
چك�ده
تسـاوى مقـدار قصـاص با جنا�ت، �كى از شـرا�ط قصـاص جـراحت است. در چگونگى
رعا�ت ا�ن شـرط، م'ان فقـها اختالف است و اقـوال مختلفى ب'ـان%شده است. نو�سنده در
ا�ن مـقـاله پس از طرح اقـوال مخـتل= در ا�ن باره، قـول مـمـاثلت نسبـى را ـ كه مـتـعلق به
اقل'ّتى از فقهاى معاصر است و با فـهم عرفى از تساوى قصاص با جنا�ت سازگارتر است%ـ
بر سـا�ر اقوال ترجـ'ح داده است؛ و در نهـا�ت، پ'شنهـاد داده كـه قانون مـجازات اسـالمى

ـ%كه بر اساس قول مشهور فقها تدو�ن%شده ـ مطابق با قول مماثلت نسبى، اصالح شود.
كل�دواژه
ها:

قصاص، قصاص عضو، جراحت، مماثلت نسبى.

مقدمه

با تصو�ب قانون مـجازات اسالمى جد�د در سال ١٣٩٢، امكان اجـراى قصاص در جنا�ات

*
 UŠ«dł ’UB� —œ oLŽ Ë ÷dŽ Ë ‰uÞ —«bI� X|UŽ—

مسعود امامى**

كاوشى نو در فقه اسالمى
سال ب$ست"و!كم، شماره دوم، تابستان ١٣٩٣

صفحات ٦١- ٧٧

* تار�خ در�افت ٩٤/١٠/٢٥؛ تار�خ پذ�رش ٩٥/٢/٢٦%.
** دانش%آمـوخته^ حـوز̂ه علمـ'ه^ قم، و عـضو ه'ـأت علمى گروه فـقه جـزا در مؤسـس̂ه دا�رةالمـعارف فـقه
masoudimami@yahoo.com                                                                                                         .اسالمى



٦٢

ادم
شت

، ه
كم

 و!
ست

  ب$
ال

س

كمتـر از قتل نسبت به قـانون قبل، ب'ش%تر شده است؛ ز�را در ا�ن قانـون، موادى وجود دارد
كه شرا�ط را براى اجراى قصاص عضو آسان مى%كند. شرط رعا�ت تساوى قصاص با مقدار
طول و عرض و عمق جنا�ت، در مواد ٣٩٣ و ٣٩٤ قـانون مصوب سال ٩٢ و در مواد ٢٧٢
و ٢٧٦ قـانون مصـوب سـال ٧٠ آمده است؛ با ا�ـن تفاوت كـه در مـاد̂ه ٤٠٠ قانون سـال ٩٢
آمـده كه «اگـر رعا�ت تسـاوى در طول و عرض و عـمق جنا�ت، مـمكن نباشـد و قصـاص به
مقـدار كمتر مـمكن باشد، مجن'ُـعل'ه مى%تواند به قصاص كـمتر، اكـتفا كند و مابه%التـفاوت را
ارش مطالبه نما�د و �ا بـا رضا�ت جانى، د�ه^ جنا�ت را بگ'رد». بر اساس ا�ن مـاده، قصاص
به مـقدار كـمتـر از جنا�ت واردشده، جـا�ز خـواهد بود. از ا�ن رو، دقت در رعا�ت تسـاوى
قصاص با جنا�ت، ضـرورت نخواهد داشت و قضات از ا�ن پس نمى%تواننـد به استناد ا�ن%كه
رعا�ت تسـاوى قصـاص با جنا�ت، دشوار �ا نامـمكن است، به عدم قـصاص و پرداخت د�ه
حكم كننـد و مـجنى%عل'ـه را از حق قـصـاص خـود، مـحـروم نمـا�ند. با تـوجـه به ا�ن نكتـه،
بررسى مـقررات شـرعى مـربوط به قصـاص عضـو و مـواد آن در قانون مـجازات اسـالمى در
شـرا�ط فـعلى، اهـمـ'ت مـضـاع= �افـتـه است. �كى از ا�ن مــقـررات، تسـاوى و مـمـاثلت
مـجــازات با جـرم در جنا�ـات عـمـدى است. در چـگونگى رعـا�ـت تسـاوى و مـمــاثلت در
قصـاص جراحـات، از گذشتـه تا كنون، م'ان فـق'ـهان اختـالف بوده است. قانون مـجازات
اسالمى جد�د به ا�ن مسأله در ماده^ ٣٩٤ پرداخته است. همچن'ن ماده^ ٢٧٦ قانون گذشته ن'ز
مقررات مـربوط به ا�ن مسأله را مطرح كرده است. در ا�ـن نوشتار، ا�ن مسأله از منـظر فقهى
و حـقـوقى، بررسى مـى%شـود و پس از نقـد و بررسى مـواد مـذكـور و دفـاع عـلمى از �كى از
فتاواى فـقهى در ا�ن باره، در نها�ت، پ'شنهـادى براى اصالح ماده̂ ٣٩٤ قانون جـد�د عرضه

مى%شود.

١. تساوى قصاص عضو با مقدار جنا�ت

جنا�ت بر عضو ـ چنان%كه در مـاده^ ٣٨٧ ق. م. ا. سال ٩٢ آمده است ـ عبارت است از «هر
آس'ب كمتر از قـتل» كه شامل قطع عضو، جراحت و آس'ب به منفعت، شـكستگى استخوان
و ضرب مى%شود. شـرط تساوى قصاص با مـقدار جنا�ت، به اعتبار انواع جـنا�ت بر عضو،
مـصاد�ق مـخـتلفى دارد؛ مـثالً تسـاوى قـصاص با مـقـدار جنا�ت، در جنا�ت بر منفـعت، به
تساوى آن دو در مـ'زان و درصد آسـ'ب واردشده بر منفعـت مى%باشد. براى درك درست ا�ن
شرط و تشـخ'ص مـالك تساوى، در هر �ك از اقسـام جنا�ت بر عضـو، مى%با�ست به تحل'ل
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فهـم عرفى از معـناى ممـاثلت در مجـازات بپرداز�م كـه منشأ همـه^ شرا�ط مـعتـبر در قـصاص
عضو و ركن مقوّم مفهوم قصاص است.

قـصاص، چـ'زى جـز حكم به «مـمـاثلت» مجـازات با عـمل مـجـرمانه در جـرا�م عل'ـه
تمامـ'ت جسمـانى ن'ست. ا�ن نكتـه از ر�شه^ لغوى كلمـه قصـاص ن'ز فهـم'ده مى%شـود كه در
قـرآن كر�م بدان تـصر�ح شـده (بقـره/١٧٨ و ١٧٩) و به مـعناى تبـعـ'ت است (جـوهرى، ١٤١٠:
١٠٥١/٣). فـقهـا ن'ز به تناسب مـعناى لغـوى قصـاص با مفـهـوم فقـهى آن، تصر�ح كـرده%اند
(شـه'ـد ثانى، ١٤١٠: ١١/١٠؛ شـه'ـد ثانى، ١٤١٣: ٦٥/١٥؛ طبـاطبا�ى، ١٤١٨: ١٨١/١٦؛ نجـفى،
١٤٠٤: ٧/٤٢). علت و مــالك ا�ن حكم ن'ــز پا�بندى بـه عـدالت و دورى از ظلـم در اجـراى
مجازات است؛ ز�را عقل، اجراى عدالت در مجازات مجرمان را هنگامى محقق مى%�ابد كه
مجرم به همـان اندازه كه مرتكب جرم شـده، مجازات شود. عالوه بـر ا�ن، قرآن كر�م براى

تب''ن مفهوم قصاص، از كلمه̂ «مثل» ن'ز استفاده كرده است:
�rÔJÚ}ÓKÓ� ÈbÓ�Ú�« UÓ� qÚ�L� tÚ}ÓKÓ� «ËÔbÓ�Ú�UÓ� ÚrÔJÚ}ÓKÓ� ÈbÓ�Ú�« sÓLÓ (بقره/١٩٤)؛

هر كس به شما تجاوز كرد، همانند آن بر او تعّدى كن'د.
ÓUNÔKÚ�� WÓ�=}Ó� ÌWÓ�=}Ó� ¡«eÓ� ÓË (شورى/٤٠)؛

ك'فر بدى، مجازاتى است همانند آن.
t� ÚrÔ�Ú��uÔ� U� qÚ�L� «uÔ��UFÓ� ÚrÔ�Ú�Ó�U� ÚÊ≈ ÓË (نحل/١٢٦)؛

و هر گاه خـواستـ'د مجـازات كن'د، تنهـا به مانند آنچـه كه به شـما تعـدّى شده،
ك'فر ده'د.

پس حكم شرع در جرا�م علـ'ه تمام'ت جسـمانى، مماثلت مجـازات با جرم است. اما
تشخ'ص مـماثلت و �افتن مصاد�ق آن، مـانند سا�ر مفاه'م موضـوع احكام شرعى، به عرف
واگـذار شـده است. از ا�ن رو، مبـناى اصلى فـتواى فـقـهـا در باب قـصاص، فـهم عـرفى از
مماثلت مـجازات با جرم است؛ و نصوص روا�ى مـعتبر و روشنى درباره^ چگونگـى مماثلت
قـصاص با جنا�ت بر عـضو وارد نشـده است. فـقهـا ن'ز براى اثبـات فتـاواى خود، در فـروع

مختل= مربوط به ا�ن مسأله، به روا�ات استدالل نكرده%اند.
فـهم عرفى از مـماثلت مـجـازات با جرم، به اعـتبـار اقسـام جنا�ت بر عـضو، مـتفـاوت
است. عرف به مهم%تر�ن و�ژگى �ا و�ژگى%هاى �ك جنا�ت نظر مى%كند و جنا�ت را بر اساس
آن تعر�= نموده، در مقام قصـاص ن'ز تحقق آن و�ژگى �ا و�ژگى%ها را طلب مى%كند. به ب'ان
واضح%تر، عـرف و�ژگى%هاى �ك جنا�ت را به سه قـسم تقسـ'م مى%كند. برخى ركن و مـقوّم
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حق'قت �ك جنا�ت هستند كه بدون آن%ها مماثلت در جنا�ت تحقق نمى%�ابد؛ مانند ا�ن%كه در
جنا�ت بر چشم، و�ژگى چشم بودن، ركن حـق'قت آن جنا�ت است و بدون مـماثلت در ا�ن
و�ژگى، قصـاص، بى%معنا خـواهد بود. قسم دوم، و�ژگى%ها�ى هسـتند كه ركن مـقوّم براى
حق'ـقت جنا�ت ن'ستند، اما اهمـ'ت آن%ها به قدرى است كه عرف، رعـا�ت مماثلت در آن%ها
را در صـورت امكان الزم مى%شــمـارد، ولى قـصـاص را در فـرض عـدم امكان آن%هـا تعط'ل
(امامى، نمى%كند؛ مـانند جـهت چپ و راست در اعـضاى زوج بـدن بنا بر قول أصـح%ّ در فقـه 
١٣٩٣: ١٨٦). قـسـم سـوم، و�ژگى%هاى بـى%اهمـ'ـتـى است كـه عــرف به ه'چ وجـه رعــا�ت
مـمـاثلت در آن%ها را الزم نمـى%داند؛ مـانند رنگ چشم، �ا ز�بــا�ى و زشـتى آن، �ا ضـع= و
قدرت حس ب'نا�ى. با توجه به تقـس'م%بندى مذكور، با�د د�د فهم عرفى از مـماثلت مجازات

با جرم در اقسام گوناگون جنا�ت بر عضو چگونه است؟
فهم عـرفى در ممـاثلت مجـازات با جنا�ت، در جنا�ت بر منفعـت، به تساوى آن دو در
مـ'ـزان و درصد آسـ'ب واردشـده بر منفـعت مى%باشـد. فـهم عـرفى در ممـاثلت مـجـازات با
جنا�ت در قطع عـضـو، به قطع همـان عضـوى است كـه جنا�ت بر آن واقع شـده است؛ نه به
تساوى قصاص با طول و عرض و عمق مـقدار قطع%شده و بر�ده%شده. از ا�ن رو، اگر انسان
تنومـندى دست كــودك نوزادى را قطع كنـد، دست او قطع مى%شــود، هرچـند دست جــانى
چند�ن برابـر دست مـجنى%عل'ـه بـاشـد. فـقـهـا در ا�ن باره اخــتـالفى ندارند (طوسى، ١٣٨٧:
٧٤/٧و٧٨؛ ابن%حـمـزه، ١٤٠٧: ٤٤٦؛ ابن%ادر�ـس، ١٤١٠: ٤١٥/٣؛ عـالمـه حلى، ١٤١٣: ٦٤٠/٣ و
٦٤٣؛ فـخــر المـحــقـقــ'ن، ١٣٨٧: ٦٤٩/٤؛ شـهـ'ــد ثانى، ١٤١٣: ٢٧٦/١٥؛ فــاضل هندى، ١٤١٦:
٢١٠/١١ و ٢١١؛ نجفى، ١٤٠٤: ٣٦٢/٤٢ و ٣٨٥؛ و خم'نى، بى%تا: ٥٤٤/٢ و ٥٤٧). ش'خ طوسى

مى%گو�د:
«اگر قـرار باشد كه مـقدار و مسـاحت در قصاص قطع عـضو، رعا�ت شـود، ا�ن امر به
تعط'لى قصـاص منجر مى%شود؛ ز�را به ندرت اتفاق مى%افـتد كه اعضـاى بدن انسان%ها از ا�ن

جهت، مساوى هم باشند» (طوسى ١٣٨٧: ٧٩/٧).
اگر مـقدارى از عضـو، قطع%شده باشـد، مماثلت مـجازات با جرم اقـتضـا مى%كند كه به
همـان نسبت از عـضو جانـى قطع شود. عـرف در قصـاص قطع قسـمتى از عـضو، به مـقدار
طول و عرض و عمق بخش قطع%شده توجه نمى%كند. پس اگر جانـى سه سانت'متر از گوش �ا
ب'نى مـجنى%عل'ـه را قطع كرده باشـد كـه مسـاوى ن'ـمى از گوش �ا ب'ـنى اوست، قصـاص ا�ن
جنا�ت به قطع سه سانتـ'متر از گوش �ا ب'نى جانى%ن'ـست، بلكه به قطع ن'مى از گوش �ا ب'نى
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جانى است. فـقهـا ن'ز در قـصاص قطع قسـمتى از عـضو، همـ'ن گونه فـتوا داده%اند. آنان در
توض'ح فـتواى خـود گفتـه%اند كه اگـر رعا�ت تساوى مـقدار طول و عـرض قسمـت قطع%شده
ضـرورى باشــد، چه بسـا در بـعـضى مـوارد، الزم آ�د كــه به جـهت قـطع بخـشى از عــضـو
مجنى%عل'ه، همـه^ عضو جانى قـصاص شود، �ا بالعكس (طوسى، ١٣٨٧: ٩٦/٧؛ محقق حلى،
١٤٠٨: ٢٢٢/٤؛ عالمـه حلى، ١٤١٣: ٦٤٠/٣؛ و ١٤٢٠: ٥٠٩/٥ و ٥١٥؛ فخر الـمحقـق'ن، ١٣٨٧:
٦٤٦/٤؛ شـــهـــ'ـــد ثانى، ١٤١٠: ٨٦/١٠؛ و ١٤١٣: ٢٨٥/١٥؛ فـــاضل هـندى، ١٤١٦: ٢١٤/١١؛
خـم'نى، بى%تا: ٥٤٦/٢؛ و خـو�ى، ١٤١٨: ٢٠٧/٤٢). صاحب جـواهر در ا�ن فتـوا ترد�د دارد و
در آن مناقشـه مى%كند، ولى در نها�ت، ا�ن احـتمـال را كه فهم عـرف از قصـاص در ا�ن گونه

موارد به تساوى نسبت قطع%شده با همه^ عضو است، رد نمى%كند (نجفى، ١٤٠٤: ٣٨٤/٤٢).
فهـم عرفى در مـماثلت مـجازات با جنا�ت در جـراحات، مـورد اختـالف فقهـا است.
آن%ها در مـالك ممـاثلت در جراحـات، فتـاواى مخـتلفى دارند. بررسى حقـوقى و فقـهى ا�ن

مسأله، موضوع اصلى ا�ن نوشتار است كه در سرفصل%هاى بعد، از آن بحث مى%شود.

٢. رعا�ت طول و عرض و عمق در قصاص جراحات در قانون

ماده^ ٣٩٣ قـانون مجـازات اسالمى سـال ٩٢، به ب'ان شرا�ط قـصاص عـضو پرداخـته است.
شرط دوم در ماده^ ٣٩٣، ا�ن است كه «قصاص با مـقدار جنا�ت، مساوى باشد». ماده^ ٣٩٤
به هم'ن شرط مربوط است و مصداق ا�ن شرط را در قصاص جراحات توض'ح مى%دهد. در

ا�ن ماده آمده است:
رعـا�ت تساوى مـقدار طول و عـرض، در قصـاص جراحـات الزم است؛ لكن
اگر طول عـضو مـورد قصاص، كـمتـر از طول عضـو آس'ب%د�ده در مجنـى%عل'ه
باشـد، قصـاص نبا�د به عـضـو د�گر سرا�ت كند و نـسبت به مـازاد جنا�ت، د�ه
گرفته مى%شود؛ لكن م'زان در عمق جنا�ت، صدق عنوان جنا�ت وارده است.

ماده^ ٣٩٤ جا�گز�ن ماده^ ٢٧٦ قانون مـجازات اسالمى سال ٧٠ شده است. ماده^ ٢٧٦
بد�ن قرار است:

جرحى كه به عنوان قصاص وارد مى%كنـند، با�د از ح'ث طول و عرض مساوى
با جنا�ت باشد؛ و در صورت امكان، رعا�ت تساوى در عمق ن'ز الزم است.

تبـصـره: در جراحت مـوضـحـه و سمـحـاق، تسـاوى در عمق شـرط ن'ـست و
مماثلت عرفى، كافى است.
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قبل از بررسى ا�ن دو ماده، ا�ن توض'ح الزم است كه جـراحات در قانون، به تبع فقه،
به جراحات شجاج (جـراحات سر و صورت) و جراحات غ'رشجـاج تقس'م مى%شود. انواع

جراحات شجاج در ماده^ ٧٠٩ قانون سال ٩٢ ا�ن%گونه تعر�= شده است:
جراحات سر و صورت و د�ه^ آن%ها به ا�ن ترت'ب است:

١. حارصه: خراش پوست بدون آن%كه خون جارى شود، �ك صدم د�ه^ كامل؛
٢. دامـ'ـه: جراحـتى كـه اندكى وارد گـوشت شـود و همـراه با جـر�ان كم �ا ز�اد خـون

باشد، دو صدم د�ه̂ كامل؛
٣. متالحـمه: جراحتى كـه موجب بر�دگى عم'ق گـوشت شود، ل'كن به پوست نازك

روى استخوان نرسد، سه صدم د�ه̂ كامل؛
٤. سـمـحـاق: جـراحـتى كـه به پوست نازك روى اسـتـخـوان برسـد؛ چهـار صـدم د�ه^

كامل؛
٥. موضحه: جراحتى كه پوست نازك روى استخوان را كنار زده و استخوان را آشكار

كند، پنج صدم د�ه̂ كامل؛
٦. هاشـمه: جنا�تى كـه موجـب شكستگى اسـتخـوان شـود، گرچه جـراحتى را تول'ـد

نكرده باشد، ده صدم د�ه̂ كامل؛
٧. منقّله: جنا�تى كـه مـوجب شكستگى اسـتـخوان شـود، و درمان آن جـز با جابه%جـا

كردن استخوان م'سر نباشد، پانزده صدم د�ه̂ كامل؛
٨. مأمومه: صدمه �ا جراحتى كه به ك'سه^ مغز برسد، �ك سوم د�ه^ كامل؛

٩. دامـغه: صـدمه �ا جـراحتـى كه كـ'سـه^ مغـز را پاره كند، كـه عالوه بر د�ه^ مـأمومـه،
موجب ارش پاره شدن ك'سه^ مغز ن'ز مى%باشد.

در مـاده^ ٢٧٦ قـانون سـال ٧٠، مـ'ـان جـراحـات سر و صـورت (شـجـاج) و غـ'ـر آن،
تفك'ك نشـده است. كلمـه^ «جـرحى» كه در آغـاز مـاده آمده، مطلق اسـت و شامل جـراحت
شـجاج و غـ'رشـجـاج مى%شود. پس بـر اساس ا�ن مـاده، مراعـات مـقدار طول و عـرض در
قـصاص همـه^ جراحـات، الزم است. اما درباره^ عـمق، گفـته شـده كه «در صـورت امكان،

رعا�ت تساوى در عمق ن'ز الزم است».
مـفهـوم مخـال= ا�ن جـمله، ا�ن است كه در صـورت عـدم امكان، رعا�ت تسـاوى در
عمق در همه^ جراحات (اعم از شجاج و غ'رشجاج) الزم ن'ست. چن'ن حكمى درباره^ مقدار
طول و عرض و عمق جـراحات، عالوه بر ا�ن%كه قابل دفاع علمى ن'ـست، با فتواى ه'چ%�ك
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از فـقـهـا ن'ـز مطابق نمى%باشـد؛ ز�را بنا بـر قول مـشـهـور، رعـا�ت مـقـدار طول و عـرض در
جراحت الزم اسـت و رعا�ت مقـدار عمق الزم ن'ـست، ولى ا�ن قول، به جـراحات شـجاج
مربوط است و در مـ'ان فقـ'هان چن'ـن قولى ـ چنان%كه خـواهد آمد ـ در جراحـات غ'رشـجاج

وجود ندارد.
ماده^ ٣٩٤ قانون سال ٩٢ ن'ز گرفتـار هم'ن اشكال است. در ا�ن ماده ن'ز م'ان جراحت
شـجـاج و غـ'ـرشـجـاج تفك'ك نشـده است؛ و كـلمـه̂ «جـراحـات»، مطلق است و جـراحت
شجاج و غ'ـرشجاج را در بر مى%گ'رد. در حالى كه پا�ان مـاده، حكمى را درباره^ مقدار عمق
ب'ان كرده است كـه به رعا�ت مقدار عمق در جـراحت شجاج مربوط است؛ ز�را ه'چ فـق'هى

در جراحات غ'رشجاج چن'ن فتوا�ى نداده است.
تدو�ن%كنندگـان قـانـون سـال ٧٠ كـه در گـز�نش آراى فـقـهى، توجـه خـاصى به كـتـاب
تحـر�رالوسـ'له داشـتـه%اند، كـوشـ'ـده%اند در ا�ن مـاده و تبـصـره^ آن، فـتـواى امـام خـمـ'نى در
تحـر�رالوس'له را منعكس كنند، ولـى از ا�ن نكته غـفلت كرده%اند كـه رأى فقـها از جملـه امام
خم'نى درباره^ عدم رعا�ت عمق در جراحت، به جراحات شجاج مربوط است. امام خم'نى

مى%گو�د:
«در قصـاص جراحات شـجاج، تساوى در طول و عـرض الزم است؛ گروهى از فقـها
گفـته%اند كـه تساوى در عمـق الزم ن'ست، بلكه صـدق نام جراحت كافى است؛ امـا ا�ن نظر
قـابل تأمل و اشكال است؛ و قول درست ا�ـن است كه تسـاوى در عمق در صـورت امكان،
رعـا�ت شود… ا�ن حكم جـراحت حارصـه، دام'ـه و متـالحمـه است. اما در مـورد جنا�ت
سمحاق و موضحه ظاهراً تساوى در عـمق شرط ن'ست، پس انسان الغر در مقابل جنا�ت بر
انسـان چاق، قـصـاص مى%شـود تا عنوان سـمـحـاق و مـوضـحـه تحـقق �ابد» (خـمـ'نى، بى%تا:

.(٥٤١/٢
مـؤ�د ادعاى اعـتـماد قـانون سـال ٧٠ در ماد̂ه ٢٧٦ بـه تحر�رالوسـ'له، ا�ن است كـه در
تبصـره^ ا�ن ماده، جـراحت موضحـه و سمـحاق كه از اقـسام جـراحات شجـاج مى%باشند، از
حكم ذكرشـده در ماده، استثـنا شده%اند و ا�ن استثنـا مطابق فتواى امام خـم'نى در مسـأله ذكر

شده است.
در تبصره^ ا�ن ماده درباره^ جراحت سمحاق و موضحه آمده است كه «تساوى در عمق،
شرط ن'ـست و مماثلت عـرفى كافى است». ا�ن جملـه دق'ق ن'ست؛ ز�را چنان%كـه گذشت،
فقهـا پ'وسته در بحث قصـاص، در صدد تحقق مماثلت عـرفى بوده%اند و اختالف آراى آن%ها
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ن'ز برخاسته از درك متفاوتشان از مصـاد�ق مماثلث عرفى م'ان قصاص با جنا�ت واردشده بر
عضـو بوده است و بحث آن%ها درباره^ رعا�ت �ا عدم رعـا�ت مقدار طول و عـرض و عمق در
جـراحت، در واقع بحث درباره^ تحـقق �ا عـدم تحقـق ممـاثلت عـرفى است. با توجـه به ا�ن
نكتـه، روشن مى%شـود كـه شـرط بودن تـسـاوى در عـمق �ا شـرط نبـودن آن، چ'ـزى غـ'ـر از
مماثلت عرفى ن'ست. پس جمله^ «تساوى در عمق شرط ن'ست و مماثلت عرفى كافى است»

غلط است.

٣. رعا�ت طول و عرض و عمق در قصاص جراحات در فقه

در منابع فـقهى درباره^ رعـا�ت طول و عرض و عمـق در قصاص جـراحات، مـ'ان جـراحات
شجاج و غـ'رشجاج فـرق نهاده شده است. از ا�ن رو، بررسى ا�ن موضـوع طى دو سرفصل

مطرح مى%شود:

ال=: رعا�ت طول و عرض و عمق در قصاص جراحات غ�رشجاج

ب'ش%تر فقها مـسأله^ تساوى قصاص با جنا�ت را در موارد جـراحات، در بحث جراحت
شـجــاج (جـراحت سـر و صــورت) مطرح كـرده%اند و بـه%ندرت درباره^ تسـاوى قــصـاص در
جراحـات غ'رشجـاج سخن گفـته%اند. از بررسى و جمع%بندى آراى فـقها در منابع فـقهى، به
دست مى%آ�د كه درباره^ شرط تسـاوى قصاص با جنا�ت در جراحات غ'ـرشجاج، دو قول در
مـ'ان فـقـ'ـهان مـطرح است. قول مـشـهـور، ا�ن است كـه رعا�ت طول و عـرض و عـمق در
قـصاص، الزم است. ا�ن قـول به%وضـوح در آثار فـقهى مطرح نشـده است، ولى از كلمـات
فق'هان درباره^ جراحات شجاج، تلو�حاً ا�ن نكته به دست مى%آ�د كه اصل اوّلى نزد آنان، ا�ن
است كـه در قـصـاص جراحت مـى%با�ست تسـاوى در مقـدار طول و عـرض و عـمق رعـا�ت
شـود؛ و ا�ن اصل اوّلى فـقط در مـورد تـسـاوى در عـمق در جـراحـات شـجـاج، تخـصـ'ص
مى%خورد؛ ز�را ا�ن%گونه جراحات، اسامى خاصى دارند كه ا�ن اسامى به اعتبار ك'ف'ت عمق
جراحت ـ نه كم'ّت آن ـ تع''ن شده%اند؛ پس رعـا�ت تساوى در اسم خاص جراحت (ك'ف'ت

جراحت) مى%تواند جا�گز�ن تساوى در كم'ّت و مقدار عمق باشد.
شواهدى براى چن'ن برداشـتى از كلمات فقـها وجود دارد. شـ'خ طوسى در آغاز بحث
تساوى قـصاص با جنا�ت در جـراحات، به%صراحت بر لزوم رعـا�ت مقـدار طول و عرض و
عمـق تأك'ـد مى%كند و آن%گاه كـه به بحث جراحـات شجـاج وارد مى%شود، تسـاوى در مقـدار
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عمق را استثنا مى%كند (طوسى، ١٣٨٧: ٧٤/٧ـ٧٥). محقق اردب'لى ن'ز بعد از نقل قول مشهور
بر عـدم اعـتبـار عـمق، مى%گـو�د: «گـو�ا مـقـصود آنان از عـدم اعـتـبـار عمق، در خـصـوص
جـراحات سـر (شجـاج) است. » سپـس بعد از مناقـشه در قـول مشـهـور مى%گو�د: «اعـتبـار
تسـاوى در عمق، در جـراحـات غ'ـر سر، مـمكن است، ولى اعـتـبار آن در جـراحات سـر،
مشكل است» (اردب'لى، ١٤٠٣: ١١٦/١٤). در نهـا�ت آ�ت الله فـاضل لنكرانى تصـر�ح كـرده
است كه فقـها اختالفى در اعتبـار عمق در جراحات غ'ـرشجاج ندارند (فاضل، ١٤٢١: ٣٧٩).

البته ا�ن ادعا با وجود قول دوم، نقض مى%شود.
قـول دوم در جراحـات غ'ـرشـجاج، لزوم رعـا�ت «مـماثلت نسـبـ'ة» است. قـائالن ا�ن
قول، در مطلق جـراحات (اعم از شجـاج و غ'رشـجاج)، رعا�ت تسـاوى در طول و عرض و
عمق را الزم نمى%دانند و معتقدند كه فقط رعا�ت «مماثلت نسب'ة» م'ان قصاص و جنا�ت الزم
است. توض'ح ب'ش%تر درباره^ ا�ن قول، ضمن ب'ان آراى فقها درباره^ جراحات شجاج مى%آ�د.

ب: رعا�ت طول و عرض و عمق در قصاص جراحات شجاج

آراى مطرح درباره^ شـرط تسـاوى قـصـاص با مـقدار جنـا�ت در جراحـات شـجـاج و به
عـبارت د�گر، رعـا�ت طول و عـرض و عـمق در قصـاص ا�ن%گـونه جـراحات، بد�ن شـرح

است:
�Ë« ‰u‰∫ ب'ش%تر فـقـ'هـان ا�ن قـول را برگز�ده%انـد كه رعـا�ت مـقدار طول و عـرض در
جراحت شـجاج الزم است، ولى رعـا�ت مقـدار عمق الزم ن'ـست، بلكه عمـق جراحت در
شـجاج، به مـقدارى خـواهد بود كـه نام خاص جـراحت و شـجّه صـدق كند (طوسى، ١٣٨٧:
٧٥/٧؛ محقق حلى، ١٤٠٨: ٢١٩/٤؛ مـحقق حلى، ١٤١٨: ٣٠١؛ اردب'لى، ١٤٠٣: ١١٦/١٤؛ نجفى،
١٤٠٤: ٣٥٤/٤٢؛ عالمه حلى، ١٤١٣: ٦٤٢/٣؛ ١٤٢٠: ٥٠٧/٥؛ ١٤١٠: ٢٠٩/٢؛ و ١٤١١: ١٩٨؛
فقعـانى، ١٤١٨: ٣١٦؛ شه'د اول، ١٤١٠: ٢٧١؛ شـه'د ثانى، ١٤١٠: ٨٠/١٠؛ و ١٤١٣: ٢٧٢/١٥؛
فاضل هندى، ١٤١٦: ٢٢١/١١؛ طـباطبا�ى، ١٤١٨: ٣٢٣/١٦؛ بهـا�ى، ١٤٢٩: ٩٥٢؛ ف'ض كـاشانى،
بى%تا: ١٣١/٢؛ خو�ـى، ١٤١٨: ١٩٢/٤٢؛ و روحانى، ١٤١٢: ١٤٩/٢٦)؛ ز�را تفاوت جـراحات
شجاج مانند حارصـه، دام'ه، و متالحمه با �كد�گر، بر اساس مـقدار عمق جراحت است؛
پس تسـاوى در نام جراحت، جـا�گز�ن تساوى در عـمق خواهد بود. در ا�ن مـ'ان بعـضى از
آن%ها بر لزوم رعـا�ت مـقدار طول و عـرض در قـصـاص جراحـات، ادعـاى اجمـاع كـرده%اند

(فاضل هندى، ١٤١٦: ٢٢١/١١؛ طباطبا�ى، ١٤١٨: ٣٢٣/١٦).
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�?ÂËœ ‰u∫ برخى همـچـون شـهـ'ـد اول، مـحـقق اردب'لـى، صـاحب جـواهر و آ�ت%الله
س'ـداحمد خـوانسارى لزوم رعا�ت مـقدار طول و عرض در جـراحات را پذ�رفتـه%اند؛ اما در
قول مشـهور مبنيّ بر عدم لزوم رعا�ت مـقدار عمق و اكتفـا به صدق عنوان جراحت، اشكال
كرده و آن را خـالف ممـاثلت در قـصاص شمـرده%اند (عاملى، بى%تـا: ١٨٦/١١؛ نجفى، ١٤٠٤:
٣٥٤/٤٢؛ اردب'لى، ١٤١٣: ١١٦/١٤؛ و خـوانسـارى، ١٤٠٥: ٢٧٣/٧ـ٢٧٤). گـو�ا شـهـ'ـد اول،
لزوم رعا�ت مقدار عمق و عدم لزوم در صـدق عنوان شجّه و جراحت را مى%پذ�رد. اما سا�ر
فـقهـاى نام%برده قول مـشهـور را نپذ�رفـته%اند، ولـى فتـوا�ى بر خالف آن ن'ـز نداده%اند. به نظر
مى%رسـد نتـ'ـجـه̂ عملـى موضع%گـ'ـرى آنان، ا�ن است كـه در قـصـاص جـراحـات مى%با�ست
احتـ'اطـاً ضمن رعـا�ت صدق عنوان جـراحت، مقـدار عمق ن'ـز در صورت امكان، رعـا�ت
شود. آ�ت%الله مـحمدتقـى بهجت ن'ز بر ا�ن نظر است كـه اگر صـدق عنوان شجّه مـتوق= بر
عمق ب'ش%تر باشد، قصاص به د�ه تبد�ل مى%شود (مجموعه آراى فـقهى حقوقى، بى%تا: ١٥١/١).
پس به نظر ا�شـان، با�د رعـا�ت صدق عـنوان شجّـه بشـود و در ع'ن حـال براى آن%كـه مقـدار

عمق در قصاص ب'ش از مقدار عمق در جنا�ت نباشد، رعا�ت مقدار عمق ن'ز الزم است.
�كى از فـقهاى مـعاصـر ن'ز رعـا�ت مقـدار طول و عرض و عمق را در صـورت امكان،
الزم مى%داند؛ و در صورتى كه صـدق عنوان شجّه با عمق كـمتر تحقق �ابد و مراعـات مقدار
عمق موجب تغ'ـ'ر عنوان شجّه شود، از رعا�ت عمق، مـنع مى%كند. او در فرضى كه صدق
عنوان شجّـه با عمق ب'ش%تر تحـقق �ابد، مى%گو�د: «اگر مـقدار ب'ش%تر ضرر مـعتدّبه نداشـته
باشـد، مجـنى%عل'ه مى%تـواند مقـدار ب'ش%تر را قـصـاص كند؛ و در غ'ـر ا�ن صـورت، با�د به

مقدار عمق قصاص كند و نسبت به مازاد، د�ه بگ'رد» (ش'رازى، بى%تا: ٤١٤/٨٩).
�Âu� ‰u∫ برخى همچون امـام خم'نى در موارد سمـحاق و موضحه، مـراعات عمق را
الزم نمى%دانند؛ و در سـا�ر مـوارد مانـند حارصـه، دامـ'ه و مـتـالحمـه، در صـورت امكان،
مراعات آن را الزم مى%شمارند. امـام خم'نى در موارد غ'رسمحاق و موضـحه، احتمال داده
است كه اگر امكان رعا�ت عمق نباشد و به هم'ن جهت، قصاص به كمتر از عمق در جنا�ت
واقع شـود، پرداخت ارش مـابه%التـفـاوت از سوى%جـانى الزم باشـد (خـمـ'نى، بى%تا: ٥٤١/٢؛

سبزوارى، ١٤١٣: ١٠/٢٩ ـ ١١؛ فاضل، ١٤١٣: ٣٧٤).
علت ا�ن%كه ا�ن گروه از فـقها م'ان سمـحاق و موضحه با د�گر جراحـات شجاج، فرق
نهاده%اند، ا�ن است كه سمحاق و موضحه، دو جراحتى هستند كه به اعتبار انتهاى بر�دگى و
جـراحت واردشده بر بدن، تعـر�= شـده%اند. سمـحـاق، جراحـتى است كـه به پوست نازك
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روى استخوان برسد؛ و موضحه، جراحتى است كه پوست نازك روى استخوان را كنار زده
و استـخوان را آشكار كند؛ امـا حارصـه، دام'ه و مـتالحمـه، چنان%كه در تعـر�فشـان در ماده^
٧٠٩ آمده، جراحـاتى هستند كه به اعتـبار شروع و آغاز بر�دگى و جـراحت واردشده تعر�=
شده%اند (فاضل، ١٤١٣: ٣٧٤). پس مـقدار عـمق در سـمـحاق و مـوضـحه، بـر خالف سـا�ر
جـراحـات، قـابل تغـ'ـ'ـر ن'ـست؛ ز�را اگـر بر�دگـى در ا�ن دو جـراحت، به مـحل نهـا�ى در
تعر�فشان برسد، عنوان سمحاق و موضحه صدق مى%كند؛ و در عمق كمتر از ا�ن دو محل،
ا�ن دو عنوان صدق نمى%كنند؛ و در عمق ب'ش%تر، محل نهـا�ى، غ'ر از آن چ'زى خواهد بود
كـه در تعـر�= آمـده است. امـا در سا�ر جـراحـات، با رسـ'ـدن بر�دگى به نقطه^ ذكـرشـده در
تعر�=، عنوان جراحت صدق مى%كند و با افزوده شدن بر عمق جراحت، مادامى كه تعر�=
جراحت بعدى صـدق نكند، همچنان عنوان قبلى صادق است. مـاده^ ٢٧٦ قانون سال ٧٠،

بر اساس ا�ن قول تدو�ن شده است.
�?Â—U?N?Ç ‰u∫ بعـضى از فـقــهـاى مـعـاصـر در لزوم مـراعــات طول، عـرض و عـمق در
قصاص، رأى كامالً متفاوتى دارند. آنان بر ا�ن عـق'ده%اند كه تساوى در مقدار طول و عرض
و عمق جراحـات، الزم ن'ست، بلكه مماثلت نسـبى در قصاص جراحـات (اعم از شجاج و
غ'ـرشجـاج) الزم است؛ �عنى رعـا�ت نسبت جـراحت با اعضـاى مجـاور و نسبت آسـ'ب به
اعـضاى داخلى الزم است. پس اگـر جانى ن'ـمى از فـاصله^ م'ـان گوش و چشم را پاره كـرده
باشد و سـبب پارگى بخش%ها�ى از اعضـاى داخلى شده باشد، ن'ـمى از فاصله^ م'ـان گوش و
چشم او بر�ده و به همان نسبت، به بخـش%هاى داخلى او آس'ب وارد مى%شود، هرچند طول
و عـرض و عمق هر دو جـراحت مـتـفاوت باشـد. نگارنده فـقط فـتواى آ�ت%اللـه رضا مـدنى
كاشانى و آ�ـت%الله ناصر مكارم ش'رازى را مطابق ا�ن نظر �ـافته است (مكارم ش'رازى، ١٤٢٧:

٣٧٨/١؛ ٥٢١/٢؛ مدنى كاشانى، ١٤١٠: ٢٠٥).
قانون%گذار در ماده^ ٣٩٤ ـ چنان%كه در بند اول گذشت ـ به%روشنى م'ان جراحت شجاج
و غ'ـرشجـاج تفك'ك نكرده است؛ ولى روشن است كـه مقـصود او در ا�ـن ماده، جـراحات
شجـاج است؛ ز�را حكم ذكـرشده در ا�ن مـاده، تقر�بـاً مطابق قول اول مـربوط به جـراحات
شجـاج است. پس مى%توان گفـت كه در ماده^ ٣٩٤ قـانون سال ٩٢، قـول اول از م'ـان اقوال
طرح%شده درباره^ جراحـات شجاج، برگز�ده شده و در ماده^ ٢٧٦ قـانون سال ٧٠، قول سوم

انتخاب شده است.
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ج: دفاع از قول مماثلت نسبى

چنان%كـه گذشت، درباره^ رعا�ت مـقدار طول و عـرض و عمق در قـصاص جـراحات،
نص مـعتـبرى وجـود ندارد كه فـقـها به آن اسـتناد كرده باشنـد؛ از ا�ن رو، مسـتند همه^ اقـوال
طرح%شـده، فهم عـرفى از مـماثـلت قصـاص با جنا�ت در جـراحـات است. به نظر نگارنده،
قول دوم در قصـاص جراحات غ'ـرشجاج و قول چهارم در قـصاص جراحات شـجاج كه در
واقع �ك قول در مطلق جـراحات مى%باشند، با فـهم عرفى%از ممـاثلت در قصاص سـازگارتر
است؛ ز�را فق'هـان پذ�رفته%اند كه رعا�ت طول، عرض و عمق در قـصاص قطع عضو و قطع
بخشى از عضو الزم ن'ست، بلكه درك عرفى در تساوى و مماثلت قصاص با جنا�ت در قطع
عـضـو و قطع بـخـشى از عـضـو، به قطع همـان عــضـو جـانى �ا قطع همـان نـسـبت از بخش
قطع%شده از عضـو است؛ هرچند مقدار قطع شده در قصاص با مـقدار قطع شده در جنا�ت،
از نظر كوچـكى و بزرگى �كسان نبـاشند. همچن'ن ب'ش%تر آنان پذ�رفـته%اند كـه رعا�ت مـقدار
عمق ن'ز در قصاص جراحت شجاج، الزم ن'ست؛ ز�را در صورت رعا�ت مقدار عمق، چه
بسـا در مـقام قـصـاص ـ به علت تفـاوت جـانى و مـجنى%عل'ـه در چاقى و الغـرى و بزرگى و
كـوچكى اعـضا ـ جـراحـتى كـامـالً متـفـاوت با جنا�ت، ا�جـاد گـردد؛ از ا�ن رو، به%درسـتى
در�افتـه%اند كه فهم عرفى در لزوم مـماثلت در قصاص بـه تساوى مقدار عـمق ن'ست، بلكه به

ا�جاد همان آس'ب به اعضاى خارجى و داخلى بدن جانى و صدق عنوان جراحت است.
به نظر مى%رسد، فهم عـرفى در قصاص همه^ جراحـات بر لزوم رعا�ت تساوى در طول
و عرض و عـمق ن'ست، بلكه بر تسـاوى نسبت دو جراحت با ابعـاد بدن جانى و مـجنى%عل'ه
است. پس مقدار طول و عرض جراحت در جـانى با�د به اندازه^ نسبت جراحت واردشده بر
مجنى%عل'ه با همه^ عضو �ا اعضاى مجاور او باشد. از ا�ن رو، اگر ن'مى از پ'شانى �ا ن'مى از
فاصله^ م'ان گوش و ب'نى مجنى%عل'ه بر�ده شـده باشد، قصاص آن به بر�دن ن'مى از پ'شانى �ا
ن'مى از فاصله^ م'ان گوش و ب'نى جـانى است، هرچند مقدار طول و عرض جراحت جانى با
جراحت مـجنى%عل'ـه �كسان نبـاشد و مقـدار عمق جـراحت در جانى ن'ـز با�د به ا�جـاد همان
نسـبت از آس'ب واردشـده بر پوست و هر �ك از اعضـاى داخلى بدن مـجنى%عل'ه باشـد. پس
اگر ن'مى از طحال مجنى%عل'ه سوراخ شده است، قصاص آن به سوراخ كردن ن'مى%از طحال

جانى است، هرچند مقدار عمق هر دو جراحت �كسان نباشد.
كـسى را تـصـور كن'ـد كــه با بر�دن چاقـو �ـا پاشـ'ـدن اســ'ـد، ن'ـمى از صــورت كـودك
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خردسـالى را از ب'ن برده است و به هم'ن سبب، چهـره̂ كودك را تا آخر عمـر، كر�ه و بدمنظر
كـرده است. اگر قـصاص ا�ن جنـا�ت به رعا�ت مـقدار طول و عـرض آسـ'ب در مجنى%عل'ـه
باشـد، چه بسـا آسـ'ـب واردشـده بر جـانى به علت بزرگى صـورت او، به مــقـدار �ك پنجم
صـورتش هم نرسـد. آ�ا در ا�ن صـورت، مى%تـوان ادعـا كـرد كـه جانـى «مـثل» ظلمى كـه بر
مجنى%عـل'ه وارد كرده، مـجازات شـده است؟! آ�ا مساوات مـ'ان مـجازات با جـرم، رعا�ت
شده است؟! پس از د�دگاه عرف، جراحت بر همه �ا بخشى از عضو، تفاوتى با قطع همه �ا
بخـشى از عـضــو ندارد؛ و در هر دو، تسـاوى مـقـدار طول و عـرض و عـمـق جنا�ت شـرط

ن'ست، بلكه تساوى نسبت جنا�ت با همه̂ عضو �ا اعضاى د�گر الزم است.
قصـاص جراحات فـرض%هاى مختلفى دارد كـه پاى%بندى به اقوال فقـها ـ غ'ـر از قول به
ممـاثلت نسبى ـ در برخى از ا�ن فرض%ها مـحظوراتى را در پى دارد. هم'ن نكتـه نشان%دهنده^
برترى قـول به ممـاثلت نسبى بـر سا�ر اقـوال است. توض'ح آن%كـه در رعا�ت تسـاوى طول و
عرض و عمـق جراحت در قصاص، با جـراحت واردشده بر مجنى%عل'ه، چهـار قول است.
سه قول نخست در لـزوم رعا�ت تساوى در طول و عرض، اختالفى ندارند و اخـتالفشان در
رعا�ـت تساوى در عمـق است. بنا بر قول چهـارم كه قـول مختـار است، رعا�ت تـساوى در
ه'چ%�ك از طول و عرض و عمق جراحت الزم ن'ست و مـماثلت نسبى كافى است. ا�نك بنا
بر سه قول نخـست كه رعا�ت تساوى در طول و عرض الزم مى%باشد، فـروع مختلفى مطرح

است:
١. طول �ا عرض جـراحت واردشده بر مجنى%عل'ه، بخـشى از عضو او را فرا گـرفته و

ا�ن مقدار از طول �ا عرض، بخشى از عضو جانى را ن'ز فرامى%گ'رد.
٢. طول �ا عرض جراحت واردشـده بر مجنى%عل'ه، همه^ عضو او را فـرا گرفته است و

ا�ن مقدار از طول �ا عرض، همه^ عضو جانى را ن'ز فرامى%گ'رد.
٣. طول �ا عـرض جراحت واردشـده بر مجنى%عـل'ه، بخـشى از عضـو او را فرا گـرفتـه

است، ولى ا�ن مقدار از طول �ا عرض، همه^ عضو جانى را فرامى%گ'رد.
٤. طول �ا عرض جراحت واردشـده بر مجنى%عل'ه، همه^ عضو او را فـرا گرفته است،

ولى ا�ن مقدار از طول �ا عرض، بخشى از عضو جانى را فرامى%گ'رد.
٥. طول �ا عرض جراحت واردشـده بر عضو مجنى%عل'ه، به مـقدارى است كه ب'ش از

همه^ عضو جانى است.
حكم فرض اول تا چهـارم بنا بر سه قول نخـست ـ كه رعا�ت تسـاوى در طول و عرض
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الزم است ـ روشن مى%باشد و مشكلى ن'ز پ'ش نمى%آ�د. اما رعا�ت تساوى در طول و عرض
در فرض پنجم، مـوجب مى%شود كه جراحت در جـانى، عضو د�گرش را ن'ز فـراگ'رد و ا�ن
مـخـال= مـمـاثلت عـرفى در قـصـاص است. روشن است كـه در فـرض پنـجم بنا بر قـول به
مماثلت نسبى، ه'چ محظورى پ'ش نمى%آ�د؛ و هم'ن نكـته، نشان%دهنده^ اتقان قول مماثلت

نسبى نسبت به سا�ر اقوال است.
فـقـهاى مـدافع سـه قـول نخـست، براى رفع مـحظور پ'ش%آمـده در فـرض پنجم، فـتـوا
داده%اند كه در ا�ن صورت، در قـصاص، به عضو ممـاثل جانى اكتفا شـده و نسبت به مازاد،
ارش گــرفـتــه مى%شــود (مــحـقق حلـى، ١٤٠٨: ٢٢٠/٤؛ عـالمــه حلى، ١٤١٣: ٦٤٣/٣؛ ١٤٢٠:
٥٠٧/٥؛ و ١٤١٠: ٢٠٩/٢؛ فخر المحققـ'ن، ١٣٨٧: ٦٤٩/٤؛ شه'د ثانى، ١٤١٣: ٢٧٦/١٥؛ فاضل
هندى، ١٤١٦: ٢٢٤/١١؛ نـجــفى، ١٤٠٤: ٣٦٢/٤٢؛ خـــمــ'ـنى، بى%تا: ٥٤٣/٢؛ خـــو�ى، ١٤١٨:
١٩٦/٤٢ و ١٩٧). در ا�ن م'ان، مـحقق اردب'لى كه از قائالن قول دوم است، احتـمال داده كه
در ا�ن فرض، همچون موارد قطع عضو عمل شود؛ �عنى مقدار طول و عرض رعا�ت نشود

و به مماثلت نسبى اكتفا شود (اردب'لى، ١٤٠٣: ١١٧/١٤).
در ماده^ ٣٩٤ قانون سال ٩٢، فرض پنجم مطرح شده و براى رفع محظور پ'ش%آمده در
ا�ن فرض ـ همچون قول مشهور ـ حكم شده است كه «اگر طول عضو مورد قصاص، كم%تر
از طول عـضو آسـ'ب%د�ده در مجنى%عل'ـه باشد، قـصـاص نبا�د به عـضو د�گر سـرا�ت كند و

نسبت به مازاد جنا�ت، د�ه گرفته مى%شود».

٤. پ�شنهاد اصالح قانون

چنان%كه گـذشت، در ماده^ ٣٩٤ م'ان جراحت شـجاج و غ'رشـجاج فرق گذاشـته نشده
است، در حالى كـه فتاواى فقـها در ا�ن دو مورد، مـتفاوت است. پس اگر قـرار بر ا�ن باشد
كه قـانون مطابق قول مشـهور م'ـان فقهـا تدو�ن شود، با�د ماده^ ٣٩٤، بر اسـاس قول اول در
جراحات غ'رشجاج و بر اساس قول دوم در جراحات شجاج، اصالح شود. بر ا�ن اساس،

ا�ن ماده پ'شنهاد مى%شود:
رعا�ت تساوى مقدار طول و عرض، در قـصاص جراحات الزم است؛ لكن اگر طول
عضـو مورد قصاص، كـمتر از طول عـضو آس'ب%د�ده در مجنى%علـ'ه باشد، قصـاص نبا�د به
عضـو د�گر سرا�ت كند و نسبـت به مازاد جنا�ت، ارش گرفـته مى%شود و رعـا�ت تساوى در
مقـدار عمق جراحت غ'ـرشجاج ن'ز الزم است؛ ولى مـ'زان در عمق جنا�ت شجـاج، صدق
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عنوان جنا�ت وارده است.
در صورتى كـه قول به ممـاثلت نسبى در جـراحات شجـاج و غ'رشـجاج پذ�رفتـه شود،

ا�ن ماده پ'شنهاد مى%شود:
در قصـاص جراحـات، رعا�ت مـماثلت نسـبى الزم است و رعا�ت تسـاوى در طول و
عرض و عمق الزم ن'ست؛ و مـماثلت نسبى، به رعا�ت نسبت جراحت با اعـضاى مجاور و

اعضاى داخلى است.

نت�جه
گ�رى

در رعا�ـت مقدار طـول و عرض و عمـق در قصـاص جراحت، اخـتالف است. مـعدودى از
فقـهاى مـعاصـر، قول به مـماثلـت نسبى را پذ�رفـته%اند. ا�ن قـول، به فهم عـرفى از ممـاثلت
قصـاص با جنا�ت نزد�ك%تر است و محظورات اقـوال د�گر را هم ندارد. از ا�ن رو، سزاوار

است قانون مجازات اسالمى بر اساس ا�ن قول، اصالح شود.
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