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چکیده :کشتن عمدی یک انسان از جمله زشتترین کارهایی است که خداوند در قررنن
کریم وعده عذاب ابدی برای انجام نن داده است .صرفنظر از دالیل وقرع قترلی ی ری
از مباحث مهمی چگعنگی انجام و سپس مجازات مرت بین نن است .در ایرن مااهره برر نن
هستیم تا معضع قتل یک انسان تعسط چند نفر را از نظر فاره و حارعا اسر می بررسری
کردهی میزان درستی نظریه مشهعر فاهای امامیه در جعاز قصاص تمامی قات ن را ارزیرابی
کنیم .از بررسی دالیل معافاان و مخاهفان نظریه جعاز قصاص تمرام افرراد شررکت کننرده
در قتل یک نفری چنین برمی نید که از یرک سرعی دالیرل و مسرتندات نظریره عردم اعتبرار
مماثلت عددی میان قاتل و ماتعل در جعاز قصاصی ناکرافی و در برخری مرعارد نادرسرت
است؛ از سعی دیگری معتبر دانستن مماثلت عددی قاتل و ماتعل در جعاز قصاصی انطباا
بیشتری با معازین کیفری اس م داردی چرا کره مجرازات قصراص در نظرام ق رایی اسر م
مبتنی بر نتیجه حاصل از عمل مجرمانه و تناسب نن نتیجره برا مجرازات مجرمران اسرت و
چعن در قتل یک نفر تعسط چند نفری نتیجه حاصلی کشته شدن یک نفر استی جرز یرک
نفر را نمیتعان قصاص کرد.
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طرح مسأله
قصاص به عنعان یک حق برای مجنیعلیه یا وهی دمی هم قابل گذشت استی هم قابل تبدیل به دیه.
مشهعر فاهای امامیه و بیشتر فاها ا هل سنت با استناد به دالیل مختلف فاهی برر ایرن باورنرد کره در
صعرت وحدت مجنیعلیه (ماتعل) و تعدد جانی(قاتل)ی تمرام شررکتکننردگان در قترلی مسرت ق
مجازات قصاص هستندی با ایرن تفراوت کره از نظرر مشرهعر فاهرای امامیرهی اوهیرای دم در صرعرت
انتخاب قصاصی باید مازاد دیه هریک از قصاصشعندگان را به ننها پرداخت کردهی سپس همگری
را قصاص کنند (مادۀ  111قرانعن مجرازات اسر می) .در ماابرلی گروهری از فاهرای امامیره و نیرز فاهرای
حنبلیی معتاد به شرط بعدن مساوات در قصاص بعدهی قصاص بری

از یرک نفرر از شرری ان را در

برابر قتل یک نفری جایز نمیدانند.
در این مااهه ضمن واکاوی مفهعمیی دالیل و مستندات فاهی معافاان و مخاهفان شرط تسراوی
قاتل و ماتعل در جعاز قصاصی ارزیابی و میزان سازگاری نن با مبانی حاعا کیفری اس م بررسی
میشعد.

 )1مفهومشناسی
 )1-1جنایت:
جنایت در هغت به گناهی که به نن مؤاخذه میشعند (ر.ک :فیعمی بریترا
معین 161

:

) و بزه

راری (ر.ک:

 ) 11 :معنا شده است .برای این واژه در متعن فاهی دو معنا ذکر شده است« :هر عمل
ع کسی باشد یا تجاوز به مال و نامعس وی» (ر.ک :نجفری 111

حرامی چه تجاوز به جان یا ع
سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

 11ی  61 : 11؛ شرهید ثررانی 1 1

: 2

21 : 1ی ) 1 :1؛ «قتررلی جرر و ضرررب» و برره همررین خررا ر از

کتاب قصاص در برخی متعن فاهیی به «کتاب اهجنایات» یاد شده است (ر.ک :شریخ عسری اهرف 111
112 :1؛ فاضل هندی 1 6

.)2 :

 )1-2شرکت در قتل:
منظعر از شرکت در قتل (جنایت) نن است که فردی در اثر ضرب و جر عمدی عدّهای بره قترل
برسد به گعنه ای که اقدام هریک به تنهاییی کشنده است یا اگر بره تنهرایی کشرنده نیسرتی در اثرر
سرایت جراحت حاصل از عمل نن چند نفر شخص بمیرد؛ چه عمل افراد در ایراد جنایت مسراوی
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مقاله

باشد یا نامساوی (ر.ک :م اق حلی 111

 11 :1؛ ع مه حلی 1 1

 .)211 :1بر این اساسی برای ت اق

اسناد جرم به تمام افراد شرکت کننده (ر.ک :صادقی .) 1 : 116

قصاص در هغت عبارت است از «به تدریج دنبال اثر چیزی رفتن» (ر.ک :فیعمی بیترا

از قصاص در اصط
نسبت به او انجام دهد»

 )212 :منظرعر

فاهیی «پیگیری اثر جنایت به گعنهای که قصاصکننده عین عمرل جرانی را
است (ر.ک :نجفری 111

 .)1 :1برر ایرن اسراسی اگرر اوهیرای دم اقردام بره

گرفتن دیه یا عفع جانی کنندی قصاص به مفهعم اصط حی نن ت اق پیردا نمریکنردی هرچنرد ایرن
عمل از نظر هغعی همچنان قصاص به حساب مینید (خسروشاهی .) 1 : 111

 )2مشارکت در جنایت و قصاص تمام جانیان در فقه امامیه
از بررسی نرای فاهای امامیه در مسأهة جعاز قصاص تمام جانیان به دو دیدگاه میتعان دست یافت:
نظریه جعاز قصاص که مشهعر فاهای امامیه بر نن بعدهی امام خمینی نیز به صراحت از نن دفا می
کنند و نظریه عدم جعاز.
 )2-1نظریه جواز (مشهور فقهاي امامیه و امام خمینی):
بر اساس این نظریهی هرگاه چند نفر در کشتن انسانی مشارکت داشته باشندی بره گعنرهای کره عمرل
هریک به تنهاییی بتعاند سبب مرگ وی شعدی وهی (اوهیای) دم ماتعل حق دارد با رعایت شرایطیی
تمام قات

ن را در برابر جان ماتعل خعد قصاص کند (ر.ک :نجفی 111

66 :1؛ ع مه حلی 1 1

:1

 .)211رفداران این نظریه برای اثبات دیدگاه خعد به این دالیل استناد کردهاند:
امام خمینی که از جمله رفداران نظریه مشهعر به حساب مری نینرد در تحريرر اووسریله بره ایرن
معضع پرداختهاند:
لو اشترك اثنان فما زاد في قتل واحد اقتصّ منهم إذا أراد الوليّ ،فيردّ عليهم
ما فضل من دية المقتول ،فيأخذ كلّ واحد ما فضل عن ديته ،فلو قتله اثنان و
أراد القصاص يؤدّي لكلّ منهما نصف دية القتل ،و لو كانوا ثالثة فلكللّ ثلثلا
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 )1-3قصاص:

( س)
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ديته و هكذا ،و للوليّ أن يقتصّ من بعضهم ،و يلردّ البلاقون المتروكلون ديلة
جنايتهم إلى الذي اقتصّ منه ،ثمّ لو فضل للمقتول أو المقتولين فضل عمّا ردّه
شركاؤهم قام الوليّ به ،و يردّه إليهم ،كما لو كان الشركاء ثالثلة فلاقتصّ ملن
اثنين ،فيردّ المتروك دية جنايته ،و هي الثلث إليهما ،و يردّ الوليّ البقيّة إليهما،
و هي دية كاملة ،فيكون لكلّ واحد ثلثا الديلة (املام خمينلي  1241ج  1و :4
 809م .)22

ننگعنه که از این عبارت به دست مینیدی در تبیین فاهی دیدگاه امام خمینی تعجره بره چهرار
مطلب ضروری است . :وابسته بعدن جعاز قصاص تمام قات ن به خعاست وهری (اوهیرای) ماترعلی
 .وابسته بعدن جعاز قصاص تمام قات ن به پرداخرت فاضرل دیره بره ورات قرات ن از سرعی وهری
(اوهیای) ماتعل؛  .1حق وهی ماتعل در قصاص برخی از قات ن؛  .1پرداخت هریک از قرات ن سرهم
خعد از دیه ماتعل را به وهی (اوهیای) قاتل قصاص شده در صعرت عدم قصاص همة قات ن تعسط
وهی ماتعل (فاضل هن رانی

.)33 : 1

از ننجا که مطاهب چهارگانه باال در خ ل ناد و بررسری دالیرل معافاران نظریره مشرهعر مرعرد
ارزیابی فاهی قرار میگیردی ناگزیر به دالیل و مستندات این نظریه میپردازیم:
اول ،قرآن کريم :گروهی از فاها بر این باورند که با استناد به برخی از نیات قرننری مریترعان
نظریه مشهعر را اثبات کرد.
 «وَ هَ ُمْ فِیاهْاِصَاصِ حیاةٌ یا اوُهِی االَهْبابِ» (بارره .) 13 :خداوند قصاص را سبب زندگی بخشیمیداندی بدون این ه تعداد قصاصشعندگان و برابری ننها با تعرداد کشرتهشردگان ترأثیری در ایرن
سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

ح م داشته باشد .بر این اساسی اگر مشارکت در قتلی سربب اجررای قصراص نشرعدی قرانعن اههری
قصاص ناکارنمد خعاهد شدی چرا که این ح م دستاویزی میشعد برای اقدام بره قترل دیگرران بره
صعرت گروهی (ر.ک :شیخ عسی اهرف 111

 26- 21 :2؛ نجفری111

66 :1؛ فاضرل هنردی 1 6

:

.) 1

 «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلعُمرا فَاَردْ جَعَلْنَرا هِعَهِیرهِ سُرلْطَانا» (اسررا  .)11 :برر اسراس ایرن نیرهی خداونرد حرقتصمیمگیری درباره قاتل را به خانعاده ماتعل واگذار کرده است (سلطنت اوهیای دم) .ا ر ا ایرن
نیه دالهت دارد که وهی ماتعل سلطنت داردی چه قاتل یک نفر باشد یرا چنرد نفرر(ر.ک :ابرن ادریرس
1 1

111 :1؛ شیخ عسی اهف 111

.) 26 :2
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مقاله

 «فَمَنِ اعْتَدی عَلَی ُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْ ُمْ» (باره .) 31 :قرنن کریمی م ک انجامبه قتل یک نفر کنندی همگی ننها تجاوزگر (متعدی) به حساب مینیند .از این روی واجب است برا
ننها همان رفتاری شعد که ننها با ماتعل انجام دادهاند (ماابله به مثل) (ر.ک :علم اههدی .)212 : 1 2

حیات افراد .اما باید به این ن ته نیز تعجه داشت که نیه  13سعره باره تنها ناظر به اصل مشروعیت
قصاص بعدهی در ماام بیان کیفیت قصاص و تعدد یا عدم تعدد قاتل و ماتعل نیسرت ترا بترعان عردم
بیان را نشرانة ا ر ا نن دانسرت .همچنران کره معضرع نیره  11سرعره اسررا نیرز سرلطنت و حرق
تصمیمگیری خانعاده ماتعل (اوهیای دم) نسبت به قاتل است .تأکیرد برر جنبرة خصعصری مجرازات
قتلی دربرگیرندۀ قصاصی دیه و عفع است و هیچ نظری به سلطنت اوهیایدم در قصاص چنرد قاترل
در برابر یک ماتعل ندارد .به عبارت دیگری نیة کریمه تنها ناظر بره اصرل سرلطنت اسرت نره انرعا
سلطنتی تا بتعان برای این نیهی ا

قی در نظر گرفت (فاضل هن رانی  .) 1 : 1نیه  31سعره بارره

همی اشاره به برابری جنایت و مجازات نن دارد و از این جهت ا

ا داشتهی شامل معاردی که بره

ه اظ عرفیی مماثلت صادا نیستی نخعاهد شد؛ مگر بترعان برا اسرتناد بره دالیرل خراص (همچرعن
روایات)ی مماثلت تعبدیی یعنی مماثلت به ح م شار را اثبات کرد.
دوم ،روايات :برای اثبات مشروعیت قصاص چند نفر برای مشرارکت در کشرتن یرک نفرری بره
برخی از روایات نیز استناد شده است.
 روايت داود بن سرحان« :فی رجلین قت رج ی قال :ان شا اوهیرا اهماترعل ان یرؤدّوا ديلة ویاتلعهما جمیعا قتلعهما» (حر عراملی 113

 )1 : 3؛ اگر دو مرد یک مرد را ب شرندی اوهیرای ماترعل

اگر بخعاهندی میتعانند یک دیه بپردازند و هر دو را ب شند.
 روايت عبداهللبنمسکان« :فی رجلین قت رج ی قال :إن أراد أوهیا اهماترعل قتلهمرا أدّوا ديلةكاملة و قتلعهما و ت عن الدية بین أوهیا

اهماتعهین» (حر عراملی 113

 )1 : 3؛ اگر دو نفر یک نفرر

را ب شند و اوهیایدم بخعاهند هر دو نفر ننها را ب شندی یرک دیرة کامرل مریپردازنرد و هرر دو را
میکشند.
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 روايت فضیل بن يسار« :عشرة قتلوا رجالً ،قال  :إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً و غرموا تسلديات» (حر عاملی  )11 : 3 : 113؛ در صعرتی که ده نفر یک نفر را ب شندی اگر اوهیایدم بخعاهنرد
همة نن ده نفر را میکشند و نُه دیه پرداخت میکنند.
نقد و بررسی :این سه روایت از نظر سندیی معتبر بعدهی به صراحت بر جعاز قصاص چنرد قاترل
در برابر یک ماتعل دالهت دارند؛ اما ن تهای که در استدالل بره ایرن روایرات وجرعد داردی ام ران
استناد به ننها برای اثبات عدم هزوم وجعد مماثلت در تعداد قاتل و ماتعل است .ننگعنه که پرس از
این خعاهد نمدی چنین استدالهی به خا ر وجعد روایت معارضی قابل مناقشه است.
سوم ،اجماع :گروهی از فاهای پیشینی همچنین برخی از فاهای معاصر ادعا دارند که ح م بره
جعاز قصاص چند نفر در برابر یک نفری معرد اتفاا تمام فاهای امامیره اسرت (ر.ک :شریخ
111

 26 :2؛ ابررن ادریررس 1 1

اردبیلی 111

111 :1؛ نجفرری 111

66 :1؛ مرعشرری نجفرری 1 2

عسری اهرف

 11 :؛ مارردس

.)111 : 1

ناد و بررسی :از ننجا که ادعاکنندگان اجما ی برای اثبات این ادعای خعد بره نیرات قرننری و
احادیث نیز استناد کردهاندی این اجما مدرکی بعده و اجما مدرکیی ننگعنه که در منراب اصرعل
فاه نمدهی فاقد حجیت است (ر.ک :مظفر 111

.) 1 :

چهارم ،ساير داليل :افزون بر چهار دهیل گذشتهی در میان کتب فاهیی استداللهایی وجعد دارد
که فاها با استناد به ننهای قصاص چند نفر را در برابر یک نفر جایز میدانند.
 -صدا عنعان قاتل بر هریک از افرراد شررکت کننرده در قترل (ر.ک :نجفری 111

66 :1؛ علرم

اههدی .)212 : 1 2
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 -تعزی

نفس ماتعل بین جانیها (ر.ک :شهید ثانی 1 1

33 : 2؛ نجفی 111

.)66 :1

 ضرری بعدن ح م عدم جعاز قصاص تمام افراد بررای اوهیرایدم و رفر ایرن عردم جرعاز برهاستناد قاعدۀ الضرر (ر.ک :نجفی 111

.)66 :1

 جلررعگیری از جرررأت پیرردا کررردن افررراد در قتررل دیگررران (علررعی گرگررانیی در پاسررخ برره اسررتفتایشماره/ 331د معرخ.) 13 / / 1

 -روا

قتل دیگران با اقدامات دسته جمعری ( م رارم شریرازیی معسرعی اردبیلریی در پاسرخ بره اسرتفتای

شماره/ 331د معرخ.) 13 / / 1

 اهمیت جان انسان در نظر قانعنگذار اسمعرخ.) 13 / / 1

م (شیرازیی سید صادای در پاسخ به استفتای شرماره/ 331د

451
به اوهیای قصاصشعندگان و قصاص همة افراد (رک مادس اردبیلی 111

.)12 : 1

مقاله

 ام ان جم دالهی بین دالیل جعاز قصاص و دالیل عدم جعاز با وجعب پرداخت فاضل دیرهنقد و بررسی :از ننجا که این دالیلی جز جم دالهیی مستند به ادهة فاهری نیسرتندی قابرل اسرتناد
نبعدهی نمیتعان با ننها ح می فاهی را اثبات کرد .افزون بر این ه خعد این دالیل نیرز قابرل مناقشره
استدالل میتعان ح م به عدم جعاز قصاص چند نفر در برابر کشته شدن یک نفر کررد؛ همچنرینی
اگر رابطه مستایمی میان جعاز قصاص تمام قات ن با کاه

قتلهای گروهی باشدی باید در جعامر

غیر مسلمان که به چنین ح می باور ندارندی تعداد قتلهای گروهی بی

از تعداد اینگعنه قتلها در

جعام مسلمان باشد که به چنین ح می باور دارند و حال نن ه چنین نیست؛ افرزون برر ایرنی اگرر
قاعده الضرر در چنین فرضی جاری باشدی ح م به عدم جعاز قصاص هیچیک از قرات نی ضررری
خعاهد بعدی نه ح م به عدم جعاز قصاص همة ننها؛ سرانجامی تعزی نفس ماتعل در عمرل قرات نی
معجب ح م به جعاز قصاص هریک از ننهاستی اما ح م به جعاز قصاص همة ننهای نیازمند دهیل
دیگری است؛ همچنان که صدا عنعان قاترل برر تمرام افررادی معجرب جرعاز قصراص تمرامی ننهرا
نخعاهد بعد؛ زیرا ح م دائر مدار عمل مجرمانه است نه عنعان مجرمانه و به همرین دهیرل برا وجرعد
صدا عنعان قاتل در قتل خطاییی همچنین در شرکت در قتل که عمل هریک از افراد علت ناقصره
برای ت اق قتل استی با وجعد صدا عنعان قاتلی ح م به قصاص وجعد ندارد.
بر این اساسی تنها مطلبی که در ح م به جعاز قصاص تمام افراد قابرل تأمرل اسرتی جمر برین
روایات است (جم دالهی) که پس از این به هنگام بررسی نظریه عردم جرعازی دربراره نن گفتگرع
خعاهیم کرد.
 )2-2نظریۀ عدم جواز (غیر مشهور):
در برابر دیدگاه جعاز که مشهعر میان فاهای امامیه بعده و امام خمینری نیرز از جملره رفرداران نن
هستند در برابر دیدگاه جعازی برخی از فایهان شیعه با شرط دانستن مماثلتی بر ایرن باورنرد کره در
صعرت تعدد قاتل و وحدت ماتعلی ام ان اجرای ح م قصاص برای همة ننها نبعدهی تنها میتعان
به اوهیای ماتعل دیه پرداخت کرد (خعانسراری 112

به دالیلی استناد کردهاند:

 .) 3 :1رفداران این نظریرهی بررای اثبرات نن

مباني مشروعيت قصاص تمام افراد شركتكننده در قتل يك نفر :مطالعه تطبيقي فقه مذاهب اسالمي با رويكردي بر نظر امام خميني

هستند؛ چرا که اهمیت جان انسان در نظر قانعنگذار اس م هرچند امری مسلم اسرتی امرا برا همرین

( س)

411
پژوهشنامة متين

اول ،قرآن کريم :برای اثبات عدم جعاز قصاص تمام افرادی به این نیات استناد شده است:
 «وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ اهنَّفْسَ بِاهنَّفْسِ» (مائده)12 :؛ در تعرات بر ننان مارر کردیم کره جران درماابل جان باشد.
 « یا أَیُّهَا اهَّذِینَ نَمَنُعا کُتِبَ عَلَیْ ُمُ اهْاِصَاصُ فِی اهْاَتْلَى اهْ ُرُّ بِاهْ ُرِّ وَاهْعَبْدُ بِاهْعَبْدِ وَاهْأُنْثَى بِاهْرأُنْثَى»(باره ) 11 :؛ ای مؤمنان دربارۀ کشته شدگان برای شما قصاص مارّر شدی نزاد در برابر نزادی بنده در
برابر بنده و زن در برابر زن.
 « هَا تَاْتُلُعا اهنَّفْسَ اهَّتِی حَرَّمَ اهلَّهُ إِهَّا بِاهْ َقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُعمًا فَاَدْ جَعَلْنَا هِعَهِیهِ سُلْطَانا فَلَا یُسْرِفْ فِریاهْاَتْلِ» (اسرا  )11 :؛ کسی را که خداوند کشتن

را حرام کرده ن شید جز به حق و هر کس به سرتم

کشته شعد به وهیدم او سلطنت دادهایم؛ پس نباید در قتل زیادهروی کند.
ننگعنه که از ظاهر این نیات بر مینیدی در قصاص از نظر تعدادی برابری شرط بعدهی در ماابرل
کشتهشدن یک نفسی تنها یک نفس و در ماابل کشتهشدن یک انسان نزادی تنها یرک انسران نزاد
را میتعان قصاص کرد .ظهعر این نیات از چنان وضعحی برخعردار است که تخصریصپرذیر هرم
نیستند .به همین خا ری خداوند اسراف در قتل را حرام دانسته که ی ی از مصادیق ننی قصاص چند
نفر برای کشتن یک نفر است (ر.ک :خعانساری 112

.) 3 :1

نقد و بررسی :استدالل به این نیات برای اثبات هزوم مماثلت عددی بین قاتل و ماترعل ناکرافی
است؛ زیرا گرچه ظاهر جمله «اهنَّفسُ بِاهنَّفسِ» در نیه  12سعره مائدهی برابری تعرداد قاترل و ماترعل
در قصاص استی اما به نظر میرسد مراد از نفس در برابر نفسی جنس است نه عرددی یعنری جرنس
نفس در برابر جنس نفس قرار میگیرد .به عبارت دیگر با گرفتن جان یک فرد بایرد جران قاترل را
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گرفتی اما این که قاتل یک یا چند نفر باشد در این ح
111؛ مرعشی نجفی 1 2

م تأثیری ندارد (ر.ک :ابرن ادریرس 1 1

:1

 11 :؛ علم اههدی  212 : 1 2؛ ابن زهره  .)111 : 1 1به بیان دیگری ایرن نیرهی در

ماام بیان اصل مشروعیت مماثلت استی نه کیفیت مماثلرت؛ از ایرنروی دالهتری برر جرعاز قصراص
نفعس متعدد در برابر نفس واحد ندارد (ر.ک :فاضل هن رانی

.) 1 : 1

نیه  11باره (اهْ ُرُّ بِاهْ ُرِّ وَاهْعَبْدُ بِاهْعَبْدِ وَاهْأُنْثَى بِاهْأُنْثَى) هم ناظر به هزوم همانندی صفات قصاص
شعنده و ماتعل استی انسان نزاد در برابر انسان نزادی برده در برابر بردهی زن در برابر زن (ر.ک :علم
اههدی 212 : 1 2؛ ابن زهره 112 : 1 1؛ شهید ثانی 1 1

ح

م قصاص ندارد (ر.ک :ابن ادریس 1 1

.)112 : 1

)11 :ی هیچ نظری به تعداد قاترل و ماترعل در

414
1

 ) 21 : 1یا کشتن چند نفر در برابر یک نفرر

کشتن فردی غیر از شخص قاتل (ر.ک :با برایی

بدون پرداخت فاضل دیه است (ر.ک :فاضل ماداد 1 3

 .)161 :بر این اساسی این نیه تنها در صدد

مقاله

مراد از اسراف در قتل در نیه  11سعره اسرا ی کشتن کسی است که کشتن او جرایز نیسرت یرا

بیان هزوم رعایت مماثلت در اعتدا و سلطنت وهیدم در قصاص قاتل استی نه تعداد قاتل و ماتعل.
در چنین فرضیی قصاص بدون است

ااا نیست (ر.ک :فاضل هن رانی

31 : 1؛ فاضل هن رانی در پاسرخ بره

استفتای شماره/ 331د معرخ.) 13 / / 1

شایان یرادنوری اسرت کره چنرین اسرتنبا ی از مفهرعم اسرراف در قترل هنگرامی رواسرت کره
معصعم( ) نن را به م ماثلت در عدد معنا ن رده باشد و ننگعنه کره پرس از ایرن خعاهرد نمردی امرام
( )

صادا

در روایت ابعاهعباس باباا (کلینی 111

 ) 11- 12 :1برای اثبات هزوم مماثلت عددی برین

قاتل و ماتعل به هنگام قصاص به همین نیه استناد کردهی به واسطه ننی قصاص بی

از یک قاتل را

جایز نمیدانند .بنابراینی نیه  11سعره اسرا دهیلری برر اعتبرار مماثلرت عرددی برین ماترعل و قاترل
قصاص شعنده است.
دوم ،روايات :در مناب فاهی برای اثبات مماثلت قاتل و ماتعل در عددی به ایرن روایرات اسرتناد
شده است:
 روايت حلبی« :فی عشرة اشترکعا فی قتل رجلی قال :یخیّر أهل اهماتعل فأیّهم شاؤوا قتلرعای ویرج

أوهیاؤهُ على اهباقین بتسعة أعشار الدية» (حر عاملی 113

.)1 : 3

 روايت اول ابی اوعباس« :إِذَا اجْتَمَعَتِ اهْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَ َمَ اهْعَاهِی أَنْ یُاْتَرلَ أَیُّهُرمْشَا ُوا وَ هَیْسَ هَهُمْ أَنْ یَاْتُلُعا أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اهلَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَاُعلُ« :وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُعما فَاَدْ جَعَلنَا هِعَهِیهِ
سُلطانا فَ

یُسْرِفْ فِی اهْاَتْلِ» (کلینی 111

) 11- 12 :1؛ اگر گروهی یک نفر را کشرتندی اوهیرای دم

به ح م حاکم هرکدام را که خعاستندی قصاص میکنندی اما ننها حق قصاص بری

از یرک نفرر را

ندارندی زیرا خداوند فرمعد« :فَاَدْ جَعَلْنَا هِعَهِیهِ سُلْطَانا فَلَا یُسْرِفْ فِی اهْاَتْلِ».
شیخ عسی نیز به سند خعد از حسین بن سعیدی این روایت را با کمی تغییر چنین نال میکند:
إذا اجتم العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤا و للي
لهم ان يقتلوا أكثر من واحد إن اهلل عزوجل يقول :و ملن قتلل مولوملاً فقلد

( س)

جعلنا لوليه سلطاناً فال يسرف في القتل» وإذا قتل ثالثة واحداً خير الوالي أي

مباني مشروعيت قصاص تمام افراد شركتكننده در قتل يك نفر :مطالعه تطبيقي فقه مذاهب اسالمي با رويكردي بر نظر امام خميني

از این روی قصاص چند نفر برای قتل یک نفری اسراف در قتل به حساب نمینیدی چرا کره قصراص

411
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الثالثه شاء أن يقتل و يضمن اآلخر ان ثلثي الدية لورثة المقتول (شیخ عسری
131

.) 1 :1

اگر چند نفری فردی را ب شندی حاکم به اوهیای ماتعل اجازه میدهد که هریک از ننهرا را کره
بخعاهند ب شند؛ اما نمیتعانند بی

از یک نفر را ب شندی چرا که خداوند میفرماید« :کسی که بره

ستم کشته شعد به وهیدم او سلطنت دادهایم پس در قتل اسراف ن ندی همانا او یاریشعنده اسرت».
و اگر سه نفر یک نفر را ب شندی حاکم به اوهیای ماتعل اجازه میدهد که هریک از نن سره نفرر را
ب شند و نن دو نفر دیگری دو سعم دیه ماتعل را به خانعاده قاتل قصاص شده برمیگردانند.
 روايات دوم ابیاوعباس« :سأهته عن رجلین قت رج ؟ قرال :یخیرر وهیّره أن یاترل أیّهمرا شراویغرم اهباقی نصف اهدية  ...وهع قعل اهلل «ومن قتل مظلعما فاد جعلنا هعهیّره سرلطانا فر یسررف فری
اهاتل» (حر عاملی 113

)11 : 3؛ از امام درباره ح م دو نفر مردی که یک مرد را ب شندی پرسریدمی

فرمعد :وهی ماتعل میتعاند هریک را که بخعاهد ب شد و نصف دیه را بپردازد  ...این معنای سخن
خداوند است که فرمعد« :فَاَدْ جَعَلْنَا هِعَهِیهِ سُلْطَانا فَلَا یُسْرِفْ فِی اهْاَتْلِ».
 -روایت جعفریات« :الیاتل اثنان بعاحد» (ر.ک :نعری 111

) 1 : 1؛ دو نفر در برابر یک نفرر

کشته نمیشعند.
نقد و بررسی :روایت نخست ابی اهعباس را کلینی به این سند از امام صادا( ) نال کرده اسرت:
علی بن ابراهیم عن ابراهیم بن هاشم عن ابن أبی عمیری عن اهااسم بن عروةی عن أبی اهعباس وغیرهی
عن أبی عبداهلل (کلینری  11- 12 :1 111ش )3؛ همچنان که شیخ عسی نیز نن را به ایرن سرند نارل
میکند« :اه

سین بن سعید عن ابن أبی عمیر عن اهااسم بن عروة عن اهعباس و غیره عن أبی عبداهلل»
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(شیخ عسی  .) 1 :1 131در این سند سه ن ته قابل م حظه اسرت :عردم تعثیرق قاسرم برن عرروه؛
وجعد شخص نامعینی (غیره) در میان روات (ارسال) و نامشخص بعدن ابعاهعبراس .وجرعد ایرن سره
ن ته سبب شده است تا برخی از فاها این روایت را نامعتبر و استناد به نن برای هزوم اعتبار مماثلرت
عددی بین ماتعل و قاتل قصاص شده را ناکافی دانستند (ر.ک :خعیی بیتا  .) 6 :اما به نظر می رسد
هیچ یک از این دو ایراد بر روایت ابی اهعباس وارد نیست؛ زیرا قاسم بن عرروه هرچنرد در کلمرات
رجاهیعن متادم تعثیق نشرده اسرت (خرعیی 1 1

ممدو

دانسته (ابن داود حلی  21 : 13ش 1

) 6 : 2ی وهری ابرن داود بره پیرروی از کشری او را
) و در تعثیق وی همین بس کره ابرن ابری عمیرر از او

نال حدیث کرده است و نال ابن ابی عمیری بنا به نظر نعیسندگان مااههی از تعثیاات عامه به حساب

411
که وجعد راوی ناشناس (غیره) در سند این روایتی سبب ارسال نن نمیشعد؛ زیرا قاسم برن عرروه

مقاله

مینید (برای ا

بیشتری ر.ک :شبستری 1 1

23 :1؛ عرفانیان 11 : 1 1؛ روحانی  .)1 : 3 1همچنان

به دو ریق این حدیث را از امام صادا نال میکنردی ی ری از ریرق ابعاهعبراس و ی ری از ریرق
راوی ناشناس .بنابراینی روایت قاسم بن عروه از ابعاهعباسی مسرند اسرت .سررانجامی بره قرینره سرایر
به حساب مینید (ر.ک :مادس اردبیلی 111

.)12 : 1

روایت دوم ابی اهعباس را عیاشی در تفسیر خعد از ابع اهعباس نال کرده است (عیاشری بری ترا

:

 .) 3روایت جعفریات را هم م مد بن اشعث کعفی به این سند از پیامبر گرامی اس م نارل کررده
است « :اخبرنا عبد اهللی اخبرنا م مدی حدثنی معسى قال :حدثنا أبیی عن أبیهی عرن جرده جعفرر برن
م مدی عن أبیهی عن جدهی علی بن اه

سینی عن أبیهی عن علیی قال « :قرال رسرعل اهلل» (کرعفی بری ترا:

.) 1

صرف نظر از اش اهی که درباره اعتبار روایات دو کتاب تفسیر عیاشری و جعفريرات وجرعد داردی
همچنین احتمال این ه ح م به عدم جعاز قصاص دو نفر در روایت جعفریاتی ناظر به جایی اسرت
که ی ی از ننها از روی خطا اقدام به شرکت در قتل کرده (ر.ک :علم اههدی  )212 : 1 2یا ی ی از دو
نفر شرکت در قتل نداشته استی «ال یاتل اثنان بعاحد اال م

اهشرركة» (ر.ک :ماردس اردبیلری 111

: 1

 16؛ شهید ثرانی ) 32 : 2 1 1؛ مهم بررسی روایت اول ابعاهعباس است .این روایت به ه اظ سرندی
معتبر بعدهی قابل استدالل است؛ اما مشهعر فایهان شیعه از عمل به نن دسرت کشریدهانردی چررا کره
صدور این روایت را به جهت معافات م معن نن با نظر اهل سنتی صدور از روی تایه دانستهاند.
سید مرت ی مدعی است از نظر فاهای امامیه هرگاه چند نفر یک نفرر را ب شرندی وهری ماترعل
حررق دارد ی رری از سرره کررار را انتخرراب کنررد :همرره را قصرراص کنررد و فاضررل دیرره را برره خررانعاده
قصاص شدگان بپردازد؛ ی ی را قصاص کنرد و سرایر افرراد سرهم خرعد را از دیره بره خرانعاده فررد
قصاص شده بپردازند؛ از قات ن تنها دیه بگیرد .وی سپس به نرای فاهای اهرل سرنت در ایرن براره
اشاره میکند :عدم جعاز قصاص چند نفر برای کشتن یک نفر (معاذ بن جبلی ابن زبیرر و داود برن
علی)؛ تنها یک نفر قصاص میشعد (أبع حنیفه و أص اب

شافعی و دیگران) (علم اههدی .)211 : 1 2

شیخ عسی در دو کتاب استبصار و خالف خعد برای اثبات صدور از روی تایه این روایرتی بره
سه دیدگاه اهل سنت اشاره میکند :عدم جعاز قصاص همة افراد (ربيعة بن أبی عبد اهررحمنی داود

مباني مشروعيت قصاص تمام افراد شركتكننده در قتل يك نفر :مطالعه تطبيقي فقه مذاهب اسالمي با رويكردي بر نظر امام خميني

روایات و م حظه راوی و مروی عنهی مراد از ابعاهعباسی ابعاهعباس باباا است کره از روات معثرق
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و أص اب او)ی جعاز قصاص همة افراد بدون پرداخت فاضل دیه و جعاز قصاص تنها ی ی از افراد
و گرفتن دیه از سایر افراد به اندازه سهمشان پس از کسر سهم فرد قصاص شده از دیه (عبرداهلل برن
اهزبیری معاذی ابن سیرین و اهزهری) (رک :شیخ عسی131

 1 :1؛ اهف 111

.) 26 :2

چنین استدالهی از دو جهت قابل تأمل است .از یک سعی ننگعنه که گذشت و پس از این نیرز
به تفصیل خعاهد نمدی م ل اخت ف میان مشهعر فاهای امامیه و اهل سنتی هزوم پرداخت و عردم
هزوم پرداخت فاضل دیه است (غیر أنهم هم یذهبعا إهى ما ذهبت اإلمامية إهیه من ت مل دية من زاد
على اهعاحد و دفعها إهى أوهیا اهماتعهینی و هذا معض االنفراد) (علم اههدی )211-211 : 1 2ی نه جعاز
و عدم جعاز قصاص چند قاتل؛ چرا که حداقل گروهی از فاهای اهل سنت نیرز برر جرعاز قصراص
چند قاتل تأکید دارند (منتظری 113

 .)212-216 :بر این اساسی ح م به جعاز قصاص چند قاتل را

نمی تعان به واسطه مخاهفت با عامه مادم دانستی زیرا این ح م مخاهف با عامه نیست.
از سعی دیگری ننگعنه که در مناب اصعل فاه نمده استی مخاهفت با عامره هنگرامی مریتعانرد
مرجح یک خبر قرار گیرد که احتمال تایه وجعد داشته باشد؛ چعن که مخاهفرت برا عامره نراظر بره
جهت صدور روایت بعدهی کاشف از عدم صدور خبر معافق با عامه برای بیان ح رم واقعری اسرت
(مش ینی  ) 13 : 1 1و در فرض ب ثی وجعد نرای مختلف نزد اهرل سرنت و وجرعد نظرر همسرع برا
شیعه در جعاز قصاص همه قات نی خعد به خعدی احتمال تایه را حداقل نسبت به جعاز یا عدم جعاز
قتل جماعت در برابر واحدی از بین می برد.
به همین جهت است که شهید ثانی پس از نال ادعای شیخ عسی در حمل روایرت ابعاهعبراس
بر تایهی این احتمال را بعید شمرده است (وحملها اهشیخ على التقيةی أو على أنره ال یاترل إال بعرد أن
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یرد ما یف ل عن دية صاحبه .وک هما بعید) (شهید ثرانی  .) 1 : 2 1 1بنابراینی با رد احتمال تایره
در روایت ابعاهعباسی با سه دسته از روایات در مسأهه قتل یک نفر تعسط چند نفری روبرو هستیم:
اول :جعاز قصاص همة قات ن و هزوم رد فاضل دیه (روایت داود بن سرحانی روایت عبداهلل بن
مس ان و روایت ف

یل بن یسار) (حرعاملی 113

دوم :جعاز قصاص ی ی از قات
113

. )1 -11 : 3

ن و عدم جعاز قصاص همة ننها (روایت ابعاهعباس) (حرر عراملی

.)11 : 3

سعم :جعاز قصاص ی ی از قات

ن (روایت حلبی) (حر عاملی 113

. )1 : 3

415
جعاز قصاص همة قات ن ساکت استی می تعان با م حظه منطعا نن با منطرعا روایرت ابعاهعبراس

مقاله

از ننجا که روایت حلبی تنها اثبات کننده جعاز قصاص ی ری از قرات ن اسرتی امرا نسربت بره
که شامل جعاز قصاص ی ی و عدم جعاز قصاص همة قرات ن اسرتی از براب حمرل عرام یرا مطلرق
(روایت حلبی) بر خاص یا ماید (روایت ابعاهعباس)ی مدعی شرد کره تنهرا قصراص ی ری از قرات ن
اما در این ه نسبت میان روایت ابعاهعباس (عدم جعاز قصاص همة قات ن چه وهی ماتعل فاضرل
دیه را بپردازد یا نپردازد) و سه روایت داود بن سرحانی عبداهلل بن مس ان و ف یل بن یسرار (جرعاز
قصاص همة قات ن اگر وهی ماتعل فاضل دیه را بپردازد) چیستی دو احتمال قابل تصعر است:
احتمال نخست :با تعجه به این ه روایت ابعاهعباس نسبت به پرداخت و عدم پرداخت فاضل دیه
مطلق استی اما سایر روایاتی قصاص همة قات ن را مشروط به پرداخت فاضل دیه جایز مریداننردی
به واسطه حمل مطلق بر مایدی ننگعنه کره مشرهعر فاهرای امامیره برر نن هسرتندی از ا ر ا روایرت
ابعاهعباس دست کشیدهی قصاص همة قات ن را تنها در جایی جایز نمیدانیم که فاضل دیه پرداخت
نشعد (ر.ک :خعیی بی تا

.) 6 :

شیخ عسی این مطلب را چنین تعضیح میدهد:
فال ينافي ما قدمناه من االخبار من ان الولياء المقتول قتل االثنلين وملا زاد
عليهما بواحد النه انما يكون لهم ذلك اذا ادوا دية الباقي ،وهلذا الببلر انملا
يتناول من اراد قتل جماعة بواحد من غير ان يؤدي دية البلاقين وللي
ذلك ،و لي

لهلم

في ظاهر الببر انه اذا بذل دية الباقين لم يجز له أن يقتلهم بله،

و اذا لم يكن ذلك في ظاهره وكانت االخبار المتقدمة مبينة لذلك فينبغي ان
نحمل هذا الببر المجمل على تلك االخبار المفصللة (شلي ووسلي ب 1201
ج.)419 :10

احتمال دوم :هرچند ظاهر این روایات اقت ا میکند تا نسبت بین ننها را عمرعم مطلرق دانسرتهی
مطلق را حمل بر ماید کنیمی وهی به نظر میرسد چنین جمعی درست نباشد؛ زیرا سه روایت ف ریل
بن یساری داود بن سرحان و عبداهلل بن مس ان دارای یک منطعا ایجابی (کشتن همه قرات ن جرایز
است اگر فاضل دیه را بپردازد) و یک مفهعم سلبی (عدم جعاز کشتن همة قات ن بردون پرداخرت
فاضل دیه) است؛ اما روایرت ابعاهعبراس دارای دو منطرعا اسرتی ی ری ایجرابی و دیگرری سرلبی؛
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جایز است.
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منطعا ایجابی« :جایز است کشرتن هریرک از قرات ن»ی منطرعا سرلبی« :جرایز نیسرت کشرتن تمرام
قات ن» .روشن است که منطعا اول روایت ابعاهعباس (جایز است کشتن هریک از قرات ن) نسربت
به پرداخت یا عدم پرداخت فاضل دیه هیچ ا

قی ندارد؛ زیرا در صعرتی که وهی ماتعل ی ری از

قات ن را قصاص کندی فاضل دیهای وجعد نداردی بل ه وظیفة قات ن قصاص نشده اسرت کره سرهم
خعد از دیه را به خانعاده قاتل قصاص شدهی بدهند (فی عشرة اشترکعا فی قتل رجلی قال :یخیر أهل
اهماتعل فأیهم شاؤوا قتلعای و یرج أوهیاؤه على اهبراقین بتسعة أعشار الديلة)؛ امرا اگرر وهری ماترعل
بخعاهد تمام قات ن را قصاص کندی معظف است فاضل دیه را به خانعاده تمام قات ن قصاص شرده
پرداخت کند .در این صعرت می تعان مدعی شد منطعا دوم روایت ابعاهعباسی یعنی جملره سرلبی
«وهیس ههم أن یاتلعا أکثر من واحد» ا

ا داشته بره دو گرزاره خبرری سرلبی قابرل ت لیرل اسرت:

«کشتن همه قات ن بدون پرداخت فاضل دیهی جایز نیست» و «کشتن همة قات ن با پرداخرت فاضرل
دیهی جایز نیست».

روایات سه گانه

منطوق ()1

جواز قصاص همه با پرداخت فاضل دیه ()1

مفهوم ()2

عدم جواز قصاص همه بدون پرداخت فاضل دیه ()2
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منطوق اول ()3
روایت ابوالعباس
منطوق دوم

جواز قصاص یکی به انتخاب ولی

عدمجواز
قصاص همه

عدم جواز قصاص همه
بدون پرداخت فاضل دیه
()2

عدم جواز قصاص همه با

پرداخت فاضل دیه ()4

411
دیه» است ( ) وجه افتراا سه روایت ابن سرحان و ابن مسر ان و ابرن یسراری «جرعاز قصراص همره

مقاله

بر این اساسی وجه اشتراک همة روایات« :عدم جعاز قصاص همة قات ن بدون پرداخت فاضل
قات ن با پرداخت فاضل دیه» است ( ) و وجه افتراا روایت ابعاهعباسی «عردم جرعاز قصراص همره
قات ن با پرداخت فاضل دیه است» (.)1
قات ن بدون پرداخت فاضل دیه» ( ) که نتیجهای در ب ث معرد نظر نداردی مهم ح م به جرعاز یرا
عدم جعاز قصاص همة قات ن با پرداخت فاضل دیه است .ح م به جعاز قصاص همه برا پرداخرت
فاضل دیه مستفاد از منطعا نن سه روایرت اسرت ( ) ی امرا ح رم بره عردم جرعاز قصراص همره برا
پرداخت فاضل دیه مستفاد از ا
با خرو ی ی از رفین ا

ا منطعا روایت ابعاهعباس است (.)1
ا روایت ابعاهعباسی یعنی «عدم جعاز قصاص همرة قرات ن بردون

پرداخت فاضل دیه» از م ل ب ثی به واسطه دالهت مفهعم روایات سه گانه برننی دیگرر نعبرت بره
جم دالهی و حمل مطلق بر ماید نمیرسد .از ایرن روی میران منطرعا روایرات سره گانره و ی ری از
رفین ا

ا روایت ابعاهعباس تعارض است؛ با این تفاوت که دالهت ی ی بر جعاز قصراص همرة

قات ن با پرداخت فاضل دیهی دالهت به منطعا و هفظی ناشی از وض است و دالهت ی ری برر عردم
جعاز قصاص همة قات ن با پرداخت فاضل دیهی به ا

ا و عالی ناشی از جریان مادمات ح مرت

است.
در این صعرتی اگر دالهت وضعی هغعی را مادم بر دالهت غیر وضعی عالی بدانیمی بره همران
نتیجه مشهعر میان فاهای امامیه خعاهیم رسید که قصاص همة قات ن با پرداخرت فاضرل دیره جرایز
است؛ اما اگر به چنین تادمی باور نداشتهی م ک را تنها فهرم عرفری بردانیمی برین منطرعا روایرات
سهگانه و ی ی از رفین ا

ا روایت ابعاهعباسی یعنی جعاز قصاص همة قات ن با پرداخت فاضل

دیه و عدم جعاز قصاص همة قات ن حتی با پرداخت فاضل دیهی تعارض بعدهی پس از تساقطی بایرد
سراغ اصعل و قعاعد عام فاهی رفت .بدون تردیدی به هنگام شک در جرعاز قصراص بری

از یرک

نفری به واسطه اهمیت دما و نفعس در نظر قانعنگذار اس م (شار ) و هزوم احتیاط در این مرعاردی
میبایست ح م به عدم جعاز کرد.
شاید با م حظه همین جهت باشد کره شرهید ثرانیی حمرل روایرت ابعاهعبراس را برر تایره بعیرد
میداندی چرا که برخی از فاهای عامه با جعاز قصاص همرة قرات ن معافرق هسرتند؛ حمرل نن را بره

مباني مشروعيت قصاص تمام افراد شركتكننده در قتل يك نفر :مطالعه تطبيقي فقه مذاهب اسالمي با رويكردي بر نظر امام خميني

صرف نظر از دو ح م «جعاز قصاص ی ی به انتخراب وهری» ( )1و «عردم جرعاز قصراص همره

( س)
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فرض عدم پرداخت فاضل دیه نیز بعید میداندی چرا که نعبت بره حمرل مطلرق برر مایرد نمریرسرد
(وحملها اهشیخ على التقيةی أو على أنه ال یاتل إال بعد أن یرد ما یف ل عرن ديلة صراحبه .وک همرا
بعید) (شهید ثانی 1 1

.) 1 : 2

به هر حالی چه قصاص بی

از یک قاتل را جایز بدانیم و روایت اباهعباس را حمل برر تایره یرا

عدم پرداخت فاضل دیه ب نیم یا ننگعنه که گذشتی چنین حملری را نپرذیریمی ادعرای حمرل ایرن
روایت بر است

باب (ر.ک :نجفی 111

66 :1؛ مجلسی 116

)161 : 6ی معجه به نظر نمی رسرد و بره

همین جهتی منتظری که با اصل مدعا معافرق اسرتی بره جرای اسرت بابی سرخن از حمرل روایرت
ابعاهعباس بر کراهت (تنزه) به میان نورده استی یعنی کراهت قصاص همة قات

ن (منتظری 113

:

.)212

سعمی تناظر قصاص با دیه :برخی از فایهان با برابر دانستن قصراص برا دیرهی برر ایرن باورنرد کره
همانگعنه که در قتل خطایی یک نفر تعسط چند نفری پرداخت دیرة کامرل برر تمرام افرراد واجرب
نیستی قصاص چند نفر برای کشتن یک نفر هم جایز نخعاهد بعد (ر.ک :علم اههدی .)212 : 1 2

ناد و بررسی :اگرچه در مجازات قتلی دیه جایگزین قصاص میشعدی اما قیاس قصاص برا دیره
برای اثبات عدم جعاز قصاص چند نفر برای کشتن یک نفری با ل بعدهی فاقد حجّیّت استی شراهد
بر این ادعای قابل تبعّض بعدن دیه و غیر قابل تبعض بعدن قصاص است (ر.ک :علم اههدی . )211 : 1 2

چهارمی عدم برابری جان و مال :پرداخت فاضل دیه به اوهیای قات ن و قصاص کردن همة ننهرا
از نن جهت قابل پذیرش نیست که نمیتعان جان انسانها را با مال معاوضه کرد .از این روی اوهیای
ماتعل تنها حق قصاص ی ی از قات

ن را دارند (ر.ک :خعانساری 112

.) 3 :1

سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

نقد و بررسی :تردیدی نیست که جان یک انسان را نمیترعان برا مرال سرنجید و در برابرر دادن
بخشی از دیه به خانعاده قات نی ح م به کشتن همة ننها کرد .اما این ح م تنها در صعرتی ص یح
است که دهیل خاصی بر جعاز نن وجعد نداشته باشد .رفداران نظریه جعاز قصاص همه قات ن برا
استناد به سه روایت :ف یل بن یساری عبداهلل بن مس ان و داود بن سرحان مدعی هسرتند کره چنرین
دهیلی وجعد دارد.
نتیجه :صرف نظر از اجمرا و برخری مؤیردات عالری کره دالهرت هریرک قابرل خدشره اسرتی
مهمترین دهیل برای اثبات جعاز قصاص چند نفر در برابر قتل یک نفری برخی از روایات و مخاهفت
این ح م با عامه است .رفداران نظریة جعازی با حمل روایات دال بر عدم جعازی همچرعن روایرت

411
نمیرسد؛ زیرا بیشتر فاهای اهل سنت نیز قائل به جعاز قتل همه قات ن شده؛ از این روی جایی بررای
ر

احتمرال تایره در روایرات دال برر عردم جرعاز براقی نمریمانرد (ر.ک :مجلسری 116

مقاله

ابعاهعباسی بر تایهی قائل به ترجیح روایات دال بر جعاز شدهاند؛ امرا چنرین ادعرایی درسرت بره نظرر
)161 : 6؛

همچنان که جم بین روایات هم دالهت بر عدم جعاز دارد.

 )3-1نظریه جواز:
گروهی از فاهای اهل سنت با استناد به دالیلی بر این باورند که قصاص چند نفر در برابر قتل یک
نفری امری مشرو است:
اوف) قرآن کريم :تا ننجا که بررسیها نشان میدهد فاهای اهل سنت برای اثبات نظریره جرعاز
به ا

ا نیات« :وَهَ ُمْ فِی اهْاِصَاصِ حیاةٌ یا اوُهی اهْاَهبَابِ» (باره) 13 :؛ «وَ مَنْ قُتِلَ مَظلعُما فَاَردْ جَعَلْنرا

هِعَهیهِ سُلْطانا وَ فَ یُسرِفْ فِی اهْاَتْلِ» (اسرا )11 :؛ «کُتِبَ عَلَیْ ُمُ اهْاِصَاصُ فِی اهْاَتْلَى اهْ ُررُّ بِراهْ

ُرِّ» (بارره:

) 11؛ «مِنْ أجْلِ ذَهِکَ کَتَبْنَا عَلى بَنی إسْرائیِلَ أنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَیْرِ نَفْسٍ أوْ فَسادٍ فِی اهْرأَرْضِ فَ َأنَّمَرا
قَتَلَ اهنَّاسَ جَمیعا وَ مَنْ أحْیاها فَ َأنَّمَا أحْیَا اهنَّاسَ جَمیعا» (مائده )1 :استناد کردهاند؛ زیرا حفظ حیات
به وسیلة قصاص قاتلی ا

ا داشتهی شامل معاردی که قاتل چند نفر بعدهی ماتعل بی

نیست نیز میشعد (ر.ک :ماوردی 1 1

از یک نفرر

 3 :؛ کاشانی بی تا  11 :1؛ ابن نجیم بیتا  .)121 :1همچنران

که سلطنت اوهیای ماتعل بر قصاص قاتلی شامل معاردی کره قرات ن متعردد هرم هسرتندی مریشرعد
(ر.ک :شرافعی

1

 )121 :و در مشروعیت قصاص در نیین اس م و ام ان قصاص انسران نزاد در

برابر کشتن انسان نزاد دیگری تفاوتی میان تعداد قات

ن نیست (رک :فعزان 1 1

.)116 :

ناد و بررسی :چنین نگرشی با مخاهفت گروهی از فایهان سنی روبرو شده است؛ زیررا از نظرر
ننهای با تعجه به ظاهر نیات قرننیی تنها یک نفس در برابر یک نفسی قصاص مریشرعد؛ بره همرین
جهتی باید از سایر افراد (قات

ن) دیه گرفت (ترکی بیتا  1 :2؛ ماوردی 1 1

) 1 :؛ «فر یسررف

فیاهاتل» نیز ارشاد وهی ماتعل است به این ه هنگام مطاهبه کرردن حار ی عرداهت را رعایرت کنرد
(ر.ک :نطاوی بیتا .) 111 :1

ب) روايت ابو شريح کعبی« :ثُمَّ أَنْتُمْ یَا خُزَاعَةُ قَدْ قَتَلْتُمْ هَذَا اهْاَتِیلَ مِنْ هُذَیْلٍی وَأَنَرا وَاهلَّرهِ عَاقِلُرهُی
فَمَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِیلا فَأَهْلُهُ بَیْنَ خِیرَتَیْنِ :إِنْ أَحَبُّعا قَتَلُعای وَإِنْ أَحَبُّعا أَخَرذُوا اهْعَاْرل» (بیهاری 111

) 2 :1

مباني مشروعيت قصاص تمام افراد شركتكننده در قتل يك نفر :مطالعه تطبيقي فقه مذاهب اسالمي با رويكردي بر نظر امام خميني

 )3مشارکت در جنایت و قصاص تمام جانیان در فقه اهل سنت

( س)

411
پژوهشنامة متين

ای خزاعهی شما این فرد از قبیله هذیل را کشتید؛ به خدا سعگند من عاقله او هستمی اگر بعد از اینی
قتلی اتفاا افتدی اهل ماتعل مخیرند که همه را ب شند یا دیه بگیرند.
ج) اجماع صحابه :برخی از ص ابه همچعن :ح رت علی( )ی عمری ابن عباسی مغیره و برخی از
تابعین نظیر :سعید بن مسیبی حسن بصریی عطا و گروهی از فاها چعن :ماهرکی ثرعریی اوزاعریی
ابعحنیفهی احمد و اس اای قصاص تمام قات ن شرکت کننده در قتل یرک نفرر را جرایز دانسرتهانرد
(ر.ک :ماوردی 1 1

21 :؛ ابن قدامه بیتا  61 :1؛ شاشی 1 1

.)126 :1

( )

د) عمل صحابه :از امیراهمؤمنین نال شده است که ایشان در برابر قتل یک نفر تعسط دو نفری
هر دو را به قتل رساند (شرافعی

1

 .) 121 :همچنین عمرر برن خطراب در قترل یرک نفرر تعسرط

گروهی از اهاهی صنعای ح م به قصاص همة ننها کرد و گفت« :به خدا سعگندی اگر همة اهل صنعا
در قتل او شرکت کرده بعدند همه را میکشتم» (ر.ک :زحیلی 113

.)221 :1

هر) صدق عنوان قاتل :چعن بر تمام افراد شرکتکننده در قتل یرک نفرری عنرعان قاترل صرادا
است و قصاص نیز بر عنعان قاتل بار میشعدی همه افراد را میتعان قصاص کرد (ابرن نجریم بریترا :1
.)121

و) سد ذرايع :بر اساس سد ذرای

ی هرچه منجر به حرام شعد (مادمة حرام)ی حررام اسرت (جردی

 .)23 :بر این اساسی چعن گروهی به ستم شخص بیگناهی را کشرتهانردی برا قصراص کرردن

بیتا

تمام ننها میتعان از ت

رار قتلهای دیگر که ننها نیز حرام هستندی جلعگیری کرد (رک :زحیلی 113

.) 221 :1

ز) ساير داليل :افرزون برر ننچره گذشرتی قصراص تمرام افرراد شررکتکننرده در قترلی سربب
سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

فرونشاندن خشم خانعاده ماتعل (تشفی) که فلسفة تشری قصراص اسرتی شردهی باعرث جلرعگیری
(زجر) افراد از مشارکت در قتل دیگران میشعد (ابن قدامه بیتا  61 :1؛ شافعی

1

.)121 :

همچنین با قصاص تمام افرادی همسانی بین عمل قات ن و عمل خانعاده ماتعل (مماثلت در فعل
و نه در تعداد) اتفاا میافتد (کاشانی بیتا  .) 11 : 1نظیر این مطلب را در عمرل مجرمانره قرذف نیرز
میتعان مشاهده کرد؛ زیرا در قذف جماعت در برابر واحدی زیادت در وصف (مسلم و کافر بعدنی
حر و عبد بعدن) مان قذف استی اما زیادت در عدد مان

از قذف همه نمیشعد (ماوردی 1 1

:

.) 3

ناد و بررسی :قرنن کریم روش اعراب جاهلیت در قصاص قتل کره کشرتن صرد نفرر در برابرر
کشته شدن یک نفر را نشانه قدرتمندی خعد دانسته و به نن فخر میفروختندی مردود اع م کرردهی

414
 .)31 :روشن است که نمی تعان عمل اص اب را بر فرض وقع ی برر دالهرت صرریح نیرات

111

مقاله

با بیان «اهنفس باهنفس» مردم را به رعایت عداهت فرمران داده اسرت (قر بری 112

 2 :؛ نل سرعدی

قرننی مبنی بر مماثلتی ترجیح داد (ابن نجیم بیتا  121 :1؛ سرخسی  .) 1 : 6 1سررانجامی این ره
بتعان چند نفر را چعن سبب قتل (ازهاا رو ) شده اندی یرک نفرر فررض کررد و قصراص ایرن فررد
.)121

 )3-2نظریه عدم جواز:
نن دسته از فاهای اهل سنت که قصاص چند نفر در برابر قتل یک نفر را جایز نمیدانندی به این
دالیل استناد کردهاند:
اوف) قرآن کريم :برخی از فاهای اهلسنت با استناد به دو نیره «وَکَتَبْنَرا عَلَریْهِمْ فِیهَرا أَنَّ اهرنَّفْسَ
بِاهنَّفْسِ» (مائده )12 :و «َمَنْ قُتِلَ مَظْلُعمًا فَاَدْ جَعَلْنَا هِعَهِیهِ سُلْطَانا فَلَا یُسْرِفْ فِی اهْاَتْرلِ إِنَّرهُ کَرانَ مَنْصُرعرًا»
(اسرا )11 :ی بر این باورند که از یک سعی در برابر یک نفسی تنهرا حرق قصراص یرک نفرس وجرعد
داردی چه قاتل متعدد باشد چه ی ی؛ از سعی دیگری قتل چند نفر در برابر یک نفری مصداا اسراف
در قتل است که خداوند اوهیایدم را از نن بازداشته است (ر.ک :اندهسی 1 1
111 :1؛ زمخشری 111

661 :؛ نعوی 112

6 1 :؛ ماوردی 1 1

11 :1؛ نطاوی بیترا:

.) 1:

ب) روايت ضحاک« :أَنَّ اهنَّبِیَّ  -صَلَّى اهلَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -قَالَ :هَا یُاْتَلُ اثْنَانِ بِعَاحِردٍ» (ر.ک :شرنایطی

 .)111 :این روایت به صراحت بر عدم جعاز قصاص چند نفر در برابر قتل یک نفرر دالهرت

1 2

داردی همانگعنه که به هنگام ت

اق وصف زایدی نمیتعان قصراص کررد (مراوردی 1 1

2 :ی

.) 1 : 2

ج) قول صحابه وتابعین :معاذ بن جبلی ابن زبیری ابن سیرین و زهری بر این باورند که چند بردل
برای یک مبدّل استیفا نمیشعد (ر.ک :ابن قدامه بیتا 61 :1؛ شاشی 1 1

.)126 :1

د) تناظر با حکم ديه :همانگعنه که در قتل یک نفر تعسط چند نفری اوهیای دم حق گرفتن بی
از یک دیه را ندارندی در قصاص نیز چنین است (ماوردی 1 1

2 :؛ نعوی 112

.) 23:3

ز) قیاس :در قصاص مساواتی شرط است تا بر متجاوز (متعدی)ی ستم بیشتر روا نشعد و ناصانی
هم در حق فرد معرد تجاوز قرار گرفته (متعدی علیه) به وجعد نیاید .عال به وضع درمییابد کره
دَه نفر برابر با یک نفر نیستی همان چیزی که قرنن هم نن را تأیید میکنرد (اهرنَّفْسَ بِراهنَّفْسِ) (ابرن

( س)

قدامه بیتا .)61 :1

مباني مشروعيت قصاص تمام افراد شركتكننده در قتل يك نفر :مطالعه تطبيقي فقه مذاهب اسالمي با رويكردي بر نظر امام خميني

اعتباری را در برابر یک فرد حایای(ماتعل) جایز دانستی درست به نظر نمیرسد (ابن نجیم بیتا :1

411
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نقد و بررسی :مستندات رفداران نظریة عدم جعاز از سعی برخی از فاهرای اهرل سرنت چنرین
ناد شده است :به واسطه قعل خلیفه دومی از قیاس باید دست کشید (سرخسی 1

) 1 : 6ی افزون

بر این ه عمل به قعل خلیفه دومی مستلزم عدم عمل به قرنن نیسرت (ابرن نجریم بریترا )121 :1؛ قیراس
قصاص با دیه درست نیستی زیرا دیه بر خ ف قصاص قابل تبعّض است (ابن قدامه بیتا )61 :1؛ از
نظر قرنن گاه دم واحد در برابر دم جم قرار میگیردی چرا که قرنن میفرماید« :مَنْ قَتَلَ نَفْسَا بِغَیررِ
نَفْسٍ أوْ فَسادٍ فِی اهْاَرْضِ فَ

َأنَّما قَتَلَ اهنَّاسَ جَمیعا» (ماوردی 1 1

.) 3 :

نتیجه :اگرچه میان فایهان اهل سنّت در جعاز مجازات جم در برابر قتل یک نفری اخت ف نظر
وجعد داردی اما امامان چهارگانه به اتفاای قائل به جرعاز قصراص جمر
زحیلی 113

213 :1؛ نعوی 112

در برابرر فررد هسرتند (ر.ک:

.) 23 :3

 )4قصاص تمام قاتالن و نظام کیفري اسالم
بدون تردیدی برپایی عداهت از جمله اهداف قعانین جزایی اس م است .از این روی ی ری از راههرای
کشف درستی استنباط فایه از مناب دینیی انطباا نن استنباط با عداهت و نظام حاعقی اس م اسرت.
از این روی ی ی از پرس های مهم در ب ث جعاز قصاص چند قاتل در برابر قتل یرک نفرری میرزان
انطباا نن با عداهت است.
صرف نظر از این ه بنا به تعضیحهای گذشتهی جم میان روایات اقت ای قصاص تنها یک نفرر
را دارد و قصاص بی

از یک نفر از مصادیق اسراف در قتل است کره خداونرد مرا را از انجرام نن

بازداشته است؛ در قرنن کریم نیاتی وجعد دارد که از یک سع به عر مستایم یا غیر مستایمی ناظر
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به قصاص بعدهی از سعی دیگری ننگعنه که مفسران احتمال دادهاندی جنبه عادالنه بعدن نن نیز معرد
تعجه قرار گرفته است.
شیخ عسی با برابر دانستن م معن دو نیه« :اهنَّفْسَ بِاهنَّفْسِ وَ اهْعَیْنَ بِاهْعَیْنِ» (مائرده )12 :و «جَرزا ُ
سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها» (شعرا )11 :مدعی است باید رفتار مجنیعلیه یا وهی او به هنگام قصاص برابر با رفتار
جانی باشرد (شریخ عسری بریترا  63 :3ی )166 :2؛ زیررا گرچره ی ری از راه ارهرای کنتررل جررمی
مجازات مجرمان است؛ اما قرنن در نیه  11سعره شعرا در صدد جلرعگیری از احتمرال زیرادهروی
در مجازاتی تعسط زیاندیده یا بستگان اوستی از این روی خداوند با این نیه در صدد من از تبدیل

411
کرداری است مانند نن بیکم و کاست (ر.ک :شاه عبداهعظیمی 161

هزوم تعجه به عداهت در قصاص را از بخ

.)111 :

مقاله

شدن مجازات به انتاامجعیی بعده (م ارم شیرازی  )1 : 1 111بیان میدارد که پاداش کرردار بردی
دیگر از نیه  11سعره شعرا نیرز مریترعان اسرتفاده

کردی زیرا خداوندی بنا بر یک احتمالی اقدام به قصاص نراحق (غیرهمسران) را سرتم دانسرتهی اعر م
ال یُ ِبُّ اهظّاهِمینَ» (شعرا .)11 :روشن است که اگرر عردم رعایرت دقیرق قصراص ع رعی سرتم تلاری
میشعد (م ارم شریرازی 111

 )166 : 1و تساوی بین گناه و مجرازات ننی عردل (حرائری تهرانری 111

)1 : 1ی نابرابری در تعداد قصاصشعندگان نیز سرتم خعاهرد برعد (صرادقی تهرانری 162
عدل در انتصار بر قاتلی مفهعمی جز پایبندی به اصل مساوات ندارد (شعکانی 1 1

 )111 :1و

.) 6 1 :1

چنین روی ردی در نیه «فمَنِ اعْتَدی عَلَیْ ُمْ فَاعْتَدوُا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْ ُمْ» (بارره ) 31 :نیرز
وجعد داردی زیرا گرچه سریاا نیرهی وجرعب جهراد پرس از هجررت ( برری1 1
رعایت عداهت حتی در معرد مشرکان است (ابن کثیرر 1 3

دالهت دارد که پاسخ به تجاوزی از جمله قصاصی نمیتعاند بی
16

 )21 :و امرر بره

)131 :؛ اما بره وضرع برر ایرن مطلرب
از خرعد نن تجراوز باشرد ( اهارانی

 11 :ی.) 11

همچنان که نیه «وَ إنْ عاقَبْتُمْ فَعَاقِبُعا بِمِثْلِ مَاعُعقِبْتُم» (ن رل ) 6 :نیز گعیای همین مطلرب اسرتی
زیرا خدا وند به پیامبر گرامی اس م و مسلمانان پرس از جنرا احرد تعصریه مریکنرد کره در کیفرر
(عاعبت) مجرمانی همسانی نن با عمل مجرمانه مشرکان را مد نظر داشته باشند (ابعاهفترع رازی 111
:

؛ با بایی

1

 .)211 :شاهد بر این ادعای استفاده از واژه «عاعبت» هم برای بیان جرم و

هم مجازات نن است ( برسی 111
(فخر رازی 1 1

)1 1 :ی اهبته مجازات در جایی که ذیحرق مایرل بره نن باشرد

 .) 13 : 1بر این اساسی شرط عاعبتی مماثلة با جنایت اسرت (مغنیره 1 1

مماثلت بیانگر عدل در قصاص نیز هست (مغنیه بیتا

161 :؛ ف لاهلل 1 3

)11 :؛

11 : 1؛ فی ی دکنری 1 1

.) 31:1

این نگاه به جرم و مجازات را از نیه «مَنْ عَمِلَ سَيِّئَهٌ فَلَا یُجْزی اِهّا مِثْلَها» (غرافر )11 :نیرز مریترعان
استفاده کرد؛ زیرا خداوند در ماام کیفری عداهت را رعایرت مریکنرد و مجرمران را تنهرا بره انردازۀ
جرمشان مجازات میکند (م رارم شریرازی 111

 11 : 1؛ مغنیره 1 1

121 :6؛ ف رلاهلل .)16 : 1 1 3

مباني مشروعيت قصاص تمام افراد شركتكننده در قتل يك نفر :مطالعه تطبيقي فقه مذاهب اسالمي با رويكردي بر نظر امام خميني

میکند که ستمگر را دوست ندارد (شیخ عسی بیتا ) 63 :3ی «فَمَن عَفَا و اَصْلَح فاَجْرُهُ عَلَری اهللِ اِنَّرهُ

( س)
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ناصان در عاعبتی مصداا حیف و زیادیی ظلم و تساوی با جرمی عردل اسرت (حرائری تهرانری 111
 )1 : 1و ظلم امری است ناپسند (زمخشری 111

.) 61 :1

ناگفته پیداستی عادالنه نبعدن قصاص چند نفر در برابر کشتن یک نفر در فهم عرف و عا ی با
تعجه به هزوم تعجه فایه به فهم عرف در استنباطهای فاهی خعد (ر.ک :قمری بریترا

)6 :ی همچنرین

وجعد نیات فروانی که ناظر به هزوم برابری میان جرم و مجازات است و نیز م حظه برخی روایاتی
که در تفسیر این نیات وارد شدهی سبب می شعد تا نتعان به مشرروعیت قصراص چنرد نفرر در برابرر
یک نفر ح

م کرد (ر.ک :صادقی تهرانری 162

 .)111 :1چنین ادعایی نه با اصل هزوم تشری قصراص

منافات دارد و نه با حق قانعنگذاری خداوند در تعارض است؛ زیرا گرچه اح رام شررعی از جملره
قصاص بر پایة مصاه ی بنا شدهاند که مم

ن است بر ما انسانها مجهعل باشد (علرم اههردی 112

:

 )12و اگرچه ننگعنره کره برخری پنداشرتهانرد نمریترعان برا اسرتناد بره برخری از ظنرعنی معتارد بره
تعطیلپذیری اح ام قصاص شد (ر.ک :شا بی بیترا )21 :ی اما باور به عدم جعاز قصاص چنرد نفرر
در برابر قتل یک نفری تنها م دود کردن دامنه قصاص نسبت به برخی از افرراد اسرت برا اسرتناد بره
دالیل معتبر شرعی همچعن عمعم یا ا

ا نیات قرنن کریم و روایات معصعمین( ) .روشرن اسرت

که چنین برداشتی منافات با حق قانعنگذار در تعیین مصداقی برای عداهت مخاهف با درک عررفی
ندارد (ر.ک :علی اکبریان  .) 3 : 116بنابراینی ادعای فایهان مبنی بر این ه برا عردم قصراص جمر در
برابر واحدی باب قصاص مسدود شدهی فلسفة تشری قصاص که حفظ حیرات اسرتی نادیرده گرفتره
میشعد (نجفی 111

)66 :1؛ همچنین ادعای ابن ادریس حلی مبنی بر سازگاری بیشتر وجرعد حرق

قصاص تمام قات ن با عداهتی چرا که به عمد و از روی ستمی اقدام بره کشرتن یرک نفرر کرردهانرد
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(ر.ک :ابن ادریس 1 1

)111 :1ی معجه به نظر نمیرسد.

افزون بر این ه در نظام ق ایی اس می مجازات قصاص با تعجه به نتیجرة حاصرل از فعرل وضر
شده استی نه تنها خعد فعل (تبصرۀ مادۀ

قانعن مجازات اس می مصعب  ) 13و چعن نتیجرة

حاصل از عمل جنایت ارانة چند نفری کشته شدن یک نفر است؛ مجازات نیز بره تناسرب ایرن نتیجره
باید در نظر گرفته شعد.

نتیجه
از ننچه گذشت چنین به دست نمد:

415
ا

ا نیات ناظر به قصاصی همچنین م معن سه روایت عبداهلل بن مس انی ف یل بن یسار و داود

مقاله

بررسی متعن فاه امامیه نشان میدهد که بیشتر فاهای شیعهی از جمله امرام خمینری برا اسرتناد بره
بن سرحان مدعی هستند که همه قات ن شرکت کننده در قتل یک نفری مسرت ق مجرازات قصراص
بعدهی وهی اوهیای ماتعل مجاز هستند با پرداخت فاضل دیهی همه ننها را قصاص کنند .برخی از این
فتعای برخی از فاهای اهل سنتی عمل به این روایت را که دالهت بر جعاز قصاص تنها یک نفر از
قات ن و عدم جعاز قصاص همه ننها دارد؛ ص یح نمیدانند.
در برابری بررسیهای سندی نشان میدهد که روایت ابعاهعباسی معتبر بعدهی نمیترعان نن را بره
واسطه معافات با عامه کنار گذاشت؛ زیرا احتمال صدور نن از روی تایره از نن جهرت کره م رل
اخت ف میان مشهعر فاهای امامیه و اهل سنتی هزوم پرداخت فاضل دیه اسرتی نره جرعاز قصراص
همه قات نی منتفی است.
افزون بر اینی بررسی مناب دینی نشان میدهد هدف از اجرای قصاصی برقراری عداهت برعدهی
شرط اجرای نن نیز رعایت عداهت است .از این روی قصاص چند نفر برای قتل یک نفری ننگعنه در
روایت ابعاهعباس بر نن تأکید شدهی از مصادیق اسراف در قتل و ناسازگار با عداهت است.
پیشنهاد

با تعجه به یافتههای این ت ایقی به نظر میرسد باید صدر ماده  111قانعن مجازات اس می مصرعب
سال  13که بیان میدارد «در معارد شرکت در جنایت عمدی حسب معردی مجنیعلیه یا وهی دم
می تعاند ی ی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید ب فاصله سهم خرعد از دیره
را به قصاص شعنده بپردازند و یا این ه همة شرکا یا بی
بر این ه دیة مازاد بر جنایت پدید نمده را پی
ترتیب اص

از ی ی از ننان را قصاص کنردی مشرروط

از قصاص به قصاص شعندگان بپردازد» باید به این

شعد « :در معارد شرکت در جنایت عمدی حسب معردی مجنیعلیه یا وهری دمی تنهرا

میتعاند ی ی از شرکای جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران نیز باید سرهم خرعد را از دیره بره
قصاص شعنده بپردازند».

مباني مشروعيت قصاص تمام افراد شركتكننده در قتل يك نفر :مطالعه تطبيقي فقه مذاهب اسالمي با رويكردي بر نظر امام خميني

فاها با نامعتبر دانستن سند روایت ابعاهعباس باباا و گروهی هم به واسطه مشرابهت م رمعن نن برا

( س)
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منابع


نل سعدیی عبداهرحمن بن ناصر 111( .ا) تیسیر اوکريم اورحمنی بیروت :مكتبة النهضة العربية ،چاپ
دوم.



ابن ادریسی م مد بن احمد 1 1( .ا) اوسرائراوحاوی وتحريراوفتاویی قم :دفتر انتشارات اس میی
چاپ دوم.



ابن داود حلیی حسن بن علی ) 13 ( .کتاب اورجالی نجف :منشعرات مطبعة حيدرية.



ابن زهره حلبیی حمزه بن علی 1 1( .ا) غنیة اونزوع اوی علمیاالصول و اوفروعی معسسة امام صادا.



ابن شهید ثانیی حسن بن زین اهعابدین( .بیتا) معاوم اودين ومالذ اومجتهدينی قم :مؤسسة نشر اس می.



ابن قدامهی ابی م مد بن عبداهلل( .بیتا) اومغنیی بیروت:دار احیا اهترات اهعربی.



ابن کثیری اسماعیل بن عمرو 1 3( .ا) تفسیراوقرآن اوعظیمی بیروت :داراه تب العلمية.



ابن نجیمی زین اهدین بن ابراهیم( .بیتا) بحر اورائق شرح کنز اودقايقی بیروت :دارالمعرفة .چاپ دوم.



ابعاهفتع رازیی حسین بن علی 111( .ا) روضاوجنان و روح اوجنان فی تفسیر اوقرآنی مشهد :بنیاد
پژوه های اس می نستان قدس رضعی.



امام خمینیی سید رو اهلل 1 ( .ا) تحرير اووسلیهی تهران :مؤسسة تنظیم و نشر نثار امام خمینیی
چاپ اول.



اندهسیی م مد بن حیان 11 ( .ا) اوبحراومحیط فی اوتفسیری بیروت :داراهف ر.



بیهایی احمدبن حسن 111( .ا) اوسنن اوکبری و فی ذيله اوجوهر اونقیی هند :مجلس اهدائرة اهمعارف
النوامية الكائنة.



ترکیی عبداهلل بن عبداهم سن( .بیتا) اوتفسیر اومیسری م ه :مجم اهملک فهد للطباعة اهمص ف
اهشریف.
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جدی ی عبداهلل بن یعسف( .بیتا) تیسیر علم اصولاوفقهی بیجای بینا.



حائری تهرانیی علی ) 111( .مقتنیات اودرر و ملتقطات اوثمری تهران :داراه تب االس میه.



حر عاملیی م مدبن حسن 113( .ا) تفصیل وسائلاوشیعه اوی تحصیل مسائل اوشريعهی قم :معسسةنل
اهبیت.



خسرو شاهیی قدرتاهلل ) 111( .فلسفۀ قصاص از ديدگاه اسالمی قم :بعستان کتاب قم.



خعانساریی سید احمد 112( .ا) جامعاومدارک فی شرح مختصراونافعی قم :معسسة اسماعیلیانی چاپ
دوم.



خعییی سید ابعاهااسم 1 1( .ا) رجال اوحديث و تفصیل طبقات اورواةی چاپ پنجم.



خعییی سید ابعاهااسم( .بیتا) مبانی تكملة اومنهاجی نجف :مطبعة اآلداب.



روحانیی سید م مد صادا 1 ( .ا) فقه اوصادق ،قم :مدرسة االمام اهصادای چاپ سعم.

411



زمخشریی م معد 111( .ا) اوکشاف عن حقائق غوامض اوتنزيلی بیروت :داراه تاب العربيةی چاپ

مقاله



زحیلیی وهبة 113( .ا) اوفقه االسالمی و ادوتهی دمشق :داراهف ری چاب سعم.
سعم.



سرخسیی شمساهدین م مد بن ابی سهل 1 ( .ا) اومبسوطی بیروت :داراهف ر للطباعة و اهنشر و
اهتعزی .
اهباز.



شا بیی ابراهیم بن معسی( .بیتا) اوموافقات فی اصول اوشريعهی بیروت :داراهمعرفه.



شافعیی ابی ب ر بن م مد 1 ( .ا) کفایة االخیارفی حل غایة االختصاری بیروت :داراهخیر.



شاه عبداهعظیمیی حسین بن احمد ) 161( .تفسیر اثنی عشریی تهران :انتشارات میاات.



شبستریی عبداه سین 1 1( .ا) اوفايق فی رواة واصحاب االمام اوصادق علیه اوسالمی قم :مؤسسة نشر
اس می.



شنایطیی م مدبن مختار 1 2( .ا) اضواءاوبیان فی ايضاح اوقرآن باوقرآنی بیروت :داراهف ر.



شعکانیی م مدبن علی 1 1( .ا) فتحاوغدير ،دمشق :دار ابن کثیر.



شهید ثانیی زین اهدین بن علی 1 1( .ا) مساوک االفهام اوی تنقیح شرايعاالسالمی قم :مؤسسة اهمعارف
االس میه.



شیخ عسیی م مدبنحسن ) 131( .االستبصار فیمااختلف فیه االخباری تهران :داراه تباالس میه.



رررررررررررررررررررررررررر ( .اهف  111ا) اوخالفی قم :دفتر انتشارات اس می.



رررررررررررررررررررررررررر ( .ب  111ا) تهذيب االحکامی تهران :داراه تب االسالميةی چاپ چهارم.



رررررررررررررررررررررررررر ( .بیتا) اوتبیان فی تفسیراوقرآنی بیروت :داراحیا اهتراتاهعربی.



صادقی تهرانیی م مد ) 162( .اوفرقان فی تفسیراوقرآن باوقرآن و اوسنهی قم :انتشارات فرهنا
اس میی چاپ دوم.



صادقیی م مد هادی ) 116( .جرائم علیه اشخاص(صدمات جسمانی) ،تهران :میزان.



اهاانیی سید م معد ) 16 ( .پرتوی از قرآن ،تهران :شرکت سهامی انتشار.



با باییی سید م مد حسین 1 ( .ا) اومیزان فی تفسیراوقرآنی قم :دفتر انتشارات اس میی چاپ
پنجم.



برسیی ف ل بن حسن ) 111( .جوامع اوجامعی قم :انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حعزه علمیة
قم.



بریی م مد بن جریر 1 1( .ا) جامع اوبیان فی تأويل اوقرآنی ت ایق أحمد م مد شاکری مؤسسة
الرسالة.

مباني مشروعيت قصاص تمام افراد شركتكننده در قتل يك نفر :مطالعه تطبيقي فقه مذاهب اسالمي با رويكردي بر نظر امام خميني



شاشیی م مدبن احمد 1 1( .ا) حلیة العلماء فی معرفة مذهب الفقهاء ،ریاض :م تبه نزار مصطفی

( س)
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نطاویی سید م مد( .بیتا) اوتفسیر اووسیط ولقرآن اوکريمی بیجا :بینا.



عرفانیانی غ مرضا 1 1( .ا) مشايخ اوثقات ،قم :مؤسسة اهنشر اس می.



ع مه حلیی حسنبن یعسف 1 1( .ا) قواعداالحکام ،قم :دفتر انتشارات اس می.



علم اههدیی علیبن حسین 1 2( .ا) االنتصار فی انفرادات االمامیةی قم :انتشارات اس می وابسته به
جامعة مدرسین حعزۀ علمیة قم.



علم اههدیی علیبن حسین ) 112( .رسائل ی قم :داراهارنناه ریم.



علی اکبریانی حسنعلی ) 116( .قاعدۀ عداوت در فقه امامیهی قم :پژوهشگاه علعم و فرهنا اس می.



عیاشیی م مد بن مسععد( .بیتا) تفسیر اوعیاشیی تص یح و ت ایق و تعلیق سید هاشم رسعهى م

تىی

تهران :مكتبة العلمية االسالمية.


فاضل هن رانیی م مد 1 ( .ا) تفصیل اوشريعه فی شرح تحريراووسیله (اوقصاص) ،قم :مرکز فاهی ائمة
( )

ا هار .


فاضل مادادی جمال اهدین ماداد عبداهلل 1 3( .ا) کنز اوعرفان فی فقه اوقرآنی بیجا :مجم جهانی
تاریب مذاهب اس می.



فاضل هندیی م مدبنحسن 1 6( .ا) کشفاولثام و االبهام عن قواعداالحکامی قم :دفتر انتشارات
اس می وابسته به جامعة مدرسین حعزۀ علمیة قم.



فخررازیی م مد بن عمر 1 1( .ا) مفاتیح اوغیبی بیروت :دار احیا اهتراتاهعربیی چاپ سعمی



ف لاهللی سید م مد حسین 1 3( .ا) تفسیر من وحی اوقرآنی بیروت :داراهم ک للطباعة و اهنشری
چاپ دوم.



فعزانی صاهح بن فعزان 1 1( .ا) اوملخص اوفقهیی ریاض :داراهعاصمه.



فی ی دکنیی ابعاهف ل 1 1( .ا) سواطعاالوهام فی تفسیراوقرآنی قم:داراهمنار.



فیعمىی احمد بن م مد( .بیتا) اومصباح اومنیر فی غريب اوشرح اوکبیر ولرافعیی قم :منشعرات

سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

داراهرضی.


قر بیی م مد بن احمد 112( .ا) اوجامع الحکام اوقرآنی بیروت :دار احیا اهترات اهعربی.



قمیی میرزا ابعاهااسم( .بیتا) قوانین االصولی چاپ سنگی.



کاشانیی ع اهدین ابی ب ر بن مسععد( .بیتا) بدائع اوصنائعی بیروت :داراه تب اهعلمیه.



کلینیی م مدبن یعاعب 111( .ا) اوکافیی تص یح علی اکبر غفاریی تهران :داراه تب االس میهی
چاپ چهارم.



کعفیی م مد بن م مد بن اشعث( .بیتا) اوجعفريات (األشعثیات)ی تهران :مكتبة نینعى اه دیثه.



ماوردیی علی بن م مد 1 1( .ا) اوحاوی اوکبیری بیروت :داراه تب اهعلمیه.



مجلسیی م مد باقر 116( .ا) مالذ االخیار فی فهم تهذيب االخباری قم :انتشارات کتابخانة نیت اهلل
مرعشی نجفی.
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م اق حلیی جعفر بن حسن 111( .ا) شرائع االسالم فی مسائل اوحالل واوحرامی قم :معسسة
مرعشی نجفیی سید شهاباهدین 1 2( .ا) اوقصاص علی ضوء اوقرآن والسنةی قم :انتشارات نیت اهلل
اهعظمی مرعشی نجفی.



مظفری م مد رضا ) 111( .اصول اوفقه ،قم :داراهف ری چاپ دوم.



معینی م مد ) 161( .فرهنگ فارسیی تهران :سپهری چاپ چهارم.



مغنیهی م مد جعاد( .بیتا) اوتفسیراومبینی قم :بنیاد بعثت.



مغنیهی م مد جعاد 1 1( .ا) تفسیراوکاشفی تهران :داراه تب االس میه.



مادس اردبیلیی احمدبن م مد 111( .ا) مجمعاوفائدة و اوبرهان فی شرح ارشاد االذهانی قم :دفتر
انتشارات اس می.



م ارم شیرازیی ناصر ) 111( .تفسیر نمونهی تهران :داراه تباهس میه.



منتظریی حسینعلی 113( .ا) دراسات فی والیة اوفقیه و فقه اودولة االسالمیةی قم :اهمرکز اهعاهمی
هلدراسات االس میه.



نجفیی م مد حسن 111( .ا) جواهراوکالم فی شرح شرائعاالسالمی بیروت :دار احیا اهترات اهعربیی
چاپ هفتم.



نعریی میرزا حسین 111( .ا) مستدرک اووسائل و مستنبط اومسائلی بیروت :معسسةنلاهبیت.



نعویی ی یی بن شرف 112( .ا) روضة اوطاوبین و عمدة اومفتینی بیروت :اهناشراهم تباالس می.

مباني مشروعيت قصاص تمام افراد شركتكننده در قتل يك نفر :مطالعه تطبيقي فقه مذاهب اسالمي با رويكردي بر نظر امام خميني



مش ینیی میرزا علی 1 1( .ا) اصطالحات االصول ومعظم أبحاثها ،قم :دفتر نشر اههادی.

( س)

