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چکیده
طور جمع زیادی کـه در  ھا، بلکه صدھا نفر و ھمینتوان دهی مقاله این است که آیا میپرسش اساس
اند را قصاص کرد؟ آیا این حکم با روح سیاسـت و عـدالت کیفـری اسـالم،     دست بودهقتل یک نفر ھم

تفسیر حداقلی و به نفع متھم، سازگار است؟
اند که در قتل یک نفر شرکت داشتهفرضیه و مدعای نویسنده این است که، جواز قصاص جماعتی 

ی سـوره ٣٣ی ی مھم و مبنایی قرآن (آیـه گستر کیفری اسالم و با تکیه بر فھم آیهبا روح قوانین عدالت
که با یک ارزیابی دقیق تر اینإسراء) ناسازگار و غیرقابل توجیه و حداقل مورد شبھه و تردید است. مھم

بیش از یک نفـر  ل مرتبط و سیاق آیات قصاص، حکم به قصاصاز مفاد روایات متعارض و در عین حا
ی کنندگان در قتل (ال علی التعیین) و آن ھم به اختیار ولی دم، مصداق بارزی از إعمال قاعـده از شرکت

ھم به کننده در قتل آندرءالحدود بالشبھات خواھد بود، لذا در قصاص یک فرد از میان جماعت شرکت
شـود) عـدالت،   تفاضل دیه (که خود دیه، مجـازات مسـتقلی محسـوب مـی    محاسبهاختیار اولیای دم و 

کننـدگان بـه خـاطر    ی شرکتشود تا در قتل ھمهقصاص و مماثلت در جرم و مجازات بیشتر تأمین می
یک نفر.

در ضرورت تحقیق ھمین بس که احتیاط در دماء و فروج از اھمّ مسائلی است که ھـر چـه بیشـتر    
گردد.تر میتر و به حقیقت نزدیکآن نقد و نظر صورت پذیرد، احکام متقنپیرامون احکام 

گردد، نقدی جدّی و ای ارائه میتحلیلی و با ابزار کتابخانه-رو که به بیان توصیفیی پیشدر نوشته
مبنایی بر حکم کیفری مشارکت در قتل عمد دارد.

اضل دیه، اولیای دم.شرکت در قتل، قصاص، احتیاط، تخییر، تف:هاکلیدواژه

.23/07/1393ی: یب نهایخ تصوی؛ تار07/09/1392خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

٢١٢ی حکم جزایی مشارکت در قتل عمد، خواه در قانون پیشین مجازات اسـالمی (مـاده  
ق.م.ا) از نظر نگارنده به طور جـدّی قابـل مناقشـه    ٣٧٤ی ق.م.ا) و خواه در قانون فعلی (ماده

آن، مخالفت قانون ترین دلیل باشد، چراکه با روح عدالت کیفری اسالم سازگار نیست و مھممی
ترین مستند حکم مزبور ی اسراء است که اولین و مھمسی و سوم سورهمورد بحث با ظاھر آیه

باشد و در یک جمله ماده مذکور، با روح قرآن و سنت و نیز حق مقابله به مثل (نه تعدی از می
آن) که حامی عدالت کیفری است ھمخوانی ندارد.

و برخی روایاتِ موافقِ بـا ظـاھر آیـه   » النفس بالنفس«صاص حکم مورد تحقیق با معنای ق
مذکور نیز سازگار نیست، تفسیر حداقلی (مضیق) و بـه نفـع مـتھم کـه یـک سیاسـت کیفـری        

خواند.بشری است ھم با حکم مذکور نمیپذیرفته
فرضیه و مدعای نویسنده این است که در صورتی، حکم مجازاتِ شرکت در قتل عمد بـا  

گردد که یک نفر آن ھم به اختیار اولیای دم و یا در نھایت با مشـکل  یفری سازگار میعدالت ک
کننـدگان در قتـل، سـھم    شرکتمانده، قرعه إعمال گردد و باقییک نفر علی البدلاختیار شدن

شونده و اولیای دم تأدیه نمایند.خود از شرکت در قتل را به صورت دیه به قصاص

تلمتن قانون شرکت در ق
آوریم:پیش از پرداختن به نقد قانون شرکت در قتل، متن مواد مرتبط را در زیر می

تواند بـا اذن ولـی   ھرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشد، ولی دم می
ھـا  ھا را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید بـه ھـر کـدام از آن   ی آنامر ھمه

ھا دو ثلث دیه و اگر چھار نفر باشند بایـد  و اگر سه نفر باشند باید به ھر کدام از آننصف دیه 
ق.م.ا)٢١٢ی ھا سه ربع دیه را بپردازد و به ھمین نسبت در افراد بیشتر. (مادهبه ھر یک از آن

ی مـذکور در ایـن   تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیـه : ولی دم می١ی تبصره
ی شرکاء نسبت به سھم، دیه اخذ نماید.قصاص نماید و از بقیهماده

الجمله، متن این ماده سخت نیازمند ویراست ادبی و حتی محتوایی است. از طرفـی بـا   فی
نویسی که باید عبارات کوتاه و گویاه باشد، ناسازگار است. امّا بـه لحـاظ اینکـه بنـای     فن قانون

ه و قانون مذکور نیز از اعتبار افتاده، از محـل مناقشـه خـارج    نویسنده بر اصالح این موارد نبود
گردد.می
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قانون جدید مجازات اسالمی: در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسـب  ٣٧٤ی متن ماده
تواند یکی از شرکاء در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگـران  علیه یا ولی دم میمورد، مجنی

شـریکان یـا بـیش از    که ھمـه صاص شونده بپردازند و یا اینباید فوراً سھم خود از دیه را به ق
مـازاد بـر جنایـت پدیـد آمـده را پـیش از       یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینکـه دیـه  

شـرکاء نباشـند، ھـر یـک از     شـوندگان ھمـه  شوندگان بپردازد. اگر قصاصقصاص، به قصاص
جنایـت را بـه نسـبت تعـداد شـرکاء،      شود نیز باید سـھم خـود از دیـه   شرکاء که قصاص نمی

بپردازند.
دم، خواھان قصـاص برخـی از شـرکاء باشـد و از حـق خـود       علیه یا ولیتبصره: اگر مجنی

نسبت به برخی دیگر، مجانی گذشت کنـد یـا بـا آنـان مصـالحه نمایـد، در صـورتی کـه دیـه         
ن باشد، بایـد  شوندگان به جھت گذشت یا مصالحه برخی شرکاء، بیش از سھم جنایتشاقصاص

شوندگان بپردازد.آنان را به قصاصپیش از قصاص مازاد دیه
تـر و  تـوان فارسـی  فـوق را مـی  به نظر نگارنده عبارتِ آشـفته و طـوالنیِ مـاده و تبصـره    

جـرم، در جنایـت بـر    مختصرتر نموده و به صورت زیر نوشت: ھرگاه چند نفر با قصد نتیجـه 
توانـد ھمـه یـا برخـی از بزھکـاران را      یده یا جانشین او مـی دروی یک فرد ھمدستی کنند، بزه

قصاص کند.
تبصره: تفاضل دیه، ھم در جرم و ھم در قصاص محاسبه و پیش از اجرای حکم قصـاص،  

شود.به صاحبان حق پرداخت می

دالئل نگارنده در نقد حکم کیفري مشارکت در قتل عمد
ھـا ھمدسـت در قتـل    کـه ده دور اسـت از عدالت و انصاف بهکه در مقدمه گذشت، چنان

یکنفر را، بتوان قصاص کرد و البته این انتقام با روح عدالت کیفری که از مبـانی نظـام حقـوقی    
کنیم.شود، ناسازگار است. در زیر دالیلی که عمدتاً قرآنی است را ذکر میاسالم شمرده می

دلیل اول: آیات ناظر به حق مقابله به مثل نه بیشتر
که آن از حق مقابله به مثل که یک دکترین حقوقی است، به قصاص تعبیر شده، چناندر قر

فرماید:خداوند می
یا أَیھَا الَّذِینَ آمَنُواْ کتِبَ عَلَیکمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی الْحُـرُّ بِـالْحُرِّ وَالْعَبْـدُ بِالْعَبْـدِ وَاألُنثَـی      «آ)

أَخِیهِ شَیءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِک تَخْفِیفٌ مِّن رَّبِّکـمْ  بِاألُنثَی فَمَنْ عُفِی لَهُ مِنْ 
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اید در باره ). ای کسانی که ایمان آورده١٧٨(بقره/» وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَی بَعْدَ ذَلِک فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ

زاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن و کشتگان بر شما [حق] قصاص مقرر شده آزاد عوض آ
ھر کس که از جانب برادر [دینـی] اش [یعنـی ولـی مقتـول] چیـزی [از حـق قصـاص] بـه او         

شود [باید از گذشت ولی مقتول] به طور پسندیده پیـروی کنـد و بـا [رعایـت] احسـان      گذشت
ھر کس بعـد  [خونبھا را] به او بپردازد این [حکم] تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست پس

اید! حکم قصاص از آن از اندازه درگذرد وی را عذابی دردناک است ای افرادی که ایمان آورده
پـس کسـی کـه بعـد از آن تجـاوز کنـد عـذاب        در مورد کشتگان بر شما نوشته شده اسـت ... 

ی فوق، از باب مفھوم بالغی مقابله (برای اطـالع بیشـتر از فـن    دردناکی خواھد داشت. در آیه
ی مقابل اقتصاص، اعتداء ذکر شده تـا بفھمانـد کـه    ) نقطه١/٢٢٤الغی مقابله ر.ک الدرویش، ب

ی تعادل و اعتدال در کیفر باشیم، به ویژه که ھرگاه از اعتدال خارج شویم با تھدیـد  مراقب نقطه
شویم.رو به رو می» فَلَهُ عَذَابٌ ألِیمٌ«

ی و حقـوقی، ِصـرف بیـان ماھیـات و     رسد و بلکه چنین است که قضـایای فقھـ  به نظر می
کند که طبیعـت کلـی   مماثالت نیست. یکی از متألھان و حکیمان معاصر با این مضمون بیان می

ای برای ارائه افراد است و اگـر ھـم   وسیله(در قضایا که قضیه النفس بالنفس ازجمله آن است)
افـراد اسـت نـه صـرف     قضیه محصوره نیست در حکم قضیه جزئیه تلقی شده و بیانگر کمیت 

).٦٨-٦٧ماھیت و مماثلت (نگ: مطھری، 
)؛ و بـرای شـما در   ١٧٩(بقـره/ » وَلَکمْ فِی الْقِصَاصِ حَیاةٌ یاْ أُولِی األَلْبَابِ لَعَلَّکمْ تَتَّقُونَ«ب) 

خرد، تا شما تقوی پیشه کنید.است ای صاحبانقصاص حیات و زندگی 
جرم و مجـازات صـریح نیسـت حـداقل مشـعر بـه       اگر نگوییم داللت آیه بر مساوات بین 

کنـد و  تساوی بین جرم و مجازات ھست و طبعاً به عنوان قرینه بر مدعای نویسـنده عمـل مـی   
ھینطور آیات ذیل:

ـ  «ج)  لِ الشَّھْرُ الْحَرَامُ بِالشَّھْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیکمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیـهِ بِمِثْ
). مـاه حـرام، در برابـر مـاه     ١٩٤(بقـره/ » مَا اعْتَدَی عَلَیکمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ

حرام! (اگر دشمنان، احترام آن را شکستند و در آن با شما جنگیدند، شما نیز حق داریـد مقابلـه   
ست؛ و (به طور کلی) ھر کـس بـه شـما تجـاوز     ھا، (قابل) قصاص ابه مثل کنید)؛ و تمام حرام

کرد، ھمانند آن بر او تعدی کنید! و از خدا بپرھیزید (و زیاده روی ننمایید)! و بدانیـد خـدا بـا    
پرھیزکاران است!
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، ١)Q.Eی فوق با ذکر تقوی به عنوان ترمز و مھار ھیجانات با اعمال ھوش ھیجانی (دو آیه

کند.عدالت و عقالنیت منصفانه دعوت میگیری به انسان را به جای انتقام
ابِرینَ «د)  )؛ و ١٢٦(نحـل/ » وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَھُوَ خَیرٌ لِّلصـَّ

ھر گاه خواستید مجازات کنید تنھا به مقداری که به شما تعدی شده کیفر دھید؛ و اگر شکیبائی 
ید این کار برای شکیبایان بھتر است.پیشه کن
الِمِینَ         «ه) هُ لَـا یحِـبُّ الظـَّ هِ إِنـَّ » وَ جَزَاء سَیئَةٍ سَیئَةٌ مِّثْلُھَا فَمَنْ عَفَـا وَأَصْـلَحَ فَـأَجْرُهُ عَلَـی اللـَّ

) و کیفر بدی، مجازاتی ھمانند آن است و ھر کس عفو و اصالح کند اجر و پاداش ٤٠(شوری/
اوند ظالمان را دوست ندارد.او با خدا است؛ خد

إنّـه یجـب فـی اإلقتصـاص علـی      «در یکی از تفاسیر مھم آیات األحکام ذیل این آیه آمده: 
).٢/٣٧٣(فاضل سیوری، » المثل و عدم التجاوز عنه لقوله تعالی: إنّه ال یحب الظالمین

ب گرانه به نظر نگارنده، در بحث مسئولیت کیفری ھیچ جای قرآن انتقام حداکثری و سرکو
گردد، بلکه توجه به انعطاف و عطف روحِ غالب است؛ در چھار آیه شریفه فوق به مشاھده نمی

نوعی موازنه و برابری جرم ومجازات به صراحت بیان گردیده و این خود حاکی از عـدالت در  
گردد.سزادھی است و طبعاً از مقدمات و مبادی موضوع بحث مقاله تلقی می

نَّ   وَکتَبْنَا عَ«و) لَیھِمْ فیھا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَینَ بِالْعَینِ وَاألَنفَ بِاألَنفِ وَاألُذُنَ بِـاألُذُنِ وَالسـِّ
ھُـمُ  بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَھُوَ کفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ یحْکم بِمَا أنزَلَ اللّـهُ فَأُوْلَئِـک  

ھا (بنی اسرائیل) در آن (تورات) مقرر داشتیم که جان در مقابـل  )؛ و بر آن٤٥(مائده/» ونَالظَّالِمُ
جان و چشم در مقابل چشم و بینی در برابر بینی و گوش در مقابـل گـوش و دنـدان در برابـر     

باشد و ھر زخمی قصاص دارد و اگر کسی آن را ببخشد (و از قصاص صـرف نظـر   دندان، می
شود و ھر کس به احکامی کـه خـدا نـازل کـرده حکـم      ناھان) او محسوب میی (گکند) کفاره

نکند، ستمگر است.
گردد.در آیه فوق دو کلمه کلیدی، بسیار مھم قلمداد می

در لغت عرب به معنای عکس العملی اسـت کـه بـا فعـل مماثلـت و برابـری       قصاص:-١
و ذالک أنّـه یفعـل   «چنین آمده، ق) ٣٩٥ترین منابع لغت عرب (داشته باشد، در یکی از قدیمی

).٨٨٢(ابن فارس زکریا، » به مثل فعله باألول، فکأنّه اقتصّ أثره
در یک منبع مھـم لغـوی دیگـر در معنـای قصـاص (مماثلـت در مجـازات) چنـین آمـده:          

1- Emotional Quotient
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).٧٤٠(حسن الزیات، » القصاص: أن یوقع علی الجانی مثل ما جنی: النفس بالنفس«

که در لسان روایات بعضاً به جای قصـاص بـه کـار رفتـه (ر.ک:     » دقَوَ«ی واژهکهجالب این
)، در قرآن اصالً استفاده نشده ١٠/١٧٧؛ طوسی، تھذیب االحکام، ٤/٤٩؛ صدوق، ٧/٢٩١کلینی، 

که به است. (ر.ک: کالنتری، المعجم المفھرس آلیات القرآن الکریم) چراکه قصاص علیرغم این
وعی تناصف و برابری مطرح است به طوری که تقـاص را  است ولی در قصاص ن» قَوَد«معنای 

کنـد؛ تناصـف از معـانی تقـاص و قصـاص      العرب به تناصف در قصاص یاد مـی صاحب لسان
).٧/٣٨٩شمرده شده است (ابن منظور، 

وقتی ده نفر در قتل یک نفر شرکت داشتند و علی القاعده سھم ھر یک در قتل یـک دھـم   
ید نُه دھم فاضل دیه دریافت کنند، چگونه با قصاص ده نفـر بـا   ھا بابوده و در قصاص ھمه آن

شود؟! حداقل با این عقوبـت  این نسبت ریاضی مشارکت در قتل، قصاص و برابری رعایت می
گردد.عنوان قصاص مخدوش و مشتبه می

عَن و در حکم سلسلة الذھب، امام حسن عسـکری از پـدران بزرگـوار    در یک حدیث مُعَن
کند:خود علی بن الحسین (علیھم السالم) روایت میخود و از جد 

یعنـی: المسـاواة (حرعـاملی،    » یا أَیھَا الَّذِینَ آمَنُواْ کتِبَ عَلَیکمُ الْقِصَـاصُ فِـی الْقَتْلَـی...   «قال: 
١٠/٢١٨.(

دھـد. حـال   پس با حجیت قول لغوی و تأیید امام، قصاص مجازات برابر با جرم، معنی مـی 
را به خاطر او قصـاص کـرد، ایـن    دست در قتل یک نفر (مثالً رجل سیاسی)ھا ھماگر بتوان ده

تـوان  تعداد از قتل چگونه با قصاص، موازنه دارد؟ و چگونه چنین حکمـی را بـا اطمینـان مـی    
مطابق حکم بما انزل اهللا، قلمداد کرد؟ حال آن که و من لـم یحکـم بمـا انـزل اهللا فأولئـک ھـم       

ای از فحول فقیھان سلف، مانند سـید  مات قانون عقوبت است. عده) از مسل٤٥الظالمون (مائده/
مرتضی، شیخ طوسی و محقق حلی قائل به عدم جواز تخصیص قرآن به اخبـار آحادنـد (نـگ:    

) و نویسنده نیز جزء کسانی است که قائل به عدم جواز تخصیص ظھور آیات به ١١٨حیدری، 
ای از معارض داشته و مفاد آیه موافق قاعـده اخبار آحاد است، خصوصاً در جایی که خبر واحد 

قواعد فقھی ھم باشد چنانکه در موضوع بحث ما چنین مطلبی وجود دارد.
توان چند نفس که در قتـل مشـارکت داشـتند را بـه     ، اگر بپذیریم که میالنفس بالنفس-٢

علوم نیست توان گفت مفرمود: األنفس بالنفس و حداقل میخاطر یک نفس اعدام کرد، باید می
ی فقھی متخـذ  مراد آیه این مورد ھم باشد. خود این تردید مصداق بارزی خواھد بود از قاعده
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اگـر  ).٤٨١؛ صـدوق،  ١٢٨؛ حرانی، ١٨/٢٦(نوری، » إدرؤوا الحدود بالشبھات«از حدیث نبوی 

گوییم، منظوردھد، در پاسخ میگفته شود که آیا این قاعده، مجازات قصاص را ھم پوشش می
انھا تجـب الحـدود باالفعـال المحظـوره     «از حدود مطلق مجازات است، در المقنعه چنین آمده:

) بدیھی است که قتل عمدی نفـس معصـومه از افعـال محظـور     ٧٨٤(شیخ مفید، » علی االختیار
گردد. در جـای دیگـر بـا    شود و به عبارتی صغرای عبارت مرحوم شیخ قلمداد میمحسوب می

فان قیل: اذا قتل الرجل زوجته لِمَ لم تقولوا ینتصب النکاح فـی درء  «د که: گردصراحت ذکر می
القصاص عن الزوج کما انتصب النسب الذی ھو فرعه شبه فـی درءالقصـاص عـن النسـب، اذا     

)١/٦٣(ابـن العربـی،   » النکاح ضرب من الرق، فکان یحب ان ینتصب شبه فـی درء القصـاص.  
عادل معصوم، اقامه حدود الھـی اسـت. (ر.ک: مجلسـی،    معروف است که از وظایف ذاتی امام

حدود شامل حدّ تعزیر «، محمد تقی مجلسی در کتاب روضه المتقین گفته است:) و نیز٩٠/٤٤
)٧٨. (ر.ک: محقق داماد، »شودو قصاص نیز می

در یک جمع جبری بـین إعمـال   » ولکم فی القصاص حیات«به نظر نویسنده با توجه به آیه 
سیاسـت  و ھمـین طـور  محمول و اعم از موضـوع اسـت   که حیاتقصاص و حیات مجازات

گیرد تا مماثلت در وصـف و  انقباضی کیفری، مماثلت در کمیت و تعداد، بیشتر مد نظر قرار می
، برخی جرم شناسان معاصر معتقدند که قصـاص ھمـه شـرکاء بـرخالف اصـل      جنس (کیفیت)

دھد، است و با آیه النفس بالنفس و نیز فالیسرف فـی  مماثله که زیر بنای قصاص را تشکیل می
)٣٥٠القتل منافات دارد. (ر.ک: میر محمد صادقی، 

ی درء الحد، جزء قواعد مسلّمی است که در منابع اھل سنت ھم وارد شده اسـت. از  قاعده
جمله این احادیث:

ه فإنّ اإلمام یخطئ إدرؤوا الحدود من المسلمین ما استطعتم فإن کان له مخرج فخلوا سبیل«
). تا جایی که امکـان دارد حـدود را از   ٤/٣٣(ترمذی، » فی العفو خیر من أن یخطئ فی العقوبة

مسلمانان دفع کنید، اگر راھی برای تبرئه انسان خاطی وجود دارد، از إعمـال مجـازات صـرف    
عقوبت اشـتباه  نظر کنید، چراکه اگر امام مسلمانان در بخشش خطا کند بھتر از این است که در 

کند.
) تا جایی کـه  ٢/٥٩(ابن حزم، » إدفعوا الحدود ما وجدتم مدفعاً«در منبع دیگر چنین آمده: 
شود، آن را دفع کنید.راھی برای دفع حد یافت می

، اسم جنس اسـت و نـاظر بـه مماثلـت در     »النفس بالنفس«ممکن است گفته شود، عبارت 
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سنده، ایـن گونـه قضـایا در قـوانین، حملـی محصـوره       تعداد نیست، در صورتی که به نظر نوی

انـد، اصـوالً قضـایای    چنان که اھل منطـق قائـل  باشد. (مسوّره) بوده و فقط ناظر به مصادیق می
شود مورد استعمال دارد، ولی در علوم طبیعیه صرفاً در فلسفه الھی که درباره ماھیات تحقیق می

از قضـایای  وم دیگر (از جملـه علـم فقـه و حقـوق)    آیند، بلکه در علدیگر ھیچگاه به کار نمی
بـا ایـن   )٦٣-٦٢گـردد. (مظفـر، المنطـق،    محصوره که ناظر به کمیت افراد است استفاده مـی 

در النفس از باب استغراق جنس باشد، یعنی ھر فرد در برابـر ھـر فـرد کشـته     » ال«تفسیر وقتی 
ضایای نظـری صِـرف، ماننـد فلسـفه و تـا      توان گفت عمدتاً در قشود. از نظر علم منطق میمی

ھا به صورت مفھوم بر مفھوم و از بـاب حمـل   حدّی ریاضی و منطق به عنوان علوم پایه، حمل
اوّلی ذاتی است، لکن در علوم کاربردی چون حقوق جزا و قوانین مرتبط بـه آن، حمـل شـایع    

ورد نظـر قـرار   صناعی یعنی حمل مصادیق بر مفاھیم مطرح اسـت و در ایـن صـورت، فـرد مـ     
). پـس قاضـایای   ١٣٨-٤٢؛ مظفر، المنطق، ٩٦-٧برای اطالع بیشتر ر.ک: علّامه حلّی، (گیردمی

فقھی و حقوقی ناظر به افرادند نه ماھیات.
ی مائده، یک قانون اصیل و کلی الھـی اسـت و مخصـوص شـریعت یھـود      سوره٤٥ی آیه

أن یقول: إنّ اآلیة إنّما ھی اإلخبار عمّا کتـب  و لیس ألحدٍ «نویسد:باشد. شیخ الطائفه در مینمی
اهللا تعالی علی الیھود فی التوراة، و لیس فیھا أنّ ذالک حکمنا، ألنّ اآلیة و إن تضـمنت أنّ ذالـک   
کان مکتوباً علی اھل التوراة فحکمھا سار فینا. یدلّ علی ذالک ما رواه: الحسین بـن سـعید، عـن    

النفس بـالنفس و  «(علیھما السالم) فی قول اهللا عزّ و جلّ: فضالة عن ابان عن زرارة عن احدھما
)٢١٠-١٠/٢٠٩طوسی، تھذیب، (شیخ» ھی محکمة«قال: » اآلیة-العین بالعین و األنف باألنف

بر ھیچ کس روا نیست که بگوید این حکم در تورات فقط بر یھودیان فرض گشته و حکم 
گردد؛ت امّا حکم شریعت ما نیز قلمداد میما نیست، زیر ھر چند حکمی است مندرج در تورا

قـول خداونـد در آیـه الـنفس     (سالم اهللا علیھمـا) بر اساس سخن یکی از دو امام صادق یا باقر 
و علـیھم کتبنـا   «از این رو خداوند نفرمود بالنفس ... داللت بر سرایت حکم به زبان ما را دارد. 

التأخیر افاده کند.که اختصاص را از باب تقدیم ما حقه...» فیھا 
افزون بر اینکه حداقل با قصاص چند نفر بخاطر یک نفر شـبھه ظلـم وجـود دارد، از بـاب     

نفری که فردی که سـھم قتـل او یـک دھـم اسـت وی را      ١٠نمونه، وقتی در قتل گروھی مثالً 
ت و کنند. در این گونه موارد نه عدم العلم به شبھه بلکه علم به عدم شبھه نیـاز اسـ  قصاص می

کند و گرنه اختالف نظر معنا نداشت.بدیھی است که آیه عدم العلم را افاده نمی
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دلیل دوم: روایات

ی إسراء است و ھـم در  سوره٣٣ی کنیم، ھم ناظر به بیان آیهروایتی را که در زیر نقل می
طـور،  گـردد و ھمـین  ی النفس بالنفس آن ھم با حمل شایع صناعی، تلقی میراستای معنای آیه

باشـد و در نھایـت فرضـیه و مـدعای     بیشتر موافق با سیاست کیفری عدالت گسـتر اسـالم مـی   
کند.نویسنده را حمایت می

، عـن  الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر، عن القاسم بن عروة، عن ابی العباس و غیـره «آ)
لوالی أن یقتـل أیّھـم   ابی عبداهللا (علیه السالم) قال: إذا اجتمع العدة علی قتل رجل واحد حکم ا

إنّ اهللا عزّ و جلّ یقول: و من قتل مظلومـاً فقـد جعلنـا    شاؤوا لیس لھم أن یقتلوا اکثر من واحد،
). امام صادق (ع) فرمودند: اگر گروھی بر قتل یک ٣٣اسراء/(»لولیه سلطاناً فال یسرف فی القتل

ی اسـالمی،  م شرع جامعـه فرد ھمدست شدند و آن را عملی کردند، اولیای مقتول با حکم حاک
کنند و حق ندارنـد بـیش از یـک نفـر از شـرکای قتـل را       میقتل ھر یک را که خواستند اجراء 

و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً فال یسرف فـی  «بکشند چرا که خداوند چنین فرموده: 
).٣٣(اسراء/» القتل

کند، بحث تقیه بخاطر والـی جـور   میوقتی امام (علیه السالم) حکم خود را مستند به قرآن
دانیم روح سیاست کیفری اسالم مبنی بـر  شود. از سوی دیگر مییک احتمال ضعیف قلمداد می

انتقام و مجازات محوری نیست.
ھـای ثالثـی مزیـدی    کلمه اجتماع در حدیث فوق، باب افتعال است و باب افتعال از صـیغه 

جام عملی با قصد و اراده و اینجا قصـد، قتـل اسـت،    کند یعنی اناست که داللت به مطاوعه می
بیان، معاونت در قتـل را در  شود. این نحوةاین خود داّل بر شرکت عمدی در قتل محسوب می

گیرد زیرا در معاونت وحـدت قصـد الزم نیسـت. بلکـه معـاون غالبـاً خـارج از میـدان         بر نمی
ل دھنده جرم انجـام شـده توسـط مباشـر یـا      عملیات اجرایی جرم قرار دارد و لذا عناصر تشکی

.)٢٠٤شریک در او جمع نیست. (نوربھا، 
و رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن ابی عمیـر وزاد: و اذا قتـل ثالثـة    «ب)

اگـر سـه   » واحداً خَیَّر الوالی ایّ الثالثة شاء أن یقتل و یضمن اآلخران ثلثی الدیة لورثة المقتـول. 
تواند یکی از آن سـه نفـر را کـه خواسـت     نفر را به قتل برسانند، ولی امر مسلمانان مینفر یک 

(ر. کننـد.  بکشد و دو نفر دیگردو سوم دیه (سھم جنایت خود) را به وارثان مقتول پرداخت می
رسد وقتی شیخ طوسی که ھم فقیـه و ھـم مفسـر و ھـم     به نظر می)١٠/٢٥٠ک: شیخ طوسی، 
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کند و از طرفی به نظر نویسنده، وقتـی  کند، دیگر تضعیف نمیا نقل میمحدث است این خبر ر

حدیث معلّل به مفاد آیه باشد، ضعف ارسال آن قابل جبران خواھد بود.
قرآن که یک نفر علی البدل در مقابل یک نفر مراد از آن است ولو چندین استناد امام به آیه

دنبال آن منع از کشتنِ چند نفر ھمدسـت در قتـل،   نفر با ھم مشارکت در قتل داشته باشند و به 
ھـای  به خاطر یک نفر افزون بر إعمال قانون از طریق حاکمیت (والی امور مسـلمین) از مزیـت  

که در روایات دیگـر کـه معـارض بـا ایـن روایـات اسـت چنـین         این دو روایت است، حال آن
چندین و یا چند نفر به خاطر یـک  توجیھی دیده نشده یعنی امام (علیه السالم) برای جواز قتل 

گیری از اسراف در مورد بحث که پیشکنند، وقتی امام بر بخش آخر آیهنفر به قرآن استناد نمی
دھد که حداقل حقیقتاً جواز قتل چند نفر، محل ایـراد  کند، نشان میقتل است تکیه و استناد می

است.
المبارک، عن عبداهللا ابن جبلـه،  عن محمد بن یحیی، عن بعض اصحابه، عن یحیی بن«ج)

عن ابی عبداهللا (علیه السالم) فی عبد و حرّ قتال رجـالً قـال: إن شـاء قتـل     عن اسحاق بن عمّار
در اینجا وقتی یک فرد آزاد و » الحرّ و إن شاء قتل العبد، فإن اختار قتل الحرّ ضرب جنبی العبد.

ن ھم برده و ھم آزاد را قصاص کرد.توایک برده در قتل یک نفر ھمدست شدند باز ھم نمی
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن یحیی مثله.

و بإسناده عن محمد بن احمد بن یحیی، عن بعض اصحابه مثله.
گردد.در این دو سند ھم باز حکم آن ھمانند حکم فوق ذکر می

-١٠/١٣، روایت مندرج در ذیل مشارکت در قتـل (ر.ک: حـرّ عـاملی   ١١وقتی از مجموع 
توان بـه کشـتن چنـد    گردد، چگونه می) روایات معارض فوق با دیگر روایات مشاھده می٢١١

تفسـیر حـداقلی (مضـیّق) و تفسـیر     نفر در مقابل یک نفر حکم کرد؟! و نیز با استناد به قاعـده 
کی ؟! یتوان چندین نفر را به خاطر یک نفر به قتل رساندقوانین کیفری به نفع متھم، چگونه می

از حقوقدانان معاصر، تفسیر به نفع متھم در قوانین جزایی اسالم و کشورھای دیگر را بـه طـور   
ھـای قواعـد فقھـی،    در یکـی از کتـاب  بـه بعـد)  ١٥٨مستند بیان کرده است. (ر.ک: نور بھاء، 

کنـد کـه حکایـت از قاعـده تفسـیر      مصادیق متعددی از منظر فقھای سرشناس شیعه را ذکر می
نفع متھم دارد که ذکر و شرح آن خود نیازمند مقالـه مسـتقلی اسـت. (ر.ک: محقـق     مضیق و به

)٨٨-٨٢داماد 
اصلِ برائت در صورت تردید در مسئولیت، مطابق «نویسد: یکی از کیفر شناسان معاصر می
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شیخ طوسی این روایات کـه  . )٤٤(ر.ک: علی زاده، » با قاعده معروف تفسیر به نفع متھم است.

) ٦٥٣کند (شیخ طوسی، االستبصار، تساوی و تعادل در مجازات است را حمل بر تقیه میمبیّن 
که به نظر نویسنده به دو دلیل اساسی تقیه جایگاھی ندارد.حال آن

). ٨٠٩(شـیخ مفیـد،   » ال تقیة فی الـدماء «تقیه در ریختن خون جایز نیست، به اصطالح -١
اصوالً تقیه در اینجا خروج تخصّصی دارد.

وقتی جمعی از عالمان اھل سنت آن ھم به استناد رأی عمر، قتل جماعت به خاطر یک -٢
باشد. در یکی از منابع مھم فقھی اھل سنت چنـین آمـده   کنند، تقیه مخدوش مینفر را قبول می

(انصـاری،  » إذا قتل جماعة واحداً عمداً أقتصّ من جمـیعھم لقـول عمـر رضـی اهللا عنـه     «است: 
٤/٥٦٩.(

ھا نفر ھمدست از توجیھات قتل جماعت به خاطر یک نفر این است که اگر نتوان دهیکی 
و لکم فی القصـاص حیـاة یـا    «شریفه ی مقصود آیهکنندهدر قتل یک نفر را قصاص کرد، باطل

ألنّ المعنی إنّ القاتل إذا علم أنّه یقتل إذا قتل، کفّ عن القتـل و کـان فـی    «است » اولی االلباب
)؛ یعنی اگر جماعت را به خاطر یک نفر ٣/٣٤٥(ابن ادریس، » و حیاة من ھمّ بقتلهذالک حیاته

شود.قصاص نقض میقصاص نکنیم، آیه
ھا و ای بسا صـدھا نفـر را بـه خـاطر     جواب نقضی آن چنین خواھد بود که وقتی بتوان ده

مـن قتلـه   و «یک نفر قصاص کرد، این خود با قصاص (برابری) و حکمت آن ناسازگار اسـت؛  
(شـیخ طوسـی، الخـالف،    » الف أو واحد فقتل مظلوماً وجب أن یکون لولیه سـلطان فـی القـود   

١٥٧-٥/٨.(
که اگر ھزار نفر را به خاطر یک نفر اعدام کنند، چه خشونت و مصیبتی خواھد بود، حال آن

ھا آنسھم جرم ھر کدام طبق قانون، یک ھزارم است و باید نھصد و نود و نه ھزارم ھر یک از 
ای؟! ثانیاً آیا این امـر در نـزد عقـال،    ھا پرداخت شود، اوالً از کجا چنین ھزینهپیش از قتل به آن

عدالت کیفری است؟!
که به نظر نگارنده و مطابق با برخی روایات و حتی برداشت از بخش مھمی از آیـه  حال آن

ت، قصاص یـک نفـر ال علـی    بوده و کمتر مورد توجه قرار گرفته اس» فال یسرف فی القتل«که 
التعیین و آن ھم به اختیار ولی دم و از طریق دادگاه صالح، ھم عادالنه و ھـم بازدارنـده اسـت،    
چراکه فرض کنیم اگر فردی با مشارکت ده نفر اقدام به قتل کند و بداند به احتمـال یـک دھـم    

شود، خود این احتمال بازدارنده است.قصاص می
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دھـد آلـوده بـه سـمی     انسان عاقل از آبی که یک درصد احتمـال مـی  نکته دیگر اینکه کدام 

دانیم وقتی موضوع یک امر خطیر باشد (مثل ھالکت انسان) احتمال نوشد؟ میکشنده باشد، می
شود. از طرفی علم اجمـالی در میـان چنـد احتمـال، خـود منجزیـت و       اندک ھم زیاد تلقی می

در قتـل، بداننـد کـه احتمـال کشـتن ھـر یـک از        دلیلیّت عقالیی دارد، وقتی چند نفر ھمدست
کنندگان به اختیار ولی دم خواھد بود، خود این احتمالِ قصاص بازدارنده است،شرکت

ای باشد که قھـراً جـان او ھـم بـرایش ارزشـی      که مجرم از افراد خطرناک و حرفهمگر این
بت به قصاص فرد معینی از شود. البته اگر اولیای دم نسندارد و او در ھر حال مرتکب جرم می

بـا  رفت از مشکل خواھد بود میان مجرمان به توافق نرسند در نھایت و در عمل، قرعه راه برون
فرض این که حکم قصاصِ یک نفر علی البدل باشد و اختیار یکـی از شـرکت کننـدگان بـرای     

ولی دم مشکل گردد.

تحلیل معناي اسراف در قتل
راد آیه از آن به خوبی و با دلیل روشن شود، کمک مھمـی در  اگر معنای اسراف در قتل و م

اثبات فرضیه و مدعای نویسنده خواھد کرد.
گر سیاست کیفری اسالم و شریفه بیانرسد این قید (قبح اسراف در قتل) در آیهبه نظر می

آن ھـم  گردد، قرینهدر واقع قرآن است. توضیح اینکه ضمیر مکنون در فال یسرف به ولی بر می
رابـط جـواب شـرط مقـدّر و     » فـاء «که به لحاظ دسـتوری،  در فال یسرف است، برای این» فاء«

إن أراد (الـوالی أو األولیـاء)   «شود، در واقع معنای آیه چنین بوده اسـت کـه:   محذوف تلقی می
ھـم تعلیلـه لحـاظ    » إنّـه کـان منصـورا   «بعد یعنـی  و جمله» القصاص فال یسرف فی القصاص

یعنی وقتی خداوند قانون قصاص در دنیا و عقاب در آخرت را قرار داده چرا اولیـای  گردد، می
دم در مجازات از حدّ بگذرند و به اسراف مبتال گردند؟

گردد. برخـی  با این بیان، بدون شک کشتن چندین نفر به خاطر یک نفر اسراف قلمداد می
الفاء (در فال یسـرف) رابـط   «نویسند: منابع ادبی به نکته و ظرافت دستوری فوق اذعان کرده می

فی محل الجزم جواب شرط مقدّر أی إن أراد القصاص فال ...» ال یسرف «لجواب شرط مقدّر و 
).١٥/٤٣(صافی محمود، » ال محلّ لھا تعلیلیة» إنّه کان منصورا«یسرف و 

کِ در قتـل  قرآنی که مانع از قصـاصِ چنـدین مشـار   ترین قید و قرینهبه نظر نگارنده، مھم
باشد. اگر بنا بود، اولیای دم سلطنت مطلق در می» فال یسرف فی القتل«شود، ھمین یک نفر می
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افراد دست اندر کار قتل عمد را داشتند که قیـد فـال یسـرف و بـه     قصاص یک یا چند یا ھمه

د در یـک  که مـا معتقـدیم ھرچـه قیـ    رسید. حال آن، الزم به نظر نمی»إنّه کان منصوراً«دنبال آن 
شـود (ر.ک:  حقوقی بیشتر شود، قلمرو مصـادیق کمتـر مـی   -علمی از جمله گزارة فقھیگزاره

).٨٠خوانساری، 
شیخ طوسی از یک سو اخباری را که قائل به عدم جواز قصاص جماعت به خاطر قتل یک 

ای اھـل  داند، در ھمان حال از سوی دیگر جمعی از صحابه، تابعین و فقھنفر را از باب تقیه می
نویسد:پذیرند، لذا میھا نیز قتل چند نفر را به خاطر یک نفر نمیکند که آنسنت را نقل می

و قال محمد بن الحسن: القیاس أن ال یقتل جماعة بواحدٍ ... و ذھب طائفة الی أنّ الجماعة «
البـاقین  ال تقتل بالواحد لکن ولی المقتول یقتل واحداً و یسقط من الدیـة بحصـتة و یأخـذ مـن     

الباقی من الدیة علی عدد الجنایة و ذھب الیه فی الصحابة عبداهللا بن الزبیر و معاذ و فی التابعین 
اند که وقتی جمعـی بـا   ای از مسلمانان بر آنکه حتی طایفهو عجیب این» ابن سیرین و الزھری

اص کـرد، از  توان قصھمدستی ھم یک نفر را به قتل رساندند، ھیچکدام از آن جماعت را نمی
توان به خاطر قتل یک نفـر بـه   اند که جماعتی را نمیگروھی بر آن«نویسد: این رو در ادامه می

قتل رساند و نه ھم یک نفر از آن جماعت را، ربیعه بن ابـی عبـدالرحمن و پیـروان ظـاھر بـن      
).٥/١٥٦(شیخ طوسی، الخالف، » اند.داوود و یاران او بر این عقیده

ھا پیروانی در میـان صـحابه و تـابعین    ه نظر ذکر گردید و ھر یک از دیدگاهپس تا اینجا س
دارند.
کننده در قتل به سبب یک نفر؛جواز قصاص جماعت شرکت-١
عدم جواز قصاص جماعت به خاطر یک نفر بلکه یک نفر ال علـی التعیـین بـه اختیـار     -٢

ولی دم؛
قتل یک نفر؛عدم جواز قتل ھیچکدام از افراد شرکت کننده در-٣

که ذکـر گردیـد و موافـق بـا رأی     اند برخی خبرھا چناناز دو دسته اخباری که در تعارض
اسراء) امّا اخباری که جواز قتل ھمه٣٣باشد. (آیهنگارنده است، از امام و با استناد به قرآن می

تـر  که پیشود. (چنانشای ذکر نمیکند، مؤید و مستند به آیهکنندگان در قتل را تأیید میشرکت
باشد که بتـوان یـک   تر ھمان نظر وسط میھم استدالل کردیم) نظر مناسب و به عدالت نزدیک

نفر را به اختیار صاحب خون قصاص کرد و مابقی سھم خـود از جنایـت را بـه صـورت دیـه      
ھـای  پرداخت کنند، خود الزام به پرداخت دیه ھم یک نـوع مجـازات اسـت چراکـه مجـازات     
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ھـای  اند: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتدر فقه و حقوق کیفری پنج صنفمندرج

کننده به غیر از قصاص شونده بـا پرداخـت دیـه    جماعت شرکتماندهبازدارنده و در واقع باقی
ماند و در بازدارندگی ھم چون شوند و در عین حال عدالت کیفری ھم محفوظ میمجازات می

افتـد.  اند، نقض غرض اتفاق نمـی از انتخاب ولی دم در معرض قصاصھر یک از قاتالن پیش
توان قصاص کرد چگونه امّا اگر بگوییم که ولو ھزار نفر در قتل یک نفر مشارکت داشتند را می
توان با اطمینان حکم کـرد  با سیاست کیفری دین رحمت و عدالت اسالم سازگار است؟! آیا می

تر ھـم  قصاص کرد؟! مطلب زیر که پیشمثالً رجل سیاسی)فر (که ھزار نفر را در مقابل یک ن
گذشت در این باره واضح است:

(شـیخ  » و من قتله الف أو واحد فقتل مظلوماً وجب أن یکون لولیه سـلطان فـی القـود بـه    «
)٥/١٥٧طوسی، الخالف، 

حال با این فتوی،
شود؟چه می» الحدود تدرأ بالشبھات«مسلّم قاعده-١

یات فقھا حدود به معنای مطلق عقوبت و مجازات نیـز بکـار رفتـه اسـت. در کتـاب      در ادب
من قَتل علی العمد فی غیر الحرم، ثم لجأ الی الحرم، لم یقتل فیه لکن یمنـع  «مقنعه چنین آمده: 

الطعام و الشرب ... حتی یخرج من الحرم، فیقام فیه حداهللا و یقاد منه کما صـنع فـان قتـل فـی     
فی الحرم، قتل فیه، واقیم علیه الحد فیه و من جنی مایستحقق علیه عقابـاً، فلجـأ   الحرم او جنی

الی مشھد من مشاھد ائمه الھدی، صنع به کما صنع بمن یلجأ الی الحرم، مستعصـماً مـن اقامـه    
)٧٤٤(شیخ مفید، » الحدود علیه.

در که معنای سخن واضح است شیخ از مجازات قتل عمد کـه ھمـان قصـاص باشـد    چنان
کند.چند جا تعبیر اجرای حد می

شود؟تفسیر قوانین کیفری به نفع متھم چه می-٢
احتیاط در دماء مسلمانان کجا تحقق دارد؟-٣

این فرض در حالی است که دالیل لفظی صریح نبوده و اخبـار معـارض وجـود دارد و در    
نھایت اصول عملیه کارگشاست.

نین کیفری اسالم را چگونه پاسخ دھیم؟اتھام خشونت و سرکوب نسبت به قوا-٤
ھای سنگین نیست بلکه تا حـد امکـان و ضـرورت    البته این امر موجب سلب کلی مجازات

توان با استناد به روح سیاست جنایی اسالم به قدر متیقن بسنده و حکم کرد.می
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را چگونه توجیه کنیم؟» فال یسرف فی القتل«آیه-٥
شود؟چه می» قبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتمو إن عا«کالم قرآن که -٦
فرماید: فمن اعتدی علـیکم فأعتـدوا علیـه بمثـل مـا اعتـدی       شود که میاین آیه چه می-٧

).٢/١٩٤علیکم و اتقوا اهللا و اعلموا أن اهللا مع المتقین (
حقوقی از نظر منطقی ناظر به مصادیق و جزئیات اسـت نـه مفھـوم    –گفتیم قضایای فقھی 

انتزاعی مماثلت.کلی و 
آیا عادالنه است که فردی که یک صدم در قتل یک نفر سھم دارد را قصاص کرد و بالخره

او را پرداخت کرد، چرا عکس این حالت اتفاق نیافتد تا ھم قصاص تحقـق  نود و نه صدم دیه
ه یابد (یک نفر در برابر یک نفر= النفس بالنفس) و ھم پرداخت دیه، توسط قصاص نشدگانی ک

گوییم که صد نفر گناھکـار اشـتباھاً تبرئـه شـوند بھتـر اسـت از       در قتل سھم داشتند؛ مگر نمی
که یک نفر به ناحق و اشتباھاً مجازات شود؟این

آن بـر اباحـه مبتنـی باشـد،     افتد که پایـه که عمدتاً اسراف در جایی اتفاق میدیگر ایننکته
) خوردن و نوشیدن ھر چند مباح است امّـا وقتـی از   ٣١(اعراف/» کلوا و اشربوا و ال تسرفوا...«

سـرفت األم ولـدھا أی افسـدته    «گردد. در کالم عرب چنین آمده: حد بگذرد حرام و ممنوع می
یعنی مادر با دادن شیر بیش از حد به شیرخوار خود، او را آسیب زده و بیمار کـرد.  » بکثرة لبنھا
).١/٣٣١(معلوف، 

السَـرَف:  «قرآن در خصوص ممنوعیت اسـراف چنـین آمـده:    ھای لغتدر یکی از فرھنگ
تجاوز الحد فی کل فعل یفعله االنسان و إن کان ذالک فی اإلنفاق. قال تعالی: و الذین إذا انفقـوا  

) و کسانی که ھر گاه انفـاق کننـد، نـه    ٦٦(فرقان/» لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذالک قواماً
گیری بلکه در میان این دو حد، اعتدال دارند.و نه سختنمایندروی میاسراف و زیاده

(راغب » المتجاوزین الحدّ فی امورھم«) یعنی: ٤٣(غافر/» و إنّ المسرفین ھم اصحاب النار«
) در عین حال کـه اصـل خـوردن از    ٥(نساء/...» و ال تأکلوھا اسرافاً «) در آیه٤٠٧-٨اصفھانی، 

اجرت خـود، جـایز اسـت امّـا در حـدّ      کند به اندازهمیمال یتیم برای کسی که محافظت از آن
).٢/١٠٤اسراف حرام و ممنوع است (فاضل مقداد، 

اند و خونشان پیش از کنندگان در قتل مجرمشرکتمورد بحث ھم ھر چند ھمهدر مسأله
انتخاب ولی دم از باب سلطنت مباح است اما در مقام عمل کشـتن بـیش از یـک نفـر از بـاب      

ظریـف  ، اسراف بوده و در قرآن منھی واقع شده است. متأسفانه در این باب به این نکتهتقاص
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به شایستگی توجه نشده است.

اگر کسی بگوید ھرگاه در اشتراک در قتل، غیر قاتل یا قاتالن را قصاص کنیم، اسراف تلقی 
ود إعتـدی و  گوییم، این به لحاظ لغوی و عرفی اسراف نیسـت بلکـه خـ   گردد، در پاسخ میمی

البیان ھم به این نکته در ذیل که در تفسیر مجمعگردد نه اسراف، چنانستم مستقل محسوب می
کتب علیکم القصاص فی القتلی ... فمن اعتـدی بعـد ذالـک    «فرماید بقره که میسوره١٧٨آیه

).١/٤٨٠طبرسی، (»بأن قتل غیر قاتله«کند: اشاره شده و نقل می» فله عذاب الیم
مورد بحث) به زیبایی با سیاسـت کیفـری   ه نظر نویسنده، مواد قانونی زیر (بر خالف مادهب

شـود را نشـان   ای در موضوع و یا حکم، قصاص و مجازات منتفـی مـی  اسالم که با اندک شبھه
دھد و قانون مورد منازعه ھم در بحث اشتراک در قتل عمد اگر مطابق نظـر نویسـنده تغییـر    می

شود.یر ھماھنگ میکند با مواد ز
ق.م.ا: اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتـل عمـدی یـا    ٢٣٥ماده

خطایی ھمان مقتول اقرار کند ولیّ دم در مراجعه به ھریک از این دو نفر مخیّر است کـه برابـر   
تواند مجازات ھر دو را مطالبه کند.اقرارش عمل نماید و نمی

اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگـری بـه قتـل    ق.م.ا:٢٣٦ماده
عمدی ھمان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از ھـر دو  

به نظر نویسنده شاید یک حالت بـرای اقـرار   شود... المال پرداخت میساقط است و دیه از بیت
توان گفت این احتمـال کـامالً   اند و نمیو در قتل شرکت داشتهدو فرد مذکور این باشد که ھر د

منتفی است.
در صدر ماده، نکره است و به عنوان یک گزارة حقـوقی افـاده   » کسی«از نظر نویسنده واژه 

در افاده شمول نکره) و حـداقل  ١٢٢؛ حیدری، ١٥٨/ ١کند (نگ: مظفر، اصول الفقه، شمول می
فرد مد نظر نیست.مشعر به این مطلب است که یک

گیرينتیجه
قتل جماعت به خاطر یک نفر ممنوع است و حداقل مشکوک است، زیرا:

سازد.با قصاص (مساوات) و مماثلت نمی-١
شود. با آن ھمه اخـتالف  قصاص است تلقی میمصداقی از اسراف در قتل که منھی آیه-٢

شک مجرای این قاعده خواھد بود.نظرھایی که در متن مقاله گذشت، به نظر نویسنده بدون
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شود.درء الحدود بالشبھات قلمداد میمصداق بارز قاعده-٣
معارض با تعداد قابل توجھی از روایات است.-٤
سازد.با ادبیات حقوق کیفری، تفسیر به نفع متھم (حداقلی) نمی-٥

نویسـی آن ھـم در امـور    قانونی مذکور بیشتر با فن قانونمتن پیشنھادی نویسنده برای مادة
کیفری سازگار است.
کنندگان در قتل عمد، ھم دیه و ھم قصاص است، لکن قصاص یک مجرم مجازات شرکت

شـونده بـه وی، پـیش از قصـاص و     مازاد جنایـت قصـاص  به اختیار اولیای دم و پرداخت دیه
باشـد. در  مـی ھا در جنایت به اولیای دم نشدگان به نسبت سھم آنپرداخت دیه جنایت قصاص

مسـلّم  مورد بحـث بـا عـدالت جزایـی و قاعـده     توان گفت اِعمال مادهیک جمله و قاطعانه می
.سازگار نیستدرءالحدود بالشبھات 
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