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Background: Sometimes the involvement of several people in an operation
leads to killing someone else. Anyone who can be charged with murder is a
murderer, thus whenever the act of murder is documented to more than one
person, a joint sentence can be issued between them. There are differences
among the scholars about the retaliation permission of all partners; which is
attempted to be illustrated in this article. The issue of complicity in murder is a
problem related to retribution by which the courts in the country have received
a majority of verdicts. The reason for this pluralism is the lack of issue
recognition. It should be noted that retaliation is a ruling that relies on the
individuals’ lives and dignity; therefore, it is essential to be careful in its
implementation, and to know all its related matters. This investigation tries to
identify all cases in which retribution is imposed on all participants. The ruling
of Article 373 in the Islamic Penal Code, which stipulates the retribution of all
partners in premeditated murder, is in terms of the verse “ ”النفس بالنفسand the
caution principle for extravagance in murder, in terms of the punishment
purpose as the non-interference of them in the punishment of killing a criminal
who even commits numerous crimes and deserves several punishments is an
issue of extravagance in murder. Materials and Methods: The proposed article
is based on analytical-descriptive study of laws, jurisprudence, jurisprudential
sources, legal books and articles as well as the other sources, their inference and
conclusion. Findings: Not wasting in murder is an expression taken from verse
33 of Surah Al-Isra′ in which after stating the sanctity of killing someone and the
right of the victim's guardian towards the murderer is prohibited from excessive
murder. The verse appearance in terms of its previous phrase illustrates not to
exaggerate in retaliation, however in terms of the term murder can also include
cases where an individual deserves to be executed, so the extension of the death
penalty such as the ropes use which cause taking a breather becomes
extravagant in murder. Hence, being doubted this citation; we could not order
the complicity in the murder. This research has been conducted by library
method.
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چکیده
اطالعات مقاله
تاریخ دریافت 8 :شهریور 1400
تاریخ پذیرش 4 :آبان 1400

زمینه :گاهي شركت چند نفر در عملياتي ،باعث قتل یک نفر ميشود .هر كس كه بتوان ،فعل كشتن را به او
استناد كرد ،قاتل است ،پس هرگاه فعل قتل به بيش از یک نفر مستند شود ،ميتوان بين ایشان ،حکم
اشتراک در قتل جاري نمود .بين علما ،در جواز قصاص همهي شركا ،اختالفاتي وجود دارد؛ كه در این
مقاله سعي در تبيين آن داریم .مسئله اشتراک در قتل ،یکي از مسائل مبتالبه باب قصاص است كه
دادگاههاي كشور در حکم چنين مواردي دچار تعدد آراء شدهاند .علت این تعدد آراء ،عدمتشخيص

تاریخ آنالین شدن 4 :آبان 1400

موضوع است .باید توجه شود كه قصاص از احکامي است كه به جان و آبروي مردم وابسته است؛ لذا دقت
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در اجراي آن و شناخت همهي مسائل و مشکالت آن ضروري است .هدف از اجراي این تحقيق ،تشخيص

آی دی مقاله:

همهي مواردي است كه در آنها ،حکم قصاص بر تمام شركتكنندگان جاري ميشود.حکم ماده  373قانون
مجازات اسالمي كه بيانگر قصاص تمام شركاي قتل عمد است با لحاظ آیهي « النفس بالنفس» و اصل
احتياط در دماء اسراف در قتل است ،با لحاظ اهداف مجازات كه مصونيت سازي جامعه مقدم بر همهي
آنهاست و دیگر اهداف داخل در آن است ،تداخل نکردن مجازاتها در مجازات سلب حيات بر مجرمي
كه حتي مرتکب چندین جرم و مستحق چندین مجازات است از جهت اسراف در قتل محل تأمل است.
مواد و روشها :مقاله حاضر بر مبناي تحليلي  -توصيفي بر مبناي مطالعه قوانين ،رویه قضایي ،منابع فقهي،
كتب و مقاالت حقوقي و دیگر منابع و استنتاج و نتيجهگيري از آنهاست .یافتهها :اسراف نکردن در قتل
عبارتي برگرفته از آیه  33سوره اسراء است كه در این آیه پس از بيان حرمت قتل انسان و حق ولي دم
مقتول نسبت به قاتل ،از زیادهروي در قتل منع شده است .ظاهر عبارت آیه با لحاظ عبارت قبلي آن ناظر به

کلیدواژگان:

زیادهروي نکردن در قصاص نفس است ،ولي با لحاظ اطالق قتل ميتوان شامل مواردي هم دانست كه

اسراف ،مشارکت ،سلب حیات ،قتل،

شخص مستحق اعدام است ،از این جهت تطویل اجراي مجازات سلب حيات مثل استفاده از طناب دار كه

فقه امامیه ،قوانین موضوعه.
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موجب به طول كشيدن ازهاق نفس ميشود اسراف در قتل است .لذا هر جا كه در این استناد ،شک كردیم،
نميتوان حکم اشتراک در قتل جاري كرد .این تحقيق به روش كتابخانهاي انجامشده است.
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ج  -مشاركت دریکي از جرائم« :شركت در جرم زماني

گاه مرتکب قتل ،یک نفر است .یعني یک قاتل و یک

محقق خواهد گشت كه شخصي با دیگري دریکي از جرائم

مقتول وجود دارد كه پس از اثبات عمدي بودن قتل و خواست

قابل تعزیر و بازدارنده ،مشاركت و همکاري داشته باشد و در

ولي دم ،قاتل قصاص 1ميشود؛ ولي در برخي موارد چند تن،

حال حاضر ،ظاهراً براي تشخيص انواع جرائم قابل تعزیر

یک نفر را ميكشند و بهاصطالح در قتل شریکاند؛ حال در

ميبایست به قانون مجازات اسالمي مصوب  1375مراجعه

این موارد ،حکم چيست و با قاتلها چگونه برخورد ميشود؟

كرد».

در این موارد ،شركت به همان معناي واژه شناسانه و رایج

«هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترك ًا مرد مسلماني را

موردنظر است كه همان دخالت و همکاري در كاري است .در

بکشند ولي دم ميتواند با اذن ولي امر همه آنها را قصاص

جریان بزهکاري به دست چند نفر ،اشخاص با یکدیگر

كند و درصورتيكه قاتل دو نفر باشند باید به هركدام از آنها

همکاري ميكنند بهگونهاي كه در انجام جرم از پيش هماهنگ

نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هركدام از آنها دو ثلث

بودهاند و با قصد قبلي ،جرم رخداده است( .فراهيدي ،1410،ج

دیه و اگرچهار نفر باشند باید به هركدام از آنها سهربع دیه را

 ،293 :5به نقل از فراهتي و متين.)212 :1394،

بپردازد و به همين نسبت در افراد بيشتر .نکته« :ولي دم

مفهوم شركت در انجام قتل ،بسيار گسترده است بهگونهاي

ميتواند برخي از شركاي در قتل را با پرداخت دیه مذكور در

كه هر مداخله مادي یا معنوي دو یا چند تن در قتل حتي بدون

این ماده قصاص نماید و از بقيه شركا نسبت به سهم دیه اخذ

همکاري مستقيم در واردكردن صدمات به مقتول شركت در

نماید».

قتل پنداشته ميشود( ،جعفري لنگرودي228 :1378 ،؛

 -1مفهوم مشارکت در قتل ازنظر فقه

اردبيلي.)28 :2 ،1403،

واژهي مشاركت در قتل ،در قرآن وجود ندارد و در

براي شركت در جرم در ق.م.ا .شرایطي آمده است كه بر
این پایهاند:

روایات از دوازده روایتي كه در وسائل الشيعه( ،حرّ
عاملي ،1412،ج .)29 :19

الف  -علم و عمد« :براي آنكه بتوان مرتکبين عمل

در این باب آمده است تنها در یک روایت ،از مشتقات

مجرمانه را بهعنوان شریک در جرم مجازات كرد ،الزم است

شركت ،بهكاررفته است؛ و آن روایت سوم است :عن أبي

كه در زمان ارتکاب جرم ،نهتنها از ماهيت رفتار غيرقانوني

عبداهلل (عليهالسالم) في عشرة اشتركوا في قتل رجل ،قال:

خود علم و آگاهي داشته باشد ،بلکه ميبایست در ارتکاب

یتخير أهل المقتول فأیهم شاؤوا قتلوا و یرجع اوّلياؤه علي

عمل مجرمانه نيز سوءنيت داشته باشند».

الباقين بتسعة أعشار الدیة :از ابيعبداهلل (ع) در مورد ده نفر كه

ب  -انجام عمليات اجرایي« :عمليات اجرایي،

در قتل یک مرد شركت كردهاند ،امام (ع) فرمودند :اهل مقتول

تشکيلدهنده هر جرم مشخص و معين است و افرادي كه در

مخير هستند ...در بقيهي روایات از مشتقات "قَ َتلَ" بهكاررفته

انجام اینگونه از عمليات همکاري داشته باشند ،شریک جرم

است .مثالً گفتهاند اگر دو نفر یک نفر را بکشند حکمش

شناخته خواهند شد ...قانونگذار ،مداخله در عمليات اجرایي

چيست .در یک روایت هم "اجتمع في القتل" بهكاررفته است

را براي تحقق شركت در جرم الزم و ضروري ميداند».

یعني اگرچند نفر در قتل یکي اجتماع كنند .روایات این باب
همگي مربوط به مواردي هستند كه چند نفر یک نفر را

1قصاص به معناي مقابلهبهمثل در جنایتهاي عمدي است .قصاص به دو قسم
قصاص نَفْس و قصاص عضو تقسيم ميشود .حکم قصاص از احکام مسلّم دین

كشتهاند؛ یعني آن چند نفر در كشتن و ازهاق روح باهم
شریک شدهاند؛ و با واردكردن ضربه یا ضربههایي ،فعل قتل را

اسالم دانسته شده كه آیاتي از قرآن ،روایات متواتر و اجماع بر آن داللت ميكند.
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انجام دادهاند .به عبارتي همگي در یک معنا كه همان قتل است

در این دو تعریف سعي شده است آن چيزهایي كه شرط

شركت كردهاند و شریک یکدیگرند؛ و فعل قتل منسوب به

تحقق اشتراک نميباشند مشخص گردند .مثالً شركت همگي

همهي آنها است و همگي قاتل هستند.

در یک فعل كشنده ،شرط تحقق اشتراک نيست؛ بلکه اگر هر

فقها شرکت در قتل را به دو شکل تعریف کردهاند:

یک ضربهاي غير كشنده بزنند و همگي قصد جنایت داشته

 -1شركت در قتل به فعل دو نفر باهم محقق ميشود،

باشند و قتل با سرایت همهي آنها صورت گيرد ،شركت

اگرچه جنایت یکي بيشتر از دیگري باشد؛ پس اگر یکي از

محقق است و حکم شركت در قتل قابلاجراست .از دیگر

آنها یک ضربه و دیگري دو ضربه یا بيشتر بزند و مضروب

شروطي كه شاید ،ذهن آن را شرط بپندارد تساوي در جنایت

بميرد درحاليكه مرگش مستند به فعل هر دو نفر باشد ،آن دو

است كه فقها آن را رد كردهاند و تأكيددارند كه اگر یکي یک

نفر در (جبران) قتل مساوي هستند( ،2خویي ،1410،ج .)37 :2

ضربه و دیگري دو ضربه بزند و قتل مستند به هردوي آنها

 -2شركت (در قتل) به این نحو تحقق ميپذیرد كه یا

باشد ،بازهم ،اشتراک در قتل محقق است( ،طوسي ،1412،ج

همهي آنها باهم كاري را انجام دهند كه اگر بهتنهایي نيز
انجام ميدادند مضروب را ميكشت (مثلاینکه همگي دست و
پاي او را گرفته از بلندي به پایين یا در آتش یا در دریا

.)744 :2
 -2مفهوم مشارکت در قتل ازنظر قانون مجازات
اسالمی

ميانداختند یا هریک جراحتي به او وارد ميساختند كه

در قانون مجازات اسالمي مصوّب  ،1392اصل مطلب كه

بهتنهایي كشنده بود یا همگي در تقدیم غذاي مسموم باهم

همان موجبيت و سببيت در قتل است بيانشده است و از بيان

شریک ميشدند و )...و یا هر یک جداگانه كاري كنند و

مواردي كه شرط نيستند یعني همان تساوي در جنایت و یکي

شركت در سرایت نمایند بهشرطي كه همگي قصد جنایت را

بودن زمان كه در قانون قبلي بيان و نفيشده بودند اجتناب

داشته باشند (یعني هر یک از روي عمد عملي را انجام دهند

شده است .در مادهي  125همين قانون چنين آمده است« :هر

كه آن عمل گرچه بهتنهایي كشنده نيست اما با سرایت همهي

كس با شخص یا اشخاص دیگر در عمليات اجرایي جرمي

آنها مضروب بميرد .مثلاینکه یکي پاي او را و دیگري دستش

مشاركت كند و جرم ،مستند به رفتار همهي آنها باشد خواه

را قطع نماید و هر دو جنایت سرایت كرده موجب قتل شوند).

رفتار هر یک بهتنهایي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد

و تساوي در جنایت شرط نيست؛ بلکه اگر یکي تنها یک

و خواه اثر كار آنان مساوي باشد خواه متفاوت ،شریک در

ضربه و دیگري صد ضربه بزند و درنهایت همهي زخمها

جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم

سرایت كنند در این صورت ،هر دو نفر مسئول جنایت

خواهد بود .در مورد جرائم غيرعمدي نيز چنانچه جرم ،مستند

(علّامه حلّي ،1419،ج 588 :3؛ شهيد

به تقصير دو یا چند نفر باشد مقصرین شریک در جرم

ميباشند3.

ثاني ،1416،ج 100 :15؛ محقق اردبيلي ،1416،ج .)457 :13

محسوب و مجازات هر یک از آنان ،مجازات فاعل مستقل آن
جرم است» .پس در قانون ،هرگاه ،چند نفر در عمليات مادي

2تحقق الشركة في القتل بفعل شخصين معا و إن كانت جنایة أحدهما أكثر من
جنایة اآلخر ،فلو ضرب أحدهما ضربة واآلخر ضربتين أو أكثر فمات المضروب
واستند موته إلي فعل كليهما كانا متساویين في القتل.
3تتحقق الشركة بأن یفعل كل واحد منهم ما یقتل لو انفرد ،أو یکون له شركة في
السرایة مع القصد إلي الجنایة .ولو اتفق جمع علي واحد وضرب كل واحد سوطا
فمات وجب القصاص علي الجميع .وال یعتبر التساوي في الجنایة ،بل لو جرحه
واحد جرحا وآخر مائة ،ثمسرى الجميع فالجنایة عليهما بالسویة.
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قتل ،شركت كنند و قتل مستند به همگي باشد اشتراک در قتل
تحققیافته و آنها شریک یکدیگر محسوب ميشوند .این با
مالک كلي كه ما از فقه بيان كردیم ،یکي است .در اینجا ،هم
صدق عنوان قاتل بر چند نفر ،دليل اجراي حکم اشتراک در
قتل است .با این مالک كلي كه بيان كردیم ،ميتوانيم مصادیق
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اشتراک در قتل را ،از دیگر موارد مشابه ،تشخيص دهيم و

هریک از آنان در قتل ،فاضل دیه را برگرداند .مثالً اگر ده نفر

براي اجراي حکم ،دچار تردید نخواهيم شد.

در قتل یک نفر شریک شدند ،ميتواند هر ده نفر را به قتل

 -3مجازات شرکا در قتل

برساند؛ لکن نُه دیه را باید به آنها برگرداند؛ و یا اگر دو نفر

 -مجازات شرکا در قتل در فقه

شریک در قتل بودند ،ميتواند هر دو را به قتل برساند؛ امّا،

اگر گروهي در قتل یک نفر ،شركت نمایند ،درصورتيكه

یک دیه را باید به آنها برگرداند ،كه این قول مشهور است.

قتل از سوي چند نفر ،تمام شرایط قصاص را داشته باشد 4.در

قول اوّل از داوود ظاهري و ربيعه است ،كه بهوضوح مردود

اینكه آیا قصاص آن چند نفر در مقابل كشتن یک نفر جایز

است؛ زیرا باعث ميشود تا هر كس براي كشتن دیگري و

است؟ یا نه؟ اختالف است .در این مسئله ،چهار قول وجود

خالص شدن از قصاص ،دنبال شریک بگردد و قتلهاي دسته

دارد؛ كه قول اوّل و سوم مبني بر عدم جواز قصاص جماعت
به واحد ،ميباشند؛ و قول دوّم و چهارم از جواز قصاص
جماعت به واحد سخن ميگویند.
قول اوّل :قصاص از همهي شركا برداشته ميشود و آنها
فقط محکومبه پرداخت دیه ميشوند.
قول دوّم :همة شركا را ميتوان قصاص كرد بدون آنکه
نيازي به ردّ كردن باشد .قائلين این نظریه گروه بزرگي از
فقهاي اهل سنّت ميباشند.
قول سوم :ولي دم فقط یکي از قاتلين را ميتواند به
انتخاب خود قصاص نماید و بقيهي شركا فقط دیه ميپردازند.
این قول بعضي از فقهاي عامه است.
قول چهارم :این قول به دو روش قابلتعریف است :یکي
اینكه بگویيم :قصاص جماعت به واحد جایز نيست مگر بعد
از ردّ؛ و دیگري به این صورت كه :قصاص جماعت به واحد
جایز است مگر جایي كه ردّ صورت نگيرد .با این حساب
قائلين به این قول گرچه در عمل به یک نتيجه ميرسند امّا ،در
اثبات نظر خود ،دو روش كامالً متفاوت را در پيش ميگيرند،
برخي جواز قصاص جماعت به واحد را اثبات ميكنند و

جمعي زیاد ميشود و این مخالف آیهي "ولکم في القصاص
حياة " ميباشد( ،طوسي ،1420،ج .)156 :5
این قول آنقدر محجور و ضعيف است كه برخالف گروه
اوّل ،كمتر فقيهي به خود زحمت بيان و ردّ آن را داده است؛
لذا ،ما نيز از گسترش بحث پيرامون آن ،صرفنظر ميكنيم.
قول دوّم در جواز قصاص جماعت به واحد ،با شيعه همنظر
است .تنها تفاوت آن در قائل شدن به ردّ ميباشد .لذا ما از
بحث پيرامون قسمت اوّل آن ،یعني جواز ،براي تکراري نشدن
بحث ،جلوگيري ميكنيم؛ امّا ،در مورد ر ّد كردن مازاد دیه به
قاتلين ،كه فقهاي شيعه آن را از روایات به دست آوردهاند ،اگر
بگویيم ولي دم ميتواند بدون ردّ ،قاتلين را قصاص كند ،این
نوعي بيعدالتي است؛ چراكه آن چند نفر باهم ،فقط ضامن
یک خون هستند( ،شهيد ثاني ،1413،ج .)100 :15
 مجازات شرکا در قتل از دیدگاه قانونقانونگذار در قانون مصوّب  ،1392در ماده  5374متني
متفاوت از سالهاي قبل آورده است؛ در این قانون نيز ،اگرچه
الفاظ متفاوت شدهاند و قانونگذار در قالب یک قانون كلي،
حکم اشتراک در جنایات موجب قصاص را بيان كرده است و

برخي دیگر اثبات عدم جواز را سرلوحهي كار خود قرارمي
دهند .طبق این قول ،اگر كساني در قتل شریک شدند ،ولي دم

5مادهي  « :374در موارد شركت در جنایت عمدي ،حسب مورد ،مجني عليه یا

ميتواند همهي آنها را قصاص كند؛ منتهي باید بهقدر سهم

ولي دم ميتواند یکي از شركا در جنایت عمدي را ،قصاص كند و دیگران باید فوراً
سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه ،همهي آنها یا بيش از
یکي از آنان را قصاص كند؛ مشروط بر اینکه دیهي مازاد بر جنایت پدید آمده را

4تساوي در جنسيت و حریت از شرایط قصاص هستند همچنين قصاص فقط براي

پيش از قصاص ،به قصاص شوندگان بپردازد .اگر قصاص شوندگان همه شریکان

جایيست كه یک نفر از روي عمد ،جان یک انسان زنده را از بدنش خارج كند .به

نباشند ،هر یک از شریکان كه قصاص نميشود نيز باید سهم خود از دیهي جنایت

شرایط قصاص در كتب فقها رجوع كنيد.

را ،به نسبت تعداد شركا ،بپردازد».
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ما باز شاهد قانوني ،مطابق با نظر مشهور ،هستيم .در این ماده،

چند نفر شود اعم از اینکه جنایات خود را همزمان یا بهطور

قانونگذار سعي كرده است بابيان كلمهي عمد ،حکم قصاص

متوالي یا متناوب انجام دهد ،اولياي دم بيش از نفس جاني حقّ

را منحصر به این قسم از جنایت نماید .او همچنين با حذف

دیگري ندارند .بهعالوه ،قاتل نيز بهقاعدة «اَلجَاني لَایُجنَي عَلَي

كلمهي "دو یا چند مرد مسلمان" این حکم را شامل تمامي

اَكثَرَ من نَفسه» بيش از جان خود بدهکار نيست .ازاینرو،

شركاي كرده است كه ولي دم ،مازاد دیهي آنها بر سهمشان از

اولياي دم تنها ميتوانند او را قصاص نمایند ،امّا حقّ مطالبة

جنایت را داده است .كلمهي پيش از قصاص تأیيد حکم فقها

دیه از اموال او یا ورثة او را ندارند (شيخ طوسي ،بيتا ،ج :7

در پرداخت مازاد ،قبل از قصاص ميباشد؛ و با آوردن جملهي

61؛ شيخ طوسي ،1416 ،ج )182 :5؛ ابن ادریس 1411 ،ق ،ج

آخر این ماده را از تبصرهاي كه بر مادهي قبلي ،خورده بود

348 :3؛ حلّي ،1405 ،ج 579 :4؛ علّامه حلّي 1389 ،ش/4 :

بينياز كرده است .درمجموع ،قانون مجازات  1392كه در باب

ق
626 - 627؛ نجفي ،1414 ،ج )316 - 319 :42؛ بنابراین ،ح ّ

جنایات نوشتهشده است خيلي كاملتر از قوانين پيشين است و

قصاص اولياي دم مقتولين متعدّد در یکدیگر تداخل نموده و

مواد زیادي از قانون را ميتوان مرتبط با بحث اشتراک پيدا

آنان بيش از كشتن جاني حقّ دیگري نخواهند داشت؛ مگر

كرد .لذا در فروع مربوط به اشتراک در قتل ،اگرچه در قوانين

جاني شخصاً نسبت به پرداخت دیه به سایرین رضایت دهد.

قبلي ،كمبودهاي زیادي احساس ميكردیم امّا ،در قانون جدید،

باوجود این ،برخي دیگر از فقهاي اماميه نسبت به مازاد بر

كمتر با موردي مواجه ميشویم كه مادهي قانوني در موردش،

نفس ،عقيده به تبدیل اجباري حقّ قصاص نفس به دیه دارند

نداشته باشيم.

(محقّق حلّي 1389 ،ش207 :؛ علّامه حلّي 1389 ،ش199 :؛

 -4تداخل جنایات عمدی نسبت به دو یا چند نفر
یکي از مصادیق بارز تداخل جنایات ،موضوع تداخل

فخر المحققين ،1387 ،ج .)197 :4
 -تداخل جنایات دو یا چند نفر ،در نفس واحده

جنایات یک نفر نسبت به دو یا چند نفر دیگر ميباشد .براي

ازجمله مسائلي كه بهنوبة خود در زمرة مباحث تداخل

مثال یک نفر با پرتاب عمدي نارنجک به سمت عدهاي،

جنایات قرار ميگيرد ،دخالت دو یا چند نفر در قتل یک نفر

همزمان دو یا چند نفر از ایشان را به قتل ميرساند یا همچون

ميباشد .مقصود ما از تداخل جنایات دو نفر یا بيشتر در نفس

قتلهاي زنجيرهاي در طول چندین و چند سال بهطور متناوب،

واحده آن است كه بيش از یک نفر در كشتن فردي مداخله

تعدادي انسان اعم زن و مرد و كودک را به قتل ميرساند یا

نمایند ،ليکن نتيجة حاصله تنها به فعل یک نفر از آنان مستند

عضو یا اعضائي از بدن آنان را قطع ميكند .در این قبيل موارد

باشد و ميان افعال ارتکابي سایر مداخله كنندگان و نتيجة

این پرسش مطرح ميشود كه آیا جاني در قبال كلية جنایات

حاصله (قتل) رابطة استنادي برقرار نباشد .براي مثال دو نفر

ارتکابي ضامن است و ازاینرو تا جایي كه امکانپذیر است

شخصي را مورد ضربوجرح قرار داده و مجني عليه براثر

باید قصاص شود و نسبت به بقيه دیه پرداخت نماید یا بيش از

ضربات وارده فوت كند ،امّا حسب نظر پزشکي قانوني ،قتل

نفس خود مسئوليت ندارد و درنتيجه كلية جنایات در یکدیگر

تنها به فعل یکي از آنان مستند باشد ،نه هر دو آنان .مثلاینکه

تداخل مينمایند؟ آراء فقها در این خصوص مختلف است.

یک نفر در بيابان بيآبوعلفي دست و پاي مجني عليه را قطع

آنان ميان قتل با سایر جنایات عليه دو یا چند نفر قائل

كند ولي دیگري با شليک گلولهاي به سر یا قلب مجني عليه او

بهتفصيل ميباشند .مشهور فقهاي اماميه و نيز شافعيّه و حنفيه

را به قتل برساند .در این مثال هرچند قطع دستوپا در شرایط

(الکاساني 1968 ،م ،ج  239 :7به نقل از شيخ طوسي،1416 ،

موصوف بهتنهایي كشنده است ،بااینوجود رابطة استنادي تنها

ج  )183 :5عقيده دارند كه هرگاه یک نفر مرتکب قتل دو یا

ميان تيراندازي و مرگ برقرار ميباشد .بدین ترتيب تنها كسي
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كه قتل به فعل او مستند ميباشد ،قاتل محسوب و در صورت

بحث از شركت ،در هرگونه جرم و جنایتي الزم است كه

اجتماع سایر شرایط قصاص ميشود و دیگري صرفاً به

نتيجة حاصله حداقل به فعل دو نفر یا بيشتر مستند باشد.

قصاص عضو محکوم ميگردد .در این مورد مادة  371ق.م.ا

 -تداخل جنایات عمدی مادون نفس

 1392تصریح مينماید« :هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد

بهصراحت مادة  8389ق.م.ا  1392در جنایات مادون نفس

كند و بعدازآن دیگري او را به قتل برساند ،قاتل همان نفر

اصلْ عدم تداخل جنایات ميباشد؛ مگر مقنّن ترتيب دیگري

دوّم است اگرچه آسيب سابق بهتنهایي موجب مرگ ميگردید

مقرّر كرده باشد .ازجمله نتایج عدم تداخل آن است كه به

و اوّلي فقط به قصاص عضو محکوم ميشود» .همچنين اگر

تعداد جنایات وارده ،حسب مورد حقّ قصاص یا دیه و بالطبع

فعل ارتکابي نفر اوّل مجني عليه را در حکم مرده قرار دهد،

عفو بالعوض ثابت ميشود و مجني عليه یا ولي او ميتواند

بهطوريكه عرفاً زنده نباشد و نفر دوّم با شليک گلولهاي به

جاني را قصاص كرده یا او را ببخشد و یا در صورت موافقت

آخرین رمق حيات او خاتمه بخشد ،قاتل همان اوّلي است و

جاني دیه بگيرد .در تعدّد جنایات مادون نفس نيز فروض

نفر دوّم به پرداخت جنایت بر مرده موضوع مادة  722ق.م.ا

مختلفي متصوّر است .باتوجهبه مقرّرات ق.م.ا ازجمله مهمترین

 1392محکوم ميگردد .6وجه افتراق مادة  7371ق.م.ا  1392با

فروض تعدّد جنایات مادون نفس این است كه جاني با یک یا

موضوع مادة  372قانون یادشده آن است كه در اوّلي مجني

چند ضربه ،در یکزمان یا زمانهاي متفاوت متوالياً یا متناوباً

عليه پس از ورود جنایت ،هنوز زنده است و داراي حيات

جنایات متعدّدي را نسبت به یک نفر یا افراد متعدّد وارد سازد.

مستقر ميباشد و عرفاً به او انسان زنده گفته ميشود؛ بنابراین،

 -5موارد اسراف در قتل در مقررات کیفری ایران

به سلب حيات از او نيز قتل اطالق ميگردد .درحاليكه انسان

اسراف در لغت به معناي گزافكاري كردن ،درگذشتن از

موضوع مادة دوّم ،فاقد حيات مستقر و پایدار بوده و در حکم
مرده ميباشد و هر بينندهاي او را مرده مينامد؛ ازاینرو،
جنایت بر او ،جنایت بر مرده تلقي ميشود ،نه انسان زنده.
موضوع تداخل جنایات یک یا چند نفر در قتل واحد كه

حد ميانه است( ،معين.)266 :1391 ،
در اصطالح فقهي نيز به همين معناي عام استفاده ميشود،
یعني به هرگونه زیادهروي در كميت و كيفيت و بيهوده گرایي
و اتالف اطالق ميشود( ،مکارم شيرازي ،1427،ج .)149 :6

در ذیل مبحث شركت در جنایت (قتل) ذكرشده است،

 -اجرای خصوصی مجازات قتل

همانگونه كه مالحظه ميشود از مباحث تداخل خارج است،

یکي از مهمترین مباحث مربوط به مجازات ،پيچيدگيهاي

چنانکه از شمول بحث شركت در قتل نيز خارج ميباشد؛ زیرا
قتل تنها به فعل یک نفر از آنان مستند است ،درحاليكه در

ناظر به تشخيص ،تعيين و اجراي آنها و نيز لزوم
نظاممند بودن دادرسي كيفري بوده است .لذا پرهيز از
اجراي خصوصي مجازات به این معناست كه تنها مقام
صالحيتدار قضایي عهدهدار تحقيق ،دادرسي ،تعيين و اجراي

6مادة  372قانون یادشده در این خصوص مقرّر ميدارد« :هرگاه كسي آسيبي به
شخصي وارد كند بهگونهاي كه وي را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق
حيات در او باقي بماند و در این حال دیگري با انجام رفتاري به حيات غيرمستقر
او پایان دهد ،نفر اوّل قصاص ميشود و نفر دوّم به مجازات جنایت بر ميّت محکوم

مجازات خواهد بود .مقامي كه در آموزههاي فقهي تحت عنوان
امام ،حاكم و قاضي از او نامبرده شده است .لذا افراد عادي
فاقد چنين صالحيتي حق ورود به این عرصه و اقدامات

ميگردد .حکم این ماده و مادة ( )371این قانون در مورد جنایات غيرعمدي نيز
جاري است».

8ماده

 389قانون مجازات اسالمي؛ اگر به علت یک یا چند ضربه ،جنایتهاي

7ماده  371قانون مجازات اسالمي؛ هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند و بعد

متعددي در یک یا چند عضو به وجود آید ،حق قصاص براي هر جنایت ،بهطور

از آن دیگري او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگرچه آسيب سابق

جداگانه ثابت است و مجنيٌ عليه ميتواند درباره بعضي با مرتکب مصالحه نماید،

بهتنهایي موجب مرگ ميگردید و اولي فقط به قصاص عضو محکوم ميشود.

نسبت به بعضي دیگر گذشت و بعضي را قصاص كند.
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خودسرانه ندارند ،ولي بااینوجود قانونگذار اسالمي در

رفتار شخص خاص و آنگاه اقدام به قتل او حسب استحقاق

موادي از قانون مجازات اسالمي ازجمله ماده  303 ،302و ماده

نفس یا مهدورالدم بودن با رفتار شخص خاص و آنگاه اقدام

 690چنين جوازي را به افراد عادي نيز اعطاء نموده است كه

به قتل او حسب مقتضاي تشخيص اعطاء كرده است ،این اقدام

جاي نقد و بررسي دارد.

بهغایت خطرناک است؛ زیرا درواقع یک سلسله اعمال فني

 -1قتل مهدورالدم

قضایي كه در جریان تحقيقات و دادرسي به قضات متبحر

نحوهي نگارش و سياق ماده  9303قانون مجازات اسالمي

صالحيتدار تحقيق و محکمه ارجاع ميشود ،به سهولت در

بيانگر آن است كه مقنن به شهروندان اجازه ميدهد بدون

اختيار افراد عادي قرارگرفته است .وضع ماده مذكور موقعيت

مراجعه به محاكم قضایي درصورتيكه اعتقاد به استحقاق

خطرناكي را در تعرض نسبت بهحق حيات انسانها در اذهان

قصاص نفس و یا مهدورالدم بودن كسي داشته باشند با این

عمومي وجود آورده است ،عالوه بر این ماده مزبور جرمزا

اعتقاد مبادرت به سلب حيات او نماید و اگر موضوع در

است؛ زیرا افراد شرور از مفاد تبصره و جوازي كه به

مراجع صالح قضایي مطرح شود ،برحسب اثبات یکي از دو

شهروندان در خصوص ارتکاب قتل به اعتقاد قصاص و یا

فرض ذیل به پرداخت دیهي مقتول محکوم و یا از تحمل

مهدورالدم بودن به ایشان اعطاء شده است ،سوءاستفاده كرده

قصاص و دیه معاف گردند .فرض اول اگرچه قاتل نتواند،

است و مبادرت به قتل افراد بيگناه باانگيزههاي غيرانساني

طبق موازین قضایي مهدورالدم بودن مقتول را ثابت كند ،ليکن

تحت پوشش اعتقاد مزبور مينماید و به لطایفالحيل در

اعتقاد خود را به استحقاق قصاص نفس یا مهدورالدم بودن

جهت اثبات این اعتقاد برميآیند و اشخاص سادهدل و

ثابت ميكند و در این فرض عنوان مجرمانه «قتل عمدي» به

متعصب با نگاه سطحي به قانون به قتل هركس كه بهرغم آنان

قتل «قتل شبه عمد» تغيير ميیابد و در صورت تقاضاي اولياي

مصداق مهدورالدم بودن یا مورد قصاص محسوب ميگردد،

دم به پرداخت دیهي مقتول در حق ایشان محکوم ميشوند.

اقدام كرده و بعداً كه مسلم شود بيگناه بوده است ،به پرداخت

فرض دوم چنانچه قاتل بتواند ادعاي استحقاق مهدورالدم

دیه محکوم ميشوند.

بودن مقتول را طبق موازین قضایي در دادگاه ثابت كند،

 -2قتل در فراش

قصاص و دیه از او ساقط ميشود .در زمان حاضر وقتي

قتل همسر و فرد اجنبي توسط زوج كه اصطالحاً «قتل در

كشوري بر اساس مجموعه ارزشها و هنجارهاي موردقبول

فراش» گفته ميشود ،مربوط به موردي است كه مردي زوجهي

جامعه ،قانون وضع نموده و به اطالع همگان ميرساند ،مبناي

خود را در حال مواقعه با مرد دیگري مشاهده كند و در این

نظم و رفتارهاي افراد جامعه باید قانون باشد ولي قانونگذار

صورت هر دو یا یکي از آنها را به قتل برساند .حکم این امر

با وضع این ماده به شهروندان امکان جواز دادرسي خودسرانه

در ماده  630قانون مجازات اسالمي بدینصورت ذكرشده كه

و تطبيق مفهوم استحقاق قصاص نفس یا مهدورالدم بودن با

«هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده

9هرگاه مرتکب ،مدعي باشد كه مجنيٌ عليه ،حسب مورد در نفس یا عضو ،مشمول
ماده( )302این قانون است یا وي با چنين اعتقادي ،مرتکب جنایت بر او شده است
این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به

كند و علم به تمکين زن داشته باشد ميتواند در همان حال
آنان را به قتل برساند و درصورتيكه زن مکره باشد فقط مرد
را ميتواند به قتل برساند حکم ضربوجرح در این مورد مانند

ادعاي مذكور رسيدگي كند .اگر ثابت نشود كه مجنيٌ عليه مشمول ماده  302است

قتل است» بحث موردنظر در اینجا بررسي قتل در فراش با

و نيز ثابت نشود كه مرتکب بر اساس چنين اعتقادي ،مرتکب جنایت شده است

لحاظ نهي مذكور در آیهي مباركهي «الیسرف في القتل»

مرتکب به قصاص محکوم ميشود ولي اگر ثابت شود كه بهاشتباه با چنين اعتقادي،
دست به جنایت زده و مجنيٌ عليه نيز موضوع ماده ( )302نباشد مرتکب عالوه بر
پرداخت دیه به مجازات مقرر در كتاب پنجم «تعزیرات» محکوم ميشود.
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در خصوص قتل در فراش در فقه دیدگاههاي مختلفي

به زوجه داده نشود؟ این تبعيض از سوي قانونگذار در حالي

وجود دارد ،برخي فقها قائل به جواز قتل بهطور مطلق هستند،

صورت ميگيرد كه زن داراي روحي لطيفتر و حساستر

جواز بيقيدوشرط قتل در فراش ،برخاسته ازنظر مشهور

نسبت به مرد است و زودتر از مرد دچار تحریک احساسات

فقيهان اماميه است( ،محقق حلي ،1403،ج 146 :4؛ فيض

در صورت مشاهده صحنهي زناي شوهرش ميشود،

كاشاني ،1411،ج 60 :2؛ اصفهاني ،1424،ج 487 :10؛ جبعي

(زراعت.)121 :1383،

عاملي ،1410،ج .)120 :9
صاحب جواهر نيز نظر مشهور فقها را با قيد علم به تمکين
زن از سوي شوهر پذیرفته است( ،نجفي ،1404،ج .)368 :41

امکان و احتمال سوءاستفاده از مفاد مادهي  630قانون
مجازات اسالمي وجود دارد ،به این معني كه شخصي ،دیگري
را به منزل خود دعوت كرده و سپس وي را به قتل برساند و

برخي از فقهاي معاصر نيز( ،موسوي خميني ،1412،ج :1

ادعا كند كه وي را درحاليكه زنا با همسر خویش مشاهده

 ،)491در كتب فقهي خود نظر مشهور را ابراز داشتهاند .عدهاي

كرده است( ،مهرپور13 :1375،؛ صبري11 :1379،؛ حبيب زاده

از فقها ،جواز قتل را درفراش را مشروط به وجود احصان در

و بابایي9 :1378،؛ آقا بابایي .)173 :1379،به این دالیل و مفاد

زاني و زانيه دانستهاند ،بدین معنا كه هرگاه زوج مردي را

قاعده درء و اصل احتياط در دماء این دسته از حقوقدانان

همراه با همسرش بيابد كه با وي زنا ميكند ،بهشرط محصن

مخالف با جواز قتل در فراش ميباشند.

بودن آنان ،ميتواند هر دو را به قتل برساند( ،حلي ،1410،ج

 -3سبّ معصوم

445 :3؛ طوسي ،1412،ج  ،)76 :8این دسته از فقها قائل به

سبّ النبي ازجمله جرائم مهم در فقه جزایي اسالم

تضييق محدودهي حکم قتل در فراش ميباشند .صاحب تکمله

ميباشد .در خصوص اصل قانوني بودن این جرم و مجازاتش

المنهاج جزء مخالفان جواز قتل در فراش است كه جواز قتل را

روایات متقني 10وجود دارد كه بهوضوح داللت دارند بر اینكه

خالي از اشکال نميداند بلکه قائل به ممنوعيت شده است،

سبّ پيامبر ،ائمه و پيامبران الهي مشمول حکم سابّ النبي

(موسوي خویي ،1422،ج .)213 :2

ب
است .ازاینرو مبناي فقهي ماده  262در جرم انگاري س ّ

عالوه بر ایشان برخي دیگر از فقها نيز در این زمينه

ب حضرت
النبي قابل دفاع و موجه ميباشد .در خصوص س ّ

مخالف با نظر مشهور بودهاند و ادله و مستنداتشان را وارد

فاطمه (س) باتوجهبه ادله موجود اعم از آیه تطهير 11و روایاتي

نميدانند( ،منتظري نجفآبادي ،بيتا134 :؛ تبریزي:1417،
166؛ موسوي اردبيلي ،1427،ج 689 :1؛ صانعي ،1424،ج :1

10ازجمله روایات متواتري كه در بيشتر متون فقهي به آن اشارهشده است ،صحيحه

 .)210این دسته از فقها قائل به ممنوعيت مطلق قتل در فراش

بن مسلم بوده كه بيان ميدارد «در عهد پيامبر فردي از قبيله هزیل  ،پيامبر را

ميباشند.

مستمراسب مي نمود ،زماني كه خبر به ایشان رسيد دو فرد از صحابي را مامور
نمود كه ساب را به قتل برسانند( ،حرعاملي ،1409،ج  .)213 :28در روایت دعيل

اكثریت حقوقدانان در كتب خود ،قائل به عدم جواز قتل

نيز از امام رضا(ع) و به نقل از پدرانش از حضرت محمد نقل كرده است كه:

در فراش بودهاند تا جایي كه برخي در توضيح و تشریح ماده

«هركس پيامبري را سب كند پس او را بکشيد و هر كس وصي پيامبر را سب كند

 630قانون مجازات اسالمي از جرمزا بودن این ماده صحبت

پس گویي نبي را سب كرده است»( .حرعاملي ،1409،ج )462 :28؛ كه به نظر
برخي مفسيرین منظور از سب معصوم در اینجا امير المومنين و رسول اهلل است،

كردهاند( ،گلدوزیان .)344 :1390،در جهت نقد جواز این ماده

(مرعشي نجفي ،1415،ج  .)330 :11در روایت دیگري ازفضل بن حسن طبري با

حقوقدانان به دالیلي اشارهكردهاند :اگر قرار است به زوج

استناد به صحيحه ي رضا و به نقل از پيامبر آمده است« ،هركس پيامبر اكرم را را

اجازه داده شود در صورت مشاهده زناي همسر خویش با

سب كند كشته مي شود و هركس اصحاب پيامبر را سب كندحدمي خورد»،

اجنبي هر دو یا یکي از آنها را به قتل برساند ،چرا چنين حقي

(حرعاملي ،1409،ج .)213 :28
ل الْبَيت وَ یُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً؛ (آیه 33
11إنَّمَا یُریدُ اهللُ ليُذْهبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْ َ
احزاب).
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كه در این زمينه وجود دارد در حکم سابّ النبي است .ولي

هردوي آنها باهم برابر دیهي آن مردي ميشود ،كه او را

یکي از موارد اختالفي در خصوص اجراي حکم سبّ النبي،

كشتهاند؛ زیرا دیهي زن نصف دیهي مرد است؛ و اگر ولي دم

لزوم یا عدم لزوم اذن امام در اجراي حد سبّ النبي است .نظر

فقط یکي از آن دورا قصاص كند ،دیگري باید نصف دیهي آن

فقهاي شيعه به سه دسته تقسيم ميشود ،اغلب آنها معتقد به

مرد را كه برابر با كل دیهي خودش ميباشد ،به ولي دم بپردازد

عدم لزوم اذن امام هستند( ،ابن زهره448 :1417،؛ حائري

و چيزي براي زني كه قصاص شده ،نخواهد بود؛ و اگر بيش

طباطبائي ،1409،ج 56 :16؛ نجفي ،1404،ج .)438 :41

از دو زن در قتل یک مرد ،شركت كنند و ولي دم بخواهد

قانونگذار بهموجب بند الف تبصره  302قانون مجازات

همهي آنها را قصاص كند ،باید دیهي مازاد بر جنایت را به

اسالمي قتل شخصي را كه مرتکب جرم حدي مستوجب سلب

آنها ردّ كند تا آنها آن را بهطور مساوي بين خود تقسيم كنند.

حيات شده است را منجر به قصاص و دیه نميداند و به

مثالً اگر سه زن باشند ،ولي دم براي قصاص آنها ،باید دیهي

عبارتي به افراد عادي اجازه قضایي اعطاء كرده است.

یک زن را به آنها بدهد تا بين خود تقسيم كنند؛ زیرا آن سه

درحاليكه سب نبي ازجمله جرائم حقاللهي است و بناي

زن باهم ضامن یک دیهي كامل ،كه برابر دیهي دو زن است،

خداوند در حدود مبتني بر تسامح و تخفيف و بزه پوشي است

ميباشند .تا آنجا كه ما دیدیم ،علما در این مسئله ،اتفاقنظر

و از سوي دیگر تشخيص قيود و شرایط جرم سب النبي

دارند.

دشوار است ،چراكه بر اساس اعتقاد برخي از فقها توهين به

 -شرکت دو خنثای مشکل ،در قتل یک مرد

پيامبر و سایر معصومين در حدي كه دشنام صدق نکند ،صرفاً

ولي دم ميتواند هر دو را قصاص كند بهشرط آنكه نيمي

موجب تعزیر است و نه اعدام( ،هاشمي.)124 :1384،

از دیهي یک مرد را به آنها رد كند تا آن را بهطور مساوي،

 -5حکم اشتراک در قتل در موارد مختلف

بين خود تقسيم كنند .چون دیهي هر یک از آنها نصف دیهي

اجراي حکم اشتراک در قتل در مواردي ،واضح نيست و

مرد و نصف دیهي زن است كه درمجموع سهچهارم دیهي مرد

نياز به تفسير دارد؛ مثل جایي كه شركتكنندگان در قتل ،باهم

ميشود.

متفاوت باشند برخي زن و برخي مرد باشند ،برخي برده و

 -اگر یک زن با یک مرد در قتل یک مرد شرکت کنند

برخي آزاد باشند ،كه مقدار دیهي آنها باهم ،متفاوت است ،یا

هر یک از آنها ضامن نصف دیه ميباشند و اگر ولي دم

جایي كه برخي از شركا را نتوان قصاص كرد.

بخواهد ميتواند هردوي آنها را قصاص كند و نصف دیه را

 1-5حکم شرکا هنگام تفاوت در جنسیت

به مرد قاتل ردّ كند و الزم نيست كه چيزي به زن ردّ نماید.

هر یک از فقها چند مورد از موارد اختالف شركا در

همهي علماء همين نظر را دارند چراكه خيلي منطقي ميباشد.

جنسيت را بيان و حکم آنها را مطرح كردهاند؛ و برخي عالوه

بهعالوه این نظر با ادلهي شيعه سازگارتر است و روایات نيز

بر بيان چند مورد ،یک ضابطهي كلي براي چنين مسائلي ،ارائه

به صحت و اعتبار این نظر شهادت دادهاند .امّا ،فقط شيخ مفيد

دادهاند .در قانون نيز ،حکم این مسئله از یک ضابطه پيروي

در مقنعه نظر متفاوتي داده است .او معتقد است كه در چنين

ميكند .ما براي روشنتر شدن بحث ،به چند مورد از آن اشاره

موردي اولياي مقتول باید نصف دیهي كامل كه برابر 5000

ميكنيم؛ سپس حکم كلي قانوني آن را نيز بيان ميكنيم.

درهم است را بين اولياي مرد قاتل و زن قاتل تقسيم كنند.

 -شرکت دو زن در قتل یک مرد

كه با این حساب دو سوم به مرد قاتل ميرسد و یکسوم

ميتوان هردوي آنها را قصاص كرد و دیگر چيزي مازاد

سهم زن قاتل خواهد شد .كه به گفتهي محقق حلّي و دیگران

بر سهمشان ،باقي نميماند كه به آنها رد شود ،چراكه دیهي

این قول بهوضوح اشتباه ميباشد .امّا ،اگر ولي دم فقط زن را
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قصاص كند ،مرد قاتل باید نصف دیهي مقتول را بپردازد؛ و

باشد ،نخست باید فاضل دیهي قصاص شونده نسبت به

اگر ولي دم فقط خواستار قصاص مرد شود ،دو نظر وجود

سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس ،قصاص نماید.

دارد؛ نظر اكثر فقها كه با مذهب ما نيز مطابقت دارد این است

 2-5حکم شرکا هنگام معافیت برخی از آنها

كه زن باید نصف دیه كه برابر پانصد دینار است به قاتلي كه

زماني كه چند نفر در قتل یک نفر شریک شوند و قتل

قصاص ميشود بپردازد .امّا ،برخي همچون شيخ طوسي،

مستند به همهي آنها باشد احتمال معافيت یکي از آنها از

(طوسي ،1412،ج  ،)744 :2قاضي ابن براج ،عالمه حلي

قصاص وجود دارد ،كه این یا به خاطر خود شخص است؛

(علّامه حلّي ،1419،ج  )588 :3و محقق اردبيلي (محقق

«مثل اشتراک اجنبي با پدر در قتل فرزند ،اشتراک مسلمان با

اردبيلي ،1416،ج  .)457 :13معتقدند كه زن باید نصف دیهي

نصراني در قتل نصراني ،اشتراک حرّ با عبد در قتل عبد،

خودش را كه برابر دویست و پنجاه دینار است به قاتل قصاص

اشتراک بالغ با بچهي غير مميّز ،اشتراک جاني با حيوان یا

شده بپردازد .محقق حلي ،نظر دوّم را در قالب قيل بيان و آن

اشتراک جاني با خود مجني عليه و »...یا به خاطر عمل آن

را ضعيف دانسته است.
در مصوّبه ي جدید قانون مجازات اسالمي ،تنها یک

شخص است

یا به خاطر عمل آن شخص است.

(نجفي ،1414،ج .)66 :42

مادهي قانوني ،حکم چنين مواردي را در بردارد كه با دارا بودن

 -اشتراک جانی با خودِ مجنی علیه

ضوابطي كلي ،حکم تمام مواردي را كه دیهي هر یک از شركا

گاهي اوقات خود مقتول در جنایت عليه خویش با جاني

بادیهي مقتول متفاوت است را در بر مي گيرد؛ مثل اشتراک زن

مشاركت مينماید ،بهطوريكه قتل صورت گرفته مستند به

در قتل مرد یا برده در قتل آزاد و كافر در قتل مسلمان .ماده

فعل هر دوي آنها باشد .مثلاینکه مجني عليه پس از مجروح

 375هرگاه دیهي جنایت ،بيش از دیهي مقابل آن جنایت در

شدن باهدف مداواي خویش از دارویي سمّي استفاده نماید و

مرتکب باشد مانند اینكه زني ،مردي را یا غيرمسلماني،

همين دارو به مرگ او كمک كند و او به سبب سم و زخم

مسلماني را عمداً به قتل برساند یا دست وي را قطع كند_ اگر

بميرد؛ در این صورت ،آنچه در مقابل فعل مجني عليه ایجاد

مرتکب یک نفر باشد ،ولي دم افزون بر قصاص ،حق گرفتن

ميگردد ،ساقط است؛ زیرا خود وي عامل وجود آن است؛ و

فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند ،ولي دم

امّا ،جاني دیگر ضامن نصف جنایت است و ولي دم ميتواند با

ميتواند پس از پرداخت مازاد دیهي قصاص شوندگان بر

عفو او از قصاص ،نصف دیه را از او بگيرد یا با پرداخت

دیهي جنایت ،به آنان همگي را قصاص كند .همچنين ميتواند

نصف دیه به او خواهان قصاصش شود؛ دو قول دیگر هم

بهاندازه دیهي جنایت ،از شریکان در جنایت ،قصاص كند و

هست .قول اوّل ميگوید :شریک مجني عليه را نميتوان

چيزي نپردازد ،كه در این صورت ،شریکاني كه قصاص

قصاص كرد؛ زیرا شركت هر دوي آنها از نوع عمد محض

نميشوند ،سهم دیه خود از جنایت را به قصاص شوندگان

ميباشد و وقتي یکي از آنها ضامن نباشد دیگري هم ضامن

خواهند پرداخت .افزون بر این ،ولي دم ميتواند یکي از آنان

نيست .آنها همچنان در موارد دیگر؛ مثل اشتراک جارح با

را كه دیهاش كمتر از دیهي جنایت است ،قصاص كرده ،فاضل

حيوان نيز قود را از جارح ساقط ميدانند و همچنين در هر

دیه را از دیگر شریکان بگيرد؛ لکن ولي دم نميتواند بيش از

موردي كه یکي از شركا به هر دليلي غير مضمون باشد .این

این مقدار را از هریک مطالبه كند ،مگر در صورت مصالحه بر

قول در مقابل قول شيعه ميباشد چون شيعه معتقد است هر

مقدار بيشتر .همچنين اگر ولي دم خواهان قصاص ،همه یا

كس ضامن جنایت خویش ميباشد و با غير مضمون بودن

برخي از آنان كه دیهي مجموعشان بيش از دیهي جنایت است

یکي از آنها دیگري همچنان ضامن است .قول دیگر ميگوید
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در این مورد جارح قصاص ميشود .امّا ،در مورد شریک

قصاص ،به قصاص شوندگان بپردازد .اگر قصاص شوندگان

حيوان نميتوان حکم قصاص جاري نمود؛ و تفاوت این دو

همه شركا نباشند ،هر یک از شركا كه قصاص نميشود نيز

مورد را چنين مطرح كردهاند كه شریک حيوان از روي عمد در

باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شركا بپردازد.

قتل شركت كرده است امّا ،شریک مجني عليه ،شركتش شبه

ماده  -431فاضل دیه یا سهم پرداختي شركا از دیه جنایت،

عمد ميباشد و شریک شبه عمد را نميتوان قصاص كرد! این

متعلق به قصاص شونده است و او ميتواند آن را به صاحب

با مذهب ما سازگار نيست چراكه در مذهب ما فعل مجروح،

حق قصاص یا شركاي خود ببخشد و یا هر نوع تصرف

شبه عمد است كه بهواسطهي آن قود واجب نميشود؛ و فعل

مالکانه دیگري در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت كرده

جاني عمد محض است كه قود ،بهشرط ردّ فاضل دیه ،بر او

باشد و قصاص صورت نگيرد ،باید آن را برگرداند.

واجب ميشود .مادهي  370قانون مجازات اسالمي مصوب

 3 -5اسراف در قتل

1392؛ « ثابت نبودن حق قصاص بر بعضي از شركا ،به هر

در این بخش به بررسي موضوعات چالشي اسراف در قتل

دليل ،مانند فقدان شرطي از شرایط معتبر در قصاص یا

پرداخته ميشود؛ كه بهطورقطع و یقين نميتوان گفت اسراف

غيرعمدي بودن جنایت نسبت به او ،مانع از حق قصاص بر

در قتل است ولي ميتوان دالیل و توجيهاتي ارائه داد در

دیگر شركا نيست و هریک از شركا حکم خود را دارند».

توجيه اینکه موارد پيش رو نيز اسراف در قتل است.

طبق این ماده ،معاف شدن برخي از شركا مانع قصاص بقيه

 -اجتماع مجازات سلب حیات با سایر مجازاتها

نميشود؛ امّا ،اینكه آیا فاضل دیه را باید به قصاص شونده رد

مرتکب یک یا چند جرم ممکن است به چند مجازات

كرد یا نه را ميتوان باتوجهبه چهار مادهي ،373 ،426 ،359

محکوم گردد .اینکه باید همه مجازاتها یا برخي از آنها را

 421پيدا كرد .ماده  -359در موارد ثبوت حق قصاص ،اگر

اجرا كرد بحث است ،گروهي معتقدند درصورتيكه فرد

قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد ،مجنيٌ عليه یا ولي دم،

مرتکب چند جرم شود كه یکي از مجازاتها سلب حيات

تنها ميتواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد،

است ،باید رویکردي نظير كانت 12داشت .رویکرد كانت به

نياز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد .ماده  -426در

مسئله جرم و مجازات مبتني بر یک توجيه كامالً اخالقي بود.

موارد ثبوت حق قصاص ،اگر دیه جنایت وارده بر مجنيٌ عليه

ازنظر كانت مجازات فردي كه مرتکب جرم شده است ،فقط

كمتر از دیه آن در مرتکب باشد ،صاحب حق قصاص در

ازاینجهت ضروري و قابل توجيه است كه وي هنجاري را

صورتي ميتواند قصاص را اجرا كند كه نخست فاضل دیه را

نقض كرده است و عدالت اقتضاء ميكند كه به خاطر آن عمل

به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراي قصاص جایز نيست و

سزایي درخور دریافت كند .مثال مشهور او جزیرهي متروكه

در صورت مخالفت و اقدام به قصاص ،افزون بر الزام به

است .بر اساس این نظر اگر شخص مرتکب جرائم متعددي

پرداخت فاضل دیه ،به مجازات مقرر در كتاب پنجم

گردد درواقع چون جرائم متعددي ارتکاب یافته است كه

«تعزیرات» محکوم ميشود .ماده  -373در موارد شركت در

هریک داراي مجازات خاصي است .عدالت به این صورت

جنایت عمدي ،حسب مورد ،مجنيٌ عليه یا ولي دم ميتواند

اجرا خواهد شد كه مجازات هر عمل جداگانه در نظر گرفته

یکي از شركا در جنایت عمدي را قصاص كند و دیگران باید

شود و باهم جمع شود( ،به نقل از گلدوزیان.)54 :1389،

بالفاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا

درواقع این مثال جزیره متروكه بيانگر این است كه سزا در

اینکه همه شركا یا بيش از یکي از آنان را قصاص كند،

تفکر كانت یک باید اخالقي است نه جواز .سزاگرایان بيش از

مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدید آمده را پيش از
Immanuel Kant
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آنکه تحميل مجازات را بهمثابهي گامي عقالني براي كاهش

گروهي در مورد جنایت وارده بر عضو و نفس قائل به

جرم بدانند ،در پي تحقق این اندیشهاند كه مجرميني آنچه را

عدم تداخل هستند .اولين دليل كه بر این قول اقامه كردهاند،

كه شایسته هستند دریافت كنند .این نگاه كيفرگرایانه در عمق

عمومات نصوص قصاص در كتاب و سنت است ،بهموجب آن

اندیشههاي خود تالش ميكند تا نوعي ارتباط عميق را وجدان

در صورت جنایت بر عضو ،قصاص آن عضو الزم ميآید و در

اخالقي جامعه برقرار سازد ،اجتماع همواره در ضمير خویش

صورت قتل ،قصاص نفس الزم ميآید .دليل دوم عموم آیه،

نوعي حسن ذاتي یا اصالت را براي كيفر قائل ميشود .جامعه

 194سوره بقره« 13هر كس به ستم دست دراز كند او را از پاي

بر این پندار است كه جرم كرامت اخالقي او را خدشهدار كرده

در آورید بهقدر ستمي كه به شما رسيده است» .مفاد این آیه

و تنها كيفر است كه با تحميل رنج و سختي بر متجاوز،

این است كه در صورت تعدي به شما به همان مقدار كه به

بارگران برقراري دوبارهي این كرامت را بر دوش خواهد

شما جنایت واردشده ،ميتوانيد قصاص كنيد و زیادهروي

كشيد .باور به اندیشهي عدالت استحقاقي بهعنوان نقطهي

نکنيد .عموم این آیه شامل بحث موردنظر نيز ميشود

بنيادین تحليل سزاگرایان ،تلقيهاي متعددي را از فلسفهي

بدینصورت كه وقتي دو جنایت قطع عضو و قتل بر شخص

كيفر (هم چون استعارهي امحاء ،استعارهي جبران و )...در

وارد شد ،به همان مقدار دو قصاص عضو و نفس متوجه جاني

قالب این نظریه پدید آورده است( ،كاتينگهام150 :1384،؛ به

ميشود .آخرین دليل استصحاب حالت سابقه است،

نقل از یزدیان جعفري .)329 :1386،در مقابل پيامدگرایان براي

(نجفي ،1414،ج 64 :42؛ حائري193 :1418،؛ اصفهاني،1416،

توجيه مشروعيت مجازات دست به دامان پيامدهاي حاصل از

ج 42 :11؛ عاملي.)197 :1413،

اجراي آن شده و اذعان داشتهاند كه اگرچه كيفر مستلزم

به این بيان كه با قطع عضو قصاص آن ثابت ميشود با قتل

تحميل رنج است .بااینوجود نتایج حاصل از اجراي آن ،این

او و ثبوت قصاص نفس ،شک در بقاي این قصاص عضو

رنج تحميلشده را مشروع ميكند و استعارهي «كيفر بهمثابهي

ميشود كه این حکم استصحاب ميگردد .قانونگذار در ماده

شر ضروري» ریشه در همين نگاه فایده گرا دارد( ،جوان

 299قانون مجازات اسالمي تقریب ًا بر مبناي این نظر فقهي عمل

جعفري و همکاران.)62 :1395،

كرده است با این تفاوت كه بين ضربهي واحد و ضربات

سزا گرایي و پيامد گرایي دو گرایش عمده در قلمروي
فلسفهي كيفر هستند كه هر یک با منطق ویژه به بحث در

متعدد تفصيل قائل شده است ،این ماده بر مبناي نظر صاحب
تکمله المنهاج ميباشد .ایشان ميفرمایند اگر با یک ضربه

خصوص ماهيت و فلسفهي مجازات پرداختهاند.

جرح و قتل تحقق یابد ،بدون شک تداخل صورت ميگيرد و

سزاگرایان بيش از هر چيز اندیشهي حسن ذاتي مجازات را

تنها قصاص نفس ميشود ،به نظر ایشان در این حکم اختالفي

موردپذیرش قرار داده و بر این باورند كه صرفنظر از منافعي

نيست و ادلهاي كه بر این حکم داللت ميكند یکي صحيحه ي

همچون كاهش تکرار جرم ،مجازات تنها پاسخ شایسته در

محمد بن قيس 14و دیگري صحيحه ي حفص بن البختري

برابر بزه خواهد بود و در مقابل پيامدگرایان كيفر را باید

است( ،موسوي خویي.)64 :1422،

بهمثابهي شر ضروري نگریست كه تنها به علت پيامدهاي
حاصله از تحميل آن ،قابل توجيه است .در حقيقت از نگاه

13فمن اعتدي عليکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليکم

پيامدگرایان مشروعيت كيفر به علت سودمندي آن است.

14در این روایت از امام در مورد كسي كه چشم دیگري را در آورده و بيني و دو

 -1عدم تداخل مجازات سلب حیات با سایر مجازاتها

گوشش را قطع كرده سپس او را كشته سوال شد ،امام در پاسخ تفصل دادند به
اینکه اگرضربه هاي متعدد باشند ابتدا قصاص اعضاي قطع شده مي شودسپس به
عنوان قصاص نفس كشته مي شود و اگر تنها یک ضربه زده باشد كشته مي شود و
قصاص اعضا نمي شود.
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در این روایات آمده است كه در فرض تعدد ضربه در

در قانون مجازات اسالمي ماده  297و  298تداخل قصاص

صورت متوالي بودن تنها قصاص نفس الزم ميشود .در ماده

عضو بر نفس پذیرفتهشده است .بحث عمده در مورد تعدد

 133قانون مجازات اسالمي در مورد تعدد جرائم موجب حد

ضربات است كه دو صورت دارد توالي ضربه و دیگري جایي

و قصاص بيان ميدارد «در تعدد جرائم موجب حد و قصاص،

است كه ضربات بافاصله زماني تحقق یابند .در فرض ضربات

مجازاتها جمع ميشود ،ليکن چنانچه مجازات جرمي

بافاصله ميتوان گفت ازآنجاكه دليلي بر تداخل وجود ندارد

موضوع قصاص را از بين ببرد ،یا موجب تأخير در اجراي

تحت عمومات ادله قصاص و عموم آیه اعتداء 15كه بر عدم

قصاص گردد ،اجراي قصاص مقدم است و در صورت عدم

تداخل داللت ميكند قرار ميگيرد .در فرض ضربات متوالي

مطالبه فوري اجراي قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه،

ازیکطرف صحيحه ي ابو عبيده الحذاء وجود دارد كه بر

مجازات حدي اجرا ميشود» یعني قانونگذار قائل به عدم

تداخل داللت دارد و از طرف دیگر صحيحه ي محمد بن قيس

تداخل شده است مگر در حالت استثنایي كه در ماده بيانشده

و صحيحه ي حفص بن البختري وجود دارد كه بر عدم تداخل

است .در مورد تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و جرائم

داللت ميكند .صاحب تکمله المنهاج ميگوید« :این دو دسته

موجب قصاص و تعزیر بر اساس ماده  135قانون مجازات

از روایات باهم معارضه ميكنند و چون دو صحيحه ي اول با

اسالمي مجازاتها جمع ميشود و در نحوهي اجراي این

عمومات كتاب اهلل كه بر عدم تداخل داللت دارند موافق

مجازاتها ،ابتدا حد یا قصاص اجرا ميشود .مگر آنکه حد یا

هستند ،بر صحيحه ي ابوعبيده الحذاء 16ترجيح داده ميشود و

قصاص از نوع سالب حيات باشد و یا آنکه تعزیر حقالناسي

بر آن مقدم ميشوند ،بنابراین در فرض توالي ضربات نيز قائل

یا تعزیر معين شرعي باشد و موجب تأخير اجراي حد نشود

به عدم تداخل ميشوند»( ،موسوي خویي.)422 ،1422،

كه در این صورت ،ابتدا تعزیر اجرا ميشود ،یعني قانونگذار

در ماده  299قانون مجازات اسالمي قانونگذار قائل

عدم تداخل مجازاتها را پذیرفته است .در مورد اجتماع حد

بهتفصيل شده است ضربات متوالي را در حکم یک ضربه

سالب حيات با سایر حدود قانونگذار در ماده تبصره ماده 132

ميداند و قائل به تداخل شده است ،ولي در غير این صورت

در مورد اجتماع اعدام و حبس یا تبعيد تداخل را پذیرفته است

قائل به عدم تداخل شدهاند در خصوص جرائم حدي نيز در

و در تبصره  3این ماده در مورد زن و مردي كه مرتکب زنا

تبصره  1و تبصره  3ماده  132قاعده تداخل را پذیرفته است.

ميشوند چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت

پذیرش نظر جمع مجازاتها درصورتيكه یکي از مجازاتها

باشد ،تنها اعدام یا رجم حسب مورداجرا ميشود .ولي در

سلب حيات باشد غيرممکن است در این صورت یا نباید

مورد اجتماع سایر حدود با اعدام ،از قبيل حد جلد و اعدام در

عدالت را اجرا كرد یعني یکي از مجازاتها را اجرا كرد و یا

سایر جرائم غير از زنا ،قانونگذار بااینکه در مقام بيان بوده

اینکه كاري عبث را به دليل حفظ ظاهري اخالق و عدالت به

است ،حکمي بيان نکرده است ،لذا باید به اصل عدم تداخل را

اجرا درآورد؛ مانند زماني كه فرد به مجازات اعدام و حبس ابد

باید پذیرفت .در مورد تعدد جرائم موجب دیه نيز قانونگذار

یا تبعيد محکوم ميشود ،اگر قبل از اعدام حبس ابد اجرا شود

در ماده  538قانون مجازات اسالمي بيان ميدارد« :در تعدد

اصوالً نوبت به اجراي مجازات اعدام نميرسد و اگر اول

جنایات ،اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است ،مگر
مواردي كه در این قانون خالف آن مقررشده است».
 -2تداخل مجازات سلب حیات با سایر مجازاتها

15فَمَن اعتدَي عَلَيکم فَاعتَدُوا عليه بمثل ما اعتدي عليکم؛( 194سوره بقره).
16امام

باقر(ع) در صورت مرگ كسي كه در اثر ضربه به سرش عقلش زایل شده،

تنهاقصاص نفس را الزم دانسته اند ،از امام در مورد قصاص شجه سوال شد ،امام
در پاسخ فرمود ،خير قصاص نمي شود چون یک ضربه زده است ،تنها قصاص
نفس مي شود.
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اعدام را اجرا شود نوبت به حبس ابد نميرسد؛ بنابراین در

قصاص كرد .قانون مجازات اسالمي اگرچه در ماده

همه موارد نميتوان در بحث تعدد مجازاتها مخصوصاً

جنایت عمدي بر جنين را حتي پس از حلول روح موجب

درجایي كه یکي از مجازاتها سلب حيات است ،به بهانهي

قصاص ندانسته اما از نظریه عدم اجراي قصاص در فرضي كه

اجراي عدالت یا اخالق بهطور مطلق از قاعده جمع مجازاتها

بالغي نابالغي را به قتل ميرساند پيروي نکرده و در ماده

19304

دفاع كرد.

به قصاص بالغ حکم كرده است .مشهور فقها نتوانستهاند

 -6جنایات عمدی نسبت به نابالغ موضوع ماده 304
ق.م.ا (اطالق آیه شریفه ان النفس بالنفس)

اطالق آیه شریفه أَنَّ النَّفْسَ بالنَّفْس 20را باقاعده فقهي یاد شده
مقيد نمایند .به نظر ميرسد مستند مشهور اندیشمندان فقه

قانونگذار جزایي در فصل سوم از كتاب سوم قانون

امامي ،روایاتي است كه در رابطه با قصاص بالغ در صورت

مجازات اسالمي مصوب  1392شرایط عمومي قصاص را بيان

قتل نابالغ وارد شده است .الزم به ذكر است كه فقيهان امامي

كرده و در ماده  301مقرر كرده است :17قصاص در صورتي

با استناد بهقاعده فقهي مذكور در فرضي كه عاقلي مرتکب قتل

ثابت ميشود كه مرتکب ،پدر یا از اجداد پدري مجني عليه

عمدي دیوانه شده است حکم به عدم قصاص دادهاند و چنين

نباشد و مجني عليه ،عاقل و در دین با مرتکب مساوي باشد.

استدالل كردهاند كه اگر دیوانهاي عاقلي را بکشد قصاص

قانونگذار ،شرط بلوغ را در ماده اخير ذكر نکرده و در ماده

نميشود ،بنابراین در صورت قتل عاقل توسط دیوانه نيز باید

 304قانون مجازات اسالمي بيان داشته است :جنایت عمدي

قصاص را منتفي دانست .قانون مجازات نيز باتوجهبه همين

نسبت به نابالغ موجب قصاص است .بر اساس ماده یادشده

دیدگاه فقهي در ماده  21301یکي از شرایط عمومي قصاص را

درصورتيكه بالغي شخص نابالغي را عمداً به قتل برساند،

تساوي مجني عليه با مرتکب در عقل ذكر كرده است و در

قصاص ميشود .این در حالي است كه طبق ماده  146قانون

ماده  22305همان قانون بيان داشته است كه :مرتکب جنایت

مجازات اسالمي ،افراد نابالغ مسئوليت كيفري ندارند؛ بنابراین،
درصورتيكه نابالغي شخص بالغي را به قتل برساند ،فاقد

18ماده  306قانون مجازات اسالمي؛ جنایت عمدي بر جنين ،هرچند پس از حلول
روح باشد ،موجب قصاص نيست .در این صورت مرتکب عالوه بر پرداخت دیه به

مسئوليت كيفري بوده و قصاص نخواهد شد .مفاد مواد قانوني

مجازات تعزیري مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» محکوم مي شود .تبصره -اگر

یادشده ازنظرت فقيهان امامي اتخاذ گردیده است .یکي از

جنيني زنده متولد شود و داراي قابليت ادامه حيات باشد و جنایت قبل از تولد،

مهمترین مسائلي كه مورد اختالفنظر اندیشمندان فقه

منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقي بماند
قصاص ثابت است.

قرارگرفته است ،مسئله جنایت عمدي نسبت به نابالغ ميباشد.

19ماده  304قانون مجازات اسالمي؛ جنایت عمدي نسبت به نابالغ ،موجب قصاص

برخي از دانشيان فقه با استناد بهقاعده فقهي ال قود لمن ال یقاد

است.

منه كه متن حدیث و یک قاعده فقهي غير اصطيادي است ،در

20سوره مائده ،آیه .45و«َ كَتَبْنا عَلَيْهمْ فيها أَنَّ النَّفْسَ بالنَّفْس وَ الْعَيْنَ بالْعَيْن وَ الْأَنْفَ
بالْأَنْف وَ الْأُذُنَ بالْأُذُن وَ السّنَّ بالسّنّ وَ الْجُرُوحَ قصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَفَّار» َةٌ

صورت قتل نابالغ توسط بالغ ،قصاص را منتفي دانسته و بر

لَهُ؛ (و در [تورات] بر آنان(بني اسرائيل) مقرّر كردیم كه جان در مقابل جان ،و چشم

این اعتقادند كه همانگونه كه اگر كسي مرتکب جنایت عمدي

در برابر چشم ،و بينى در برابر بينى ،و گوش در برابر گوش ،و دندان در برابر دندان

بر جنين گردد ،حتي اگر روح در جنين حلول كرده باشد،
قصاص نميشود ،مرتکب جنایت عمدي بر نابالغ را نيز نباید

مي باشد و زخم ها [نيز به همان ترتيب] قصاصى دارند؛ و هر كه از آن [قصاص]
درگذرد ،پس آن ،كفّاره [گناهان] او خواهد بود)
21ماده  301قانون مجازات اسالمي؛ قصاص در صورتي ثابت مي شود كه مرتکب،
پدر یا از اجداد پدري مجنيٌ عليه نباشد و مجنيٌ عليه ،عاقل و در دین با مرتکب

17ماده  301قانون مجازات اسالمي ،قصاص در صورتي ثابت مي شود كه مرتکب،

مساوي باشد .تبصره -چنانچه مجنيٌ عليه مسلمان باشد ،مسلمان نبودن مرتکب،

پدر یا از اجداد پدري مجنيٌ عليه نباشد و مجنيٌ عليه ،عاقل و در دین با مرتکب

مانع قصاص نيست.

مساوي باشد .تبصره -چنانچه مجنيٌ عليه مسلمان باشد ،مسلمان نبودن مرتکب،

22ماده

مانع قصاص نيست.

بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در كتاب پنجم«تعزیرات» نيز محکوم مي شود.

 305قانون مجازات اسالمي؛ مرتکب جنایت عمدي نسبت به مجنون عالوه
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عمدي نسبت به مجنون ،عالوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر

جرم قتل ،قانونگذار تقصير شدید جزایي را منجر به قصاص

در كتاب پنجم (تعزیرات) نيز محکوم ميشود( ،قبولي درافشان

ميداند ،یعني مرتکب نتيجه را بهطور یقين پيشبيني نميكند

و رضایي.)2 :2108 ،

(نميخواهد) .قانونگذار در قانون مجازات اسالمي قتل ناشي

نتیجهگیری

از تقصير شدید را ملحق به قتل عمد دانست .لذا ركن رواني

قتل جماعت به خاطر یک نفر ممنوع است و حداقل

جرم قتل گسترش داد و عالوه بر عمد كوتاهي در بهكارگيري

مشکوک است ،زیرا؛

فکر و اندیشه كه اصطالحاً به آن تقصير گفته ميشود نيز جنبه

 -1با قصاص (مساوات) و مماثلت نميسازد.

جزایي به خود گرفته است .بر اساس ظاهر ماده  689قانون

 -2مصداقي از اسراف در قتل كه منهي آیه قصاص است

مزبور اگر بهقصد تحریق و تخریب جایي اقدامي صورت

تلقي ميشود.
 -3مصداق بارز قاعده درء الحدود بالشبهات قلمداد
ميشود.

بگيرد و اتفاقاً كسي كشته شود ،مجازات قصاص و تعزیر
خواهد بود؛ كه این به معناي تعدي و گسترش دامنهي شمول
قتلهاي عمدي خواهد شد بنا بر اصل توقيفي بودن قصاص،

 -4معارض با تعداد قابلتوجهي از روایات است.

باید مجازات قصاص را فقط براي جنایت عمدي در نظر

 -5با ادبيات حقوق كيفري ،تفسير به نفع متهم (حداقلي)

گرفت و گسترش آن به تقصير شدید صحيح نيست.

نميسازد.
اسراف نکردن در قتل عبارتي برگرفته از آیه  33سوره
اسراء است .این آیه پس از شناختن حق اولياي دم براي

منابع و مآخذ
 .1ابن ادریسس ،محمسد .)1411( .كتساب السسرائر ،ج ،3
چاپ دوم ،قم ،موسسه النشر االسالم.

قصاص قاتل آنها را از زیادهروي در قصاص منع كرده است.

 .2ابن زهره ،حمزه بن علي .)1417( .غنيه النسزوع السي

اصطالح «قتل» در این آیه به مفهوم سلب حيات است كه با

علمي االصسول و الفسروع ،تحقيسق ابسراهيم بهسادري،

لحاظ عبارت قبل از آن و با الغاي خصوصيت اسراف نکردن

موسسه امام صادق ،قم.

در قتل شامل كليه كساني ميشود كه در مقام تحمل مجازات

 .3اردبيلي (محقق اردبيلي) ،احمسد بسن محمسد .مجمسع

مستحق سلب حيات هستند اعم از اینکه مجازات آنها

الفائده .ج  ،13قم :مؤسسة النشر اإلسالمي ،چاپ اول

قصاص یا اعدام باشد .اسراف نکردن در قتل را ميتوان در

 1416ه ق.

موارد و از جهات مختلف بحث كرد .لذا اجراي خصوصي
مجازاتها كه به معني سپردن اجراي قانون به شهروندان عادي
ميباشد ازآنجایيكه سبب محاكمه فرد در سيستم غير قضایي
و بدون شنيدن استماعات و سلب سایر حقوقي كه براي
محکومين در نظر گرفتهشده است ميشود و باتوجهبه عدم
تسلط افراد عادي به قانون از قبيل عوامل موجهه یا عوامل رافع
مسئوليت كيفري توجيه منطقي ندارد .لذا باتوجهبه گسترش

 .4اردبيلي ،محمدعلي )1403( .جامع السرواه ،ج  ،2قسم،
مکتبه آیه اهلل العظمى المرعشي النجفي.
 .5اردبيلي ،محمدعلي ،جامع الرواه ،ج  ،2قم ،مکتبه آیه
اهلل العظمى المرعشي النجفي 1403 ،ق.
 .6آقا بابسایي ،حسسين .)1379( .قتسل نفسس بسه اعتقساد
مهدورالدم بودن مقتول ،مجله فقه اهلبيت.
 .7امام خميني ،روحاهلل( .بيتا) .تحریرالوسسيله ،تهسران،

روابط اجتماعي اجراي مجازات سلب حيات بهصورت

موسسة انتشارات اسماعيليان.

خصوصي توجيه عقالني و منطقي ندارد و تنها باعث گسترش

 .8امام صادق عليهالسالم 1419 ،ق.

انتقامهاي خصوصي و بسط اسراف در قتل ميشود .در مورد
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 .9آن در فلسسسفهي كيفسسر ،پژوهشسسنامه حقسسوق كيفسسري،
(دانشگاه گيالن) ،سال هفتم ،شماره دوم.
 .10تبریسسزي ،ميسسرزا جسسواد .)1417( .اسسسس الحسسدود و
التعزیرات ،قم.
 .11جبعي عاملي ،زینالدین علي (شهيد ثساني).)1410( ،
الروضه البيهي في شرح اللمسع الدمشسقي ،دارالهسادي
مطبوعات ،جلد اول ،ج  ،9دهم و پانزدهم ،قم.

 .12جعفري لنگرودي ،محمدجعفر .)1387( .ترمينولوژي
حقوق ،ج  ،3تهران ،كتابخانه گنج دانش.
 .13جعفري لنگرودي ،محمدجعفر ،ترمينولوژي حقسوق،
ج  ،3تهران ،كتابخانه گنج دانش.1378 ،
 .14جوان جعفري ،عبدالرضا و زهرا فرهسادي آالشستي و
سسسيد محمسسدجواد سسساداتي .)1395( .بازدارنسسدگي و
سنجش،

دوره  ،1شماره  ،3پاییز 1400

 .20حلّي (عالمه) ،حسن بن یوسسف بسن مطهسر ،تحریسر
األحکام الشرعيه على مذهب اإلماميه ،ج  ،3چ  ،1قم،
مؤسسة اسماعيليان.
 .21خسسویي ،سسسيد ابوالقاسسسم ،التنقسسيح فسسي شسسرح العسسروه
الوثقي ،ج  ،6تأليف ميرزاعلي تبریسزي غسروي ،چ ،2
قم ،نشر لطفي (المطبعه العلميه).1410 ،
 .22راغسسب اصسسفهاني ،ابوالقاسسسم حسسسين بسسن محمسسد،
المفردات في غریب القرآن ،ج  ،10بيجا ،دفتر نشسر
الکتاب 1424 ،ق.
 .23زراعسست ،عبسساس ،قسسانون مجسسازات اسسسالمي در نظسسم
حقسسوقي كنسسوني ،چ  ،1تهسسران ،انتشسسارات .ققنسسوس،
1383
 .24سيد محمدهادي قبسولي درافشسان ،صسالحه رضسایي،
تأملي فقهي بسر مساده  304قسانون مجسازات اسسالمي

 .15حائري طباطبسایي ،سسيد علسي بسن محمسد (صساحب

مصوب  1392در مورد جنایسات عمسدي نسسبت بسه

ریاض) .)1409( .الشرح الغنيه فسي الشسرح مختصسر

نابالغ ،كنفرانس ملي جهانيسازي حقسوق كودكسان و

النافع ،ج  ،16چاپ اول ،انتشارات كتابخانسه آیستاهلل

نوجوانان از دیسدگاه حقسوقي و روانشناسسي-2018 ,

مرعشي ،قم.

10-05

 .16حبيب زاده جعفر و حسين بابسایي .)1378( .قتسل در
فراش ،مدرسه علوم انساني ،شماره .13
 .17حسن مرادي .)1397( .تحليل فقهي -حقوقي تداخل

 .25صانعي ،یوسف .)1424( .فقه الثقلين في شرح تحریر
الوسيله ،بي چا ،تهران ،موسسه تنظيم و نشر آثار امام
خميني.

جنایات عمدي با تأكيد بر قسانون مجسازات اسسالمي

 .26صبري ،نور محمد .)1379( .تحليل ماده  630قسانون

 ،1392پژوهش حقوق كيفسري ،سسال هفستم ،شسماره

مجازات اسالمي ،مجلهي دادگستر ،شماره .35

بيست و پنجم.

 .27طوسي (شيخ طوسي) ،ابسوجعفر محمسد بسن حسسن.

 .18حلّي (فخر المحققين) ،محمد بن حسن بن یوسسف.

االستبصار فيما اختلف مسن األخبسار .جلسد  ،4تهسران

إیضاح الفوائد في شرح مشکالت القواعد .ج  ،4قسم

ایران :دار الکتب اإلسالمية ،چساپ اول 1412 ،ه ق.ج

ایران :مؤسسه اسماعيليان ،چاپ اول 1387 ،ه ق.

.2

 .19حلّي (محقق) ،نجم الدین جعفر بسن حسسن .شسرایع

 .28عاملي (شهيد ثساني) ،زینالسدین بسن علسي .مسسالک

االسالم .ج  ،4تعليق :السيد صادق الشسيرازي ،تهسران

األفهسسام .ج  ،15قسسم ایسسران :مؤسسسسة– المعسسارف

ایران :انتشارات استقالل ،چاپ دوم 1405 ،ه ق.

اإلسالمية ،چاپ اوّل 1413 ،ه ق.
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دوره  ،1شماره  ،3پاییز 1400

 .29عساملي ،شسهيد ثسساني ،زینالسدین بسسن علسي .مسسسالک

 .37محمدحسن نجفي (صاحب جواهر) ،جسواهر الکسالم

األفهسسام .ج  ،15قسسم ایسسران :مؤسسسسة– المعسسارف

في شرح شسرایع االسسالم ،هفستم ،بيسروت لبنسان :دار

اإلسالمية ،چاپ اوّل 1416 ،ه ق.

إحياء التراث العربي 1414 ،ه .ق ،ج .42

 .30عالمة حلي ،حسن بسن یوسسف بسن مطهسر.)1389( .
قواعسسد االحکسسام (مسستن ایضسساح الفوائسسد فسسي شسسرح
اشسسکاالت القواعسسد) ،جلسسد  ،4چسساپ اول ،مؤسسسسه
اسماعيليان.
 .31فخرالمحققين ،محمد .)1389( .ایضساح الفوائسد فسي
شرح اشکاالت القواعد ،جلد  ،4چساپ اول ،مؤسسسه
اسماعيليان.
 .32فراهيسسدي ،خليسسل ،العسسين ،ج  ،5تحقيسسق مهسسدي
المخزومي ،ابراهيم السامرائي ،چ  ،2بيجسا ،موسسسه
دارالهجره 1410 ،ق.
 .33فسسيض كاشسساني ،محمسسد محسسسن ابسسن شسساه مرتضسسي.
( .)1411مفاتيح الشرائع ،ج  ،2چاپ اول ،انتشسارات
كتابخانه آیتاهلل مرعشي ،قم.
 .34كاساني ،ابوبکر بن مسسعود .)1968( .بسدایع الصسنایع
في ترتيب الشرایع ،ج  ،6قاهره ،مطبعه الجماليه.
 .35گلدوزیان ،ایرج ،حقسوق جسزاي اختصاصسي ،چ ،16
تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.1390 ،
 .36محقق حلّي ،ابوالقاسم .)1389( .شرایع االسالم ،جلد

 .38معين ،محمد .)1391( .فرهنسگ فارسسي ،جلسد دوم،
انتشارات اميركبير.
 .39مکارم شيرازي ،ناصر .)1427( .استفتائات جدیسد ،ج
 ،6چاپ دوم ،قم.
 .40منتظري نجسف آبسادي ،حسسينعلي (بسي تسا) ،كتساب
الحدود ،دارالفکر ،قم.
 .41مهرپور ،حسين .)1375( .سسيري در مبساني فقهسي و
حقوقي ماده  196قانون مجازات اسسالمي ،فصسلنامه
موسسه احياء آثار امام خویي ،قم.
 .42موسسسوي اردبيلسسي ،سسسيد عبسسدالکریم .)1422( .فقسسه
الحدود و التعزیرات ،ج  ،1چاپ دوم ،موسسه النشسر
الجامعه
 .43موسسسوي خمينسسي ،روحاهلل .)1412( .تحریرالوسسسيله،
جلد اول و جلد دوم.
 .44موسوي خویي ،سيد ابوالقاسم .)1422( .مباني تکمله
المنهاج ،جلد اول  ،دوم و جلد چهل و یکم ،بيجا،
 .45هاشمي ،سيد حسين .)1384( .ارتداد و آزادي ،چاپ
اول ،سازمان انتشارات فرهنگ و اندیشه اسالمي ،قم.

چهارم ،چاپ دوم ،بيروت ،داراالضواء.
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