیـات  در کنار آیاتی از قرآن که قاعده مقابله به مثل را مطرح می

کنند و دامنه آن را نسبت بـه برخـی   جا تجویز نمیدارند که اجراي این قاعده را در همه
کنند. در اینجا به برخی مواردي که مطابق آیات دیگر قرآن امکـان  افراد و افعال ضیق می

شود:مقابله به مثل وجود ندارد، اشاره می
به مثل نسبت به غیرنظامیـان و بـه   سوره بقره، تعرض و مقابله 190الف) مطابق آیه 

قاتلُوا فـى  و«ویژه زنان، کودکان و کهنساالن، مجوز شرعی ندارد. در این آیه آمده است: 
».الَّذینَ یقاتلُونَکم و التعتدوااهللاِسبِیلِ

مطابق آیه شریفه حتی اگر دشمن متعرض زنان، کودکان و دیگر غیرنظامیان مسلمان 
مقام مقابله به مثل، مجوز اقدام مشابه را ندارند؛ چون زنان و کودکـان  شد، مسلمانان در 

اند.دشمن با مسلمانان نجنگیده
گوید: مقصود نهی از اعتدا به غیرنظامیان است؛ یعنـی فقـط   سیوطی در تفسیر آیه می

عبـاس نقـل شـده کـه     که از ابنبا کسانی بجنگید که در حال جنگ با شما هستند؛ چنان
شوند، این است که زنان، کودکان، پیرمردها و کسانی را که تسلیم می» التعدوا«مقصود از 

).205، ص1، ج1404اید (سیوطی، نکشید و اگر کشتید، اعتدا و تعدي کرده
بر اساس این نظـر، فقـط نظامیـان دشـمن مـورد تعـدي قـرار خواهنـد گرفـت و          

رنظامی و نظامیانی که از مصونیت غیرنظامیان عالوه بر زنان و کودکان، شامل مردان غی
، 1، ج1419اند نیـز خواهـد شـد (فاضـل مقـداد،      جنگ فارغ شده، تسلیم و اسیر شده

). فقهاي امامیه بر همین اساس تفکیک میان نظامیان 306تا]، ص/ اردبیلی، [بی344ص
اند. صاحب جواهر مصـونیت افـراد غیرنظـامی را از عملیـات     و غیرنظامیان را پذیرفته

نمایـد (نجفـی،   عدم شرکت مستقیم آنها در عملیـات نظـامی مشـروط مـی    نظامی، بر 
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). ایشان همچنین در عدم جـواز کشـتن زنـان و کودکـان ادعـاي      75، ص21، ج1981
).73اجماع کرده است (همان، ص

در کنار نظریه اختصاص نهی از اعتدا به غیرنظامیان به ویژه زنان، کودکـان، مجروحـان   
اند نهی از اعتـدا در ایـن   )، برخی گفته20، ص2، ج1374زي، و سالخوردگان (مکارم شیرا

). 61، ص2، ج1417کند (طباطبـایی،  آیه مطلق است و آیه شریفه از هرگونه اعتدا نهی می
هـا،  بر این اساس، این نهی عالوه بر شمول نسبت به غیرنظامیان، شامل تخریب سـاختمان 

کـردن آب و هـر چیـز    کفـار، مسـموم  بردن درختان و حیوانات، بستن آب به روياز میان
دیگري خواهد شد که بتوان گفت اعتداست. همچنین چنانچـه نهـی مطلـق باشـد، دیگـر      

گونه باشد.تفاوتی ندارد اعتدا ابتدایی باشد یا اعتدا، مقابله
توان بـدان تمسـک جسـت اینکـه در     دلیل دیگري که مطابق آیه شریفه اعتدا می

، 1393نیـا،  بایـد خـود متجـاوز باشـد (ر.ك: حکمـت     مقابله به مثل، موضوع مقابله 
)؛ یعنی اگر متجاوز به عملیاتی علیه کسانی اقدام کرد که درگیر جنگ نیستند، 79ص
گناه و غیردرگیـر در جنـگ را   توان به عنوان مقابله به مثل در برابر آن، افراد بینمی

نـافی نـدارد و   کشت. بر این اساس، مقابله به مثل بـا اصـل مصـونیت غیرنظامیـان ت    
اند.غیرنظامیان تخصصاً از موضوع مقابله خارج

، امکـان مقابلـه بـه مثـل بـا اسـیران جنگـی        »فإِما منّاً بعد و إِما فـداء «ب) مطابق آیه شریفه 
ـ وجود ندارد.	کندکشد یا اذیت و آزار میجایی که دشمن اسیران کشور اسالمی را می	ـ

است:سوره محمد4این عبارت، بخشی از آیه 
 دعا بنا مثاقَ فَإِموا الْوفَشُد موهتَّى إِذا أَثْخَنْتُمالرِّقابِ ح الَّذینَ کفَرُوا فَضَرْب ـا  فَإِذا لَقیتُمإِم و

داءاند، برخورد کنید، گردنهایشـان را بزنیـد تـا    : پس چون با کسانى که کفر ورزیده...ف
ز پاى درآوردید، پس اسیران را استوار در بند کشید، سـپس یـا   چون آنان را در کشتار ا

منّت نهید و آزادشان کنید یا فدیه و عوض از ایشان بگیرید.بر آنان
، 9، ج1372به بسیارکشتن، غلبه و قهر بـر دشـمن معنـا شـده اسـت (طبرسـی،       » اثخان«

ز از نظر مفسران این است کـه پـس از   نی» فَإِما منا بعد و إِما فداء«) و معناي عبارت 97ص
آنکه اسیرشان کردید، یا بر آنان منت نهاده، آزادشان کنید یـا فدیـه بگیریـد (طباطبـایی،     

).225، ص18، ج1417
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اند که چـون آیـه بـه پـس از     فقهاي امامیه بر اساس این آیه، به این نظر قائل گردیده
که در آیه آمده، مقیـد اسـت کـه    »فداء«و » منّ«اسیري درآمدن دشمن مربوط است و 	به

شدن آتـش جنـگ جـایز نیسـت     پس از اسیري باشد؛ بنابراین قتل اسیر پس از خاموش
).365، ص1، ج1419(فاضل مقداد، 

ما کانَ لنَبِى أَنْ یکـونَ لَـه   «به موجب آیه »اثخان«از پیشاسراى البته فتواي فقها درباره
، متفـاوت  از اثخانیشان درباره اسراى پس) با فتوا67: (انفال»الْأَرضِیثْخنَ فىحتّىأَسرى

فتوا به قتل ،ه جواز قتل محاربیاز اثخان، با استدالل به آاست. فقها درباره اسراى پیش
،) که برخورد مسـلمانان بـا ایـن عـده از دشـمن     122، ص21، ج1981(نجفی، دهندمى

،ه سر جنگ با خدا و رسول نـدارد کسى کبارهدرولیاست؛ مقابله به مثلمطابق قاعده 
، سـت ین نکم به قتلش ممکه، حین آیبا اتنهانهشود و رى نمىین اسیل شامل چنین دلیا

خداونـد در آیـه  رد. کـ تـوان حرمـت قتـل او را اسـتفاده     گر مـى یه دیبا استناد به آبلکه
کـافران  بـر حرمـت نبـرد بـا     ،)90(نساء: »...لَمأَلْقَوا إِلَیکم الساعتَزَلُوکم فَلَم یقاتلُوکم وفَإِنِ«

و خواهان باشندطرفی کردها مسلمانان عهد بسته یا اعالم بیبرداشته از جنگ که بدست
.)226، ص1، ج1428، ؤلفانماز جمعی (کید دارد، تأصلح باشند

گـردد؛ سوره انفال معصیت تلقی می67گرفتن اسیر پیش از اثخان، گرچه مطابق آیه 
تـوان وي  ولی اگر در این زمان اسیر گرفته شد، ملحق به اسیر پس از اثخان است و نمی

).310، ص1379را در مقام مقابله به مثل کشت (ر.ك: اسکندري، 
سـوره بقـره را   190عالوه بر این آیات، بر اساس نظري که نهی از اعتدا در آیه 

، 1404دانـد (سـیوطی،   نیز میاندشامل نهی از اعتدا نسبت به کسانی که تسلیم شده
دانستن مقابله به مثل مسلمانان نسبت به اسراي توان براي ناممکن)، می205، ص1ج

دشمن در جایی که دشمن نسبت به اسراي مسلمان بدرفتاري دارد یا آنان را به قتل 
رساند، کمک گرفت.می

و تعـرض  درباره کشتگان دشمن نیز جایی که دشمن بـه کشـتگان مسـلمان اهانـت     
) مقابله به مثـل  126هاي منقول در مورد آیه معاقبه (نحل: کند، با توجه به شأن نزولمی

.)465، ص3ج،1416/ بحرانی، 606، ص6، ج1372طبرسی، ممکن نیست (ر.ك:
الْأَرضِ لیفْسد فیها و یهلک الْحرْثَ والنَّسـلَ فیو إِذا تَولَّى سعى«ج) مطابق آیه شریفه 
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الْفَساد باهللاُ الیحکند که در زمین فساد نماید و کشـت  : و چون برگردد، کوشش مىو
)، در صورت 205(بقره: » و نسل را نابود سازد و خداوند تباهکارى را دوست ندارد

هاي ممنوعه، امکان مقابله به مثل هاي کشتار جمعی یا روشاستفاده دشمن از سالح
منتفی است.

به معناى اوالد و » نسل«) و 248، ص2، ج1416ى زراعت (طریحی، به معنا» حرث«
) و بـر اوالد انسـان و غیرانسـان اطـالق     660، ص11، ج1414منظـور،  ذریه است (ابـن 

کـردن حـرث و نسـل بـه     )؛ بنابراین هـالك 75، ص2، ج1374شود (مکارم شیرازي، مى
همان).(انى و انسانی استبردن هرگونه موجود زنده اعم از نباتى یا حیومعناى از میان

اند که خونریزي مـردم، کشـتن آنهـا و فرزندانشـان،     برخی فقها مطابق این آیه، گفته
کردن محصـوالت کشـاورزي، اهـالك حـرث و نسـل محسـوب       فساد در زمین و نابود

نکـردن حقـوق مخاصـمه و جنـگ را     ). برخـی رعایـت  71، ص1411شود (میانجی، می
هاي به وجودآمده در جنـگ جهـانی دوم را   ها و ویرانیل عاماند و قتمشمول آیه دانسته

) و برخـی دیگـر،   9، ص37تـا]، ج اند (جمعـی از مؤلفـان، [بـی   به عنوان مثال ذکر کرده
انـد (حسـینی   زدن به محیط زیست را اهـالك حـرث و نسـل و حـرام دانسـته     خسارت

).228، ص1420شیرازي، 
ل، با همـه مصـادیقش حرمـت دارد و بـه     به هر حال، مطابق این آیه اهالك حرث و نس

هـاي کشـتار جمعـی ماننـد     ترین ادله حرمـت سـالح  همین دلیل از آن به عنوان یکی از مهم
).80، ص1392نیا، / حکمت13، ص1393اي یاد شده است (ر.ك: علیدوست، سالح هسته

حال پرسش اینکه آیا مطابق این آیه، مصادیق اهالك حرث و نسل ماننـد اسـتفاده از  
هاي کشـتار  کردن آب یا استفاده از سالحهاي قتل عام جمعی دشمن چون مسمومروش

اي ـ فقط به صورت ابتـدایی حرمـت دارد یـا ایـن      جمعی ـ میکروبی، شیمیایی یا هسته 
حرمت در مواردي که جنبه مقابله به مثل دارد نیز جاري است؟

که دشـمن هنـوز از   در پاسخ باید میان دو حالت تفکیک کرد؛ حالت نخست، جایی
این سالح کشتار جمعی استفاده نکـرده اسـت و فقـط آن را دارد و اگـر مسـلمانان نیـز       
داراي آن سالح باشند، در بازدارندگی دشمن مؤثر است و حالت دوم، جایی که دشـمن  

گردد.کند و مسئله مقابله به مثل آن مطرح میها استفاده میها یا روشاز این سالح
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سوره بقره آمـده  190اول، باید گفت با توجه به معناي اعتدا که در آیه درباره حالت 
بودن یک سـالح یـا در اختیارداشـتن یـک تکنولـوژي و روش، اعتـدا       است، صرف دارا

شود تا بتوان بر اساس آیه اعتدا مجـوز مقابلـه بـه مثـل آن را صـادر کـرد       محسوب نمی
.)18، ص1392فاضل لنکرانی، (

مقابلـه  اصـل مشروعیتبرداللتمقامدرشریفهیز باید گفت آیهدرباره حالت دوم ن
کرد و بر اسـاس آن مجـوز ارتکـاب    استفادهرااطالقیآنتوان ازاست؛ ولی نمیبه مثل

فعل حرام را صادر نمود. به عبارت دیگر، وقتی به دلیل عدم امکان رعایت مماثلت و به 
توانیم بگـوییم  ها قائل شدیم، میکارگیري این سالحخاطر قتل غیرنظامیان، بر حرمت به

، 1، ج1412خـویی،  (شـود یدادن بـا حـرام نمـ   طالق این آیات شامل مجـازات و جـزا  ا
مگـر اینکـه ماننـد    ،ذاتاً و ابتدائاً حـرام اسـت  اي گونهبنابراین هر فعل قصاص؛)344ص

در اینجـا چنـین تجـویزي از ناحیـه     ؛ ولـی ه باشدکردقصاص قاتل، شارع آن را تجویز 
شارع نرسیده است.
هـاي  دشـمن زن اگـر کـرد کـه  استفادهتوانشریفه نمیآیهالمللی ازپس در بعد بین

کرد، آنها را به قتل رساند، سربازهاي مسلمانان را مثلـه کـرد یـا آب را    اسیررامسلمانان
مسموم نمود، مسلمانان نیز در مقابـل بتواننـد همـین اقـدامات را متقـابالً انجـام دهنـد؛        

مقابلـه بـه مثـل   مشـروعیت بیـان اصـل  مقامدرفقطوندارداطالقیشریفهآیهبنابراین
.)18، ص1392فاضل لنکرانی، است (اجمالصورتبهوالجملهفی

،یبه مثل، محکوم ادلـه حرمـت فسـاد اسـت (زنجـان     ياعتدافهیشرهیآنکهیضمن ا
بـه مثـل در   يعتـدا ؛ در نتیجه اشودیمریادله تفسنیالهی) و به وس486، ص3، ج1421
نشود و چنانچه بـه آن منجـر   منجر نیبه فساد در زماست که حیمشروع و صحیصورت
نخواهد بود.زیجاگری، دگردد

. تزاحم مقابله به مثل با حفظ کیان اسالم4ـ3
در مقابله به مثل، نخست باید تجاوز و تعدي صورت گیرد و سپس به ماننـد و مثـل آن   
تجاوز، مقابله صورت گیرد؛ یعنی مقابله به مثل، جنبه کنش و اقدام ابتدایی ندارد، بلکـه  

گرفته دارد. حال چنانچه تجـاوز و  جنبه واکنش و تقابل در مقابل تجاوز ابتدایی صورت
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ها و بنیه نظامی کشور مسلمان منجر شـود،  رفتن همه زیرساختتعدي دشمن به از میان
اي که دیگر امکان مقابله به دلیل ناتوانی و ضعف نظامی از میان برود، در اینجـا  به گونه

نیز آیا الزم است نخست اعتداي دشمن صورت گیرد یـا اینکـه در ایـن مـوارد، کشـور      
تواند اقدام پیشگیرانه نماید؟اسالمی می
توان در قالب دفاع مشروع اجتماعی بررسی کرد؛ بـدین بیـان کـه    ضوع را میاین مو

گونه که اگر جـان شخصـی در معـرض تلـف باشـد، وي مجـوز دفـاع دارد و در        همان
تـر، نسـبت بـه جامعـه     دفاعش ممکن است شخص مهاجم به قتل برسد. در بعد وسـیع 

رفتن کلـی جامعـه اسـالمی    اسالمی نیز این وضعیت وجود دارد؛ یعنی اگر امکان از میان
توان در مقام دفاع، کشور مهاجم را پیش از اینکه کشـور اسـالمی   وجود داشته باشد، می

را نابود کند، نابود ساخت.
باغٍ فَمنِ اضْطُرَّ غیر«توان به آیه شریفهدر مشروعیت دفاع مشروع در بعد شخصی، می

لَیهع فَال إِثْم العاد در ارتبـاط بـا اضـطرار و ناچـاري     استناد کرد که گرچه )173(بقره: »و
، شـیرازي (مکـارم انـد  براي اکل میته و خون است؛ ولی فقها از آن استفاده عمـوم کـرده  

اند؛ پـس چـون   و حکم تکلیفی حرمت مردار را به دلیل اضطرار برداشته)38، ص1418
فـس ـ وجـود دارد    در دفاع مشروع نیز همان مفهوم براي اضطرار ـ یعنی خوف تلـف ن  

یابـد مـی عـد شخصـی مشـروعیت    دفاع مشـروع در ب ،)561، ص2ج،1404جرجانى، (
اش نابوديبیمعد اجتماعی نیز که یک کشور مسلمان). در ب153، ص4، ج1387(حلّى، 

گردد.یبه طریق اولی این مشروعیت از آیه استخراج م،وجود دارد
اسـالم و جامعـه اسـالمی، یـک اصـل      توان گفت چون حفظ کیانبر این اساس، می

/ شـهید  344، ص1، ج1419(فاضـل مقـداد،   مسلّم است که فقها بر آن اتفاق نظر دارنـد  
، این اصل بر قاعده مقابله بـه مثـل ورود دارد. ایـن نتیجـه بـا      )30، ص2، ج1417اول، 

ام فلسفه مقابله به مثل نیز همخوانی دارد که عبارت است از بازدارندگی و ضمانت احتر
کند کـه  به جان و مال فرد فرد جامعه اسالمی. همچنین کلیت جامعه اسالمی ایجاب می

آن حفـظ  گاهی مقابله به مثل به عنوان اقدام پیشگیرانه صورت گیرد تا نقش بازدارندگی
شود که در این صورت، عنوان مقابله به مثل چون هنوز تعدي صـورت نگرفتـه اسـت،    

باشد.یري از باب تسامح میکارگصحیح نیست و در صورت به
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نکته پایانی که در این بحث باید مد نظر قرار گیرد اینکه حتی در دفـاع از کیـان   
هایی چون اهالك نسل و حرث اسـتفاده کـرد. گرچـه    توان از روشاسالمی نیز نمی

هدف حفظ کیان کشور اسالمی مقدس و واجب است؛ ولی در راه دستیابی بـه ایـن   
هاي کشتار هاي غیرانسانی یا سالحاي نامشروع مانند روشسیلهتوان از وهدف، نمی

جمعی استفاده کرد.
أَعدوا لَهـم  و«شود که در برخی کتب فقهی با اشاره به آیه یاین شبهه از اینجا ناشی م

ـ : الفتحکل ما یرجی به«) و عبارت 60(انفال: »مااستَطَعتُم من قُوةٍ ا آن هر عمل یا ابرازي که ب
که اگر تنها وسیله و روش حفظ کیان اسالمی است آمده »انتظار پیروزي بر دشمن برود

بدون خـالف ایـن کـار جـایز اسـت     ،کشتن زن و بچه کفار باشد،و پیروزي بر دشمن
تعمیم نظر ایشان این است که اگـر چنانچـه حفـظ کیـان     .)65، ص21، ج1981نجفی، (

یابد.در اینجا مشروعیت می،اسالمی متوقف بر وسیله و روشی نامشروع باشد
هـیچ سـند   » الفـتح یجـوز  کل ما یرجی به«عبارت ،اوالًگفته شده است: در رد این نظر 

ه خداونـد بـه   هرگـا ،ثانیـاً )؛17ـ16، ص1392قرآنی، روایی و عقلی ندارد (علیدوست، 
انجام کاري فرمان دهد و انجام آن کار، متوقف بر استفاده از آالت و ابزاري باشـد، الزم  

.همان)(نه حرام،است از مقدمات و ابزار حالل بهره برد
مقابلـه بـه   ، این مورد را با مواردي همچونبرخی از کسانی که دیدگاه اخیر را دارند

) 344، ص1، ج1412(خـویی،  به مثل در مقابل دشنام یا مقابلهدر مقابل تجاوز زنا مثل
مقابله به مثـل در  دشمن یا به وسیله جسد مسلمانان کردن ثلهدر مقابل ممقابله به مثلیا 

(فاضـل لنکرانـی،   انـد  ده، قیـاس کـر  دشـمن به وسیلهگرفتن زنان مسلمانان برابر اسارت
مسـتلزم ارتکـاب   قابله به مثـل، مها گونه که در این مثالهمانمعتقدندو )18، ص1392

،پس در هر مورد دیگري نیز اگر مستلزم حـرام باشـد  ؛حرام است و جواز شرعی ندارد
فاقد مجوز شرعی است.

گفته صـحیح بـوده؛   هاي پیشاي که گرفته شده است، بر اساس استداللگرچه نتیجه
همیـت بـا آنچـه    یک از جهت رتبـه ا ها مردود است؛ زیرا این موارد هیچولی این قیاس

، 1981(نجفـی،  ذشـت گکـه  گونهقابل مقایسه نیستند. هماناست، صاحب جواهر گفته
که استزنان و کودکان کفار را با این قید آوردهشدن ایشان مجوز کشته،)65، ص21ج
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در حـالی  اهم بر مهـم، یعنی در مقام ترجیح ؛تنها راه حفظ کیان اسالمی همین امر باشد
ایـن رتبـه از   ونـدارد  » تنها راه حفظ کیان اسالمی«یک قید شده، هیچهاي یادکه در مثال

جویی شخصی و موارد، بیشتر اهدافی مانند تالفیبلکه در آناهمیت لحاظ نشده است،
د.شودیده میگیري انتقام

نتیجه
آنهـا  بـر اسـاس  ، آیات شریف قرآن است که مقابله به مثلین مدرك قاعده فقهی ترمهم
یابد.جریان میالمللحقوق بینجزا و حقوق قاعده در سه حیطه حقوق خصوصی، این

به معناي دقیق کلمه در تقاص متجلی است و در مقابله به مثلدر حقوق خصوصی، 
امر است و این رساننده زیانمدنی چون حکم به ضمان و خطاب اولیه متوجه مسئولیت
و سـخن از حـق وي   بـوده یاندیده مخاطـب  که در آن زباشدمیمقابله به مثلبرخالف 

تـوان بـه داللـت    یهرچند مـ ؛ی وجود نداردمقابله به مثلابتدا در پس ؛استبراي مقابله
امکـان جمـع میـان تقـاص و     بـاره قائل شد. درمقابله به مثلالتزامی براي زیاندیده حق 

تقاص و بـه  به مطابقت داللت بر جوازمقابله به مثل،توان گفت آیات مجوز ضمان، مى
م مستخرج از آیات مبنی بر جواز تقاص از اموال کیعنی ح؛دنالتزام داللت بر ضمان دار

م ضمان متعدى است.کمسبوق به ح،شخص متعدي
علیـه  وارد بر جسـم مجنـی  جرایمدر فقطاین قاعده ،آیاتبر اساسدر حقوق جزا 

تواند نسبت یتعدي نمیابد و شخص مورد جریان میـ یعنی در قصاص نفس و عضوـ
کنـد. همچنـین امکـان    جرایم غیروارده بر جسمش مانند توهین و افترا، مقابله به مثلبه 

در صورتی ممکن است که عضو غیرمماثل از نظر فقطمثل در عضو غیرمماثل بهمقابله
بنـابراین اگـر جـانی دسـت     ؛رفته یا از کارافتاده باشدمیانمثل یا کمتر از عضو از ،عرف

؛ ولـی دتـوان در مقابـل دسـت چـپ قصـاص کـر      یچپ نداشت، دست راستش را نمـ 
چون کارآیی دست راسـت بیشـتر از دسـت چـپ اسـت.      ؛پذیر استبرعکس آن امکان

تنها بـر اصـل قصـاص تأکیـد     آیات شریف قرآن نه، ترصحیحفقهی همچنین مطابق نظر 
و بـدین دلیـل   بلکه بر وجـود مماثلـت بـر کیفیـت قصـاص نیـز داللـت دارنـد        ،دارند

بر خالف آیات شریف است.وينمودن یا بیهوشجانی دن عضوکرحسبی
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بـا  ،اسـالمی غیرو در عرصه جنگ میان کشور اسالمی و کشـور المللبیندر حقوق 
در بـه مثـل  اي که بر مقابلهتنها آیه،توجه به وجوب جهاد و عدم تجویز عفو و گذشت

تـوان  یمـ فقطبه مثلر آیات مجوز مقابلهدیگاز آیه اعتداست و،این عرصه داللت دارد
بهره برد. چنانچه در عرصه جنگ کشـور  مقابله به مثلقیاس اولویت براي تجویز راهاز 

یـا از  نظامیان یا اسراي مسـلمان شـود  غیرمتعرض،اسالمی، دشمنغیراسالمی با کشور
در ایـن مـوارد و مـوارد    ،دکنـ کشتار جمعی اسـتفاده  هايو سالحانسانیغیرهايروش
آیات دیگري در قرآن هستند که برخی بر ؛ زیرادکرمقابله به مثلتوان یدیگر نم،مشابه

از آنجـا کـه   همچنـین  حکومت و برخی بر آنها ورود دارنـد.  مقابله به مثل،آیات مجوز 
،صـورت حملـه ابتـدایی باشـد    ه تواند بـ یهمیشه جنبه واکنشی دارد و نممقابله به مثل

در تزاحم میان حفظ ،رفتن کشور اسالمی وجود داشته باشدمیانخطر از صورتی که رد
آیات مجـوز دفـاع مشـروع، حفـظ     بر اساسمقابله به مثل،کیان کشور اسالمی و قاعده 

یابد.اولویت میمقابله به مثلکشور اسالمی بر قاعده 
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