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(دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه مقارن وحقوق جزای اسالمی دانشگاه مذاهب اسالمی)

چکیده
قتلی که به مباشرت انجام میگیرد ،گاه قاتل یک نفر و گاه قاتل چند نفر بوده ،میتواند که صورت
اخیر ،یعنی اگر با عمل ارتکابی چند نفر صورت گیرد ،قتل به مشارکت مینامند ،مسئلهای که اینجا
مطرح است این است که درمورد شرکت درقتل ،میتوان همه شرکاء در قتل را قصاص کرد یا خیر،

دراین نوشتار به پاسخ این سوال پرداخته شدهاست.
فقهای مذاهب اسالمی در این ارتباط ،نظریات متفاوت ارائه نمودهاند ،با این توضیح که مشهور
فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت ،معتقداندکه :اگرجماعتی درقتل یک نفر مشارکت داشته باشند،
همهی آنها مستحق قصاص خواهندشد .درمقابل نظریه مشهور اهل سنت ،گروه دیگری معتقداند
که درباب مشارکت در قتل ،فقط یکی از افراد مزبور مستحق قصاص است و بقیه ،به نسبت
سهمالشرکهی خود ،باید دیه را پرداخت نمایند .دراین میان ،داوود و فقهای مذهب ظاهری ،با این
عقیده موافق نیستند و متعتقداند که (التقتل الجماعة بالواحد) .اکثر فقهای شیعه نیز ،معتقد
هستند که همهی شرکاء در قتل ،مستحق قصاص هستند و ولیدم مختار است همه یا برخی از
قاتلین را قصاص نماید .البته در میان فقهای شیعه هم ،کسانی معتقد هستند که ولیدم مقتول،

فقط میتواند یک نفر از شرکاء در قتل را قصاص کند.
کلیدواژگان :مشارکت ،قتل ،قصاص ،مذاهب اسالمی.

1. subhansaddiqi1@gmail.com
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مقدمه
از بیانات آراء و نظریات فقهای مذاهب اسالمی ،بهنظر میرسد که همه شرکاء در قتل را ،هرچند
بسیار باشند ،میتوان قصاص نمود ،مثالً اگر یکصد نفر یا هزار نفر و یا بیشتر از آن را به قتل
برسانند ،جایز است که همه آنها را قصاص کرد.
فقهای مذاهب اسالمی ،اعم از فقهای اهل سنت و فقهای امامیه ،معتقد هستند که اگر جماعتی در
قتل یک نفر مشارکت داشته باشند ،همهی آنها مستحق قصاص خواهند بود .الّا اینکه ،بعضی از
فقهای اهل سنت و امامیه ،که در بین فقهای مذاهب نظریه ،غیر مشهور محسوب میشوند ،گفتهاند
که نمیتوان با قتل یک نفر ،همه شرکاء در قتل را قصاص کرد.
البته ،آنچه را که فقهای مذاهب گفتهاند ،با پشتوانهای از مستندات قرآن و سنت نبوی و غیره
میباشند ،که هریک ضمن اظهارنظراتشان به قرآن و سنت پیامبر استناد نمودهاند .آنچه در این
نوشتار به بررسی گرفته میشود ،ابتدا به مفاهیم وکلیات عنوان ،پرداخته شده و در بخش دوم به
مبانی و نظریات در مشارکت با قتل به صورت تطبیقی ،دیدگاهها با مستندات آیات و روایات و وجه
افتراق و اشتراک شان نیز به صورت مختصر بحث شدهاست.
الف -معناشناسی مشارکت و قتل
با توجه به اینکه هرلفظی از نظر لغوی ،دارایی معنای خاص خود میباشد و معموالً معنای
اصطالحی آن نیز از همان معنای لغوی اقتباس میشود ،در این بخش ،البته قبل از اینکه به اصل
موضوع وارد شویم ،به صورت مختصر به معانی لغوی و اصطالحی مشارکت و قتل اشاره میشود ،و
بعد از آن ،به اصل مطلب که همانا (مشارکت در قتل) است؛ با توجه به نظریات فقهای مذاهب
اسالمی ،پرداخته خواهد شد.
الف -مشارکت

مشارکت ،مأخوذ از عربی شراکت و انبازی و حصهداری و بهرهبرداری است.

1

و از لحاظ اصطالحی ،بهنظر میرسد که به معنی شراکت یا مشارکت ،یا اشتراککردن به کاری یا
به امری ،اعم از اینکه میشود از روی قصد باشد و یا هم از روی خطا و نادانی باشد .اما مشارکت در
 .1فرهنگ دهخدا5799 ،
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قتل ،مفاهیم بسیار گستردهای دارد .به هر گونه مداخله مادی یا معنوی دو یا چند نفر در قتل ،به
گونهای که به صورت مباشر باشد و یا حتی ممکن است همکاری و صدمهزدن به مقتول ،به صورت
مستقیم انجام نگیرد را مشارکت در قتل گفته میشود.
ب -قتل
الف 1-مفهوم لغوی

قتل واژهی است عربی ،که دارای معانی متفاوت میباشد .در کنار معانی اصلی این واژه ،اهل لغت
آن را نیز در معانی گوناگونی بهکار میبرند .در کتاب لسان العرب ،در خصوص معانی قتل چنین
آمده است« :قتلتُ الخمر بالما :استعاره است در وقتی که خمر را با آب زیاد در میآمیزی تا از خمر
بودن خارج شود .قتلتُ فالناً :فالنی را کشتم .اقتتلهُ العشق والجنُ :عشق یا جن او را به هالکت
رساند .قتل در معنای چیرهشدن بر سرما وگرما نیز بهکار برده شدهاست».

1

و در المفردات راغب اصفهانی آمده است که :اصل قتل ،زائل کردن روح از جسم است ،مانند مرگ و
موت ،ولی بهکار بردن واژهی قتل ،به اعتباری ،کاری است که قاتل انجام میدهد و اگر به اعتبار
فوت شدن حیات و زندگی باشد ،موت بهکار میرود.

2

چنانچهکه اهلل متعال هم در اینمورد فرموده است« :فان مات اوقتل»

3

پس بنابراین از نظر اهل لغت ،اصل قتل ،ازهاق و ازالهی روح از جسد انسان میباشد ،قاتل هم
کسی است که این ازهاق وازالهی روح از جسم ،توسط او صورت گرفته است و مقتول نیز فرد
مجنیعلیه میباشد که روح از جسم او زائل شدهاست.
واژه قتل تنها در مورد انسان زنده استعمال میشود .چنانچه که شخصی حیوانی را هالک کند ،به او
قاتل گفته نمیشود ،بلکه تلفکنندهی آن گفته میشود .همچنانکه روح توسط فردی از بدن خارج
شود ،به این اعتبار آن را قتل گویند و اگر حیات فرد ازبین برود ،به آن موت اطالق میشود ،به این
اعتبار ،آن را قتل گویند واگر حیات ،خود از بین برود ،به آن موت اطالق میشود .نظر به اینکه
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لغویون ،قتل را ازاله روح از جسم انسان تعریف کردهاند؛ درخصوص تعریف قتل باید اظهار داشت که
قتل ،ازهاق وازالهی روح از جسم انسان است که توسط دیگری صورت میگیرد.
ب 7 -مفهوم اصطالحی قتل

اکثر فقهای اهل سنت قتل را به سه قسم تقسیم نمودهاند ،با این حساب که انواع قتل عبارتاند
است از :قتل عمد ،قتل شبه عمد و قتل خطا.
البته فقهای مالکیه معقتداند که اقسام قتل دو نوع است که عبارت است از :قتل عمد و قتل خطا ،و
قتل شبه عمد را از اقسام قتل نمیدانند ،چرا که معتقداند ،در قرآن کریم فقط از این دو نوع قتل
(قتل عمد و قتل خطا) تذکر رفته است.

1

درحالی که به نظر اکثر فقهای اهل سنت ،گرچه در قرآن کریم از قتل شبه عمد ذکری نشده ،اما به
هر حال در روایات وارده مطرح شدهاست.
ج -شرایط قصاص

شرایط معتبر در قصاص ،پنج نوع است ،با این توضیح که در صورت تحقق شرایط مذکور ،قصاص
صورت میگیرد که در اینجا درمورد این شرایط به اختصار اشاره مینماییم ،بعد ورود مینمائیم به
اصل بحث.
شرط اول :تساوی در آزادی و بردگی است ،مثالً مرد آزاد ،در برابر مرد و زن آزاد قصاص میشود ،به
شرط ردّ مازاد دیه او ،و زن آزاد ،دربرابر زن و مرد آزاد قصاص میشود ،و بنا بر عقیده مشهورتر،
مازاد از او گرفته نمیشود.

2

«آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده » یعنی :آزاد در برابر قتل شخص آزاد و برده در برابر قتل
شخص برده قصاص میشود .از این قید چنین برمی آید که آزاد با قتل برده قصاص نمی شود -که
جمهور فقها بر این نظرند  -اما امام ابوحنیفه :برآن است که آزاد در برابر برده قصاص میشود ،به
دلیل عام بودن آیه ( )47سوره «مائده » که تفسیر آن خواهدآمد .از حضرت علی  -رضی اهلل عنه -
و ابن مسعود  -رضی اهلل عنه  -نیز همین رأی نقل شدهاست  .امام بخاری نیز میگوید :مولی با
کشتن برده خویش کشته میشود ،به دلیل این حدیث شریف« :هر کس بردهاش را کشت ،او را
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میکشیم و هر کس بینیاش را برید ،بینیاش را میبریم و هر کس او را عقیم (جنسی) کرد ،او را
عقیم میکنیم ».

1

شرط دوم :تساوی در دین ،با این توضیح که مسلمان در برابر کافر ذمی ،مستأمن یا حربی ،به
قصاص نمیرسد؛ بلکه تعزیر میشود و دیه ذمی را هم میپردازد .گفته شدهاست که اگر کسی به
کشتن کافر ،عادت پیدا کرده باشد ،جایز است به قصاص رساندن او پس از رد تفاوت دیه به او .مرد
ذمیدر برابر مرد ذمی ،قصاص میشود و در برابر زن ذمی ،پس از رد تفاوت دیه قصاص میشود .زن
ذمیدر برابر مرد و زن ذمی ،به قصاص میرسد؛ بدون رجوع به تفاوت و مازاد دیه.

2

شرط سوم :پدر نبودن است ،یعنی که قاتل ،پدر مقتول نباشد .اگر در صورتیکه پدری فرزندی خود
را بکشد ،در برابر فرزند کشته نمیشود و بر او کفاره و دیه و تعزیر واجب است .همین قسم ،اگر پدر
پدر ،و باالتر ،نوهی خود را بکشد؛ لکن فرزند در برابر مادر به قصاص میرسد .خویشان ،مانند اجداد
و جدات مادری و برادران از هر دو طرف و عموها و عمهها و داییها وخالهها نیز به قصاص
میرسند.

3

عادالنه نیست که پدر به سبب کشتن فرزندش ،کشته شود؛ چون در قلب پدر چنان مهربانی و
شفقتی وجود دارد که او را از کشتن فرزندش منع میکند ،مگر اینکه در عقلش اختالل به وجود
آمدهباشد ،و یا اینکه فرزندش ،او را به شدت اذیت کند .همچنین در سنت وارد شدهاست که
مسلمان به خاطر کشتن کافر ،کشته نمی شود ،پس این نیز از عموم آیه خارج میباشد .ضمن اینکه
آیه ،فقط خطاب به مؤمنان است .ضمن اینکه آیا فقط خطاب به مؤمنان است و نیز عادالنه نیست
که دوست خدا به سبب کشتن دشمن خدا کشته شود.

4

شرط چهارم :اینکه قاتل عاقل باشد ،یعنی دیوانه ،به قصاص نمیرسد با این توضیح که دیوانه ،خواه
دیوانه را کشته باشد و یا عاقلی را ،و دیه قتل بر عهدهی عاقله او است .به همینگونه ،کودک در
برابر کودک یا بالغ قصاص نمیشود .ولی هرگاه عاقلی ،کسی را بکشد و سپس دیوانه شود ،قصاص
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از او ساقط نمیشود .در روایتی هم آمده است که :کودک ده ساله ،به قصاص میرسد و در روایت
دیگری است که :کودکی که قدش به پنج وجب رسیده باشد ،به قصاص میرسد و حدود بر او اقامه
میشود .موجه این است که عمد کودک ،خطای محض به حساب میآید و ذمه آن بر عهدهی عاقله
او است تا به سن پانزده سالگی برسد.

1

شرط پنجم :این است که مقتول مهدورالدم نباشد ،طور مثال که اگر شخصی کشته شده ،جانش
محفوظ بوده باشد و خونش مباح و مهدورالدم نباشد .این شرط برای احترام ،از مثل کشتن مسلمان
است مرتد را ،که موجب قصاص نیست و همین طور هرکسی را که شرع کشتن او را مباح دانسته
باشد؛ یعنی به علت ارتکاب زنا ،لواط یا کفر ،و مانند آن ؛ هرکس بر اثر سرایت قصاص یا حدّ بمیرد،
یعنی در این صورت که مرگ او ،موجب قصاص نمیشود.

2

د -دیدگاه فقهای مذاهب اسالمی در مورد تعریف قتل
الف :دیدگاه فقهای اهل سنت در مورد قتل

در قسمت قتل ،هر سه نوع قتل را مورد تعریف قرار میدهیم تا اینکه برای ما تعاریف قتل ،واضح و
روشن شود:
 -5قتل عمدی :قتل عمدی ،آن است که از روی ظلم صورت بگیرد و بر مقتول معینی واقع شده
باشد .لذا ،اگر قاتل ،قصد کشتن یکی از دو نفر معین را داشته باشد و شلیک کند و به یکی از آن
دو ،تیر اصابت کند ،قتل عمدی مصداق دارد و موجب اجرای قصاص میشود :حتی اگر به سوی
جماعتی معین ،تیراندازی کند و به یک نفر از آن جماعت اصابت نماید ،بازهم قتل عمد واقع
میشود ،زیرا تک تک افراد جمع ،مورد قصد قاتل بودهاند که در نهایت گلوله به یکی از آنها اصابت
کرده است.
 -2قتل شبه عمدی :همچنان بنابر تعریف فقهای شافعی از قتل شبه عمد ،اگر قاتل در قتل واقعه،
قصد مجنیعلیه را داشته باشد ،ولی ابزار استفاده شده «بمایقتل غالباً» نباشد وکانه به طور تصادفی
منجر به قتل شود ،قتل ذکر شده ،در جمع قتل شبه عمد محسوب میشود.
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 -7قتل خطائی :در این میان ،قتل خطائی ،قتلی است که در آن قاتل قصد کشتن مجنیعلیه را
نداشته است ،خداوند متعال این نوع قتل را تصریح کرده است و مجازات آن را پرداخت دیه وکفاره
اعالم نموده است .چنانچه که اهلل متعال در این مورد فرموده است« :ومن قتل مؤمناً خطاء فتحریر
رقبة مؤمنة ودیة مسلمة»

1

مثال مطرح شده در کتب فقهی اهل سنت ،آن است که اگر شخصی نه از روی قصد فعل ،یا به قصد
کشتن شخصی معین ،از مکان بلندی روی شخص دیگری بیفتند ،و یا به این باور که به سوی
درختی تیری شلیک میکند و بعد کاشف به عمل آید که آن هدف انسانی بوده است ،چنین قتلی،
عمد نیست .همین قسم مثالهای متعددی دیگری نیز درکتب فقهی اهل سنت مطرح شده و
دربارهی عمدی یا خطائی بودن آن ،بحث و بررسی شدهاست.

2

ب -دیدگاه فقهای امامیه در مورد تعریف قتل

محقق حلی ،در تفریف قتل عمدی چنین بیان میدارد که؛ آنچه که موجب قصاص نفس است،
عبارت است از« :ازهاق النقس المعصومه المکافئة عمداً وعدواناً»

3

تقرییاً تمام فقهای متأخر شیعه ،بعد از محقق حلی ،در مبحث قصاص نفس ،چنین تعاریفی را بیان
نمودهاند ،در این تعریف هم به دو نکته مهم اشاره شدهاست .نکته اول اینکه؛ خارج کردن روح از
بدن .در واقع ازهاق نفس ،همان اخراج را گویند .بنابراین ،قتل نفس درجایی است که شخص
زندهای را بکشند .پس در هر قتلی ،تشخیص این معنا مهم است که آیا مقتول حیات انسانی و
مستقل دارد یا خیر؟ از این رو ،چه بسا سقط جنین یا کشتن انسانی که در وضعیت مرگ مغزی
قرار گرفتهاست ،از مصادیق قتل نفس نباشد .
درتعریف قتل عمدی ،نیز قصد قتل یا استفاده از آلت قتاله ،مطرح شدهاست .در این میان حتی از
ترک فعل نیز ،سخن به میان آمدهاست که چه بسا مصداقی از قتل عمد قرار گیرد .چنان که فقهای
شیعه ،قتلی را که در آن شخصی به واسطهی محبوس شدن و منع از خوردن و آشامیدن ،در مدت
زمانی که برای غالب افراد قابل تحمل نیست ،بمیرد ،مستوجب قصاص دانستهاند .به هر حال ،آنچه

 .1نساء72 ،
 .2ملکپور577-574 :5774 ،
 .3حلبی( ،محقق حلی) ،5477 ،ج795 :2
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در غالب کتب فقهی شیعه مطرح شده ،مواردی از مصادیق قتل است که با حراز شروط مذکور،
قصد قتل یا استفاده از آلت قتاله ،قتل عمد شناخته میشود.

1

ب -مشارکت در قتل

هرگاه چند نفر در کشتن یک نفر ،شرکت داشته باشند ،همه آنها کشته میشوند ،با این توضیح که
ولیدم مخیّر است بین کشتن همهی آنها پس از دادن زائد از دیه مقتول ،که به هریک از آنها،
تفاوت دیه و جنایت او میرسد ،و بین کشتن برخی از آنها و برخی دیگر ،باید دیهی جنایت خود را
(به ولیدم مقتول) بپردازند و اگر دیهی شرکاء ،بیش از آن باشد که به ولیدم رسیده است ،باید
بقیه را خودش بپردازد.
شرکت در جرم ،بدین نحو تحقق میپذیرد که هریک از آنها کاری کند که بهتنهایی کشنده باشد؛
یا کاری انجام دهد که شریک شود در سرایت (یعنی منجر شدن به مرگ مصدوم) با قصد در انجام
آن کار .تساوی در جنایت ،مؤثر در تحقق شرکت نیست ،بلکه اگر یکی ،یک جرح و زخم زند و
دیگری صدتا و همه ی آنها سرایت کنند (یعنی منجر به مرگ شوند) ،هردوی آنها به طور مساوی
لاند.
مسئولاند؛ و اگر ولیدم ،دیه بخواهد؛ هر دو به طور تساوی مسئو 

2

الف -شرکت در قتل به صورت مباشرت

شرکت در قتل به صورت مباشرت ،فقهای مذاهب اربعه ،اتفاق نظر دارند که اگر گروهی در یک
لحظه ،متفقاً شخصی را به قتل برسانند؛ بدون آنکه قبالً در این باره اتفاق و سبق تصمیم داشته
باشند وکار هریک از آنان ،قابل تشخیص و در فوت مجنیعلیه منفرداً مؤثر باشد ،قاتل عمدی
محسوب میشوند؛ مانند آنکه هریک از آنان بر جسم مجنیعلیه جراحت و یا جراحتهایی وارد
کنند که در سلب حیات او دخالت داشته باشد .وخامت و تعداد جراحتهای جانیان در این مورد،
قابل اعتنا نیست .چنانچه که یکی از آنان برجسم مجنیعلیه ،یک جرح و دیگری ده جراحت و یا
یکی از آنان جراحت شدید و دیگری جرح ساده وکم خطر وارد سازند ،و هریک از جراحتها ،در
حدوث و پیدایش قتل ،دخالت داشته باشند ،همهی آنان به ارتکاب قتل عمد ،تحت تعقیب قرار
خواهند گرفت.
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هریک از مباشران که عمل وی درقتل مجنیعلیه مژثر نباشد ،فقط به سبب ضرب وجرح مسئول
شناخته میشود .تأثیر و یا عدم تأثیر عمل هریک از شرکاء در قتل مجنیعلیه را خبرگان
وکارشناسان ذیربط ،تعیین میکنند .اگر کارشناسان بگویند که عمل این شخص ،مؤثر در قتل بوده،
قاتل شناخته میشود و اگر اظهار نظر آنان بر عدم تأثیر باشد ،به عنوان ضارب و یا جارح ،تحت
تعقیب قرار میگیرد.
چنانچه اعمال شرکا از این نظر که کدام یک کشنده وکدام یک غیر کشنده بودهاند ،از هم باز شناخته
نشوند ،به استثنای مالک و حسب نظر بقیهی امامان ،نام بردگان به سبب ایراد ضرب وجرح ،مسئول
میشوند؛ زیرا در موارد شک ،به قدر متقین اکتفا میشود و در مانحن فیه« ،ضرب وجرح» هریک از
شرکاء ،قدر متقین است .به نظر بعضی از فقهای حنفیه ،در صورتی که اعمال جانیان از حیث مهلک
بودن و مهلک نبودن مشخص نشود ،همگی به سبب قتل ،مسئول شناخته میشوند.
در فرضی که اعمال جانیان منفرداً در سلب حیات مجنیعلیه مؤثر نباشد ،ولی مجموعاً منجر به
فوت او گردد ،مطابق نظر بعضی از شافعیه ،همگی قاتل عمد محسوب میشوند .
اما امام مالک رای داده است که اگر ضربات کشنده ،تمیز داده نشوند و یا مشخص شده باشند(خواه
در شدت و ضعف یکسان باشند یا نباشند) ولی معلوم نباشد که در اثر کدام یک از ضربات،
مجنیعلیه کشته شدهاست ،چنانچه که ضاربان با دشمنی و معتمدانه ،او را زده باشند ،همگی قاتل
محسوب میشوند .در رای دیگری بیان میکند که در صورت فوق ،قصاص ساقط است و ضاربان
باید دیه قتل را بپردازند و این نظر ،نظریه بهتر وخوبتر است.

1

البته فقهای مذهب امامیه هم ،در ارتباط با اینکه اگر گروهی به صورت یکجا و متفقاً ،شخصی را به
قتل برسانند؛ مشهور فقهای شیعه معتقداند که همهی شرکاء در قتل ،مستحق قصاص هستند ،اما
ولیدم ،مخیر است که همه یا برخی از قاتلین را قصاص نماید.

2

ب -شرکت در قتل بدون توافق و ناهمزمان

این فرض ،درصورتی است که میان جانیان ،توافق و تبانی قبلی بر ارتکاب جرم ،به عکس حالت و
وضعیت اجتماع برای قتل ،وجود ندارد و هریک جداگانه و به دنبال هم مرتکب عمل میشوند .به
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این ترتیب ،اگر گروهی به تعاقب ،کمر به قتل یک نفر ببندند؛ اگر عمل هریک از آنان ،مشخص و
تمیز داده شده و در مرگ مجنیعلیه هم مؤثر باشد ،همگی قاتل فرض میشوند و چنانچه که یکی
از آنان ،یک جراحت و دیگری ده جراحت برجسم مجنیعلیه وارد سازد ،باز هم هردو مسئول قتل
وی خواهندبود .
زیادی جراحت وارده از طرف یک نفر ،زمانی که هر جرحی در پیدایش مرگ دخیل باشد ،مؤثر در
مقام نیست .به عالوه ،گاهی انسان در اثر یک جراحت میمیرد وگاهی به زعم جراحتهای متعدد و
زیاد ،کشته نمیشود .
اگر ثابت شود که عمل یکی از جانیان در مرگ مجنیعلیه ،دخالت نداشته است ،وی مسئول ضرب
و جرح وارده از سوی خود خواهد بود و سایرین ،مسئول قتل هستند .در این مورد ،نظر پژشکان
خبره ،مالک عمل خواهد بود.
اگر مجنیعلیه ،ازجرح یکی از جانیان بهبود یابد و در اثر جراحت بقیهی جانیان بمیرد ،هرکس
مسئول عمل خویش خواهد بود .متهمیکه جراحت وارده از طرف وی ،بهبود حاصل کردهاست ،به
لحاظ ایراد جرح و متهمیکه مجنیعلیه از جراحت وی جان به در نبرده ،به شرط آنکه این
جراحت ،مؤثر و دخیل در مرگ وی باشد ،به لحاظ قتل ،بازخواست و تعقیب خواهند شد .
چنانچه که سه نفر درکشتن شخصی مشارکت کنند ،مثالً یکی از آنان دست مجنیعلیه و دیگری
پای وی را قطع کند و سومیجراحت شدید بر بدن او وارد سازد و او بمیرد ،هرسه قاتل عمد
محسوب میشوند .چنانچه که جراحت وارده از جانب هریک از آنان بهبود یابد و مجنیعلیه ،به
علت جراحت بقیه کشته شود ،حسب مورد ،جانیان به اعتبار جرح و قتل ،مسئول شناخته میشوند.
اگر یک نفر دست مجنیعلیه را از مچ و دیگری آن را از مرفق قطع کند و او بمیرد ،چنانچه که
جراحت اول قبل از قطع دست از مرفق ،خوف شده باشد ،بدون خالف ،نفر اول جارح و نفر دوم
قاتل به حساب میآیند .ولی اگر قطع دست از مرفق ،پیش از بهبود زخم قطع صورت بگیرد ،به نظر
شافعی و امام احمد ،هردو قاتل هستند ،زیرا هریک از جراحتهای یاد شده به تنهایی کشنده
هستند و درد ناشی از جراحت اول ،به درد و ناراحتی جرح دوم ضمیمه و تواماً به کمال رسیده
است و مرگ مجنیعلیه ،منتسب به آنها خواهد بود .زفر ،از طرفداران این نظر است .
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در نظر ابوحنیفه و بقیهی پیروان وی غیر از زفر ،نفر دوم قاتل است .زیرا سرایت درد به اعتبار آالم
و ناراحتیهای است که انسان ،قادر به تحمل آنها نیست و سرانجام منتهی به مرگ میشود .در
مانحن فیه ،بریدن دست از آرنج ،مانع رسیدن درد مچ دست به جان مجنیعلیه شده و راه سرایت
درد مچ دست در این نقطه مسدود میشود ،و تسری درد و ناراحتی از زخم ،ثانوی خواهد بود.
به نظر امام مالک ،اگر قطع آرنج پس از قطع مچ دست صورت گیرد و مجنیعلیه بمیرد ،هر دو نفر
قاتل هستند و چنانچه پس از قطع شدن مچ دست ،زنده بماند ،بخورد و بیاشامد و سپس به دنبال
قطع آرنج ،بالفاصله بمیرد ،قاتل ،دومیاست .اگر مجنیعلیه ،پس از هردو جرح ،زنده بماند ،بخورد و
بیاشامد ،اولیای دم حق دارند که هرکدام از دو جانی را که خواستند قصاص کنند .
اگر فردی ،دیگری را از جای بلند بیندازد و نفر دوم او را درهوا با شمشیر دو نیم کند ،یا فردی
سنگ بزرگی را به طرف مجنیعلیه بغلطاند و نفر دوم قبل از رسیدن سنگ ،سرش را ببرد ،به نظر
احمد ،نفر دوم قصاص میشود ،زیرا رمی و انداختن مجنیعلیه ،سبب است وکشتن او به دست نفر
دوم مباشرت ،راه نفوذ و جریان حکم سبب را قطع کرده است ،بنابراین ،مقدم برآن خواهد بود .
نظر شافعی در این باره ،مانند نظر احمد است ،با این شرط که اگر مجنیعلیه را ،از جایی انداخته یا
سنگی به طرف او غلطانیده شود و امکان نجات برای او باقی باشد ،اما چنانچه عمل اولی به کیفیتی
باشد که امید سالمت مجنیعلیه و رها شدنش از مرگ از بین برود ،بعضی از فقها هردو را به لحاظ
اشتراک مباشرت با سبب ،قاتل عمد میدانند و درنظر بعضی از فقها ،فقط نفر دوم قاتل تلقی میشود.
این نظر با حقوق عرفی سازگار است؛ زیرا براساس قوانین عرفی ،اتهام نفر اول ،شروع به قتل و اتهام
ردیف دوم ،قتل عمد است ،این حکم قانونی درصورتی است که میان متهمان ،توافق و همآهنگی
قبلی برای ارتکاب قتل موجود نباشد؛ وگرنه هردو قاتل محسوب میشوند.
اگر کسی را درون آبی زیادی بیندازند که نجات یافتن از این مهلکه غیر ممکن باشد و نهنگی او را
ببلعد ،فاعل ،قاتل خواهد بود؛ زیرا مجنیعلیه ،را در مهلکهای انداخته که کشنده و هالک کننده
است .بعضی عقیده دارند که در فرض فوق ،عمل فاعل ،سبب هالک مجنیعلیه نیست ،به شرط آن
که عامل دیگری که قتل را ناشی از آن بدانیم ،موجود باشد .ولی اگر کسی را در آب کمتری
بیندازند که درندهای او را بدرد و یا ماهی یا کوسه ماهی او را ببلعد ،قتل شبه عمد خواهد بود؛ زیرا
اقدام فوق غالباً کشنده نیست.
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حکم حالتی که اعمال ارتکابی جانیان ازهم بازشناخته نشود و معلوم نباشد که مجنی علیه در اثر
جراحت کدام یک از جانیان فوت کرده؛ یا اعمال نام بردگان منفرداً در سلب حیات مجنیعلیه مؤثر
نباشند؛ ولی درمجموع سبب مرگ شده باشند ،مانند حکم اجتماع برقتل است که سابقاً مورد بحث
قرار گرفت.
گاهی برعمل مباشرتی نفراول ،از سوی نفردوم عمل مباشرتی دیگری عارض میشود که قویتر از
عمل اولی است و از تأثیر عمل اولی جلوگیری میکند .در این فرض ،جنایت نفر دوم مقدم است و
قاتل محسوب میشود ،پس اگر نفر اول درجسم مجنیعلیه ،جراحتی ایجاد کند که کشنده باشد و
نفر دوم سرش را از تن جدا سازد ،قاتل نفر دومیاست ،اما اگر جانی ،اول سرش را بریده و مذبوح
درحال جان دادن است و نفر دوم آن را به دونیم کند ،قاتل اولی است و دومی به لحاظ عدم رعایت
جرمت میت و تعدی بر آن ،تعزیری میشود.
اگر جانی ،اول شکم مجنیعلیه را شکافته و امعاء و احشاء وی را پاره کند ،ولی مجروح هنوز جان بر
بدن داشته باشد و در این حال نفر دوم سرش را ببرد ،او قاتل است و اولی مسئول جراحات وارده
است .ولی اگر جنایت نفر اول ،مجروح را از حکم انسان زنده بیرون سازد ،براساس نظری ،نفر اول و
براساس رأی دیگر ،تا وقتی که مجنیعلیه ،جان خود را تسلیم نکرده ،نفر دوم قاتل محسوب
میشود .براساس نظر بعضی از فقها در فروض یاد شده ،چنانچه شناسایی صاحب جراحت قتاله،
مشکل باشد ،همهی جانیان قاتل عمد محسوب میشوند .
در فرضی که شخصی شکم مجنیعلیه را دریده و پس از آن ،دومی سر او را از بدن جدا میکند ،دومی
قاتل است و او مسئول جراحت خود خواهد بود ،زیرا انسان درفرض شکافته شدن شکمش ،میتواند
زنده بماند ،هم چنان که در زمان بریده شدن سر ،دارای حیات بوده است .زمانی حکم فوق جاری است
که مجنیعلیه ،بتواند پس از شکافته شدن شکمش ،یک یا چند روز به زندگی خود ادامه دهد؛ ولی اگر
این توهم درمیان نباشد و از حیات مجنیعلیه ،جز سکرات مرگ و سختی جان کندن جیزی نمانده
باشد ،نفر اول قاتل است و دومی به اعتبار تجاوز به حرمت میت ،تعزیر میشود.

1

همهی شرکاء در قتل ،مستحق قصاص هستند و ولیدم ،مختار
مشهور فقهای شیعه ،معتقداند که 
است همه یا برخی از قاتلین را قصاص نماید .البته ،اگر قصاص همهی شرکاء ،منوط به پرداخت
 .1عوده ،5777 ،ج74-75 ،7
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تفاضل دیه به آنها است ،در جایی که برخی از شرکاء در قتل قصاص نمیشوند ،باید به اولیای دم
به میزان مشارکت در قتل دیه بپردازند .
بنابر این ،اگر سه نفر یک نفر را کشته باشند و ولیدم بخواهد همه را قصاص کند ،به اندازهی دو
دیه باید به اولیای سه نفر بپردازد و اگر بخواهد یک نفر را بکشد ،به میزان  2/7دیه به ولیدم او
پرداخت نماید و ازدو نفر دیگر به اندازهی  2/7دیه اخذ نماید .
عمدهی استدالل مطرح شده در آرای فقهای شیعه ،عبارت است از :اجماع ،قاعدهی الضرر ،و روایات وارده.

1

ج -همکاری درقتل )امساک درقتل(

از جرائمیکه درخصوص مجازات آن ،بین فقهای اهل سنت اختالف نظر وجود دارد ،مجازات
ممسک است .ممسک ،یعنی فردی که دریک حادثهی منجر به قتل ،مقتول را نگه میدارد .در
همین باره ،در روایتی وارده از پیامبر صلی اهلل علیه وسلم ،آمده است( :قَالَ رَسُولُ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَیْهِ
وَسَلَّمَ " :إِذَا أَمْسَکَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ ،یُقْتَلُ الَّذِی قَتَلَ ،وَیُحْبَسُ الَّذِی أَمْسَکَ)،

2

شافعی از حضرت علی (کرم اهلل وجهه) روایت میکند که ایشان به مضمون این روایت ،قضاوت
کرده است .یعنی قتل مباشر و حبس ممسک .در هرصورت ،فقهای حنبلی معتقداند که از دوحال
خارج نیست :ممسک میداند که قاتل شخص مزبور را میکشد یا نمیداند ،که اصالً ضمان منتفی
است ،اما اگر میداند ،پس برای قتل سببیت داشته است و بر اساس روایتی که از احمد بن حنبل
نقل شده ،مجازات او را حبس ابد میدانند .البته روایت دیگری نیز در دست هست که مجازات
ممسک را قصاص دانسته است و فقهای مالکی به این خبر عمل نموده ،فتوا میدهند.
مالکیها معتقدند ممسک و مباشر ،هردو مستحق قصاص هستند ،زیرا اگر ممسک ،مقتول را نگه
نمیداشت ،کشته نمیشد و فرضاً فرار میکرد .پس قتل واقعه ،حاصل فعل هردو است .مثل اینکه
دو نفر یک فرد را مجروح نمایند و در این خصوص ،فرقی نمیکند که ممسک از نیت قاتل و قصد
قتل او آگاهی داشته یا نداشته باشد ،یعنی وجود آلت قتاله در دست مباشر ،کافی است که ممسک
را در مجازات قتل نفس شریک کند .البته اگر وقوع قتل ،متوقف بر امساک شخص نباشد یا آنکه

 .1ملک پور572-575 ،5774 ،
 .2البیهقی ،2777 ،ج77 :8
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فقط برای تأدیب ،فردی را در اختیار شخص ثالث قرار داده باشد یا اصالً نه از قصد قتل خبر داشته
و نه آلت قتاله را در دست شخص دیده باشد ،پس مجازات ممسک ،حبس ابد است.
فقهای شافعی نیز ،همانند ابوحنیفه و پیروانش ،معتقداند که مجازات ممسک ،صرفاً تعزیری است و
حتی ممسک ،به پرداخت دیه هم محکوم نمیشود ،البته قاتل و مباشر قتل ،قصاص خواهد شد.
شافعی ،ممسک در قتل را به ممسک در زنا ،یعنی فردی زنی را نگه دارد که شخص ثالثی با او زنا
بکند ،قیاس کرده و معتقد است که ممسک ،صرفاً گناهکار شمرده میشود ،ولی قاتل به حساب
نمیآید ،چنان که در حدیث نیز این گونه آمده است .قابل ذکر است که اگر ممسک عاقل ،ولی
قاتل مباشر ،دیوانه باشد ،فرد مستحق قصاص ،ممسک است ،نه مباشر قتل ،چون عرفاً ممسک،
قاتل محسوب میشود.
ابن قدامه نیز معتقد است که از آنجایی که ممسک ،مقتول را برای مردن حبس کرده؛ یعنی نگه
داشته تا دیگری او را بکشد ،لذا خودش نیز باید به حبس ابد محکوم شود .برخی فقهای مالکی نیز
با مجازات حبس ابد برای ممسک موافقت کردهاند.
دیدگاه فقهای شیعه ،البته در این قسمت ،دید مشهور فقهای امامیه ،به استناد روایات وارده در این
بخش ،معتقداند که مجازات ممسک ،در قتل حبس ابد است.

1

د -تمالؤ

اصل تمالؤ ،ریشه در حکمی دارد که از سوی حضرت عمر ،خلیفه دوم انشاء گردیده است .قضیه از
این قرار است که در شهر صنعاء ،زنی زندگی میکرد که شوهرش او را رها کرده بود و پسری به نام
اصیل از همسر دیگری نزد این زن داشت .
این زن با مردی رابطهی نامشروع برقرار کرد و از او خواست تا «اصیل» را بکشد ،مبادا که رازشان از
پرده برون افتد .آن مرد در بدو امر نپذیرفت و زن او را از خود براند .سرانجام ،آن مرد پیشنهاد زن
را پذیرفت و در معیت زن و غالم او و نیز مرد دیگری ،کودک را کشتند و اعضایش را قطعه قطعه
کردند و به درون چاهی ریختند .پس از آنکه مسئله آشکار شد ،حاکم یمن ،رفیق زن را دستگیر
کرد و در اثر اعتراف او ،بقیه هم دستگیر و همگی اعتراف کردند .حاکم یمن ،ماجرا را مکتوب

 .1ملکپور578 -577 :
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نموده ،برای حضرت عمر ،ارسال کرد و عمر ،در پاسخ نوشت همهی آنان را بکش و افزود« :به خدا
قسم اگر همه اهل صنعاء ،در این امر معاضدت و همیاری "تمالؤ" داشتند ،همه را میکشتم».
از حضرت علی علیه السالم ،روایت شدهاست که سه نفر را که متهم به قتل یک نفر بودند ،کشت و
از ابن عباس نقل شده که گروهی را به اتهام قتل یک نفر ،اعدام کرد .در روزگار آنان ،مخالفتی در
این امر دیده و شناخته نشده و کشتن گروهی در مقابل یک تن ،اجماعی بوده است؛ زیرا کشتن
قاتل به اتهام قتل دیگری ،به عنوان قصاص ،حکم شرعی و الزماالجرا است و اگر گروهی هم مرتکب
قتل یک نفر باشند ،باید کشته شوند .همان طور که اگر گروهی یک نفر را قذف کنند ،دربارهی آنها،
حدّ قذف ،جاری میشود .گذشته از آنکه امر قصاص تبعیض پذیر نیست ،اگر قصاص به لحاظ
اشتراک در قتل منتفی گردد ،این امر سبب تشویق و ترغیب به انجام دادن قتل میشود و بدین
سان حکمت و فلسفهی تشریع قصاص از بین میرود.
با اینکه ائمهی اربعه ،قبول دارند که گروهی در مقابل قتل یک نفر کشته و قصاص میشوند؛ ولی
آنها در معنای «تمالؤ» اختالف نظر دارند .در نظر امام ابوحنیفه ،تمالؤ به معنای اتفاق نظر جانیان
بر ارتکاب قتل بدون سبق تصمیم است؛ به نحوی که در آنِ واحد ،بدون اندیشه و تصمیم قبلی
مرتکب بشوند ،بعضی از فقهای مذهب شافعی واحمد ،از این رای پیروی میکنند .به نظر امام
ابوحنیفه در صورتی که عمل جانی کشنده نباشد ،هرچند در تمالؤ هم شرکت کند ،مسئولیتی
متوجه او نخواهد شد.
به نظر امام مالک« ،تمالؤ» به معنای معاضدت در ارتکاب قتل با سبق تصمیم ،است و اضافه میکند
که اتفاق نظر برتعدی نسبت به مجنیعلیه ،تمالؤ به حساب نمیآید .بعضی از فقهای مذهب شافعی
و احمد ،از این نظر مالک تبعیت میکنند ،ولی با مالک در این زمینه اختالف نظر دارند .چرا که به
نظر آنان تمالؤ ،درصورتی محقق خواهد بود که جانیان عمالً در ارتکاب قتل شرکت داشته باشند و
حال آنکه درنظر امام مالک ،کسی که درمحل حادثه حضور دارد و درهمان حال ،یک یا بعضی از
افراد حاضر مرتکب قتل میشوند و وضعیت به گونهای است که اگر یک یا بعضی از آنان مرتکب
قتل نشوند ،آن بقیه مجنیعلیه را خواهند کشت« ،متمالِأ» و معاضد و شریک در قتل خواهد بود و

572

دوفصلنامه علمی ـ اختصاصی مطالعات تطبیقی حقوق بشر

همچنین ،اگر کسی به عنوان مراقبت حضور دارد ،به شرطی که در صورت لزوم ،آمادهی اجرای
مقصود گروه باشد« ،متمالِأ» به حساب میآید.

1

ه-در مورد شرکت در قتل میتوان همه شرکاء در قتل را قصاص کرد؟

در ارتباط به سوال مطرح شده ،ابتدا از نظر فقهی با در نظر داشت آراء و نظریات فقهای مذاهب
اسالمی ،در ادامه این بحث ،نظر قوانین مجازات اسالمی(افغانستان وایران) را نیز بیان خواهیم نمود.
ج -مستندات فقهی ونظریات مذاهب اسالمی
الف -دیدگاه فقهای امامیه از نظر آیات و روایات

حضرت امام رضوان اهلل تعالی علیه ،در این باره میفرماید :چنانچه که دونفر یا بیشتر ،در قتل یک
نفر شرکت داشته باشند ،اگر ولیدم بخواهد همه را قصاص کند ،میتواند و زاید بر دیه هرکدام از
آنان را میپردازد.

2

صاحب جواهر در جواهر کالم میفرماید :خالفی در مسئله نیست ،بلکه اجماعی نیز میباشد و
بعضی از فقهاء اهل سنت ،میگویند ولیدم ،نمیتواند بیش از یک نفر از آنان را قصاص کند.

3

البته از کالم صاحب جواهر استفاده میشود که جواز قصاص همه شرکاء در قتل ،از عمومات آیات
دالیل قصاص استفاده میشود .مانند آیه شریفه« :وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ األَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ
تَتَّقُونَ» (بقره )597 :و آیه شریفه« :وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَالَ یُسْرِف فِّی الْقَتْلِ
إِنَّهُ کَانَ مَنْصُورًا» (اسراء )77 :و همچنان آیه شریفه« :وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ
بِالْعَیْنِ وَاألَنفَ بِاألَنفِ وَاألُذُنَ بِاألُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن
لَّمْ یَحْکُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (مائده .)47 :البته در آیات یاد شده ،هیچ گونه
داللتی در ارتباط با شرکت در قتل ندارد .و اما از نظر بعضی از تفاسیر ،ممکن است تعبیر چنین
باشد که از (فالیسرف فی القتل) ،ولی نمیتواند چند نفر را بجای یک نفر قصاص کند.

 .1عوده ،5777 ،ج47-48 :7
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البته روایات خاصهی هم در این مسئله وارد شدهاند ،اکثر روایت از آنها داللت دارند بر جواز قصاص
مشترکین در قتل و همچنین گفته شدهاست که یک روایت هم وجود دارد برعدم جواز قصاص
بیش از یک نفر که در زیر به بررسی آن روایات میپردازیم.
-5روایت فضیل بن یسار .در این روایت آمده است که به ابوجعفر (ع) گفتم :ده نفر ،یک نفر را به
قتل رسانده است ،حکم آن چیست؟ آن حضرت فرمود :اگر اولیای او بخواهند همه آنان را قصاص
کنند ،میتوانند و نه دیه بعنوان غرامت میپردازند و اگر میخواهند میتوانند ،یک نفر را برای
قصاص اختیار میکنند و نه نفر دیگر ،به کسانِ مقتول (مقتص منه) هرکدام یک دهم دیه یعنی
باندازه جنایتی که مرتکب شده اند ،میپردازند .سپس فرمود آنگاه حاکم ،آن نه نفر را حبس کرده و
تادیب ،یعنی تعزیر مینماید.

1

-2روایت عبداهلل بن مسکان از امام صادق علیه السالم است که در این روایت آمده است ،هرگاه
دونفر یک نفر را به قتل میرسانند ،راوی حدیث میپرسد که در این حالت ،حکم آن چیست؟ آن
حضرت فرمود :اگر اولیایی مقتول میخواهند هر دو نفر را قصاص کنند ،یک دیه کامل میپردازند،
یعنی به هرکدام نصف دیه و هردو را قصاص میکنند و دیه بین اولیاء دو نفری که قصاص میشوند،
تقسیم میگردد و اگر بخواهند که یک نفر را از آنان به قتل رسانند ،او را به قتل میرسانند و کسی
که قصاص نشدهاست ،نصف دیه ،یعنی به اندازه جنایتی که مرتکب شدهاست ،به کسان و بستگان
مقتول میپردازد.

2

این روایات ،داللت دارند که اولیاء دم میتوانند بیش از یک نفر را قصاص کنند و اختصاص به دو
نفر و یا ده نفر ندارد و مستندات فقهی اصحاب ،رضوان اهلل تعالی علیهم ،همین روایات و سایر
روایات شبیه اینها میباشند .
در مقابل این روایات ،روایت قاسم بن عروه از ابی العباس و غیر از او است ،از ابی عبداهلل علیه
السالم که در ذیل بیان میشود:
روایت قاسم بن عروه از ابی العباس و غیر او است ،که در آن روایت چنین آمده است که امام صادق
علیه السالم فرمودند :هرگاه عدهای برقتل یک نفر اجتماع کردند؛ یعنی در قتل او شرکت کردند،
 .1حرعاملی ،5775 ،ج ،57حدیث778
 .2همان ،حدیث 774
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والی یا حاکم ،حکم میکند که اولیاء دم میتوانند یک نفر از آنها را به قتل رسانند و نمیتوانند
بیش از یک نفر را قصاص کنند .زیرا ،خداوند میفرماید :هرکس مظلومانه به قتل رسید ،به ولی او
سلطنت و اختیار دادهایم که قصاص نماید و نباید اسراف در قتل نماید.

1

خود شیخ در این روایت ،این متن را اضافه نموده میفرماید :اگرسه نفر یک نفر را به قتل برسانند،
والی ،مخیر است که هرکدام از آن سه نفر را محکوم به قصاص نماید و دونفر دیگر ،ضامن دو ثلث
دیه از برای ورثه مقتول میباشند.

2

در ذیل این حدیث ،فقها درپاسخ به این حدیث فرمودهاند :اوالٌ مشهور به این روایت عمل نکردهاند،
پس نمیتوان به آن عمل نمود .ثانیاً وثاقت قاسم بن عروه ،ثابت نیست و علمای رجال ،نه او را مدح
کردهاند و نه مورد ذم قرار دادهاند .ثالثاً ،شیخ طوسی آن را نخست حمل برتقیه کرده و دم حمل بر
موردی نموده است که ولیدم نخواسته باشد ،تفاوت دیه بیش از یک نفر را پرداخت نماید.

3

همچنین ،بعضی از فقهای شیعه معتقداند که ولیدم مقتول ،فقط میتواند یک نفر را از شرکاء در
قتل ،قصاص کند .البته این روایت میان اکثر قابل قبول نیست .استدالل این گروه از فقهاء آن است
که با وجود روایات معارض ،استناد به روایات ،منتفی است و با توجه به صراحت قرآن کریم «وَمَن
قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَالَ یُسْرِف فِّی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنْصُورًا» (اسراء ،)77:پس بنا بر
این ،در اجرای قصاص نباید اسراف کرد و کشتن چند نفر در مقابل یک نفر ،از مصادیق اسراف در
قتل خواهد بود .نزد برخی فقهای معاصر شیعه ،این نظریهی صحیح و معقول ،از مقبولیت و نزد
برخی دیگر ،از جایگاه انطباق با ادله برخوردار است.

4

ب -دیدگاه فقهای اهل سنت از نظر آیات وروایات

مستندات فقهی فقهای اهل سنت در خصوص لزوم قصاص همهی شرکاء در قتل ،به صورت موجز و
خالصه در ذیل بیان میشود:

 .1همان ،ج ،57ص ،75حدیث9
 .2همان ،ص  ،75حدیث 8
 .3مرعشی527 ،5798 ،
 .4ملک پور574-577 ،5774 ،
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البته از مجموع بیاناتی که در ارتباط به قصاص شدن گروهی یا جمعی در مقابل قتل یک نفر،
صورت میگیرد ،ممکن است جواز قصاص همه شرکاء در قتل مطلق و عمومیبودن آیات قرآن
کریم باشد :چنانچه که خداوند متعال در آیات متعدد قرآن کریم میفرماید :مانند آیه شریفه:
«وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ األَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ» (بقره )597 :وآیه شریفه« :وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَالَ یُسْرِف فِّی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنْصُورًا» (اسراء )77 :وهمچنان آیه شریفه:
«وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَاألَنفَ بِاألَنفِ وَاألُذُنَ بِاألُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ»
(مائده)47 :
-5روایتی وارده است از حضرت عمر به این مطلب تصریح دارد .چنانچه که در این روایت آمده
است :اگر تمام مردم اهل صنعا در قتل یک نفر مشارکت میداشتند ،همه را قصاص میکردم.

1

- 2برخی از فقهای اهل سنت ،براساس قاعدهی استحسان و به حکم مصلحت معتقداند که فلسفهی
قصاص ،حفظ حیات در جامعهی بشری است .لذا ،اگر شرکاء در قتل یک نفر کشته نشوند ،مردم
متجری شده و در آینده برای خالص از قصاص ،به صورت دسته جمعی مرتکب قتل نفس میشوند.
به این ترتیب فلسفه قصاص باطل میشود .همچنان که از نصوص وارده نیز فهمیده میشود که در
اجرای قصاص ،مقصود تشفی خاطر و انتقام است .این معنا مقتضای آن است که همه ی شرکا
درقتل قصاص شوند.

2

بنابراین ،به همین ملحوظ ،ممکن است که فلسه قصاص باطل شود .همچنان که از نصوص وارده نیز
دانسته میشود که در اجرای قصاص ،مقصود تشفی خاطر و انتقام است .این معنی ،متقضی آن
است که همهی شرکا در قتل ،قصاص شوند .فقیه حنفی در المبسوط مینویسد که البته قیاس
مقتضی آن است که همهی شرکاء ،قصاص نشوند ،چون در قصاص ،بنا به حکم آیه النفس بالنفس
(مائده ،)47:تساوی قاتل و مقتول به لحاظ کمی ،معتبر است؛ تا هم بر قاتل ظلمی نشود و هم در
استیفای حق مقتول کوتاهی نشود ،از آنجایی که فرضاً پنج یا ده نفر ،با یک نفر مقتول رابطهی
تساوی وجود ندارد ،قصاص چند نفر در مقابل یک نفر نیز ممکن نیست .به عباره دیگر ،هریک از
 .1ابنقدامه ،بیتا ،ج789 :57
 .2سرخسی ،ج528 ،28
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پنج نفر به اندازهی  7/5در قتل مقتول مشارکت داشتهاند .پس چه بسا در حکم اولیه ،مستحق
قصاص نباشند ،ولی با وجود روایت وارده از حضرت عمر رضی اهلل عنه و هم از اینکه هرکدام از پنچ
نفر در تلف شدن مقتول مشارکت داشتهاند ،لذا ،حداقل به اندازهی  ،7/5مستحق قصاص هستند و
از آنجایی که استیفای قصاص ،به صورت جزئی معنا ندارد ،به حکم ضرورت ،تمام جسم و جان
آنها در مقابل قتل یک نفر قصاص میشود .به منزلهی کسی که زمینی را غصب کرده ،در آن
ساخته باشد که برای باز پسگرفتن زمین ،حرمت مال و خانهی او زایل شده و قابل انهدام است.

1

ابن قدامه نیز ،ضمن قیاس قتل مشارکتی با قذف مشارکتی ،معتقد است :در قذف نیز اگر جماعتی
یک نفر را قذف نمایند ،همهی آنها مستحق حد خواهند بود .البته مشارکت در قتل عمد ،با
مشارکت در قتل غیر عمد ،تفاوت دارد ،زیرا در قتل غیر عمد ،قتل مستوجب پرداخت یک دیه
میشود و دیهی مقتول نیز قابل تبعیض و جزء جزء شدن است .پس بنابراین ،هریک از قاتالن به
اندازهی سهمالقتل خود ،مسئول پرداخت دیهی مفروض میشوند ،ولی در قتل عمد و استحقاق
قصاص این گونه نیست.

2

برای تحقق و صدق شرکت در قتل ،تمام شرکاء ،باید در عملیات منجر به قتل شریک بوده و ایجاد
جراحت هرکدام مؤثر در ازهاق نفس ،یعنی خارج کردن روح از بدن ،باشد .اگر فعل هریک از شرکاء
کشنده نباشد و فقط هریک ضربهای وارد کرده باشند و درنهایت ،شخص مرده باشد ،پس در این صورت
قصاص واقع نمیشود .البته در همین مورد هم ،اگر شرکاء در قتل ،از قبل به منظور قتل توطئه کرده
باشند ،همگی مستحق قصاص خواهند بود ،ولو این که ضربات هریک به تنهایی کشنده نباشد.
پس بنابراین ،مشارکت در قتل زمانی مستوجب قصاص میشود که افراد مزبور اجتماع در قتل
داشته باشند .در خصوص مشارکت در قتل ،متمالئین دو اصطالحی است که در کتب فقهای مالکی
مطرح شدهاست .متمالئین شرکایی اند که از قبل بر قتل توافق داشته و برای تحقق آن متعهد
شدهاند .در این صورت ،ولو این که در ارتکاب فعل کشنده مشارکت نداشته و مباشر در قتل ،فقط
یک نفر باشد ،همهی شرکا مستحق قصاص خواهند بود و معیار این همدلی و توافق نیز آن است که

 .1همان،529 ،
 .2ابن قدامه ،ج878 ،7
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در صحنهی قتل به گونهی حاضر باشند که اگر از او کمکی خواسته شد ،وارد شود و در عملیات
اجرایی مشارکت نماید .
اصالح غیر متمالئین نیز ،در صورتی قابل تصور و تصدیق است که شرکا در قتل ،از قبل ،برای
ارتکاب قتل توافقی نداشته باشند ،بلکه هریک به تنهایی قصد کشتن فرد را داشته باشند و در
حالت اجتماع و شراکت ،فرد را میکشند که در نتیجه ،همهی شرکا مستحق قصاص خواهند بود.
قاعدهی مشارکت در قصاص در باب قطاع الطریق نیز جاری است ،یعنی اگر جمعی در عملیات
مزبور مشارکت داشته باشند ،ولو اینکه میزان جراحت وارده بر مقتول ،از سوی آنان یکسان نباشد،
همگی در استحقاق قصاص مساوی هستند.
جنایت بر اعضا و جوارح نیز ،اگر با مشارکت چند نفر انجام شود؛ یعنی فرضاً سه نفر دست یک نفر
را قطع نمایند ،فقهای شافعی و مالکی معتقداند که دست همهی جارحین در مقابل دست
مجنیعلیه برای قصاص قطع میشود .
در قتل مشارکتی ،ولیدم حق دارد که همهی قاتلین شرکا را قصاص نماید ،اما اگر ولیدم بخواهد
دیه بگیرد ،او فقط مستحق یک دیه خواهد بود ،چون دیهی بدل متعلق قتل یعنی قصاص است ،و
از آنجایی که مقتول یک نفر است ،پس بنابراین در ضمان واجب است که بدل همان متلف ادا شود.
برخی از فقهای مالکی به این مطلب نیز اشاره کردهاند که اگر جماعتی قاتل باشند و در این میان،
فقط یک نفر قصاص شود ،بقیهی قاتلین به تحمل یکصد تازیانه و یک سال حبس یعنی مجازات
تعزیری محکوم میشوند .
دیدگاههای غیر مشهور نیز در مقابل دیدگاههای قبلی اهل سنت وجود دارد ،عدهای از فقهای اهل
سنت معتقداند که در باب مشارکت در قتل ،فقط یکی از افراد مزبور ،مستحق قصاص است و بقیه
به نسبت سهمالشرکهی خود باید دیه را پرداخت نمایند ،زیرا فقط یکی از افراد مزبور با مقتول
مکافئه هستند ،کما اینکه قرآن کریم نیز فرموده است که جان در مقابل جان (النفس بالنفس).
پس بنابراین همچنان که برای یک نفر چند دیه پرداخت نمیشود ،چند نفر برای یک نفر قصاص
هم نمیشوند .از احمد حنبل نیز روایت شدهاست که به دلیل آیه ذکر شده فقط یک نفر شرکاء
مستحق قصاص میباشد .
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برخی نیز چنین استدالل میکنند که همانگونه که در قصاص ،مماثلت کیفی شرط است و لذا،
مسلمان در مقابل کافر کشته نمیشود .در مماثلت کمی ،یعنی عددی نیز این گونه است و مماثلت در
کمیت بر مماثلت در وصف و کیفیت اولویت دارد ،یعنی چند نفر در مقابل یک نفر مماثلت ندارد.
به هرحال عمدهی استدالل قائلین به قصاص یک نفر در قتل مشارکتی ،این آیه ی قرآن عظیم
الشان است( :وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس).
و اما نکته دیگر اینکه در استدالل مشهور فقهای اهل سنت آمده است که اگر همه شرکاء در قتل
قصاص شوند ،زمینهساز تجربه مردم میشود و از آن پس ،مردم در ارتکاب قتل به مشارکت اقدام
مینمایند تا از مجازات قصاص مبرا شوند و از این مطلب ،لزوم قصاص همهی شرکاء را استنتاج
کردهاند .در حالی که این استدالل صحیح نیست ،چون در ارتکاب قتل مشارکتی ،یکی از شرکاء
یعنی همان قاتلین ،مستحق قصاص است و از سوی اولیای دم قصاص خواهند شد و از آنجایی که
معلوم نیست ،ولیدم کدام یک از شرکا را قصاص میکند ،پس همهی قاتلین ،در مظان قصاصاند و
این خوف و وحشت از قصاص ،برای بازدارندگی کافی است.

1

پس بنابر آنچه گفته شد ،به طور مختصر دیدگاه فقهای اهل سنت را ذیالً بیان میداریم:
حنفیهها میگویند :نفسهای گروهی از جماعت مردم در برابر نفس واحد به قتل رسانده میشود ،و
درقصاص اعضاء ،همه اعضای طرف مقابل (جماعت از مردم) در برابر قطع دست یک نفر ،قطع
نمیشود .برابر است که جمعاً به مباشرت به قتل رسانده باشند ،یا یکی از آنها به مباشرت به قتل
رسانده باشند.

2

شافعیه گفتهاند :به قتل رسانده میشود جماعتی که یک نفر را کشته باشند ،برابر است که جماعت
زیاد باشد یا کم باشد ،و تفاوتی هم ندارد که به مباشرت قتل ،جماعت صورت گرفته باشد یا اینکه
بدون مباشرت ،همچنان تفاوتی ندارد که به آلت کشنده به قتل رسانده شده باشد ،یا غیر آن .فرضاً،
اگر بهوسیله تبر و اره به قتل رسانده شده باشد ،یا اینکه دیواری را روی آن غلطانده باشد ،اگرچه
که جراحات در عدد فحش وارش باشند از هم تفاوت داشته باشند.

 .1ملک پور577-575 ،5774 ،
 .2جزیری ،بی تا ،ج777 ،7
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چنانچه که دراین قسمت قبالً هم اشاره شد ،از حضرت عمر رضی اهلل عنه روایت است نقل
شدهاست که :پنج نفر را و به روایتی هفت نفر را درمقابل یک نفرکشته که آن شخص را ترور کرده
بودند ،در اینجا بود که حضرت عمر جمله مشهورش را گفت« :اگر اهل صنعاء در قتل او شرکت
میکردند ،همهی آنان را قصاص میکردم» و هیچ یکی از صحابه حاضر در عصر او بر این حکم
اعتراض نکردند که یک نوع اجماع سکوتی تلقی میشود.
همچنین گفتهاند که ولیدم میتواند بعضی از آنها را ازسهم دیه ،مورد عفو قرار دهد و یا همهی آنها
را میتواند از دیه معاف نماید .اگر این قتل در اثر جراحات بود ،دیه به مقدار یا به اعتبار عدد رئوس
تقسیم و توزیع میشود؛ چرا که تأثیری جراحات قابل ضبط و اندازه گیری نیست.

1

مالکیها گفتهاند :جمع که از سه نفر به بیشتر است ،کشته میشود ،در مقابل یک نفر که اگر به
صورت عمدی و تعمدی به قتل رسیده شده باشد .تفاوتی ندارد که ضربه زدن هریک از ایشان قابل
تشخیص نباشد :با این توضیح که مرگ از اثر ضربه یکی از آنها است یا همهی آنها .در صورت که
یکی از قاتلین ،به نحوی زد که منجر به مرگ شد؛ اما دانسته نشد که از ضربات کدام یک ،به این
حالت رسیده است ،اینجا قصاص ساقط میشود ،و درصورتی که قصد به قتل مقتول نداشته باشند،
اما به هرنحوی کشته شد ،اینجا واجب است که دیه از اموال آنها پرداخته شود .
همچنین در صورتیکه ضربات طور یکسان و قابل تشخیص باشد ،باز هم همه قصاص میشوند .در
صورتی که همه ،قصد کشتن شخصی را داشته باشند و همه حاضر بوده باشند ،اما قتل توسط یک
نفر ،با مباشرت و یا بدون مباشرت صورت بگیرد ،اینجا نیز همه قصاص میشوند.

2

جنابله گفتهاند که :یک جماعتی از مردم ،در مقابل یک نفر به قتل رسانده نشده و قصاص
نمیشوند .به دلیل اینکه خداوند متعال مساوات را در قصاص شرط کرده است و بین یک نفر و
جماعت مساوات نیست ،چنانچه اهلل متعال ،فرموده است« :وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَاألَنفَ بِاألَنفِ وَاألُذُنَ بِاألُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ» (مائده .)47:همچنان
خداوند در جای دیگری از کالمش میفرماید« :بِالْحُرِّ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَاألُنثَى بِاألُنثَى»

 .1جزیری ،بی تا ،ج774 ،7
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(بقره .)598:پس بنابراین بر باالی آنها ،به عدد رئوسشان دیه واجب میشود یا اینکه یکی از آنها را
به عنوان قصاص به قتل برساند.

1

نتیجهگیری
درقتلی که به مباشرت انجام میگیرد و از نظر بعضی از فقهای مذاهب اسالمی ،قتل به غیر از
مباشرت هم انجام گیرد ،گاه قاتل یک نفر وگاه قاتلین ،ممکن است چند نفر میباشند که صورت
اخیر آن را به نام قتل به مشارکت هم تعبیر مینمایند .اما بحث اصلی که در این نوشتار مورد
تحقیق قرار گرفته ،مجازات کسانی است که در ارتکاب قتل یک نفر مشارکت داشتهاند .فقهای
مذاهب چهارگانه اهل سنت ،در ارتباط با این مسئله ،معتقد هستند که اگر جماعتی ،فرضاً پنج نفر
یا ده نفر یا کم و بیش ،در قتل یک نفر مشارکت داشته باشند ،همهی آنها مستحق جزا و قصاص
خواهند بود .اما برخی از فقهای مذاهب اربعه اهل سنت ،از جمله داوود و فقهای ظاهری ،با نظر
سایر فقها در این موضوع موافق نیست و معتقد است که «التقتل الجماعة بالواحد».
درمذهب امامیه هم فقهای این مذهب چه از متأخرین و متقدمین ،نظریه مشهورشان این است که
همهی شرکاء در قتل ،مستحق قصاص هستند و ولیدم ،مختار است که همه یا برخی از قاتلین را
قصاص کند .البته نباید فراموش کرد که اگر قصاص همهی شرکاء منوط به پرداخت تفاضل دیه به
آنها است ،درجایی که برخی از شرکاء در قتل قصاص نمیشوند ،باید به اولیای دم به میزان
مشارکت در قتل دیه بپردازند.
درخصوص مشارکت در قتل ،متمالئین و غیر متمالئین ،دو اصطالحی است که در کتب بعضی از
فقها ،مطرح شدهاست .متمالئین ،شرکاییاند که از قبل بر قتل توافق داشته و برای تحقق آن متعهد
شدهاند .در این صورت ،ولو اینکه در ارتکاب فعل کشنده مشارکت نداشته و مباشر در قتل فقط یک
نفر باشد ،همهی شرکاء ،مستحق قصاص خواهند بود و معیار این همدلی و توافق نیز ،آن است که
در صحنهی قتل به گونهای حاضر باشند که اگر از او کمکی خواسته شد ،وارد شود و در عملیات
اجرایی مشارکت نماید.

 .1همان
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هدف از تطبیق مجازات بر مشارکت قتل گروهی در احکام شریعت اسالم

در بیشترحاالت ،دیدگاههای مذاهب اسالمی با همدیگر در تضاد نمیباشند؛ مخصوصاً جایی که قتل
به مباشرت انجام گرفته باشد ،آنجا همه قاتلین به اتفاق مذاهب اسالمی قصاص میشوند .اما جایی
که بر اساس مصالح دیه پرداخت شود ،یک اندازه اختالفات میان فقهای مذاهب اسالمی وجود دارد.
بهنظر میرسد که هدف از جرمانگاری مشارکت در قتل در احکام شریعت اسالم ،عالوه بر تطبیق
حکم خدا ،امید تخفیف مجازات را از ذهن و مفکورهی شرکاء جرم قبل از وقوع حادثه از بین میبرد
که خود باعث جلوگیری از جرم میگردد.
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"The purpose of applying punishment to the participation of a
group murder in the provisions of Islamic law"
Abdol Sobhan Sedighi1
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Abstract
The murder of a steward can sometimes be the murderer of one person,
and sometimes the killer of a few, which in the latter case is called
homicide if the act is committed by a number of people. Whether or not
all partners in the killing can be retaliated, this article answers this
question.
Islamic religious jurists have offered different views in this regard,
explaining that the famous Sunnis of the four religions believe that if a
society participates in killing one person, they will all be entitled to
retribution. In contrast to the famous Sunni doctrine of another group,
they argue that only one person deserves retribution in connection with
the death penalty, and the rest must pay the Diyat in proportion to their
share. David's adherents of the outward religion, however, disagree with
the idea that they believe in the supremacy of society. Most Shiite
jurisprudents also believe that all partners are entitled to retribution, but
the tail is capable of retributing all or some of the killers. Of course,
among the Shiite jurists there are those who believe that the victim's tail
can only kill one of the partners in the murder.
Key words: participation, murder, retribution, Islamic religions

1. subhansaddiqi@gmail.com

