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 قصاص و قتل حرمت حکم گستره
  اسراء سوره 33 هیآ در نفس

  *آبادي ده حاجی احمد   __________________________________________________________  

  چکیده
 و بـدان  تمسـک  بـا  هیـ معاو رایـ ز ؛اسـت  برخـوردار  یخیتـار  شهرت از اسراء سوره 33 هیآ
 از آیـه  ایـن  .زد بـاز  سـر  یعلـ  امـام  بـا  عـت یب از ،است مقتول فهیخل دم ولی نکهیا بهانه به

 هـر  قتـل  حرمـت  اصل« همچون یفقه متعدد احکام رایز است؛ برخوردار نیز یفقه شهرت
 قابل آن از »قصاص تیمشروع« و »نفس قصاص ضابطه« ،»او تیوضع و نید از فارغ انسان

 باشـد  مـی  »مظْلُوماً قُتلَ منْ« عبارت ،هیآ مهم يفرازها از یکی شک یب ولی ،است استخراج
 سلب مستوجب يحد جرم مرتکب« مانند ؛است یمالتأت موارد یبرخ بر آن شمول در که
 و دم ولـی  ریـ غ وسیله به که یقاتل« ،»است دهیرس قتل به حاکم و امامریغ وسیله به که اتیح
 در کنـد  یمـ  ادعـا  قاتـل  و اسـت  شده کشته که یکس« ،»باشد شده کشته او سوياز ذونأم

  . و... »دنک اثبات بتواند آنکه یب است، کشته را او مشروع دفاع
 قیـ تطب عـدم  ایـ  قیتطب و نییتب به قتل، حرمت اصل و هیآ نزول شأن انیب ضمن حاضر مقاله

  پردازد. یم مشکوك موارد بر »مظْلُوماً قُتلَ منْ« عبارت

 بـه  جهـل  بـا  قتـل  مهدورالـدم،  مظلوم، قتل، حرمت اصل قصاص، ضابطه :کلیدي واژگان
    بودن. الدم محقون

                                                      
  ).adehabadi@ut.ac.ir( و عضو انجمن فقه و حقوق اسالمی حوزه دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران* 
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 مقدمه

 جـزء  ابتـداي  در کـه  اسـت  کـریم  قرآن سوره هفدهمین ،اسرائیل بنی یا اسراء سوره
 اعـم  الزامـی  دستورات سوره، ابتداي در است. مکّی سوره این است. گرفته قرار پانزدهم

 إِالَّ اللَّه حرَّم یالَّت النَّفْس الَتَقْتُلُوا و« فرماید: می که 33 آیه تا است شده بیان محرّم و واجب از
 نفسی مکشید: منْصوراً انَک إِنَّه الْقَتْلِ یف سرِفیفَالَ سلْطَاناً هیلول جعلْنَا فَقَد مظْلُوماً قُتلَ منْ و بِالْحقِّ

 کشـته  مظلومـاً  که کسی و حق روي از مگر است، کرده حرام را او کشتن خداوند که را
 شـده  یـاري  او کـه  نـورزد  اسـراف  کشتن در پس ؛دادیم قرار قدرتی او ولی براي ،شود
 آیـاتی  ازجملـه این آیـه   .است استخراج قابل متعددي فقهی احکام مذکور هیآ از ».است
 همچـون  آیـاتی  کنار در جنایات مبحث در حکاماأل آیات يها کتاب نویسندگان که است
 حکـم  دو کـم  مـذکور دسـت   آیـه  از انـد.  کرده بحث و اند پرداخته بدان بقره، سوره 178

هـایی   پرسـش  ، ولـی شـود  می استفاده نفس قصاص وضعی حکم و قتل حرمت تکلیفی
 آیـا ؛ مـثالً  اسـت  حکـم  دو این گسترهدرمورد پرسش  ینتر مهم گرچه ،هستباره  دراین
 هـر  قتل حرمت بر اصلآیا  دیگرتعبیر به ؟ها انسان برخی یا است حرام انسانی هر کشتن
 بـر  آیـا  اسـت؟  استفاده قابل نیز خودکشی حرمتمذکور  آیه از آیا خیر؟ یا است انسانی
 کشـته  دم ولـی  غیـر وسـیله   به که قاتلی نیز واست  شده کشته عمد شبه قتل در که کسی
 قتـل  بـه  حـاکم  و امام غیروسیله  به که حیات مستوجب حدي جرم مرتکب یا باشد شده

ـ آ از کلـی  شماي نخست منظور بدین کند؟ می صدق »مظلوماً قتل من« و... است رسیده  هی
لَ  مـنْ  و« فـراز  و »بِالْحقِّ إِالَّ اللَّه حرَّم یالَّت النَّفْس تَقْتُلُوا الَ و« فراز سپس و شود می معرفی قُتـ 
  خواهد شد. بررسی »مظْلُوماً

  آیه کلی شماي .1
 کننـد.  مـی  داللت محرمات و واجبات برخی بر که است پیشین آیات دنبال به آیه این

 فرزنـدان  کشـتن  از 31 هیآ در مثالً ؛شود می دیده محرمات و واجبات بیان نیز آن از پس
 از 34 آیـه  در اسـت.  شـده  نهـی  زنـا  تکابرا از 32 آیه در و گرسنگی از ترس خاطر به



  سوره اسراء 33 هیگستره حکم حرمت قتل و قصاص نفس در آ
27

 

 را تکالیف این درنهایت و است شده تأکید عهد به وفاي بر و شده نهی یتیم مال خوردن
ـ آ این در .)39(اسراء:  »ربک منَ الْحکمۀِ کیإِلَ  ذلک مما أَوحى« داند: می الهی حکمت  بـر  هی
 باشـد  آنهـا  در مصـالحی  خاطر به است ممکن که شود می اطالق حکمت ،شرعی احکام

  ).97ص ،3ج، 1374 طباطبایی،(
 ،6ج ،1422 ثعلبـی، ( اسـت  شـده  نـازل  قتـل  درباره که استاي  آیهنخستین  هیآ این

 کـه  باشـد، درحـالی   مـی  اسراء سورهبودن  مکی ،کند می تقویت را معنا این آنچه ).97ص
 افزار نرم در اند. مدنی يها هسور که است آمده مائده و بقره سوره در قصاص دیگر اتیآ

 فقهـی  يهـا  کتـاب  در شـریفه  هیآ این به استناد مرتبه 580 از بیش بیت اهل فقه جامع
 فقهـا  مـواردي  در بلکـه  ،نیسـت منحصـر   موارد این به هااستناد البته است. شده گزارش

 شـده  واقـع  عدوان و ظلم روي از بحث مورد قتل اینکه بیان با آیه این از بردن نام بدون
 ،41ج ،1422 خـویی،  ر.ك: ،نمونـه  براي( اند کرده استناد بحث محل آیه به خیر، یااست 

 ،)5/3 حادیـث األ جـامع ( نـور  افزار نرم در ).174 و 167 ،21 ،14صص ،42جو  197ص
  است. شده گزارش مرتبط تاریخی و روایی کتب در آیه این وجود مورد 250 از بیش

  تطبیق و نزول شأن .1ـ1
  .شود که درذیل بدان پرداخته می است شده بیان هیآ این براي تطبیق و نزول شأن دو

  کافران دست به مکه مسلمانان قتل .1ـ1ـ1
 مسلمانانیدرمورد  است، مکّی هیآ ونچ که است آمده سنت اهل منابع برخی در
 رسـیدند.  قتل به مشرکان دست به ،مدینه به پیامبر هجرت از پیش مکه در که است

 ایشـان  بـه  و اسـت  بازداشته قاتل از غیر اشخاصی کشتن از را مسلمانان شریفه، هیآ
 کـافر  گرچـه ا ؛را او اقـوام  و فرزنـد  ،مادر ،پدر نه ،دنبکش را قاتل فقط کند می تأکید
 نبوده شدن کشته سبب زمان، این در کفر ).181ـ180ص ،4ج ،1404 سیوطی،( باشند
 سال در سپس و جنگید مکه مشرکان با و دکر هجرت مدینه بهبعدها  پیامبر است.
 فـاقتلوا « آمـد:  وردسـت  بـه تو سوره 187 آیه در آنگاه .دکر فتح را مکههجري  هشتم
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  ).98ـ97ص ،6ج ،1422 ثعلبی،( »... المشرکین
 در کردنـد،  می قصاص را قاتل کفار مکه، مسلمانان اینکه بر مبنی گزارش ظاهراً البته

 میـان  تناسـبی  و تـوازن  اینکه ضمن شود. نمی دیده یاألحکام آیات و تفسیري يها کتاب
مربـوط   قصـاص  به بحث محل آیه زیرا ؛شود نمی دیده توبه سوره آیه و بحث محل آیه
 اسـت  دستوري و پیامبر به خطاب ،برائت سوره هیآ ، ولیاست الناسی حق کهباشد  می
  .شود مربوط می اسالمی حکومت به که

درمـورد   و اسـت  مـدنی  آیـه  ایـن  که شود می استفاده يدیگر روایت از است گفتنی
 بـه  مشـعر  که است بیهقی سنن در روایت نیست. مکه کفار دست به مسلمانان شدن کشته

  است: شده نازل مدینه در آیه که معناست این
 قولـه  و »علـیکم  عتـدي إ ما بمثل علیه فاعتدوا علیکم عتديإ فمن« قوله فی عباس ابن عن

 مـا  بمثـل  فعاقبوا عاقبتم نإ و« قوله و »سبیل من علیهم ما ولئکفأ ظلمه بعد نتصرإ لمن و«
 قلیل یومئذ والمسلمون بمکۀ نزل نحوه و فهذا »مثلها سیئۀ سیئۀ جزاء و« قوله و »به عوقبتم

ـ  ذيواأل بالشـتم  یتعـاطونهم  المشـرکون  کـان  و المشـرکین  یقهـر  سلطان لهم لیس  مراهللاأف
 فلما مثلأ فهو یعفوا و یصبروا او لیهإ تیأ الذي بمثل یجاوزوا ان منهم یجازي من المسلمین

 لـی إ مظـالهم  فـی  ینتهـوا  ان مرالمسـلمین أ سـلطانه  عزّاهللاأ و المدینۀ لیإ اهللا رسول هاجر
 جعلنـا  فقـد  مظلومـاً  قتل من و« فقال الجاهلیۀ کاهل بعض علی بعضهم الیعدوا و سلطانهم

 مـن  ینصـفه  حتـی  السـلطان  ینصره یقول »منصوراً کان نهإ القتل فی فالیسرف سلطاناً لولیه
 لـم  و الجاهلیـۀ  بحمیـۀ  عمـل  قد مسرف عاص فهو السلطان دون لنفسه نتصرإ من و ظالمه
  .)61ص ،8ج ،1413 بیهقی،( »اهللا بحکم یرض

 لمـن « ،»... اعتدي فمن« اتآیدرمورد  کهاست  شده نقل عباس ابن از روایت این مطابق
داللـت   قصاص مشروعیت بر که آنها مانند و »... سیئۀ جزاء و« ،»... عاقبتم نإ و« ،»... انتصر

 و بـود  کـم  مسـلمانان  عـده  کـه  زمـانی  ؛شـد  نازل مکه در آیات این است گفته ،دکن می
 بـا  مشـرکان  زمـان  آن در سـازند.  خویش مقهور را مشرکان بتوانند که نداشتند اي سلطه

 کـرد  امـر  مسـلمانان  بـه  خداونـد  درنتیجـه  ؛کردنـد  می رفتار مسلمانان با اذیت و توهین
 کـه  هنگـامی  نمایـد.  عفـو  یـا  کنـد  مثـل  به مقابله ت،گرف قرار ایشان اذیت مورد هرکس
 بـه  داشـت،  ارزانـی  ایشان به قدرت و شوکت خداوند و دکر مهاجرت مدینه به پیامبر
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 ،جاهلیـت  اهل همانند و کنند رجوع شان سلطان به شان شکایات در داد دستور مسلمانان
 خداونـد  .»... مظلومـاً  قتـل  مـن  و« فرمـود:  ؛ بنـابراین نسـازند  روا تجـاوز  برخی بر برخی

 از خـویش  داد تا سازد می یاري را او سلطان اینکه به است شده یاري دم ولی فرماید می
 ،بازسـتاند  را خـویش  داد سـلطان،  بـه  رجـوع  بدون و مستقالً که کسی و بازستاند ظالم

  است. نشده راضی خدا حکم به ،کرده عمل جاهلی شیوه به و است مسرف و گناهکار

  حسین امام شدن کشته .1ـ1ـ2
 امـام شـهادت  درمـورد   آیـه  ایـن  است آمده روایاتبعضی  در شیعه منابع برخی در

 روایـت  تعبیر است. زمان امام دارد، سلطان که »ولی« از مقصود و گشته نازل حسـین 
 تطبیـق  آن بـر  معصـوم  کالم در آیه گفت بایدکم  دست و دارد سازگاري نزول شأن با

  :باشد ذیل می شرح به روایت است. شده داده
 و عـزَّ  اللَّـه  قَـولِ  عنْ سأَلْتُه قَالَ: اهللاِعبد یأَبِ عنْ أَصحابِه بعضِ عنْ الْحجالِ عنِ صالحٍ عنْ
ـ  یف نَزَلَت قَالَ الْقَتْلِ یف سرِفی فَال سلْطاناً هیلول جعلْنا فَقَد مظْلُوماً قُتلَ منْ و جلَّ سنِیالْح 

لَ لَولُ قُتضِ أَهالْأَر ا بِهرَفاً انَک م255ص ،8ج ،1407 کلینی،( س(.  
 درباره :فرمودپرسیدم. » ... مظلوماً قتل من و« آیه درباره صادق امام از گوید می راوي

  نیست. اسراف ،شوند کشته درمقابلش زمینیان همه اگر ؛است شده نازل حسین
 کنـد  می نقل کسی هچ از حجال نیست معلوم زیرا ؛است ضعیف سند ازحیث روایت

 نیـز  دیگـري  روایـات  شـود.  پذیرفته او مراسیل که نیست اجماع اصحاب ءجز حجال و
ــن در ــاره ای ــع در ب ــی جوام ــیري و روای ــده تفس ــی دی ــود م ــدوق،( ش  ،3ج ،1413 ص

ــ561ص ــن/ 562ـ ــه، اب ــوفی،/ 63ص ،1356 قولوی ــی، /240ص ،1410 ک  ،1411 طوس
 روایـات  ایـن  از بسـیاري  گرچـه  گفتنی اسـت  ).290ص ،2ج ،1380 عیاشی،/ 189ص

 ایـن  الجملـه  فـی  که کرد استفاده آنها مجموع از بتوان شاید ، ولیندا ضعیف سند ازحیث
 امـام  قتـل  بر ائمه لسان در کم دست یااست  شده نازل حسین امامدرمورد  شریفه آیه

  است. شده داده تطبیق حسین
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  آیه این تاریخی شهرت .1ـ2
 را خـود  ،آن بـه  اسـتناد  بـا  معاویـه  کـه  اسـت  مشهور رو ازاین تاریخ در هیآ این

 از زد. بـاز  سـر  علـی  امـام  بـا  بیعـت  از و دکر معرفی عثمان سوم خلیفه خونخواه
  :است شده نقل عباس ابن

 نـت ک فلو عتزلإ عنه اهللا رضى یلعل قلت عثمان عنىی انک ما الرجل هذا مرأ من انک لما نهإ
 تعـالى  اهللا ان رکذ و ۀیمعاو میکعل تأمرنیل اهللا میا و یفعصان تستخرج حتى طلبت جحر یف
ورا  انَک إِنَّه الْقَتْلِ یف سرِفیفَال سلْطاناً هیلول جعلْنا فَقَد مظْلُوماً قُتلَ منْ و  قولی نْصـزمـانی ً: م 

 در اگـر  کـه  بکش کنار را خود گفتم )عنه اهللا رضی(علی به ،آمد پیش عثمان قضایاي که
 و نکـرد  گـوش  مرا حرف اما ،آورند بیرونت تا خواهند می را تو ،شوي مخفی سوراخی

 »... مظلومـاً  قتـل  مـن  و« گفت: خواهد و کرد خواهد امارت شما بر معاویه خدا به قسم
  .)181ص ،4ج ،1404 سیوطی،(

 سوم خلیفه خونخواهی براي آیه این به استناد نیز ابیه)( سمیه بن زیاد به معاویه نامه در
اي  گفـت:  شـام  منبـر  فـراز  بـر  اوهمچنین  .)741ص ،2ج ،1405 هاللی،( شود می دیده
 و شـده  کشـته  مظلومـاً  کـه  عثمانم ولی من و عثمـان  خلیفه و بودم عمر خلیفه من !مردم

  ).81و  32صص ،1404 مزاحم، بنا( »... مظلوماً قتل من و« :فرمود خداوند

  اخالقی؟ یا فقهی گزاره بیانگر آیه، .1ـ3
 اسـتفاده  آن از تـوان  نمـی  و اسـت  اخالقـی  گـزاره  بیانگر آیه شود گفته است ممکن

ـ آ در اسـت. گونـه   ایـن  پیشـین  اتیآ سیاق زیرا ؛کرد حقوقی ـ فقهی  از صـحبت  24 هی
 از نهـی  و مسکین و القربی يذو حق دادن از صحبت 26 هیآ در والدین، به نکرد مهربانی

 ،بخشـش  و انفـاق  در کهشود  می صحبتمسئله  این از 29 آیه در .است اسراف و تبذیر
  .کنید حصر و حد بی روي زیاده نه و باشید تنگ دست نه

  گفت: باید پاسخ در
 ایـن  شـود  نمیسبب  باشند، اخالقی هاي گزاره حاوي الحق و سابق آیات کهاین ،اوالً

 احکـام  مـواردي  در قـرآن  زیـرا  ؛شوند صرف اخالقی گزاره بر حمل مشابه آیات و آیه



  سوره اسراء 33 هیگستره حکم حرمت قتل و قصاص نفس در آ
31

 

  آورد. می یکدیگر کنار در و است آمیخته همه ب را اخالقی و فقهی
 احکـام  شـامل  ،انـد  اخالقـی  هاي گزاره حاوي الحق و سابق آیات برخی گرچه ،ثانیاً
 از نهـی  ،)31 آیـه ( گرسـنگی  ترس از اوالد کشتن از نهی مثالً هستند؛ نیز فقهی تکلیفی
ـ آ( عهـد  بـه  يوفـا  بـر  تأکید و یتیم اموال خوردن از نهی )،32 آیه( زنا ارتکاب  و )34 هی
 اساس ؛ براین)35 آیه( پیمانه و کیل با اموال فروختن و کردن وزن در داري امانت وجوب

 اخالقـی  گـزاره  بـر  باید نیز هیآ این شود گفته تا ندارند را اخالقی هاي گزاره آیات همه
  برد. فقهی استفاده آن از توان نمی و شودحمل 

 باشـد  آن بیـانگر  تواند می معصوم امام ازسوي روایت دو در آیه این به استناد ،ثالثاً
 از عـروه  بـن  قاسـم  روایـت  ،مورد دو اینیکی از  است. فقهی گزاره حاويمذکور  آیه که

  است: صادق امام از ابوالعباس
ـ ح واحد رجلٍ قَتْلِ علَى الْعدةُ اجتَمعت إِذَا قَالَ: اهللاِعبد یأَبِ عنْ  هـم یأَ قْتَـلَ ی أَنْ یالْـوال  مک

لَ  منْ و ـ قُولُی عزَّوجلَّ اللَّه إِنَّ واحد منْ ثَرَکأَ قْتُلُوای أَنْ لَهم سیلَ و شَاءوا ظْلُومـاً  قُتـم  فَقَـد 
 اگـر  فرمـود:  کـه اسـت   شده نقل صادق امام از: الْقَتْلِ یف سرِفیفَال سلْطاناً هیلول جعلْنا
 کـه  را یـک هر ياولیـا  که کند می حکم والی ،کنند اجتماع شخص یک کشتن براي  عده

 خداونـد  کننـد.  قصـاص  را نفر یک از بیش که نیست جایز برایشان و شندبکُ خواستند
 در او پـس  ؛دادیم قرار قدرت او ولی براي ،شود کشته مظلوماً هرکس گوید می وجلعزّ
  .)285ص ،7ج، 1407 کلینی،( نورزد اسراف قتل

 محـل  دارد،داللت  عمد قتل در شرکا همه قصاص عدم بر روایت اینازآنجاکه  البته
 ،1422 خـویی، ( دانند می ضعیف سندازحیث  را آن فقها برخی و است گرفته قرار بحث

 بدون دم ولی که است آن مقصود گفت باید ،صحت فرض به آنکه ضمن ).29ص ،42ج
  کند. قصاص را شرکا همه تواند نمی دیه فاضل پرداخت

 را زنـی  مـردي  یـا  شـند بکُ را مردي ،مرد دو اگر که استباره  دراین نیز دیگر روایت
  د:ننک قصاص را مرد دارند حق دم اولیاي شد،بکُ

ـ خَی فَقَالَ: رجلًا قَتَلَا نِیرجلَ عنْ هللاِأَباعبدا سأَلْت  قَالَ الْعباسِ یأَبِ عنْ ل رُی ـ و  قْتُـلَ ی أَنْ هی
ـ  و ورثَتـه،  علَى رَدیفَ الْمقْتُولِ، ۀَید یأَعن ۀِیالد نصف یالْباق غَرَّمی و شَاء، همایأَ  إِنْ کذَلک

ل أَبى إِنْ و ،كفَذَا الْمرْأَةِ ۀَید قَبِلُوا إِنْ ـ امرَأَةً رجلٌ قَتَلَ ایأَوا قَتْلَ إِلَّا اؤُههلـوا  ـ قَاتغَرِم 
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فصن لِ ۀِیدالرَّج و ،قَتَلُوه و ولُ هقَو :اللَّه لْنا فَقَدعج ل ویللْطاناً هیفَال سرِفـ  س الْقَتْـلِ  یف :
 ،شـند کُ مـی  را مـردي  کـه  مـرد  دو حکـم  دربـاره  صادق امام از گوید می ابوالعباس

 دیگـري  و نمایـد  قصـاص  ،خواست را یکهر است مخیر دم ولی فرمودند: م.پرسید
 را زنـی  مـردي  اگـر همچنـین   بپـردازد.  شده قصاص هثوز به را مقتول دیه نصف باید
 و نپذیرنـد  اگـر  اما ،است دیه برایشان که کنند قبول را زن دیه زن اولیاي اگر ،شدبکُ

 کنند می قصاص را او و دهند می را مرد دیه نصف ،ندهند رضایت قاتل کشتن به جز
 اسراف قتل در پس ،دادیم قرار قدرت او ولی براي ما« :خداوند قول این از مقصود و

  .)291، ص2، ج1380(عیاشی،  است همین ،»نورزد
  .باشد می اسراف ،دیه فاضل رد بدون قصاص که است نکته این بیان درصدد روایت ظاهراً

اي  گـزاره  المحالـه  پـس اسـت،   مکـی اي  آیـه  آیـه،  این ونچ شود گفته است ممکن
 کلمـه  از عبـارت  فقـط  بعثـت  هـاي  سـال  در مکه در ایمان زیرا ؛فقهی نهاست،  اخالقی
 شـرعی  احکـام  آمـد،  مدینـه  بـه  پیامبر کهبعدها  .»تفلحوا الّاهللاإ لهإ ال قولوا« بود: توحید
 ونچـ  گفـت بایـد   پاسخ در دهند. انجام را آنها شدند مجبور مسلمانان و شد بیان فرعی
 بایـد  ،دانـد  مـی  حـرام  را آن ایشان فطرت و ها انسان طبع که است جرایمی از قتل جرم
 کـه  جرایمـی  اند: گونه سه بر جرایم تعبیردیگر به ؛است بوده حرام قتل نیز مکه در گفت
 همچـون  دینـی  جـرایم  داننـد،  مـی  جـرم  را آنها و... دین از فارغ ها انسان فطرت و عقل

 از قتـل  جـرم  .ایمنی کمربند نبستنمانند  وضعی یا عرفی جرایم و ،مسکر شرب حرمت
  است. بوده حرام ابتدا از عمل این درنتیجه ؛است نخست قسمت مصادیق

  قصاص مشروعیت .1ـ4
 و نامفسـر  کند. می داللت نفس قصاص مشروعیت بر که است آیاتی از یکی آیه  این

 علیـه  فاعتـدوا  علـیکم  عتـدي إ فمن« همچون آیاتی بر عالوه قصاص مشروعیت براي فقها
 مشـروعیت  بـراي  نیز آیه این به و... »القتلی فی القصاص علیکم کتب« ،»علیکم عتديإ ما بمثل

  اند. کرده استناد قصاص
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  مشابه اتیآ .1ـ5
 أَتْـلُ  تَعـالَوا  قُلْ« انعام: سوره 151 آیه مثالً ؛است آمدهنیز  دیگر هیآ دو در آیه این مفاد

ـ أَوالَد تَقْتُلُوا الَ و إِحساناً نِیبِالْوالد و ئاًیشَ بِه واکتُشْرِ أَالَّ میکعلَ مکرب حرَّم ما نْ  مک ـالَقٍ  مـنُ  إِم نَحـ 
ـ  النَّفْس تَقْتُلُوا الَ و بطَنَ ما و منْها ظَهرَ ما الْفَواحش تَقْرَبوا الَ و اهمیإِ و مکنَرْزقُ یالَّت  ـرَّمح  ه  إِالَّ اللـَّ

 برشـمرده  گونـه  ایـن را  عبادالرحمـان  صـفات  از یکی .»تَعقلُونَ مکلَعلَّ بِه مکوصا مکذل بِالْحقِّ
 و زْنُـونَ یالَ و بِـالْحقِّ  إِالَّ اللَّه حرَّم یالَّت النَّفْس قْتُلُونَیالَ و آخَرَ إِلهاً اللَّه مع دعونَیالَ نَیوالَّذ« است:

ـ آ استگفتنی  ).68 :فرقان( »أَثَاماً لْقَی کذل فْعلْی منْ  خالصـه  گویـا  ،انعـام  سـوره  151 هی
  باشد. می ءاسرا سوره 33ـ31 و 23 ،22 آیات

  »بالحق الّإ اهللا حرّم تیالّ النفس التقتلوا و« تحلیل .2
 کـرده  حـرام  را آن کشـتن  متعـال  خداونـد  که را نفسی فرماید می آیه صدر در
 اهللا حرّم یعنی ؛است محذوف اهللا حرّم در مفعول باشد. حقآنکه  مگر ،شیدنکُ ،است
 آن کشتن متعال خداوند را نفسی شیدنکُ یعنی ؛)358ص ،2ج ،1425 ی،حلّ( قتلها

  است. کرده حرام را

  حرمت اصل .2ـ1
 و کـیش  از فـارغ  انسـانی  هـر درمورد  اصل که کرد استفاده توان می شریفه آیه از آیا

 شـروع  نهی با آیه ؛ زیرااست حرام وي کشتن که است آن دیگر، ویژگی هر یا وي آیین
  ؟»التقتلوا« :شود می

 را »بـالحق  الإ اهللا حرم التی« عبارت ایآ که گردد برمی مسئله این بهپرسش مذکور  پاسخ
 خیـر.  ،دوم درصـورت  و نخسـت، آري  درصورت احترازي؟ قید یا بدانیم توضیحی قید
 خداونـد کـه   گروهـی  ؛ندا گروه دو ها انسان که است آن آیه  مفاد باشد، احترازي قید اگر

 گفت توان نمی درنتیجه ؛است نکرده حرام دیگر را گروه ،کرده حرام را شان کشتن متعال
 بایـد  بلکه ،است قتل حرمت دیگري، خصوصیت هر و دین از فارغ انسانی هر در اصل
 قیـد  اگـر  خیـر.  یـا اسـت   داده قـرار  »اهللا حـرّم  التـی « زمره در را او متعال خداوند ای آ دید
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 و محتـرم  قیـد  ماننـد  ؛است حرام انسانی هر کشتن که است آن آیه مفاد ،باشد توضیحی
  نیست. احترازي قید که »محترم بانوان و گرامی آقایان« عبارت در گرامی
 توضـیحی  قید قید، این ، ولیاستبودن  احترازي قیود، در اصل گرچه رسد مینظر  به
ـ آ این در .»آدم بنی کرّمنا لقد و« :فرماید می متعال خداي زیرا ؛است  کرامـت  انسـانی  هـر  هی
 از اگـر  ، وگرنـه است سازگار ذاتی کرامت با ،باشد حرام انسانی هر قتل اینکه دارد. ذاتی
 کرامـت  دیگر باشد، نداشته حرمت ایشان قتل یا باشند مرگ مستحق ها انسان برخی ابتدا
 بلکـه  ،نیسـت  تقسیم و تنویع مقام در که است صفتی »اهللا محرّ التی« بنابراین ؛ندارند ذاتی

ـ  اینکه ضمن .باشد می »التقتلوا« تعلیل مقام در ـ  ،الـنفس  در ف و المال  جـنس  ف و المال
 نیسـت  معلـوم  شـود  گفتـه  تـا  ،ذکـر  ف و المال نه ،)134ص ،7ج ،1364 قرطبی،( است
  است. کدام ،است حرام کشتنش که نفسی

 کـه  اسـت  فرضی در قتل حرمت که شود می استفاده نبوي روایت از شود گفتهشاید 
  بیاورد: ایمان شخص
 الّإ مـوالهم أ و دمـائهم  عصـموا  قالوهـا  ذاإف الّاهللاإ لهإ ال یقولوا حتی الناس قاتلأ نا مرتاُ

 نفس قتل و یمانإ بعد کفر و حصانإ بعد زنا قال: حقّها؟ ما و قیل اهللا. علی حسابهم و بحقها
 بـه  اقـرار  وقتـی  نیسـت.  اهللا جز خدایی بگویند تا بجنگم مردم با شدم مورأم :بها فیقتل

 درپرسـیده شـد    کنـد.  اقتضـا  حق اینکه مگر ،است مصون مالشان و خون ،کنند توحید
 اینکه از بعد و کند زنا ،بوده محصن اینکه از پس شخص فرمود ؟است حق صورت هچ

(ثعلبـی   شود می کشته آن درمقابل که شود نفس قتل مرتکب و شود کافر ،بوده مسلمان
  ).97ص ،6ج ،1422نیشابوري، 

 واسطه به خداوند که را نفسی که است آن مراد« اند: نوشته نامفسر برخی که چنان
 ،1415 آلوسی،( .».. است کرده حرام را آن کشتن [ذمه] پیمان و عهد یا آوردن اسالم

  ).67ص ،8ج
 در دلیـل  همـین  بـه  و اسـت  پیامبر اختصاصات از ابتدایی جهاد گفت باید پاسخ در
 النبـی  قـال « اسـت:  رفته کار به »منّی« و »علی« هاي واژه عمدتاً روایت این در شیعه منابع
ـ  الاهللاإ لـه إ ال یقولوا حتی الناس اقاتل ان اُمرْت  »مـوالُهم أ و دمـاؤهم  علـی  حـرّم  فقـد  قالوهـا  ذاإف

ـ  ...« :کنـد  مـی  نقل گونه ایننیز  ابراهیم بن علی .)64ص ،2ج ،1378 بابویه، ابن(  قالوهـا  ذاإف
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 روایـت  در گفت توان می حتی ).172ص ،1ج ،1404 قمی،( »اَموالَهم و دماءهم منّی عصموا
 در ظهـور  کـه اسـت   رفتـه  کـار  بـه  »شـدم  داده دسـتور « یعنی »مرتاُ« واژه ،استناد مورد

  دارد. پیامبر به مطلب این اختصاص
 حرمت قتل، در اصل« اینکه براي دلیل شش آیه، این ذیل رازي فخر است گفتنی

 حرمـت  ،مضـار  امـور  در اصـل  و اسـت  ضرر قتل اینکه ازجمله کند: می ذکر »است
 را پروردگـار  سـاخته  که کسی و است پروردگار ساخته آدمی فرمود: پیامبر .است

 امـر  این واست  شده ساخته عبادت به اشتغال براي آدمی .است ملعون ،کند خراب
 ،فخـر رازي ( اسـت  حـرام  افساد و است افساد قتل .شود نمی محقق قتل عدم با جز

  ).333ص ،20ج ،1420

  خودکشی حرمت .2ـ2
 هـم  و دیگـران  نفس شامل هم ؛دارد اطالق ،آیه در نفس واژه شودبیان  است ممکن

 نانچـه چ دارد. داللـت  نیز خودکشی حرمت بر آیه بنابراین ؛گردد می خویش نفس شامل
 یضاأ نفسه یقتل نأ للمرء ال و بغیرالحق الغیر نفس قتل الیجوز« نویسد: می آیه تفسیر در قشیري

 حرمـت  بـر  آیـه دور از ذهـن نیسـت کـه     ).347ص ،2ج ،تـا]  [بـی  قشـیري، ( »بغیرالحق
صـحبت   قاتل قصاص بر دم ولی سلطنت از آیه ادامه زیرا ؛باشد داشتهداللت  خودکشی

  باشد. حقب خودکشی که یافت را موردي نتوان شاید اینکه ضمن .کند می

  حق .2ـ3
 فـارس  ابـن  ).6ص ،3ج ،1410 فراهیـدي، ( اسـت  شـده  معنا باطل ضد ،لغت در حق

 بـودن  صحیح و یزيچ کردن محکم بر داللت که است واحد اصل قاف و حاء« نویسد: می
  ).15ص ،2ج ،1404 فارس، ابن( »است باطل نقیض حق پس ؛کند می آن

 شـمرده  جـایز  قتل ،ارتداد و محصن زناي نفس، قتل مورد سه در روایات برخی در
 مـوارد  ایـن  بـه  حـق  ، ولیشود می محسوب حق ،موارد این در قتل درنتیجه ؛استشده 

 در قتـل  زیرا ؛)67ص ،8ج ،1415 آلوسی،( نیست حقیقی حصر ،حصر و نیستمنحصر 
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 شـده  شـمرده  جـایز  نیـز  و... لـواط  ،مشروع دفاع در متجاوز قتل همچون دیگري موارد
 سـه  ایـن  به را موارد همه است ممکن براین افزون ).134ص ،7ج ،1364 قرطبی،( است
 قتـل  جـواز  مـوارد  کـه اسـت   شده نقل برخی از سختی. و تأویل با البته ؛برگرداند مورد

  .)452ص ،3ج ،1422 عطیه، ابن( گردد میبر مورد سه این به همگی
 واجـب  اینکـه  اما ،است جایز الجمله فی است، بحق قتل که مواردي در گفتنی است

 قتـل  مـثالً  ؛کرد بررسی مورد هر در باید را باشد خصاأل بالمعنی جواز حکمش یا است
 جـایز  دم ولـی  براي قاتل کشتن ولی ،است واجب ،باشد آن  بر متوقف دفاع اگر متجاوز

  است. شده گذشت و عفو به توصیه بلکه ،است

  »مظلوماً قتل من و« تحلیل .3
 و نـور  خـالف  یکـی  ؛کنـد  مـی  ذکر میم و الم و ظاء هماد براي معنا دو فارس ابن

 در را یـزي چ عـدوان  و تعـدي  روي از ،ماست بحث مناسب که دیگري و روشنایی
 مظلوماً اینکه به باتوجه ).468ص ،3ج ،1404 فارس، ابن( نهادن خودش جایگاه غیر
 که کسی یعنی باشد، می بالحق لیس آن معناي پس است؛ رفته کار هب بالحق مقابل در

  است. نبوده شدن کشته حقش

  قتل نوع و »مظلوماً« .3ـ1
 در اینکـه  پرسـش  شـود.  مـی  تقسیم محض خطاي و عمد شبه عمد، قسم سه به قتل

 مظلومـاً « انـد:  نوشـته  برخـی  اسـت؟  شده کشته مظلوماً مقتول، قسم، سه این از یک کدام
 مشهدي،( »شود نمی نامیده ظلم خطا زیرا ؛است عدوان ،عمد قتل اینکه بر کند می داللت
 آیـا  اسـت.  محـض  خطـاي  و عمـد  شبه نوع دو بر خطا قتل البته ).402ص ،7ج ،1368
 مظلـوم،  تفسـیر  در اگـر  زیرا شود؛ روشن مظلوماً معناي باید پاسخ در اند؟ غیرظلم هردو
 صـورت  درایـن  باشـیم،  نداشـته  قاتـل  به کاري و باشیم داشته نظر مقتول به فقط و فقط

؛ اسـت  شـده  کشـته  مظلومـاً  محـض،  خطـاي  و عمـد  شبه از اعم غیرعمد قتل در مقتول
 قتـل  مـن « :اسـت  نبـوده  مرگ مستحق مقتول که است آن معناي به مظلوماً دیگر عبارت به
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 همه در که است روشن .)190ص ،3ج ،1415 ،کاشانی فیض( »للقتل غیرمستوجب مظلوماً
  نویسد: می آلوسی است. نبوده مرگ مستحق مقتول قتل، انواع

 علی ستیالءإ و تسلط يأ سلطاناً ... للقاتل یبیحه وأ قتله یوجب حق بغیر مظلوماً قتل من و
 الخطـا  القتـل  فـی  کمـا  الدیـۀ  تتعـین  قد و الدیۀ وأ القصاص مریناألحدأب اخذتهؤبم القاتل

 رفـع  لحـدیث  الخطـا  فی ثمإ ال قلنا نإ و لیهإ شیرأ الذي بالمعنی ظلماً مقتول خطا والمقتول
  ).67ص ،8ج ،1415 آلوسی،( الخطا متیأ عن

 وصـف  زیـرا  ؛اسـت  نشـده  کشـته  مظلومـاً  مقتول ،محض خطاي قتل در گفت باید
باتوجـه   محض خطاي قتل در ،بوده ظالم قاتل که است آن از حاکی مقتول، براي مظلوم

 آنکـه  ماننـد دارد؛  را او قتـل  قصـد  نـه  و مقتـول  بر شده واقع فعل قصد نه قاتلبه اینکه 
 گفـت  تـوان  نمی؛ بنابراین کند اصابت انسانی به او تیر کرده، تیراندازي شکاري سمت به

 فعـل  قصد قاتل که عمد شبه قتل در موارد برخی در رسد مینظر  به ولی ،است ظالم قاتل
 هـم  آن و کنـد  مـی  ظلـم  صـدق  نـدارد،  را او قتل قصد ولی ،دارد را مقتول بر شده واقع

 اسـت  پزشک جنایات ،عمد شبه موارد از یکی مثالً ؛باشد عدوانی قاتل، فعل که مواردي
 ظالمـاً  پزشـک  گفـت  تـوان  نمـی  ،باشد نکرده تقصیر پزشک که درصورتی مورد دراین و

 را او قتـل  قصـد  اینکه بدون ،بزند را دیگري ناحق به کسی اگر ولی ،است کشته را کسی
  میرد. می او و ترساند می جهت بی را دیگري کسی مثالً ؛کند میصدق  ظالم باشد، داشته
 ؛شـود  مـی  نیـز  خطـایی  قتل شامل آیه در قتل که شود می استفاده برخی عبارت از
 اینکـه  بـدون  کـه  اسـت  آن »مظلومـاً  قتـل « از مقصـود  زیرا ؛محض خطایی قتل حتی

 قتـل  بـه  عدواناً گرچه ؛است شده کشته ،باشد مباح قتلش که باشد کرده کاري شخص
 ).673ص ،]تـا  بی[ اردبیلی،( شود می دیه شامل دم ولی سلطنت درنتیجه ؛است نرسیده

 مـا  ،اسـت  نبوده مرگ مستحق که درحالی شود کشته هرکس گوید می آیه تعبیردیگر به
 توانـد  مـی  دم ولی باشد، عدوانی عمد قتل اگر حال ؛دادیم قرار سلطنت دم ولی براي

 از دور معنـا  ایـن  البته بگیرد. دیه تواند می دم ولی ،نباشد عمد قتل اگر و کند قصاص
 و... »الزنا التقربوا« همچون آیه اوامر و نواهی بقیه همانند التقتلوا ،اوالً ؛است آیه سیاق
 فالیسـرف « :فرمایـد  مـی  کـه  آیـه  ادامـه  ،ثانیـاً  ؛خطایی نه ،است عمدي کاري از حاکی
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 ضـمیر  کنـد  نمـی و تفـاوت   اسـت  بـوده  عمـدي  قتـل  کـه  است آن از حاکی »القتل فی
  قاتل. به یا برگردد دم ولی به فالیسرف

 اگر س.تترّ در قتل مثالً ؛نیست ظلم عمدي هر البته کند. می صدق ظلم ،عمد قتل در
 کـه اي  گونـه  به ،سازند خود بالي سپر را مسلمانی مسلمانان، با جنگ هنگام حربی کفار
 فـرض  ایـن  در شود، می کشته مسلمان آن المحاله ،بجنگند آنها با بخواهند مسلمانان اگر
  ندارد. دنبال به قصاصی و است جایز مسلمان آن کشتناند  گفته فقها

 مـوارد  هـم  و عمد شبه قتل موارد برخی در شده کشته بر هم که ازآنجا گفت توان می
 اسـت  مظلوم مقتولی هچ که نیست این بیان درصدد آیه کند، می صدق مظلوماً عمد، قتل

 نیـز  آیـه  از کـه  نانچ حق از تجاوز یعنی ظلم دیگر عبارت به نیست. مظلوم مقتولی هچ و
 را حـق  مـوارد نخست  باید ،کند می صدق ظلم موردي هچ در اینکه اما ،شود می استفاده
 توان نمی درنتیجه ؛است ثانوي مفهومی ،ظلمدرحقیقت  ظلم. بشود آن خالف تا شناخت

 هـم  و مقصـود  فـرد  هـم  کـه  فرضـی  در هدف در اشتباه حکم که بود موافق نظر این با
 اسـت  ظالمانه روشنی به جنایت این« زیرا: ؛است قصاص ،ندباش الدم محقون هردو مقتول

  ).217ص ،1ج ،1394 مزروعی،( »مظلوماً قتل من و :مشمول و
 مظلومـاً  و ظالمانـه  صدق باشد، عدوانی فعل کهآنجا نیز عمد شبه در ،باشد نینچ اگر

 بـه  مزبـور  آیه تخصیص به بایددلیل  همین به و باشد داشته قصاص باید قاعدتاً و کند می
 دو ایـن  میـان  تنـافی  اصوالً زیرا ؛است نگفته کس هیچ که حرفی ؛شد قائل عمد شبه ادله

  شوند. قائل تخصیص به تااند  ندیده دلیل

  قصاص موجب ضابطه .3ـ2
 فقهـا  د.کـر  نفس قصاص بتوان را شخصی شود می سبب آنچه یعنی قصاص موجب

 ،1410 عـاملی، ( »عـدواناً  عمـداً  المکافئـۀ  المعصومۀ النفس إزهاق« را قصاص موجب ضابطه
 عدواناً و عمداً ،نفس صفت مکافئه ،معصومه ضابطه، این در اند. کرده بیان )14ص ،10ج

 کشـتن همچنین  ندارد. قصاص غیرمکافی و غیرمعصوم نفس کشتن بنابراین ؛ندا قتل قید
نظـر   بـه  نـدارد.  دنبال به قصاص نباشد، عدوان یا عمد روي از که مکافی و معصوم نفس
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 عـدوان  زیـرا  ؛اسـت  شـده  اقتباس شریفه آیه در »مظلوماً« واژه از »عدواناً« واژه رسد می
 و اسـت  آمده بالحق مقابل در شریفه آیه درنیز  مظلوماً حق. از تجاوز و ستم ،ظلم یعنی

ـ آ از فرازهـایی  اسـت  ممکـن  براین افزون باشد. می حق از تجاوز معناي به  30 و 29 اتی
 فْعـلْ ی منْ و ماًیرح مکبِ انَک اهللا إِنَّ مکأَنْفُس الَتَقْتُلُوا و« باشند: سهیم اقتباس این در نساء سوره

اناً کذلودع ظُلْماً و فوفَس لینُصپـنج  در اثـم  واژه کنار در کریم قرآن در عدوان واژه ».نَاراً ه 
  ).9ـ8 :مجادله /62 و 2: مائده /85 :بقره( شود می دیده آیه

ـ زا عـدواناً  قیـد  آیا کهاست  شده مطرح بحثی فقهی کتب برخی در  یـا  اسـت  دی
 درنتیجـه  ؛رود می شمار به نیز عدوان مکافئی، معصومه نفس عمد قتل هر زیرا خیر؟
 است زاید یا قید ایندلیل  همین به ؛کند می نیاز یب عدوان قید از را ما معصومه، قصد

 تتبع نویسنده تاآنجاکه اشکال این ).14ص ،10ج ،1410 عاملی،( کرد توجیه باید یا
 ،انـد  کـرده  بیـان  نیز فقها خود که نانچ ها پاسخ برخی و نشده داده پاسخاست،  کرده

 و مطلـق  مهدورالـدم  بـه  نـاظر  معصـومه اسـت   شده گفته اینکه ؛ مثالًنیست صحیح
 عنف به زانی معصومه، قید بااساس  برهمین و است نسبی مهدورالدم به ناظر عدوان

 بـه  نسـبت  کـه  قاتـل  عدوان، قید با وند ا که مهدورالدم مطلق شود می خارج مرتد و
قیـد  گفـت  تـوان  مـی  زیـرا  ؛نیسـت  کننـده  قـانع  پاسخ این است. مهدورالدم دم ولی 

 بـه  نسبت قاتل نفس ؛ چراکهکند می نیاز بی نسبی مهدورالدم موارد از را ما معصومه،
رود. نمی شمار به معصوم دم ولی  

 ضابطه در است الزم و نیست زاید مظلوماً و عدواناً قید رسد مینظر  به حال بااین
 معصـومه  نفـس  که شود ذکر مواردي یا مورد بایددلیل  همین به ؛شود آورده قصاص
 آیـا  ؛باشـد  نداشته قصاص ،نیست عدوانی قتل ونچ ولی ،برسد قتل به عمداً مکافئی

  داریم؟ مواردي نینچ
  است: مثبت پاسخ

 کـه  مسـلمانی  اسـت  اشاره شـد. روشـن   تر پیش که تترّس در قتل موردنخستین 
 معصـومه  مکـافی  نفـس  ،اسـت  شـده  اسـتفاده  بال سپر عنوان به حربی کفاروسیله  به

 اجازهآن را  شرع و نیست عدواناً زیرا ؛ندارد قصاص او عمدي کشتن ولی ،باشد می



40
 آبادي ده احمد حاجی  

 
 

 مسلمانی نینچ کشتن شود، حذف قصاص ضابطه از عدواناً قید اگرطبیعتاً  .دهد می
  باشد. داشته قصاص باید

 اسـت  معتقد که خویی اهللا آیت مبناي بر .است عمد قتل بر اکراه در قتل ،مورد دومین
 ،شـد بکُ یـا  شدنکُ است مخیر شده اکراه ،کشیم می را تو وگرنه شبکُ بگویند کسی به اگر
 حفـظ  وجـوب  میان است دایر امر زیرا ؛شود می محکوم دیه پرداخت به ،شتکُ اگر ولی

 حکـم  تخییـر  به حرمت و وجوب نمیا امر دوران در عقل و دیگري قتل حرمت و نفس
 عـدواناً  ولی داده است، رخ مکافی معصومه نفس عمد قتل فرض این در طبع به کند. می

 قتـل  از بـیش  وعیـد  که مواردي درهمچنین  ندارد. عدوان و حرمت وصف زیرا ؛نیست
مثـال   بـراي  ؛شـد  قائـل  قتـل  جـواز  بـه  بایـد  نیـز  مشهور نظر طبق رسد مینظر  به است،
ـ  را فالنی بگوید شونده اکراه به کننده اکراه  را فرزنـدانت  و خـانواده  و تـو  گرنـه و ،شبکُ

 قتـل  که کرد اشاره توان می نیز را دیگر مورد هارچ ،نمونه دو این از غیر شم.کُ می همگی
 ؛)25ــ 24ص ،1395 آبـادي،  ده حـاجی ( ندارد دنبال به قصاص مکافی محترمه نفس عمد
  نیست. زاید عدواناً قید، این بنابر

  »مظلوماً« در شافعی نظر بررسی و نقد .3ـ3
 در بایـد  مقتول درنتیجهبوده،  نکره مظلوماً استنسبت داده شده که معتقد  شافعیبه 

 مظلـوم  مقتـول  اگر وگرنه ،باشد داشته دنبال به قصاص او کشتن تا باشد کامل مظلومیت
 اگـر  دلیـل  همـین  ؛ بـه شـود  نمی حکم این مشمول نباشد، کامل وي مظلومیت ولی ،باشد

 او گناه و است مشرك ذمی زیرا ؛شود نمی قصاص ،شدبکُ عمداً را ذمی کافري مسلمانی
  نیست. کامل وي مظلومیت ؛ پساست نشده بخشیده شرك در

 اسـت  شـده  واقـع  یسـنّ  و شـیعه  نامفسـر  برخی پسند مورد این مطلب منقول از او
 معتقـد  و پـذیرد  مـی  را شـافعی  سـخن  رازي فخر ).222ص ،4ج ،]تا بی[ کاظمی، فاضل(

 .اسـت  قصـاص  عمـدي  قتـل  هـر  مجـازات  کـه  کـرد  تمسک آیه این به توان نمی است
 قصاص ،یه آ این استناد به توان نمی حرّ و مسلمانوسیله  به عبد و ذمی قتل برايهمچنین 

 بپذیریم، مظلوماً در رااین مطلب  اگر ).335ص ،20ج ،1420 ،فخر رازي( گرفت درنظر
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 دنبـال  بـه  قصـاص  حاکم، و امام اذن بدون اعدام مستوجب حدي جرایم مرتکبان کشتن
 شـدن  کشـته  به مقتول که شیرین مرگ یا اتانازي در شود گفته نیستدور از ذهن  ندارد.

 وي مظلومیـت  یـا  اسـت  نشـده  کشـته  »مظلوماً« وي زیرا ؛نیست قصاص دارد، رضایت
  اما روشن است که این مطلب صحیح نیست. نیست. کامل

داللت بر کمال مظلومیت می نماید می توان گفـت  » مظلوماً«در نقد اینکه تنکیر 
حال است و در زبان عربی واجب است حال نکره باشد و گاه کـه معرفـه   » مظلوماً«

تاویل برده » جئتک منفردا«که به » جئتک وحدي«می شود مانند بیاید، به نکره تاویل 
حال است و در زبان عربـی حـال   » مظلوماً«می شود. بدین ترتیب با توجه به اینکه 

باطل می شود، زیرا امکان معرفه » مظلوماً«نمی تواند معرفه بیاید، افاده کمال نمودن 
وجود ندارد تا از اینکه خداوند این واژه را نکره به کار بـرده و نـه   » مظلوماً«آوردن 
کمال نکـرده بـود،    کمال مظلومیت را نموده و اگر ارادهاراده بفهمیم خداوند معرفه 

  آورد.  آن را معرفه می
 بـر  داللـت  و تنکیـر  نیـز  سلطاناً نماید، مظلومیت کمال بر داللت و تنکیر مظلوماً اگر

 توانـد  مـی  او و اسـت  کامـل  ،قاتل بر دم ولی سلطه بگوییم باید درنتیجه ؛نماید می کمال
  . و... نماید قطع را قاتل عضو بگیرد، دیه کند، قصاص

  او سوياز ذونأم و دم ولی غیر وسیله به قاتل قتل .3ـ4
 زیـرا  ؛شـود  مـی  قصـاص  ،شـد بکُ را قاتل دم ولی اذن بدون دم ولی از غیر کسی اگر

 کـه  گذشـت  ).67ص ،8ج ،1415 آلوسـی، ( است شده کشته مظلوماً فرض این در قاتل
 امـام  اذن بـدون  مهدورالـدم  کشـتن  شـود،  پذیرفتـه  مظلوماً تنکیر درباره شافعی نظر اگر

  ندارد. قصاص

  حاکم و غیرامام وسیله به مهدورالدم قتل .3ـ5
 ،مهدورالـدم  کشـتن  و باشـد  الدم معصوم مقتول، که است آن قصاص شرایط از یکی
 مطلـق  مهدورالـدم  نسـبی.  و مطلـق  ؛است قسم دو بر مهدورالدم ندارد. دنبال به قصاص
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 نسـبی  مهدورالدم .النبی ساب باشد؛ مانند هدر همگان به نسبت خونش که است کسی
 ؛نیسـت  هدر دیگران به نسبت و است هدر برخی به نسبت فقط خونش که است کسی
 اذن بـدون  دم ولـی  از غیر کسی اگر و است هدر خونش دم ولی به نسبت که قاتل مثل
است. شده قصاص موجب عمد قتل مرتکب شد،بکُ را او دم ولی  

 مرتکـب  همچـون  حیات سلب مستوجب حدي جرم مرتکب گویند می فقها مشهور
 را یکسـانی  حـدي  جـرم  بار سه که کسی ،محارم با زناي و عنف به زناي ،محصنه زناي
 شود می جرم همان مرتکب هارمچ بار واست  شده جاري وي بر حد هربار و داده انجام

 ،شـود  نمـی  قصـاص  شـد، بکُ را وا حاکم اذن بدون کسی اگر و ندا مطلق مهدورالدم و...
  است. حاکم و امام صالحیت در اشخاص گونه این کشتن زیرا ؛شود می تعزیر گرچه

 عنـف  بـه  زنـاي  حکم مقدس شرع وقتیاند  نوشته بحث محل آیه به استناد با برخی
 کشـته  مظلومـا  ،شـوند  کشـته  اگـر  اعمـالی  نـین چ مرتکبـان  ،است کرده بیان قتل را و...

 گونـه  ایـن  خـون  گوینـد  می برخی درمقابل ).270ص ،11ج ،1406 شوشتري،( اند نشده
 قصـاص  ،اشـخاص  گونـه  ایـن  قاتل درنتیجه و است هدر حاکم به نسبت فقط اشخاص

 آیـه  بـه  توان می اخیر، نظر ییدأت در آیااکنون  ).83ـ82ص ،42ج ،1422 خویی،( شود می
ـ  اسـت؛  شده کشته مظلوماً مقتول، گفت و کرد استناد  مبنـاي  بـر  حتـی  کـه  خصـوص  هب

 درصـورتی مخصوصـاٌ   است؟ شده حرام فعل مرتکب قاتل و دارد وجود تعزیر مشهور،
 است شده معلوم ،قتل از پس و نداشته خبر و... مقتول عنف به زناي ـ مثالً ـ از قاتل که
 بحـث  محـل  شـامل  شریفه آیه معتقدند فقها برخی است؟ بوده عنف به زانی مقتول، که
 اشخاصـی  نـین چ کشـتن  اسـت  مـدعی  کـه  کسـی  و )248ص ،1424 خویی،( شود می

 قاتـل  قصـاص  بـر  کـه  آن ماننـد  دالیلی و آیه این گونهچ ندک اثبات باید ،ندارد قصاص
 کشـتن « :معتقدنـد  برخـی  .)145ص ،1426 تبریـزي، ( شوند نمی آن شامل دارند، داللت

 ،الشـرایط  جامع فقیه یا غیرامام توسط غیبت هچ و حضور زمان در هچ اشخاصی نینچ
  ).345ص ،3ج ،]تا بی[ فیاض،( »آیه مشمول درنتیجه و است ظلم
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  قتل قصد بدون کشنده نوعاً عمل در مقتول .3ـ6
 باعـث  کـه  دهـد  انجـام  کاري دیگري قتل قصد به قاتل که است عمد درصورتی قتل

 کـه  دهـد  انجـام  کـاري  ولی ،باشد نداشته قتل قصد قاتل، اگر اکنون شود. دیگري مرگ
 مرتکب آیا شود، کشته او و بکوبد دیگري سر به آهن یا سنگ با ؛ مثالًاست کشنده نوعاً
 ایـن  سـنت  اهـل  فقهـاي  برخـی  و شیعه فقهاي شود؟ می قصاص و است شده عمد قتل

 دانـد.  نمـی  عمـد  را آن است که شده نقل ابوحنیفه از ، ولیدانند می عمد قتل نیز را مورد
 کسـی  نـین چ راکـه چ ؛کند استفاد شریفه هیآ به نیز حنیفهابو نظر رد در کسی است ممکن
 ایـن  همچنـین  کند. قصاص را قاتل تواند می دم ولی درنتیجه و است شده کشته مظلوماً

 ،باشـد  دیگري یزچ یا آهن  با قتل اگر گوید نمی و است نداده قتل آالت میان تفصیل آیه
 بـه بـراین   افـزون  ).551ص ،1421 سـبزواري، ( اسـت  قصـاص  بر سلطنت دم ولی براي

 قتـل  مـن  اآلیۀ فی قال انه« :نقل است قتـاده  از ازجمله ؛شود استنادتواند  می روایات برخی
 ،1415 آلوسـی، ( »بحجـر  قتل بحجر قتل من و بخشبۀ قتل بخشبۀ قتل من و بحدیدة قتل بحدیدة

 داللت قصاص وسیله در مماثلت بر هم و قصاص اصل بر هم روایت این ).68ص ،8ج
  نویسد: می طوسی شیخ کند. می

 در ونچ ؛بزرگ یا باشد کوچک قتل آلت یا جراحت کند نمی فرق عدوانی عمد قتل در
 ،7ج ،1387 طوسـی، ( اسـت  شـده  کشـته  مظلومـاً  مقتـول،  که کند می صدق هرصورت

  ).329ص ،42ج ،1404 نجفی، /16ص

  دفاع در شک فرض در »مظلوماً قتل« ثبوت عدم یا ثبوت .3ـ7
 و بلـوغ مثـل   اسـت  الزم قاتـل  در شرایطی ،اوالً بلکه ،ندارد قصاص عمدي قتل هر

 دفـاع  ماننـد  مسئولیت موانع ،ثالثاً ؛است الزم مقتول درهمچون عقل  شرایطی ،ثانیاً ؛عقل
 یعنـی  ؛برگردانـد  مقتـول  شـرایط  بـه  را اخیـر  قسم توان می البته باشد. نباید و... مشروع

 شـرایط  از یکـی  و اسـت  مهدورالـدم  ،باشـد  شـده  کشـته  مشـروع  دفاع در که مهاجمی
 کسـی  اگـر شود کـه   اکنون این پرسش مطرح می است. مقتولبودن  الدم محقون قصاص،

 مقتـول  شـرایط  و قاتـل  شـرایط  از اعـم  قصـاص  شـرایط  همه و شدبکُ را دیگري عمداً
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را  وي مـال  یـا  عـرض  نفس، به تجاوز قصد مقتول که کند  ادعا قاتل ولی ،باشد موجود
 و... تجـاوز  عـدم  ،دفـاع  عدم اصل با توان می آیا ،کند اثبات را آن نتواند اما ،است داشته
  اند: داده مثبت پاسخ فقها برخی د؟کر قصاص را قاتل

 مالش یا عرض یا جان بر تجاوز قصد به که کند ادعا و شدبکُ منزلش در را شخصی اگر
 را ادعـایش  اسـت  الزم قاتـل  بـر  نپذیرنـد،  را آن مقتول ورثه و است شده منزلش وارد

 از الّإو ،هیچ که کند اقامه ،است آن مالزم آنچه بر یا آن بر اي نهبی اگر پس ؛نماید اثبات
  ).424ص ،1ج ،1422 خویی،( شود می گرفته قصاص او
 زیـرا  ؛اسـت  اصـل  مقتضـاي  قصـاص  ،اوالً آورند: می حکم این براي دلیل دو ایشان

 ، ولـی است معلوم بالوجدان ،است قصاص موجب که شده عمد قتل مرتکب قاتل اینکه
 ،اصـل  باشـد،  دفاع در شک که درصورتی و دارد مال یا عرض یا جان از دفاع ادعاي او

 مطلـب  ایـن  بـر  نیـز  آمـد  خواهـد  درادامه که فرقد بن داود صحیحه ،ثانیاً ؛است دفاع عدم
  همان).( کند می داللت

 را قصـاص  موضـوع  زیـرا  ؛انـد  داده منفـی  پاسخ ایشان شاگرد مراجع برخی درمقابل
 بـا  درنتیجـه  ؛عدمی عنوان نه ،دانند می وجودي عنوان را عنوان این دانسته، »مظلوماً قتل«

  است: منتفی قصاص و شود نمی ثابت وجودي عنوان این ،دفاع عدم اصل
 ثابـت  قصـاص  کـه  اسـت  آن پاسـخ  اسـت؟  قصاص او بر آیا ،کند اقامه نهبی نتواند اگر

 مقتضـاي  بـه  کـه  اسـت  مترتـب  عمـدي  قتل از خاصی بخش بر قصاص زیرا ؛شود نمی
 ظلم که قتلی از است عبارت »سلطاناً لولیه جعلنا فقد مظلوماً قتل من و« خداوند فرمایش

 او بـر  نـه بی اقامـه  بـه  یـا  ،است قاتل اقرار به یا عدوان و ظلم قتل ثبوت باشد. عدوان و
 مـدعی  بـرعکس  بلکـه  ،کـرده  عدوان و ظلم قتل به اقرار قاتل تنها نه ،بحث محل در و[

 شـهادت  عملـی  نـین چ ارتکـاب  بـه  وي علیـه  اي نهبی نه و بوده دفاع جهت به قتل است
  ).319ـ318ص ،3ج ،]تا بی[ فیاض،( ]اند داده
 دفـاع  عـدم  و تجـاوز  عـدم  اصل به ناظر که پاسخی و پرسش طرح با درادامه ایشان

  نویسد: می ،است
 قتـل  آن و است عدمی عنوان به مقید ،است قصاص موضوع که عمدي قتل که ادعا این

 مقتضاي شود، دفاع در شک هرگاه پس ،نباشد مال یا عرض یا نفس از دفاع که عمدي
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 جداً ]است الزم قصاص و ثابت دفاعی عدم عمد قتل درنتیجه و[ است دفاع عدم اصل،
 مقیـد  ،گذشـت  کـه  گونـه  همـان  قصـاص  موضوع زیرا ؛]است نادرست و[ شود می دفع

 ظلمـی  عمـدي  قتـل  درنتیجـه  و باشـد  ظلم عنوان از عبارت که است وجودي عنوان به
 است عدمی عنوان به مقید که عمدي قتل نه و مطلق عمد قتل نه ،است قصاص موضوع

 ورثـه  درنتیجـه  و اسـت  ظلمـی  قتـل،  که کرد اثبات اصل با توان نمی که است روشن و
 بـا  را آن باید ،است شده کشته ستم و عدوان روي از مقتول که کنند می ادعا اگر مقتول

و اسـت  نبـوده  ظلمـی  و عـدوانی  قتـل،  که است آن اصل مقتضاي الّإو ،کنند اقامه نهبی 
 قتـل  اینکه دیه ثبوت در زیرا ؛]بدهد دیه باید قاتل و[ شود می منتقل دیه به امر درنتیجه

 عدمی عنوان دیه ثبوت در[ کند می کفایت ،است نبوده مال یا عرض یا نفس از دفاع در
  ).319ص همان،( ]کند می کفایت، نباشد دفاعی که قتلی

 جـان،  بـه  تجـاوز  قصد مقتول، که کند ادعا و شدبکُ را دیگري کسی اگراساس  براین
 و قصـاص ، کنـد  اثبـات  را خویش دفاع و او تجاوز اگر ،است داشته را ناموسش یا مال
 اولیاي اینکه مگر ،شود می محکوم دیه پرداخت به نکند، اثبات اگر و نیست او بر اي دیه

 قاتـل  تـوان  نمـی  دفاع عدم اصل با بنابراین ؛است نبوده دفاعی قتل که کنند اثبات مقتول
  د.کر قصاص را عمد

  :کرد؛ زیرا همراهیمذکور،  سخن با توان نمیحال  درعین
 جـاري  نیـز  و... عضـو  قطـع  ،جـرح  و ضـرب  در ،باشد درست مطلب این اگر ،اوالً

 دفـاع  در کـه  شود مدعی و بزند را دیگري یا ردبب را دیگري گوش کسی اگر مثالً ؛است
 زیرا؛ داد قصاص عدم به حکم باید ادعا رفص کند، اثبات را آن نتواند واست  زده را او

 اعتـدا  و »علـیکم  عتديإ ما بمثل علیه فاعتدوا علیکم عتديإ فمن« اعتداست: قصاص موضوع
 کـه  مانـد  می باقی موردي آیا آنگاه شود. نمی ثابت دفاع عدم اصل با و است وجودي امر

 مسـتحق  علیـه  مجنـی  کنـد  مـی  ادعا جانی موارد، غالب در زیرا ؛داد قصاص حکم بتوان
  است. بوده جنایت
 روشـن  ،»بالحق الإ اهللا محرّ التی النفس التقتلوا و« فرماید: می که آیه صدر به باتوجه ،ثانیاً

 مـن « پس ؛است نشده کشته بحق که کسی یعنی »مظلوماً قتل من« از مقصود که شود می
مـن قتـل   : «سدینو یم یکاشان ضیفکه  چنان ؛»بحق لیست قتالً قتل من« یعنی »مظلوماً قتل
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 موضـوع  صورت دراین. )190، ص3، ج1415 ،یکاشان ضی(ف »مستوجب للقتل ریغ مظلوماً
 شـده  کشته بحق مقتول که باشد آن در شک که فرضی در و شود می عدمی امر قصاص،

  است. نبوده حق به که ستا آن اصل گفت توان می نابحق، یااست 
کـرد   جمع ،شد نقل ایشان زتر ا پیش آنچه ومذکور  مطلب میان توان می گونهچ ،ثالثاً

 ؛دارد دنبـال  بـه  قصـاص  ،حیـات  سلب مستوجب حدي جرم مرتکب کشتن معنقدند که
مسـتوجب   يچرا کشتن مرتکب جرم حد گریدریتعب به است. شده کشته مظلوماً وي زیرا
 يبـا ادعـا   یکشـتن کسـ   ، ولـی قصاص دارد ـ ردیتوسط حاکم صورت گ دیکه با ـ  قتل

  قصاص ندارد؟ ،قتل او در دفاع مشروع بوده است نکهیا
 مقتـول بـودن   متجـاوز  ادعـاي  رفص که شود می استفاده روایات برخی ازرابعاً، 

 امام که است آمده فرقد بن داود صحیحه در مثالً ؛کند نمی کفایت قصاص سقوط براي
  فرمود: صادق

 شده می وارد او خانه به که است کشته را مردي مردي کرد الؤس من از علی بن داود
 و رود مـی  سلطان نزد به پس است. نپذیرفته او و است کرده نهی کار این از را او و

ـ  را او ]شـد  ات خانـه  وارد و[ کـرد  نینچ اگر گوید می سلطان  کشـته  را او و شبکُ
 نـین چ اگـر  شد.بکُ را او نباید ست کها حکم من آن گفتم: یست؟چ او حکم است.
 کشـتم  را او و شـده  منـزلم  وارد بگویـد  دشـمنش  به نسبت تواند می هرکس ،باشد

  ).135ص ،29ج ،1416 عاملی،(
 است قائل صاحبخانه قصاص به بحث محل در روایت همین استناد به خـویی  اهللا آیت

  ).424ص ،41ج ،1422 خویی،(
 ایـن  از فقـط  و نیسـت  قصـاص  از سـخنی مذکور  روایت در شود گفته است ممکن

 نـاظر  روایت پس ؛است آمده میان به سخن شود، قتل مرتکب نباید صاحبخانه که مطلب
 قصـاص  بـر  داللـت  ،باشـد  هم اگرنیست،  قاتل ادعاي سقم و صحت در شک فرض به
 صادق امام پاسخ و علی بن داودپرسش  و روایت ظاهر که ستا این پاسخ ولی ،کند مین

 مقتـول  اذن بدون ورود بر مبنی صاحبخانه ادعاي سقم و صحت در شک فرض به ناظر
 خانـه  بـه  اذن بـدون  کسـی  اگـر  کـه  اسـت  آمده روایات برخی در زیرا ؛اوست منزل به
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 اگـر  و کـرد  نهـی  را او تـوان  مـی  ببینـد،  را دیگـري  ناموس بخواهد تا کند نگاه دیگري
 و نـدارد  اشـکالی  ،شـود  او شدن کشته یا شدنکور به منجر اگر حتی ؛زد را او ،نپذیرفت
 نیـز  فقهـا  ).68ــ 67ص ،29ج ،1416 عـاملی، ( نیسـت  قاتل و جانی بر اي دیه و قصاص

 بدیهیات از مطلب این و )424ـ423ص ،41ج ،1422 خویی،( اند داده فتوا روایات بدین
 شـرایط،  وجـود  درصـورت  توان می مال حتی و عرض نفس، از دفاع براي که است فقه

 را دشـمنش  توانـد  می هرکس باشد، نینچ اگر« که روایت ذیل شد. متجاوز قتل مرتکب
 امـام  گویـا  کنـد.  مـی  تقویـت  را ظهـور  ایـن  »اسـت  شـده  منزلم وارد بگوید و شدبکُ
 اگـر  کـه  شـود  نمـی  پذیرفتـه  اذن، بدون ورود و تجاوز ادعاي رفص بفرماید خواهد می
 فـرض  به ناظر روایت پس .شود می باز قصاص از فرار و کشی آدم براي راه باشد، نینچ

 باشـد،  نینچ اگر« که روایت ذیل و است قاتل صاحبخانه ادعاي سقم و صحت در شک
 کـه  داردامـر   ایـن  در ظهـور  ،»شـود  می باز اذن بدون ورود ادعاي با قصاص از فرار راه

  شود. می قصاص ،کند ثابت را ادعایشاست  نتوانسته که قاتلی

  بودن مهدورالدم خیال به الدم محقون کشتن .3ـ8
 ؛باشـد  الـدم  محقـون  بایـد  مقتـول  کـه  سـت ا آن دیه و قصاص تعلق شرایط از یکی
 ندارد. دنبال بهاي  دیه و قصاص است، مهدورالدم قاتل به نسبت که کسی کشتن درنتیجه

 باشـد  اطـالع  بی مقتولبودن  الدم محقون از کسی اگر کهشود  این پرسش مطرح می اکنون
 خاصـی درمـورد   طوسی شیخ شود؟ می قصاص آیا شد،بکُ را اوبودن  مهدورالدم زعم به و
 کشـته  »مظلومـاً « کـه  داند می کسی را شخصی نینچ بحث، محل شریفه آیه به تمسک با

  داند: می قصاص مستحق را قاتل و است شده
 اینکـه  اعتقـاد  بـه  را او و ببینـد  تنها را او مسلمانی سپس و شود مرتد مردي اگر

 ،است کرده اسالم به رجوع او که شود روشن سپس و شدبکُ ،است مرتد کماکان
 اخـتالف  گونـه  هـیچ  بـدون  ،است کرده اسالم به رجوع او که دانسته می اگر پس

 نیـز  اسـت.  الزم قصاص او بر باز ،دانسته نمی اگر اما ،است قصاص او بر نظري
 روشن سپس و است کافر او که کند فکر و شدبکُ را او و ببیند را ذمی کافري اگر

 روشـن  سـپس  و شـد بکُ ،بـوده  برده که را شخصی یا است بوده مسلمان که شود
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 دو شافعی است. الزم قصاص قاتل بر موارد این همه در ،بوده شده آزاد که شود
 مـا  دلیل گفتیم. ما آنچه مثل دیگري و نیست او بر قصاص اینکه یکی ؛دارد نظر
 اسـت  ... »ةحیـا  القصـاص  فـی  ولکم« و »مظلوماً قتل من و« و »بالنفس النفس« آیه

  ).503ص ،5ج ،1407 طوسی،(
کـریم   قـرآن  ظاهر را دلیل و است معتقد قصاص به نیز مبسوطال در طوسی شیخ

 ).72ص ،8ج ،1387 طوسـی، ( اسـت  توبـه  اسـت،  آزاد کـه  مرتدي ظاهر و داند می
 ).429ص ،2ج ،1410 طبرسـی، ( اسـت  معتقـد  نظـر  ایـن  به نیز طبرسی سالماإل امین

 ،2ج ،1369 شهرآشـوب،  ابـن ( معتقدند بدان برّاج ابن قاضی و شهرآشوب ابنهمچنین 
 اسـت  همـین  اردبیلـی  محقـق  کـالم  ظاهر ).230ـ229ص ،1411 برّاج، ابن /221ص

 ثبـوت  و قصـاص  سـقوط  به برخی مسئله این در ).344ص ،13ج ،1403 اردبیلی،(
 /636ـــ635ص ،41ج ،1404 نجفــی، /40ص ،15ج ،1413 عــاملی،( معتقدنــد دیــه

 همچـون  برخـی  و )407ص ،41ج ،1420 خـویی،  /495ص ،2ج ،]تـا  بـی [ خمینی،
 صـراحتاً  ولـی  ،اسـت  تردیـد  ،قصـاص  ثبـوت  در اند گفته یحلّ عالمه و یحلّ محقق
ـ ( نیسـت  قصـاص  انـد  نگفته  /90ص ،2ج ،1410 ،همـو  /173ص ،4ج ،1408 ی،حلّ
 بحـث  محل که دانست باید ).393ص ،5ج ،1420 همو، /575ص ،3ج ،1413 همو،

 ازجمله شود؛ می مترتب او بر اسالم احکام همه کند، توبه اگر که است ملی مرتد در
 در فقـط  را بحـث  خـویی  اهللا آیـت دلیل  نهمی به ؛است قصاص سبب او کشتن اینکه
 عنـوان  هـیچ  بـه  که فطري مرتد زن در توان میهمچنین  است. کرده مطرح ملی مرتد
  دانست. جاري را بحث این ،شود نمی کشته
  است: نقد قابل جهاتی از قصاص حکمرسد  مینظر  به

 حکـم  عنـوان  هیچ به که دارد وجودبودن  مهدورالدم اعتقاد به قتل از مواردي یقیناً ،اوالً
 علیه اشتباه به شهود اگر مثالً ؛است آن مانند و قانون مجریاندرمورد  آن و ندارد قصاص

 از پـس  و دهد اعدام به حکم قاضی و بدهند قتل موجب زناي ارتکاب به شهادت کسی
 مجریـان  نـه  و شـوند  می قصاص شهود نه طبعاً اند، کرده اشتباه شهود که شود روشن آن
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 بـه  کسـی  علیـه  شهود اگر اند. کرده اجرا را قتل حد قتل، موجب زناي اعتقاد به که حکم
 سـپس  و کنـد  قصاص را قتل به متهم دم ولی و دهند شهادت اشتباه به عمد قتل ارتکاب
 ؛ زیـرا شـود  نمـی  قصـاص  دم ولـی  ،بودند فاسق ،شهادت درحال شهود که شود روشن

 ).197ص ،41ج ،1422 خـویی، ( است شده عدوانی عمد قتل مرتکب او گفت توان نمی
 معـذور  جهلش در و بوده ناآگاه قاتل ونچ ولی ،است نبوده مردن مستحق مقتول گرچه
  .است کشته را او ظلم و عدوان روي از گفت توان نمی ،است

 این تخصیص به باید ،است شده کشته مظلوماً مقتول که کند صدق این امر اگر ،ثانیاً
 کـان  مـا  و« اسـت:  نسـاء  سـوره  92 آیه ،تخصیص این مستند شد. قائل موارد این در آیه
 ؛»... هلهأ لیإ مسلّمۀ دیۀ و منهؤم رقبۀ فتحریر خطا مناؤم قتل من و خطا الإ مناًؤم یقتل نأ منؤلم

 کـه  شـد  نـازل  مسـلمانی  حـق  در آیـه  ایـن  انـد  گفته آیه این نزول شأن در مفسران زیرا
 اسـالم  مقتـول  شـد  معلـوم  سـپس  و شـت کُ ،است حربی کافر اینکه خیال به را شخصی

 پرداخـت  بـه  دسـتور  و شد نازل آیه این و آمد پیامبر نزد است. نداشته خبر او ،آورده
 درواقع که است مقتولیبودن  مهدورالدم اعتقاد به قتل نیز مورد این شد. داده کفاره و دیه

  است. نبوده مهدورالدم

  قتل وعید با قتل بر اکراه در مقتول .3ـ9
 قتـل  مرتکـب  شـونده  اکـراه  و باشد قتل از کمتر وعید و کند قتل به اکراه را کسی اگر

 خـویی، ( اسـت  ظلـم  روي از و عـدوانی  قتـل  قتلـی  نینچ زیرا ؛شود می قصاص ،شود
 تـو  وگرنه ،شبکُ را فالنی بگوید یعنی ،باشد قتل وعید اگر اکنون ).14ص ،42ج ،1422

 اسـت  معتقـد  خـویی  اهللا آیـت  ولی ،شود می قصاص باز معتقدند فقها مشهور ،کشم می را
 حفـظ  وجـوب  بـا  دیگـري  قتـل  حرمـت  تزاحم( است تزاحم باب موارد از مورد ونچ

  همان).( نیست ظلم و عدوانی قتلی نینچ و است مخیر شونده اکراه ،نفس)
 آن از بهتـر  ،نـدارد  قصاص ولی ،است عدوانی قتلی نینچ بگوییم اگر رسد مینظر  به

 از بهتـر  ،شویم قائل آیه تخصیص به اگردیگر  عبارت ؛ بهنیست عدوانی بگوییم که ستا
 محـذورین  میـان  امـر  دوران و تـزاحم  در ،اوالً زیـرا  ؛دهیم نظر تخصص به که ستا آن
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 اگـر  حتـی دلیـل   همـین  به و دارد فعلیت نفس حفظ وجوب کنار در دیگري قتل حرمت
 گـردن  دیگـري)  قتل رمتح( نهی به ونچ؛ است جورأم ،نشود قتل مرتکب شونده اکراه
 صـادق  امـام  از سـکونی  معتبـره  روایـت  ،قتـل بودن  عدوانی بر شاهد ،ثانیاً ؛است نهاده

  است: شده وارد عبددرمورد  که باشد می
 و :نیرالمـؤمن یأم فقـال  فقتله، رجلًا قتلی أن عبده أمر رجل یف :نیالمؤمن ریأم قال قال:
 مؤمنـان  امیـر  :السـجن  العبـد  سـتودع ی و دیالس قتلی فه؟یسک أو سوطهک إلّا عبدالرجل هل

ـ ا جـز  ایآ فرمود: ،شدبکُ را يگرید بود داده دستور عبدش به که يمرد درباره علی  نی
 بـه  عبـد  و شـود  یم قصاص یمول اوست؟ ریشمش ای انهیتاز مثل ،شخص برده که است
  .)47ص ،29ج، 1416 ،یعامل( شود یم سپرده زندان

 بدان و داند می صحیحه ،صـدوق  شیخ نقل بر بنا را روایت خویی اهللا آیتگفتنی است 
 موالیش سوياز که عبدي ابد حبسشود که  اکنون این پرسش مطرح می است. داده فتوا
 و ظالمانـه  قتـل  مرتکب او که نیست آن از فشکااست،  شده دیگري قتل به اکراه و امر

  است. مثبت پاسخنظر  به است؟ شده عدوانی
 و باشد عدوانی شونده اکراه وسیله به ثالث قتل اگر اینکه ماند می باقی که پرسشی

 المکافئـۀ  المعصـومۀ  النفس إزهاق( قصاص ضابطه در باشد، نداشته قصاص حال درعین
 از اقوي سبب کننده اکراه گفت بتوان شاید گردد؟ افزوده باید قیدي هچ )عدواناً عمداً

اصـالً قتـل بـه     درنتیجـه  و شـود  می استفاده سـکونی  روایت از که نانچ ؛است مباشر
اما چنین سخنی را  ؛است نشده النفس إزهاق مرتکب او و نیست منتسب شونده اکراه
 را کننده اکراهایشان زیرا به اشکال یادشده پاسخ داد؛  خوییاهللا  توان ازجانب آیت نمی

   .)21ـ20 و 14صص ،42ج ،1422 خویی،( داند نمی مباشر از اقوي سبب

  عمد قتل در قصاص شرایط فاقد و واجد اشتراك .3ـ10
  نویسد: می الخالف کتاب در طوسی شیخ

 اگـر  کـه  باشـد  اي گونـه  بـه  ایشـان  از یکـی  وضعیت و شندبکُ را فردي نفر دو اگر
 عـدم  گـاه  دارد: صـورت  دو مسـئله  شد، نمی قصاص ،شد می قتل مرتکب تنهایی به

 عمد قتل در اجنبی همراه به پدر مشارکت مثل ؛است قاتل وضعیت خاطر به قصاص
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 شـریکی  صورت دراین مسیحی؛ عمد قتل در مسیحی و مسلمان مشارکت یا فرزند
 فعل وضعیت خاطر به قصاص عدم گاه اما ،شود می قصاص ،است شرایط داراي که

 دیگري قتل در محض خطاي با عمد اشتراك یا عمد شبه و عمد اشتراك مثل ؛است
 این از یک هیچ در گفته ابوحنیفه البته شوند. نمی قصاص یک هیچ صورت دراین که
 اول فـرض  در ونچ؛ نیست صحیح او سخن ولی ،ندارد وجود قصاص صورت دو
 و شده کشته مظلوماً شخصی نین) چو... فرزند عمد قتل در غیرپدر و پدر اشتراك(

 قـدرت  اسـت،  قصاص شرایط واجد که کسی بر او دم ولی بحث، محل آیه مطابق
  ).186ـ185ص ،5ج ،1407 طوسی،( دارد
 فـرض  در ایشـان  خـود  بر بعینه است، کرده وارد ابوحنیفه بر طوسی شیخ که اشکالی

 و عمـد  یکـی  فعل ولی ،شندبکُ را کسی نفر دو اگر گفت توان می یعنی ؛است وارد دوم
 او گفـت  تـوان  مـی  عمـد  قتل مرتکب به نسبت باشد، محض خطاي یا عمد شبه دیگري
 دارد. سـلطان  و قدرت ،عمد قاتل به نسبت دم ولی و است شده کشته مظلوماً را قربانی

 عـدوانی  عمد قتل از را او فعل غیرعمد، قاتل با عمد قاتل مشارکت ،یحلّ عالمه تعبیر به
 طوسـی  شـیخ  که است دلیل همین به شاید ).418ص ،9ج ،1413 ی،حلّ( سازد نمی خارج

 معتقـد  اسـت،  قصـاص  شـرایط  واجد که قاتلی قصاص به ،فرض هردو در مبسوطال در
  ).68ص ،7ج ،1387 طوسی،( است دانسته اقوي را آن و باشد می

  نتیجه
ـ  هب يمتعدد جینتا ،از مجموع مطالب مقاله حاضر ـ آ یدست م آنهـا   نیتـر  کـه مهـم   دی

  شرح است: نیبد
 بـر  که است آیاتی جزء نخستین ،است مکیاز آیات  اسراء سوره 33 آیهازآنجاکه  .1

  کند. می داللت قصاص مشروعیت
 و نیسـت  اخالقـی  گـزاره  بیـان  درصددصرفاً  بعدش و قبل آیات همراه به آیه این .2

  است. استنباط قابل آن از متعددي فقهی احکام
 مگـر  ،دارد کـه  وضـعیتی  هرگونـه  از فـارغ  ،است انسانی هر قتل حرمت بر اصل .3
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  بداند. حق و مشروع را او کشتن شرع اینکه
 قـاتلی « گفـت  توان نمی که نانچ ؛کرد استنباط را خودکشی حرمت توان نمی آیه از .4

 سـلب  مسـتوجب  حـدي  جـرم  مرتکـب « یـا  ،»باشد شده کشته دم ولی غیروسیله  به که
  اند. نشده کشته مظلوماً ،»است شده کشته حاکم و امام غیروسیله  به که حیات
 در اشـتراك  در کـه  کسـی  ،باشد شده کشته غیرعامد و عامد اشتراك در که کسی .5
 مشـروع  دفاع بهانه به که کسی است و شده کشته قصاص شرایط فاقد و واجد عمد قتل

 نوعـاً  عمـل  با که کسی همچنین و کند اثبات را دفاع تواند نمی قاتل اما باشد، شده کشته
 مظلومـاً  گـی همباشـد،   نداشـته  را قـتلش  قصد قاتل هرچنداست،  رسیده قتل به کشنده
  .است قصاص قابل آنها قاتل و اند شده کشته
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