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 1دانشجوی کارشناسی فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری واحد یزد.
 2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد دکتری فقه و مبانی حقوق.
نام نویسنده مسئول:
سيده رویا حسينی

چکيده

تاریخ دریافت1399/4/19 :
تاریخ پذیرش1399/6/26 :

در این مقاله سعی شده به کمک روش مقایسه میان ادیان و با تکیه بر مباحث تورات و
انجیل و قرآن به عنوان دست اول ترین منابع به بررسی موضوع قتل نفس بپردازیم که
شاید از این منظر کمتر کسی تا به حال به آن پرداخته باشد .گمان ما بر آن است که
سه دین یهود و مسیحیت و اسالم در پی هم از جانب خدای واحد برای تعالی بشر آمده
اند «.نَزَّلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَینَ یَدَیْهِ وَ أَنزَلَ التَّوْرَئةَ وَ الْانجِیلَ (ال
عمران )3/این کتاب را تدریجاً به حق و راستى بر تو نازل کرد ،که تصدیق کننده
کتابهاى پیش از خود است؛و تورات و انجیل را».
این پژوهش با بررسی موضوع قتل نفس و مجازات های آن به دنبال این است که بر
این حقیقت بزرگ صحه گذارد و ان شاء اهلل راهی باشد برای نزدیک تر کردن هر چه
ل یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلى َکلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا
بیشتر این سه دین به هم به حکم آیه ی« قُ ْ
وَ بَیْنَکُمْ (ال عمران )64/بگو :اى اهل کتاب! بیایید به سوى سخنى که میان ما و شما
یکسان است»
تالش بر این است تا علت حرمت قتل را در ابتدا بررسی کنیم؛ سپس اقسام آن را در
ادیان مختلف بیان کنیم و مجازات های قتل را ذکر کنیم.آنگاه مجازات ها را بررسی
میکنیم و نسبت به آن ها نظر خواهیم داد.
ا ین پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای با مراجعه به سه کتاب
قرآن و انجیل و تورات صورت گرفته است.

واژگان کليدي :قتل نفس ،قصاص ،دیه ،کفاره ،یهود ،مسیحیت ،اسالم.
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مقدمه
حدود پنجاه آیه از آیات شریفه قرآن با الفاظی از قبیل قبلک و قبلکم اشاره به ادیان قبل از اسالم خصوصا یهود و مسیحیت
دارد و از آنان سخن به میان می آورد که ما به عنوان نمونه دو مثال از آن ها را می آوریم.
«یُریدُ اللَّهُ لِیُبَیِّنَ لَکُمْ وَ یَهْدِیَکُمْ ُسنَنَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ َو یَتُوبَ عَلَیْکُمْ وَ اللَّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ (/26نساء) خدا مىخواهد احکام و
مقرّراتش را براى شما بیان کند و شما را به روشهاى [پاك و صحیح] کسانى که پیش از شما بودند ،راهنمایى نماید و رحمت و
مغفرتش را بر شما فرو ریزد؛ و خدا دانا و حکیم است».
« إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ َو مَا اخْتَلَفَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ إِالَّ مِنْ َبعْدِ ما جا َءهُمُ الْعِ ْلمُ َبغْیاً بَیْنَهُ ْم وَ َمنْ یَکْفُرْ بِيیاتِ اللَّهِ فَإِنَّ
اللَّهَ سَریعُ الْحِسابِ (/19آل عمران ) مسلماً دینِ [واقعى که همه پیامبرانْ مُبلّغ آن بودند] نزد خدا اسالم است .و اهل کتاب
درباره آن اختالف نکردند مگر پس از آنکه آنان را آگاهى و دانش آمد ،این اختالف به خاطر حسد و تجاوز میان خودشان بود؛ و
هر کس به آیات خدا کافر شود [بداند که] خدا حسابرسى سریع است».
از آنچه در دو آیه فوق آمده برداشت می شود که نه مسیحیت آمده بود تا یهود و دین موسی(ع) را تکذیب کند و نه اسالم
آمده بود تا این دو دین بزرگ الهی را تکذیب کند بلکه هر دو آمدند تا ارزش ها و احکام از دست رفته دین قبلی را دوباره احیاء
کنند.
مطالعه مباحث مختلف از قبیل خدا شناسی ،نماز ،روزه ،حجاب ،زکات ،قصاص و غیره در این سه دین الهی به ما نشان می
دهد که حقیقتا این سه دین واحدند و از جانب خدای واحد آمده اند و به ما نشان می دهند که سیر تکامل و تحول بشریت این
الزام را بوجود آورده تا در گذری از زمان پیامبری بیاید و احکام را از نو برای بشر بازگو کند و تذکری باشد برای انسان هایی که
از دستیابی به دین حقیقی و ناب باز مانده اند.

مفهوم شناسی:
واژه قصاص:
قصاص از ماده قص گرفته شده است قص به معنای کیفر گناهان است و قصاص را عمل مقابله به مثل گویند"( فرهنگ
ابجدی صفحه )696
و نیز گفته شده :قصاص به معنى جستجو و پىگیرى از آثار چیزى است و هر امرى که پشت سر هم آید عرب آن را" قصه"
مىگوید و از آنجا که" قصاص" قتلى است که پشت سر قتل دیگرى قرار مىگیرد این واژه در مورد آن به کار رفته است( .تفسیر
نمونه جلد یک صفحه)612
واژه دیه:
دیه که در فارسی به آن خون بها گویند در فقه اسالمی عبارت از مالی است که به عنوان بدل نفس یا اطراف در جرائم علیه
تمامیت جسمانی اشخاص به قربانی یا اولیای دم پرداخت می شود و بدین ترتیب در کنار قصاص یکی دیگر از شیوه های مقابله
با جنایات و جبران آن ها می باشد .از ای ن رو در تقسیم بندی مطالب کتب فقهی معموال پس از کتاب قصاص کتاب دیات امده
است زیرا قصاص و دیه هر دو به جنایات مربوط می شوند ( .جرائم علیه اشخاص صفحه )195
دِیَة :خونبها علت تسمیه خونبها به دیه شاید آن باشد که دیه در مقابل ریختن و جارى شدن خون پرداخته میشود(.
قاموس القرآن ،ج  ،7ص )195
واژه کفاره:
واژه کفاره از ریشه "کفر" به معنای پوشاندن گرفته شده و به معنای آن چیزی است که گناه را می پوشاند می باشد
(فرهنگ ابجدی ،ص)731
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 )1اسالم و مسيح و یهود ،دین واحد:
انسان ها از ابتدای خلقت تا کنون در حال پیشرفت و تغییر بوده اند لذا در دوران مختلف مسائلی که بشر با آن رو به رو
بوده نیز با دوران قبلی تفاوت های شایانی دارد .پس الزم بود هر از چند گاهی تجدید نظری در باب احکام بشود پس از این که
دین یهود و شریعت حضرت موسی در میان مردم سال های سال حاکم بود در زمان حضرت عیسی به یک بازنگری احتیاج پیدا
کرد  .بعد از دورانی نه چندان طوالنی اسالم آمد تا آخرین احکام بازمانده ای را که تا آن روز به آن پرداخته نشده بود بیان کند.
پس باید توجه داشته باشیم که احکامی که در اسالم وجود دارد مسلماً پیش زمینه هایی در ادیان مختلف دارد .و البته تأیید این
مطلب در کتب آسمانی آمده است وهم انجیل تورات را تصدیق میکند و هم اسالم هر دو کتاب آسمانی قبل از خود را.
« حضرت عیسی علیه السالم می فرمایند:گمان مبرید که آمده ام تا تورات موسی و نوشته های سایر انبیاء را منسوخ کنم
من آمده ام تا آن ها را تکمیل نمایم و به انجام برسانم  .براستی به شما می گویم که از میان احکام تورات هر آن چه که باید
عملی شود یقینا یک به یک عملی خواهد شد پس هر کس ازکوچکترین حکم آن سرپیچی کند و به دیگران نیز تعلیم دهد که
چنین کنند او در ملکوت آسمان از همه کوچکتر خواهد بود(انجیل متی ،باب ،5قسمت احکام تورات)»
این جمالت که عین ًا در انجیل آمده است مشخص می کند که در مسیحیت اعتقاد راسخی به انبیاء قبل از حضرت مسیح و
به خصوص حضرت موسی وجود دارد و نیز به وضوح بیان می کند که مسیحیان به همان اندازه که باید احکام انجیل را جامه
عمل بپوشانند باید به احکام تورات هم عمل کنند.
ن ظَلَمُوا َو بُشْرى
ق لِساناً عَرَبِیًّا لِیُنْذِرَ الَّذی َ
صدِّ ٌ
ب مُ َ
ن قَبْ ِلهِ کِتابُ مُوسى إِماماً وَ رَحْمَةً َو هذا کِتا ٌ
و در قرآن می خوانیمَ «:و مِ ْ
لِلْمُحْسِنینَ(احقاف[ )12/چگونه یک دروغ قدیمى است] در حالى که پیش از آن کتاب موسى پیشوا و رحمت بود [و از نزول آن
بر پیامبر اسالم خبر داده] ،و این قرآن تصدیق کننده [آن ] است در حالى که به زبان عربى [فصیح و گویا] ست تا ستمکاران را
بیم دهد ،و براى نیکوکاران بشارتى باشد».
ن یُؤْمِنُونَ بِالْيخِرَةِ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ هُمْ
ن حَوْلَها وَ الَّذی َ
ك مُصَ ِّدقُ الَّذی بَیْنَ یَ َدیْهِ وَ لِتُنْذِرَ أُ َّم الْقُرى وَ مَ ْ
«وَ هذا کِتابٌ أَنْزَلْنا ُه مُبارَ ٌ
عَلى صَالتِهِمْ یُحافِظُونَ (انعام )92 /و این [قرآن] کتابى است پرفایده ،که ما آن را نازل کردیم ،تصدیق کننده کتابهاى آسمانى
پیش از خود است ،و [نزولش ] براى این است که مردم مکه و کسانى را که پیرامون آنند بیم دهى؛ و آنان که به آخرت ایمان
دارند به آن ایمان مىآورند ،و آنان همواره بر نمازشان محافظت مىکنند».
از عبارت"کتاب مصدق" و نیز" مصدق الذی بین یدیه" در می یابیم که در قرآن مطالب و احکامی آمده که در تورات هم
بوده و این احکام و مطالب قرآنی تاییدی است بر تورات  .یعنی اسالم و مسلمانان هم به حضرت موسی علیه السالم و کتاب
مقدس یهودیان که تورات است ایمان دارند .هم چنین از همین عبارات اعتقاد مسلمانان به حضرت عیسی علیه السالم به عنوان
پیامبر و انجیل به عنوان یکی دیگر از کتب مقدس مستفاد می گردد.
 )2علت حرمت قتل نفس در ادیان مختلف:
یهودیان قتل را گناه و حرام میدانندو به نوبه خود شدید ترین مجازات ها را برای جلوگیری از قتل در نظر گرفته اند و ما
در تورات می خوانیم«:قتل نکن .زنا مکن .دزدی نکن .دروغ نگو .چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشته باش .به فکر
تصاحب غالم و کنیز گاو و االغ و زمین و اموال همسایه ات نباش (تثنیه»)21-17 :5 ،
یهودیان علت حرمت قتل را آلودگی می دانند  .آنان معتقدند خداوند در سرزمین یهودیان حضور دارد و حضور خداوند مایه
دلگرمی و آرامش آنان است و امداد هایی را برایشان بی دریغ مهیا میکند .پس منطقی به نظر می رسد خداوندِ دوستدارِ
پاکیزگی ،از قتل و آلودگی بیزار باشد و از آن نهی کند .خون ریزی باعث نجاست سرزمین الهی می شود در حالیکه زمین مقدس
است و با ید نجاست را از آن دور نگه داشت و در تورات آمده «:اگر این قوانین را مراعات کنید سر زمین شما آلوده نخواهد شد
زیرا قتل موجب آلودگی زمین میگردد .سرزمینی را که در آن ساکن خواهید شد ،نجس نسازید ،زیرا من که خداوند هستم در
آن جا ساکن می باشم(.اعداد»)34 :35،
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مسیحیان هم قتل را حرام میدانند با این توجیه که هر فر د برادر فرد دیگر است و انسان باید با هر فرد از این منظر برخورد
کند که او برادر و هم نوع اوست و بر انسان واجب است که با برادر خود به رحمت و عطوفت برخورد کند به گونه ای که محلی
برای خشم و غضب نباشد چه رسد که به هر دلیل او را بکشد.
در انجیل آمده «گفته شده است که هر کس مرتکب قتل شود ،محکوم می باشد .اما من می گویم که حتی اگر نسبت به
برادر خود خشمگین شوی و بر او فریاد بزنی باید تو را محاکمه کرد و اگر برادر خود را ابله خطاب کنی ،باید تو را به دادگاه برد و
اگر به دوستت ناسزا گویی سزایت آتش جهنم است (.انجیل متی ،باب ،5قسمت احکام تورات 21/و»)22
از منظر اسالم قتل نفس به این دلیل حرام است که خداوند قادر و متعال هنگامیکه اراده فرموده به این که نفسی موجود
در این دنیا باشد و او موجود می شود و به او مدت معینی را داده تا در این دنیا زندگی کند .قتل نفس حرمت دارد چون مخالف
ا ست با اراده ی خداوند .خدای متعال انسان را آفرید درحالی که خون او را حرام کرد و قتل نفس جدای از تعدی به درگاه الهی و
حق الناس به سبب گناه مرتکب شده ظلم به خود نیز هست.
ل
و در قرآن آمده« :وَ ال تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتی حَرَّمَ اللَّهُ إِالَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَ ْد جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَال یُسْرِفْ فِی الْقَتْ ِ
إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً (االسراء )33/و کسى را که خدا کشتنش را حرام کرده [و به جانش حرمت نهاده] جز به حق نکشید ،و هر کس
مظلوم [و به ناحق] کشته شود ،براى وارثش تسلّطى بر قاتل [جهت خونخواهى ،دیه و عفو] قرار دادهایم ،پس وارث مقتول نباید
در کشتن زیاده روى کند؛ زیرا او [با قوانین صحیح و درستى چون دیه و قصاص] مورد حمایت قرار گرفته است».
هم چنین برداشت می شود قصاص و دیه حقی از جانب خداوند است که به موجب رحمتش برای وراث مقتول در نظر
گرفته است .در کنار قصاص و دیه ،عفو را هم می توان حقی دیگر برای وارثان مقتول پنداشت .در ادامه مطالب به این می
پردازیم که چه حکمتی در پس این بخشش است و چرا بخشش هم لطفی است از جانب خالق بی همتا برای قاتل و هم چنین
خانواده مقتول.
و در نهایت آیه ای از قرآن حرف آخر را می زند و بیان می کند که انسان نباید قتل کند که قتل حتی یک نفر نیز همانند
قتل همه انسان ها است  .گرچه این آیه در ابتدا یک مثال به نظر برسد اما بیانگر این حقیقت بزرگ است که اگر قبح این کار در
بین مردم از میان برود از عواقب خطرناك آن هیچ کس در امان نخواهد بود .قتل های پی در پی به سبب انتقام جویی نه تنها
تعدادی از انسان ها بلکه نوع بشریت را به کام مرگ می کشاند.
ى الْأَرْضِ فَکَ َأنَّمَا قَ َتلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَ مَنْ
«مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ کَتَبْنَا عَلىَ بَنىِ إِسراَءِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَیرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَا ٍد ف ِ
أَحْیَاهَا فَ َکأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا( ...المائده )32/به این سبب بر بنى اسرائیل الزم و مقرّر کردیم که هر کس انسانى را جز براى
حق ،قصاص یا بدون آنکه فسادى در زمین کرده باشد ،بکشد ،چنان است که همه انسانها را کشته ،و هر کس انسانى را از مرگ
برهاند و زنده بدارد ،گویى همه انسانها را زنده داشته است» .
 )3تقسيم بندي قتل در ادیان ابراهيمی
این موضوع که هر دین چه تقسیم بندی ای از قتل ارائه کرده مشخص می کند که از جهات و ابعادی به قتل نگاه می کند
بنابر این ضرورت دارد که آن را بررسی کنیم.
 ) 1-3در تورات قتل را به دو دسته عمدی و تصادفی تقسیم نموده و معتقد است اگر قتل تصادفی باشد نباید قاتل را در
اختیار اولیای مقتول قرار داد.در حالیکه قاتل در قتل عمد باید به دست اولیای دم سپرده شود و آنان خود باید او را بکشند.
تورات « :اگر شخصی از روی کینه با پرتاب چیزی به طرف کسی یا با هل دادن او وی را بکشد ،یا از روی دشمنی مشتی به
او بزند که او بمیرد آن شخص قاتل است و قاتل باید کشته شود  .مدعی خون مقتول وقتی قاتل را ببیند خودش او را بکشد .ولی
اگر قتل تصادفی باشد ،... ،در این جا قوم باید در مورد این که آیا قتل تصادفی بوده یا نه و این که آیا قاتل را به دست مدعی
خون مقتول بسپارند یا نه ،قضاوت کنند( .اعداد»)24-22 :38،
)2-3در انجیل مطلب خاصی مبنی بر تقسیم قتل به طور مستقیم به دست نیامد  .با این حال جمله ای در این رابطه
وجود دارد که به ما کمک می کند.
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«گفته شده است که هر کس مرتکب قتل شود ،محکوم می باشد .اما من می گویم که حتی اگر نسبت به برادر خود
خشمگین شوی و بر او فریاد بزنی باید تو را محاکمه کرد و اگر برادر خود را ابله خطاب کنی ،باید تو را به دادگاه برد و اگر به
دوستت ناسزا گویی سزایت آتش جهنم است(.انجیل متی ،باب ،5قسمت احکام تورات 21/و»)22
از این جمله بر می آید که در مسیحیت نیز تقسیم بندی به قتل عمدی و غیر عمدی وجود دارد به این دلیل که خشم
معموال منشا قتل های عمد و شبه عمد است و جلوگیری از آن نیز نمی تواند کمکی به پیشگیری از قتل های غیر عمدی و
خطای محض داشته باشد .پس برداشت می شود همانند تقسیم بندی یهود در مسیحیت هم قتل عمدی را از غیر آن جدا کرده
است.
 )3-3در اسالم :در اسالم دو نوع تقسیم بندی وجود دارد که یک تقسیم بندی به عمدی و غیر عمدی است(همانند دو دین
دیگر) و یکی از منظر شرعی و غیر شرعی بودن عمل قتال است.
 تقسیم بندی به عمدی و غیر عمدی:در اسالم هم قتل به دو دسته ع مدی و غیر عمدی تقسیم می شود .در قتل عمد حق قصاص برای اولیای مقتول هست ولی
در قتل غیر عمد قصاص برای قاتل نیست ولی بقیه مجازات ها از جمله کفاره و دیه به جای خود باقی است«.وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ
یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِالَّ خَطَ ًأ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ(النساء)92/هیچ مؤمنى را نسزد که مؤمنى را بکشد ،مگر آنکه این
عمل از روى خطا و اشتباه اتفاق افتد .و کسى که مؤمنى را از روى خطا و اشتباه بکشد ،باید یک برده مؤمن آزاد کند »
 تقسیم بندی به قتل مشروع و مجاز (جهاد و دفاع) و غیر مجاز یا حرام:قتل اگر از روی حرص و کینه باشد و یا به طور کلی دلیلی شرعی برای آن نباشد کاری بس ناپسندو مذموم است با این
حال جهاد در راه خدا و نیز دفاع از حریم خود نه تنها امری ناپسند نیست بلکه به آن امر هم شده است.
نکته دیگر اینکه دیه قتل نفس در ماه های حرام دو برابر می شود تا از قتل در این ماه ها جلوگیری بیشتری به عمل آید و
حرمت این ماه ها حفظ شود با این حال این آیه بیان گر این است که دفاع مشروع از حرمت ماه حرام باال تر است« .الشَّهْرُ
الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَیْ ُکمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَیْکُمْ ( ...بقره )194/ماه حرام در برابر
ماه حرام است [اگر دشمن حرمت آن را رعایت نکرد و با شما در آن جنگید ،شما هم براى حفظ کیان خود در همان ماه با او
بجنگید ].و همه حرمتها داراى قصاصاند .پس هر که بر شما تعدّى کرد ،شما هم به مثل آن بر او تعدّى کنید» ...
 )4مجازات هاي قاتل در ادیان مختلف:
بزرگترین تفاوتی که در این زمینه در میان سه دین ابراهیمی به چشم می خورد همان مجازات های آنان است که اغلب از
آن باخبرند .ولی می توان با بررسی به تطبیق آنان پی برد .در وهله اول مجازات های اجتماعی را بررسی می کنیم که در ارتباط
با خانواده مقتول می باشد.
 )1-4مجازات هاي اجتماعی
در دین یهود برای قتل عمد قصاص در نظر گرفته شده است .در مورد قتل غیر عمد قصاص حکم الزم نیست .بلکه مجرم
ابتدا باید در دادگاه عادالنه جرمش بررسی شود .غیر عمد بودن جرمش قطعی شود و در نهایت راجع به مجازاتش بحث
شود«.اگر شخصی از روی کینه کسی را بکشدآن شخص قاتل است و قاتل باید کشته شود .ولی اگر قتل تصادفی باشد ،در حالی
که قاتل ،دشمنی با وی نداشته باشد ،در این جا قوم باید در مورد این که آیا قتل تصادفی بوده یا نه و این که آیا قاتل را به
دست مدعی خون مقتول بسپارند یا نه ،قضاوت کنند .اگر به این نتیجه برسند که قتل تصادفی بوده آن وقت قوم اسرائیل ،او را
از دست مدعی برهانند و به او اجازه دهند در شهر پناهگاه ساکن شود (اعداد»)25-20 :35،
در مسیحیت «:گفته شده که اگر کسی چشم دیگری را کور کند باید چشم او را کور کرد و اگر دندان کسی را بشکند باید
دندانش را شکست اما من می گویم که اگر کسی به تو زور گوید با او مقاومت نکن حتی اگر به گونه راست تو سیلی زند گونه
دیگرت را نیز پیش ببر تا به آن سیلی بزند(...انجیل متی ،باب پنجم»)42-38 ،
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بخشش به هر صورت در وهله اول از خود قتل جلوگیری می کند و در وهله دوم از قصاص؛ هر دو به نحوی به بقای بشر
کمک می کند.
در دین اسالم  :سه راه مدنظر قرارگرفته:
 قصاص یعنی کشتن فرد قاتل« :یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُ ُم الْقِصاصُ فِی الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىبِالْأُنْثى(سوره بقره آیه  )178اى اهل ایمان! در مورد کشتهشدگان بر شما قصاص مقرّر و الزم شده :آزاد در برابر آزاد ،برده در
برابر برده ،زن در برابر زن» همانند آن چه که ما در تورات می خوانیم
ن أَخیهِ شَیْءٌ فَاتِّبا ٌع بِالْمَعْرُوفِ(سوره بقره آیه ( )178پس اگر از سوى برادرش [که
ی لَهُ مِ ْ
ن عُفِ َ
 بخشش فرد قاتل« :فَمَ ْولىِّ مقتول است] مورد چیزى از عفو قرار گرفت [که به جاى قصاص ،دیه و خونبها پرداخت شود] پس پیروى از روش شایسته
و پسندیده [نسبت به وضع مادى قاتل بر عهده عفو کننده است])»این نیز شباهت زیادی به حکمی دارد که در مسیحیت وجود
دارد.
 پرداخت دیه و به عبارتی خون بهای مقتول « :وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ (سوره بقره آیه )178و پرداخت دیه و خونبها بانیکویى و خوشرویى بر عهده قاتل است» روش سوم و نیز آ وردن آن نه به تنهایی بلکه در کنار دو روش دیگر تنها برای راحتی
انسان ها است و امدادی بزرگ از جانب خداوند« .ذلِکَ تَخْفیفٌ ِمنْ رَبِّکُمْ َو رَحْمَةٌ (سوره بقره آیه  )178این [حکم] تخفیف و
رحمتى است از سوى پروردگارتان » حال با این وجود هستند انسان هایی که باز راه نفس را پیش می گیرند و طغیان می کنند
که پروردگار جواب آن ها را داده است«.فَمَنِ اعْتَدى بَ ْعدَ ذلِکَ فَلَ ُه عَذابٌ أَلیمٌ (سوره بقره آیه )178پس هر که بعد از عفو ،تجاوز
کند و به قصاص قاتل برخیزد براى او عذابى دردناك است».
 )2-4مجازات هاي شخصی قاتل:
می دانیم قتل از دو منظر همیشه مطالعه می گردد و بر انسان از دو جهت تاثیر دارد یکی آن که فرد چه عمدی و چه
سهوی در حق مقتول ظلمی میکند که فرصت زندگی را از او می گیرد و دوم آنکه در حقیقت به خودش ظلم می کند و تا آخر
عمر بار عذاب وجدان را به دوش می کشد .دین برای آن می آید که تمام ابعاد زندگی بشر را بررسی کند و مسلما هم مجازات
اجتماعی دارد و هم به علت ظلم به خودی که در قتل وجود دارد مجازات شخصی در نظر دارد.
از امام رضا علیه السالم پرسیده شد :آیا شما در باب قتل نفس گفتید که خطا و جهالت و تعمد با هم برابر نخواهند بود؟
چگونه گناه عامد را از گناه جاهل وخاطى بیشتر مىدانید؟ ابو الحسن امام رضا علیه السالم گفت :به خاطر اینکه در صورت عمد
و قصد ،جان خود را آلوده گناه و پلیدى کرده و با دین خود بازى کرده است( .گزیده کافى ،ج ،3ص398:و  399ح)2041:
در این حدیث هم اشاره شده سخت گیری بیشتر در باب قتل عمد به این علت است که قاتل روح خود را آلوده می کند و
دین خود را به خطر می اندازد.
در ادیان مختلف بحثی پیرامون دیه و کفاره مطرح می شود  .در جایی که فرد قاتل از قصاص رهایی پیدا می کند آیا باز
هم بر گردن او چیزی باقی می ماند؟
 در دین یهود ما مطالبی در این زمینه پیدا می کنیم که گفته شده« :هر وقت کسی قاتل شناخته شد باید کشته شود وخون بهایی برای رهایی او پذیرفته نشود  ...هیچ کفاره ای ب رای قتل به جز کشتن قاتل پذیرفته نمی شود .اعداد (-30 :38
»)33ازاین مطالب چنین برداشت می شود که اگر قتل عمدی باشد جزایی جز قصاص ندارد کفاره قاتل عامد قصاص اوست اما
گاهی قتل غیر عمد بوده و در تورات گفته شده«:ولی اگر قتل تصادفی باشد ،مثال شخصی چیزی را به طور غیر عمد پرتاب کند
یا کسی را هل دهد و باعث مرگ او شود و یا قطعه سنگی را بدون قصد پرتاب کند و آن سنگ به کسی اصابت کند و او را بکشد
در حالی که پرتاب کننده ،دشمنی با وی نداشته باشد ،در این جا قوم باید در مورد این که آیا قتل تصادفی بوده یا نه و این که
آیا قاتل را به دست مدعی خون مقتول بسپارند یا نه ،قضاوت کنند( .اعداد»)24-22 :38،
نتیجه میگیریم که اگر قتل عمدی نباشد که شامل خطای محض و شبه عمد می شود ممکن است قوم بپذیرند که قاتل
دیه و کفاره بدهد و به زندگی خود ادامه دهد.
 -در اسالم هم که آمده:
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«وَ مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطً ا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلىَ أَهْلِهِ إِلَّا أَن یَصَّدَّقُواْ فَإِن کاَنَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ
ق َفدِ َیةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلىَ أَهْلِ ِه وَ تحَرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن َّلمْ یَجِدْ فَصِیَا ُم
فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَ إِن کَانَ مِن قَوْمِ بَیْنَکُ ْم َو بَیْنَهُم مِّیثَا ٌ
شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَینْ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ َو کاَنَ اللَّهُ عَلِیمًا حَکِیمًا(/92النساء) هیچ مؤمنى را نسزد که مؤمنى را بکشد ،مگر آنکه این عمل از
رو ى خطا و اشتباه اتفاق افتد .و کسى که مؤمنى را از روى خطا و اشتباه بکشد ،باید یک برده مؤمن آزاد کند ،و خونبهایى به
وارثان مقتول پرداخت نماید؛ مگر آنکه آنان خون بها را ببخشند .و اگر مقتول از گروهى باشد که دشمن شمایند و خود او مؤمن
است ،فقط آزاد کردن یک برده مؤمن بر عهده قاتل است .و اگر مقتول مؤمن ،از گروهى باشد که میان شما و آنان پیمانى برقرار
است ،باید خون بهایش را به وارثان او پرداخت کند ،و نیز یک برده مؤمن آزاد نماید .و کسى که برده نیافت ،باید دو ماه پیاپى
روزه بگیرد[ .این حکم] به سبب [پذیرش] توبه [قاتل] از سوى خداست؛ و خدا همواره دانا و حکیم است.
در این جا هم بیان گردیده که اگر قتل خطا بوده و غیر عمدی آنگاه دیه باید و نیز کفاره ای برای خطای مرتکب شده
پرداخت شود
اما همان طور که مالحظه فرمودید این حکم با صراحت بیشتری در دین اسالم آمده است و مشخصا بیان می دارد که چه
باید کرد آری در مواردی دین بعدی همان حکم را منتها با وضوح بیشتر بیان میکند.
« لزوم پرداخت دیه ،از جمله احکامی است که از قبل از اسالم به عنوان شیوه ای برای حل و فصل خصومت ها و پایان
بخشیدن به منازعات در جوامع مختلف ،مرسوم بوده است .این حکم توسط اسالم مورد تایید و امضا قرار گرفته و البته ،برای
جلوگیری از اعمال سلیقه و تضییع حقوق اشخاص ،حدود آن به روشنی معین شده است (.جرائم علیه اشخاص صفحه »)195
ماهیت دیه :
« پرداخت دیه به مجنی علیه یا اولیای دم وی در قبال جنایتی که بر مجنی علیه وارد شده است هماهنگ با تفکری است
که امروزه زیر بنای آن چه را که آن عدالت ترمیمی می نامیم تشکیل می دهد  .زیرا تکیه اصلی در این تاسیس بر جبران زیان
قربانی جرم است تا آن جا که با پرداخت ما به ازای مالی ممکن می باشد.
برخی این تاسیس را در واقع تخفیفی از جانب خداوند دانسته اند و اظهار داشته اند که حکمی که برای پیروان دین یهود
در تورات آمده بود تنها قصاص و آن چه که در انجیل برای مسیحیان آمده بود تنها بخشش و نهایتا دیه بود .لکن قرآن مجید
قصاص و دیه را در کنار هم پیش بینی کرده است و همان طور که خداوند می فرماید :ذلک تخفیف من ربکم و رحمه که منظور
از آن این است که پیش بینی امکان عفو جانی و تبدیل قصاص به دیه در اسالم در واقع تخفیفی است نسبت به آن چه که در
میان بنی اسرائیل درمورد بالتغییر بودن حکم قصاص وجو داشته است(جرائم علیه اشخاص صفحه»)196
کفاره:
«روزه کفاره قتل خطاست و واجبست که بنده آزاد کند و اگر نداشته باشد دو ماه پى در پى روزه مىدارد چنانکه حق
سبحانه و تعالى فرموده است که هر که مؤمنى را از روى خطا بکشد خواه قصد آن فعل داشته باشد مثل شبه عمد و خواه
نداشته باشد مثل خطاى محض و شبه عمد ( لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقیه ؛ ج 6؛ ص»)172
«امام رضا علیه السالم فرمودند :و اگر بپرسد چرا در کفاره براى کسى که قدرت مالى ندارد که بنده آزاد کند روزه معین
کرده است نه حجّ و نه نماز و نه غیر این دو از عبادات را؟ گفته مى شود :براى اینکه نماز و حجّ و سایر عبادات واجبه مانع از کار
و کوشش زندگى است و انسان را از امور ضرورى معیشت باز میدارد و اگر بپرسد :چرا روزه ،دو ماه را واجب کرد ؟ جواب آن
است که خداوند در سال روزه یک ماه را واجب کرده و آن را براى سختگیرى بر او و تأکید دو چندان نمود و اگر بپرسد :چرا آن
پى در پى مقرّر شده است؟ پاسخ داده شود که :این براى آن است که آن را کوچک و بىاهمیت و آسان نشمارند ،چون اگر آن را
متفرّقا بجاى آورند چندان سخت نمىنماید ( .ترجمه عیون اخبار الرضا ج 2ص »)254
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 )5حقوق اولياي دم:
باید در نظر داشت که خانواده مقتول در هر حال داغی را متحمل می شوند و الزم است که برای آن ها حقوقی در نظر
گرفته شود تا بتوانند راحت تر با از دست دادن عزیزشان کنار بیایند .در تمام این سه دین نیز مزایا و حقوقی برای اولیای دم
وجود دارد که ما اکنون آن ها را بیان می داریم.
 )1-5در تورات آمده«:مدعی خون مقتول وقتی قاتل را ببیند خودش او را بکشد(.اعداد »)20 :35 ،این امر مسلما یکی از
امکاناتی است که برای خانواده مقتول که مدعی خون مقتول اند در نظر گرفته شده است .این کار داغ آن ها را فرو می نشاند اما
نباید فراموش کرد که خشونت را رواج می دهد چرا که شاید به واسطه داغی که خانواده مقتول وارد شده است آن ها از عدالت
فاصله بگیرند و قصاص را به بدترین نحو ممکن انجام کنند.
 ) 2-5در انجیل مطلبی یافت نشد  .از این مطلب برداشت می شود که مسیحیان امید وارند در قبال بخششی که نسبت به
قاتل دارند و تالشی که درجهت برقراری آرامش در جامعه دارند از خداوند هدیه گرفته و گناهانشان بخشیده شود  .که البته
نباید فراموش کرد که خداوند غفار است و مسلما این کار آنها بی اجر نخواهد بود.
 )3-5در اسالم بعد از قصاص که باالترین گزینه ایست که برای خانواده مقتول وجود دارد گزینه های دیگری نیز قرار داده
شده است .
دیه امکانی برای خانواده مقتول و راهی برای جلو گیری از قصاص است « :وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِالَّ خَطَأً وَ مَنْ
قَتَلَ مُؤْمِن ًا خَطَ ًأ فَتَحْریرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَ ٌة مُسَلَّمَةٌ إِلى َأهْلِهِ إِ َّال أَنْ َیصَّدَّقُوا (النساء )92/هیچ مؤمنى را نسزد که مؤمنى را بکشد،
مگر آنکه این عمل از روى خطا و اشتباه اتفاق افتد .و کسى که مؤمنى را از روى خطا و اشتباه بکشد ،باید یک برده مؤمن آزاد
کند ،و خونبهایى به وارثان مقتول پرداخت نماید؛ مگر آنکه آنان خونبها را ببخشند».
و همچنین بخشش هم وجود دارد که در بیان آن آمد که اجر آنها نزد خداوند است و قطعا خداوند از گناهان بخشنده در
می گذرد .یکی از علت های بیان این امر آن است که در آیه برای در گذشتن از دیه از واژه ی یصدقوا استفاده کرده است  .این
واژه نشان می دهد که این بخشش در حکم صدقه دادن است و نتایج صدقه دادن بر آن وارد می شود چرا که از حق خود در می
گذرند.
 )6مجازات هاي قاتل در حقوق ایران:
مبنای اصلی حقوق جزای ایران قانون مجازات است و قانونگذار سعی کرده تا حد امکان این قوانین را بر مبنای آیات قرآن
بنویسد .به همین ترتیب قصاص برای مجازات قاتل در قتل عمد وجود دارد  .البته اگر اولیای دم از قصاص نگذرند  .و قصاص در
قتل غیر عمد و شبه عمد وجود ندارد  .مسئله ای که قابل ذکر به نظر می رسد مواردی از قتل های عمد است که به حکم عقل و
با توجه به آیات قرآن در قانون مجازات اسالمی قصاص ندارند که از قرار ذیل اند:
 )1-6زمانی که مرتکب قتل پدر یا اجداد پدری مقتول باشد (ماده )301
 )2-6فرد قاتل عاقل نباشد در نتیجه ارت کاب قتل در حالی که فرد مست بوده و یا زوال عقل داشته به شرط اثبات زوال
عقل محکوم به قصاص نمی شود لکن پرداخت دیه و کفاره بر ذمه او هم چنان خواهد بود(301و)307
 )3-6کشتن متجاوز و دفاع مشروع علیه حمله نفس ،عرض ،ناموس ،مال و یا آزادی تن (ماده)302
 )4-6جنایت علیه جنین قبل از تولد حتی اگر روح در آن دمیده باشد موجب قصاص نیست اما دیه و مجازات تعزیری
دارد()306
 )5-6هنگامی که قاتل مسلمان باشد و مقتول غیر مسلمان باشد( )310در این مورد هم قصاص نیست.
 )6-6اگر قاتل غیر مسلمان و مقتول مسلمان باشد ان گاه قبل از این که قاتل قصاص شود مسلمان شود که در نتیجه
اسالم آوردن او ،دیگر قصاص نمیشود(.ماده 310تبصره )2توجه در این دو مطلب اخیر (که طبق آیه  92سوره نساء می
باشد)نشان میدهد یکی از راه هایی که افراد را به دین اسالم دعوت می کند این است که در اسالم برای مسلمانان تخفیفاتی
وجود دارد و موکدا در زمانی که دعوا بین یک مسلمان و یک غیر مسلمان باشد .و نیز اشاره دارد به این که دین داری و اسالم
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چنان درجه ای به انسان می دهد که خون او را در برابر غیر او حرام می کند و حتی پس از آنکه حکم صادر شد قصاص را از او
بر می دارد.
در حقوق ایران اصطالحی تحت عنوان موراد سالب مسؤلیت کیفری دارند که عالوه بر موارد فوق موارد دیگری را هم شامل
می شوند و ما به اختصار آن ها را ذکر می کنیم .
)1صغر سن  )2اشتباه  )3رضایت مجنی علیه  )4اکراه  )5اجبار )6اضطرار  )7امر آمر قانونی  )8تأدیب و حفاظت
 )7فواید و مضرات هر کدام از مجازات هاي اجتماعی قتل از دیدگاه عقل و دین
«قصاص و عفو یک مجموعه عادالنه است لذا قرآن حکم اصلى را قصاص قرار داده ،و براى تعدیل آن حکم عفو را در کنار
این حکم ذکر کرده است.به عبارت روشن تر اولیاء مقتول حق دارند در برابر قاتل یکى از سه حکم را اجراء کنند :قصاص یا عفو
تمام و یا عفو در ازای پرداخت دیه (تفسیر نمونه جلد  ،1صفحه »)607
«احکام اسالم مطابق با احساسات انسانی است " حس انتقام و حس عاطفه را مالك قرار داده است یعنى حکم اولى قتل،
قصاص است ولى اگر کسى از عواطف انسانى استفاده کرده و قاتل را عفو کند ،مجاز است.این حکم مطابق فطرت انسان است زیرا
اگر تنها قصاص بود یک حکم خشن و غیر قابل انعطاف مى شد و اگر فقط خونبها و عفو بود مورد سوء استفاده واقع مىگردید"(
تفسیر احسن الحدیث ،ج ،1ص»)327
 )1-7قصاص:
« قصاص از یک سو ضامن حیات جامعه است ،زیرا اگر حکم قصاص به هیچوجه وجود نداشت و افراد سنگدل احساس
امنیت مىکردند جان مردم بىگناه به خطر مى افتاد همانگونه که در کشورهایى که حکم قصاص به کلى لغو شده آمار قتل و
جنایت به سرعت باال رفته است.
و از سوى دیگر مایه حیات قاتل است چرا که او را از فکر آدمکشى تا حد زیادى باز مىدارد و کنترل مىکند.
و از سوى سوم به خاطر لزوم تساوى و برابرى جلو قتل هاى پى در پى را مىگیرد و به سنتهاى جاهلى که گاه یک قتل
مایه چند قتل و آن نیز به نوبه خود مایه قتلهاى بیشترى مىشد پایان مىدهد ،و از این راه نیز مایه حیات جامعه است.
و با توجه به اینکه حکم قصاص مشروط به عدم عفو است نیز دریچه دیگرى به حیات و زندگى گشوده مىشود.
جمله لعلکم تتقون که هشدارى است براى پرهیز از هر گونه تعدى و تجاوز ،این حکم حکیمانه اسالمى را تکمیل مىکند.
در مورد مسئله قصاص انتقاداتی وارد است مانند آنکه قاتل جنایتی مرتکب شده و قصاص تنها تکرار آن جنایت است یا
اینکه قساوت قلب می آورد و تاکید بر انتقام جویی دارد و  ...اما دقت در آیات قصاص در قرآن مجید جواب این اشکاالت را
روشن مىسازد ( َو لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ).
زیرا از بین بردن افراد مزاحم و خطرنا ك گاه بهترین وسیله براى رشد و تکامل اجتماع است ،و چون در اینگونه موارد مساله
قصاص ضامن حیات و ادامه بقا مىباشد شاید از این رو قصاص به عنوان غریزه در نهاد انسان گذارده شده است.
نظام طب ،کشاورزى ،دامدارى همه و همه روى این اصل عقلى (حذف موجود خطرناك و مزاحم) بنا شده زیرا مىبینیم به
خاطر حفظ بدن ،عضو فاسد را قطع مىکنند ،و یا به خاطر نمو گیاه شاخههاى مضر و مزاحم را مىبرند ،کسانى که کشتن قاتل
را فقدان فرد دیگرى مى دانند تنها دید انفرادى دارند ،اگر صالح اجتماع را در نظر بگیرند و بدانند اجراى قصاص چه نقشى در
حفاظت و تربیت سایر افراد دارد در گفتار خود تجدید نظر مىکنند ،از بین بردن این افراد خونریز در اجتماع همانند قطع کردن
و از بین بردن عضو و شاخه مزاحم و مضر است که به حکم عقل باید آن را قطع کرد ،و ناگفته پیدا است که تا کنون هیچکس به
قطع شاخهها و عضوهاى فاسد و مضر اعتراض نکرده است در ضمن باید گفت که قصاص انتقام جویی نیست بلکه قصاص به
منظور پیشگیرى از تکرار ظلم و ستم بر اجتماع است و هدف آن عدالتخواهى و حمایت از سایر افراد بىگناه مىباشد (تفسیر
نمونه جلد  ،1صفحه »)612-606
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 )2-7عفو و بخشش:
«فرض کنید قاتل و مقتو ل با هم برادر و یا سابقه دوستى و پیوند اجتماعى داشته باشند ،در اینصورت اجبار کردن به
قصاص داغ تازهاى بر اولیاى مقتول مى گذارد ،و مخصوصا در مورد افرادى که سرشار از عواطف انسانى باشند اجبار کردن بر
قصاص خود زجر و شکنجه دیگرى براى آنها محسوب مىشود( .تفسیر نمونه جلد  ،1صفحه  »)612-606این از یک سو و از
طرفی هر چند قتل عمدی باشد چه بسا فرد توبه کند و از کاری که کرده پشیمان شود  .آیا باید نا امید شود از انکه بخشیده
شود و فرصتی دوباره برای زندگی بیابد؟ و یا اینکه نا امیدی گناهی دیگر است و از رحمت حق هیچ گاه نباید نا امید شد؟
 )3-7دیه و خون بها:
گاهی با پرداخت وجهی در قبال خون مقتول می توان نظر خانواده اش را از قصاص برگرداند و فرصتی دوباره برای زندگی
به قاتل داد  .در ثانی گاهی فرد خودش قصد قصاص ندارد و می خواهد از خون قاتل در گذرد در این صورت دیه می تواند
کمکی به خانواده مقتول برای باز سازی وضعیت شان باشد علی الخصوص هنگامیکه مقتول مرد و یا نان آور خانواده باشد و
انسانیت بر قاتل الزم می کند که اگر آن ها از تو گذشتند و فرصت ادامه زندگی به تو دادند تو هم از آن ها دلجویی و در صدد
رفع نیازهای مادی آن ها به آنها دیه را پرداخت کن.
 )8دیه زن نصف مرد:
«ممکن است بعضى ایراد کنند که در آیات قصاص دستور داده شده که نباید" مرد" بخاطر قتل" زن" مورد قصاص قرار
گیرد ،مگر خون مرد از خون زن رنگین تر است؟ چرا مرد جنایتکار بخاطر کشتن زن و ریختن خون ناحق از انسانهایى که بیش از
نصف جمعیت روى زمین را تشکیل مىدهند قصاص ن شود؟! در پاسخ باید گفت :مفهوم آیه این نیست که مرد نباید در برابر زن
قصاص شود بلکه همانطور که در فقه اسالم مشروحا بیان شده اولیاى زن مقتول مىتوانند مرد جنایتکار را به قصاص برسانند به
شرط آنکه نصف مبلغ دیه را بپردازند.
به عبارت دیگر :منظور از عدم قصاص مرد د ر برابر قتل زن ،قصاص بدون قید و شرط است ولى با پرداخت نصف دیه،
کشتن او جایز است.
و الزم به توضیح نیست که پرداخت مبلغ مزبور براى اجراى قصاص نه بخاطر این است که زن از مرتبه انسانیت دورتر است
و یا خون او کمرنگ تر از خون مرد است ،این توهمى است کامال بیجا و غیر منطقى که شاید لفظ و تعبیر" خونبها" ریشه این
توهم شده است ،پرداخت نصف دیه تنها بخاطر جبران خسارتى است که از قصاص گرفتن از مرد متوجه خانواده او مىشود.
توضیح اینکه :مردان غالبا در خانواده عضو مؤثر اقتصادى هستند و مخارج خانواده را متحمل مىشوند و با فعالیتهاى
اقتصادى خود چرخ زندگى خانواده را به گردش در مىآورند ،بنا بر این تفاوت میان از بین رفتن" مرد" و" زن" از نظر اقتصادى
و جنبه هاى مالى بر کسى پوشیده نیست که اگر این تفاوت مراعات نشود خسارت بىدلیلى به بازماندگان مرد مقتول و فرزندان
بىگناه او وارد مىشود ،ل ذا اسالم با قانون پرداخت نصف مبلغ در مورد قصاص مرد رعایت حقوق همه افراد را کرده و از این خالء
اقتصادى و ضربه نابخشودنى ،که به یک خانواده مىخورد جلوگیرى نموده است اسالم هرگز اجازه نمىدهد که به بهانه لفظ"
تساوى" حقوق افراد دیگرى مانند فرزندان شخصى که مورد قصاص قرار گرفته پایمال گردد.
البته ممکن است زنانى براى خانواده خود ،نانآورتر از مردان باشند ،ولى مى دانیم احکام و قوانین بر محور افراد دور نمىزند
بلکه کل مردان را با کل زنان باید سنجید( .تفسیر نمونه جلد  ،1صفحه »)612-606
 )9چند نکته تطبيقی:
در این سه دین الهی مطالب زیادی در زمینه قتل پیدا می شود که بسیار شبیه هم اند و تأکید میکنند که هر سه دین
مبنای واحد دارند که به عنوان نمونه چند مورد را می آوریم.
رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:

فقه ،حقوق و علوم جزا ،شماره  ،16تابستان  ،1399ص 1 -13
ISSN: 2538-3787

http://www.Joce.ir

و کسى که شب را به صبح برساند در حالى که در دل نسبت به برادر دینى خود ،کینه و احساس دشمنى داشته باشد شب
را با خشم خداوند بسر برده ،و در طول روز نیز مورد خشم پروردگار است تا آنکه (از این کار زشت) توبه کند و از اندیشه اهرمنى
خود بازگردد؛ و اگر بر همین حال بمیرد ،به دینى غیر از دین اسالم از دنیا رفته است(.پاداش نیکیها و کیفر گناهان ،صفحه)721
این مطلب به قسمتی از انجیل که در این باب مطرح شد شباهت زیادی دارد « .من می گویم که حتی اگر نسیت به برادر
خود خشمگین شود و بر او فریاد بزنی باید تو را محاکمه کرد(انجیل متی ،باب ،5قسمت احکام تورات 21/و »)22هر دو انسان را
به این دعوت می کنند که نسبت به دیگری خشم نگیرد ،کینه به دل نداشته باشد  .این خود راهی است برای پیشگیری از قتل
و یا هر نوع ظلمی که ممکن است علیه دیگری روا داریم.
ف وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ َو السِّنَّ
هم چنین در آیه ای می خوانیم«:وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّ ْفسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ ا ْلأَنْفَ بِالْأَنْ ِ
ل اللَّهُ َفأُولئِکَ هُ ُم الظَّالِمُونَ(مائده)45/و ما در تورات بر
ن لَ ْم یَحْکُ ْم بِما أَنْزَ َ
بِالسِّنِّ َو الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَ َّدقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَ ٌة لَ ُه َو مَ ْ
بنىاسرائیل الزم و مقرّر داشتیم که[ :در قانون قصاص] جان در برابر جان ،و چشم در مقابل چشم ،و بینى به عوض بینى ،و
گوش به جاى گوش ،و دندان در برابر دندان ،و زخم ها را قصاصى است .و هر که از آن قصاص گذشت کند ،پس آن گذشت
کفّارهاى براى [خطاها و معاصىِ] اوست .و آنان که بر طبق آنچه خدا نازل کرده داورى نکنند ،هم اینانند که ستمکارند».
که این آیه شبیه موردی است که در تورات می خوانیم «:اگر به کسی صدمه ای وارد شود باید همان صدمه به ضارب نیز
وارد گردد .جان به عوض جان ،چشم به عوض چشم ،دندان به عوض دندان،دست به عوض دست ،پا به عوض پا ،داغ به عوض
داغ ،زخم به عوض زخم ،و ضرب به عوض ضرب(خروج24 :21،و»)25
در این جا الفاظ و ترتیب هم عوض نشده و چه زیبا مصداق آیه ی« وَ هذا کِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ مُصَ ِّدقُ الَّذی بَیْنَ یَ َدیْهِ(انعام/
 )92و این [قرآن] کتابى است پرفایده ،که ما آن را نازل کردیم ،تصدیق کننده کتابهاى آسمانى پیش از خود است" گشته
است»
در احادیث اسالمی می خوانیم «:فضل بن عبد الملک گوید :امام صادق علیه السّالم فرمود :هر گاه ضارب با حربه آهنین بر
مضروب زند چنانچه بمیرد قتل ،قتل عمد است ،گوید:پرسیدم از امام :قتل خطائى که در آن دیه و کفّاره است ،آیا اینست که
کس دیگرى را بزند ولى قصد کشتن او را نداشته باشد؟ فرمود :آرى ،عرض کردم :اگر بسوى چیزى تیر اندازد و آن تیر بشخصى
برخورد کند و او را بکشد چه؟ فرمود :این خطائى است که در آن تردیدى وجود ندارد و بر تیرانداز هم کفّاره است و هم دیه.
(ترجمه من ال یحضره الفقیه ،ج ،5ص473 :و  ،473ح »)5195
و در تورات گفته شده« :ولی اگر قتل تصادفی باشد ،مثال شخصی چیزی را به طور غیر عمد پرتاب کند یا کسی را هل
دهد و باعث مرگ او شود و یا قطعه سنگی را بدون قصد پرتاب کند و آن سنگ به کسی اصابت کند و او را بکشد در حالی که
پرتاب کننده ،دشمنی با وی نداشته باشد ،در این جا قوم باید در مورد این که آیا قتل تصادفی بوده یا نه و این که آیا قاتل را به
دست مدعی خون مقتول بسپارند یا نه ،قضاوت کنند(.اعداد»)24-22 :38 ،
چه جالب که مطالبی در این باب که در اسالم آمده با این همه شباهت نسبت به ادیان مسیحیت و یهود آمده است.

نتيجه
بررسی هایی که صورت گرفت به وضوح بیانگر این حقیقت است که این سه دین الهی از جانب خدای واحد آمدند .به مرور
زمان با پیشرفت بشریت و مشکالت به وجود آمده کامل شدند  .به این نحو که احکام قبلی را نه تنها رد نمی کردند بلکه تایید
هم می کردند اما با در نظر گرفتن جوانب دیگر کامل تر شدند .در موضوع مورد بحث ما این تکمیل به این نحو بود که بیش از
قبل مراعات قاتل را می نماید و نیز برای خانواده مقتول هم گزینه های بیشتری را قرار می دهد تا هر کس به مقتضای وضع
شخصی خودش از احکام کلی یکی را انتخاب کند و این هم لطف دیگری برای وارثان مقتول می باشد .این نیز به نوبه خود نشان
می دهد این اکمال دین در راستای راحتی بشر بوده است  .تخفیفی در احکام قبلی بوده و ابعاد کامل تری را در نظر می گیرد .
در یافتن این ار تباط میان ادیان می تواند آن ها را به هم نزدیک تر کند و کمکی باشد در راستای اتحاد قوای الهی در برابر
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جنود شیطان و ان شاء اهلل منجر شود به ظهور موعود و منجی بشریت و تجلی مدینه فاضله ای که هر دین برای برقراری آن
آمده بوده است.
یاد آوری می کنم در باب قتل نفس مطالب زیادی در دین مسیح نیافتیم و بیشتر از تفسیر دو مطلب یافت شده استفاده
نمودیم .شایان ذکر بود که علت آن را بیان کنیم .دین مسیح طریقتی بود از شریعت حضرت موسی و آن ها در بسیاری از امور از
کتاب یهودیان ،تورات ،استفاده می کنند.در نتیجه احتمال آن نیز می رود مطالبی که در تحلیل جمالت تورات گفتیم را به
مسیحیان نیز تعمیم دهیم که به نظر دور از صواب نیست.
د ر پایان الزم دانستم بیان کنم منابعی که این جانب از آن ها برای تحقیق استفاده کردم مسلما بسیار اندك بوده و قطعا
مطالب در این زمینه فراتر از آن است که در چند صفحه ک وتاه خالصه شود .با این حال تالش کردم تا با نگاهی عادالنه و به دور
از هرنوع تعصب دینی و غرض ورزی موضوع قتل را بررسی کنم.احکام در ادیان الهی به صورت یک چهارچوب می آیند و افراد
متخصص هر دین با تفسیر و توضیح این چهاچوب ها قوانین را بیان می کنند به همین علت برای ما راحت تر و در کل متقن تر
همان بود که اصل مطلبی را که در کتب مقدس آمده بیان کنیم و از حاشیه هایی که در منابع دیگر وجود دارد دوری کنیم.
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