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Abstract
In the quality of retribution for a group participating in the murder of one person,
there are two bases among the Imamiyyah jurists. Most jurists believe that the
guardian of the tail can retaliate against all partners in murder, provided that he pays
the ransom in excess of each person's crime. Some other jurists believe that the
guardian of the tail can retaliate against one of the killers, and the other partners
must pay the ransom in excess of their crime to the retaliated person. The present
study seeks to answer the question of whether it is possible to retaliate against a
group that has been involved in the murder of a person. Examining the authentic and
valid narrations which are the main and most important reason of each of the parties,
we come to this conclusion that the emergence of narrations indicating the
permission of retaliation for one of the partners in premeditated murder is bound by
the clear text of the narrations indicating retaliation of all the partners in
premeditated murder and it is supposed to be abominated. As a result, all partners in
crime can be retaliated against.
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مجید قورچی بیگی  ،مجتبی صحراگرد دهکردی

 .1استادیار ،دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری تخصصی ،دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت1398/06/25 :؛ تاریخ پذیرش)1399/05/05 :

چكیده
در کیفیت قصاص گروهی که در قتل یک نفر مشارکت میکنند ،دو مبنا در میان فقیهان امامیوه وجوود دارد .بسویاری از
فقیهان بر این باورند که ولی دم میتواند همۀ شرکای در قتل را قصاص کند؛ مشرو بر آنکه دیۀ مازاد بور جنایوت هور
شخص را بپردازد .برخی دیگر از فقها ،بر این باورند که ولیدم میتوانود یوک نفور از قواتالن را قصواص کنود و سوایر
شریکان ،باید دیۀ مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاصشونده بپردازند .پژوهش حاضر درصدد است تا به این پرسش
پاسخ دهد که آیا میتوان جماعتی را که در قتل یک نفر مشارکت داشتهاند ،قصاص کرد؟ با بررسی روایات صوحیحه و
معتبر که عمدهترین دلیل استنادی هریک از طرفین محسوب میشود ،به این نتیجه میرسیم کوه ظهوور روایوات دال بور
جواز قصاص یک نفر از شرکای قتل عمدی ،با نص روایات دال بر قصاص جمیع شرکای قتول عمودی ،مقیود شوده و
حمل بر کراهت میشود و در نتیجه ،میتوان همۀ شرکای در جنایت را قصاص کرد.

واژگان کلیدی
جنایت ،قتل ،قصاص ،مجنیعلیه ،ولی دم.
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 .1مقدمه
از منظر حقوق کیفری ،مسلولیت جزایی هر کس زمانی مطرح میشود کوه مرتکوب جرموی
شده باشد و در مورد قتل نیز شخص باید با انجام کاری به قصد کشوتن دیگوری ،عملیوات
مادی قتل را به انجام برساند و در عمل سبب قتل شود .گاه مرتکب قتول یوک نفور اسوت؛
یعنی یک قاتل و یک مقتول وجود دارد که پس از اثبات عمودی بوودن قتول و درخواسوت
ولی دم ،قاتل قصاص مویشوود .در برخوی حواالت نیوز ،عودهای در عملیوات موادی قتول
بهصورت مستقیم شرکت کرده و قتل مستند به عمل همۀ آنهاسوت؛ اعوم از اینکوه توأثیر و
مداخلۀ آنها در وقوع قتل کم باشد یا زیاد و چه عمدی باشد یا غیرعمدی .در ایون حالوت،
بحث شرکت در قتل مطرح میشود.
دربارۀ نحوۀ قصاص شریکان در قتل عمدی ،دو دیدگاه در میوان فقیهوان امامیوه وجوود
دارد:
 . 1براساس دیدگاه بسیاری از فقیهان ،در مواردی که دو یا چند نفور فوردی را بوه قتول
برسانند ،اولیای دم میتوانند بیش از یک نفر یا همۀ قاتالن را قصاص کنند و موازاد دیوه را
به آنها بپردازند؛
 .2در مقابل نظر اکثریت فقیهان ،برخی فقها معتقدند که ولی دم تنها مویتوانود یکوی از
شرکا را قصاص کند.
با این حال ،کیفیت و چگونگی مجازات شرکای قتل عمدی ،موضووعی چوالشبرانگیوز
در نظام حقوقی ما محسوب میشود .در این زمینه ،پرداختن به برخی مسوائل در خصووص
این موضوع ،از اهمیت بیشتری برخوردار است .در پژوهش حاضر ،پرسش اصلی آن است
که شرکای قتل عمدی چگونه مجازات میشوند؟
در این پژوهش ،به بررسی این موضوع میپردازیم.
 .2بررسی آرای فقیهان امامیه در خصوص شرکت در قتل
فتوای عدۀ کثیری از فقیهان امامیه آن است که ولی دم مویتوانود هموۀ شورکای در قتول را
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قصاص کند؛ مشرو بر اینکه دیۀ مازاد بر سوهم هور کودام را بوه آنهوا بپوردازد .همچنوین
میتواند یک نفر یا بیشتر از شرکای قتل عمدی را به انتخاب خود قصاص کنود و دیگوران
باید سهم خود از دیه را به قصاصشوندگان بپردازند (مفیود1417 ،ق745 :؛ نجفوی،1367 ،
ج67 :42؛ ابنادریس1410 ،ق ،ج.)85 :3
در مقابل دیدگاه اکثریت فقیهان ،برخی دیگر از فقها بر این عقیدهاند که هموۀ شوریکان
در جنایت را نمیتوان قصاص کرد و ولی دم تنها میتواند یک نفر از شرکا را قصاص کنود
(خوانساری1405 ،ق ،ج192 :7؛ علمالهدی1415 ،ق.)535 :
 .2 .1مبانی فقهی قول موافقان جواز قصاص بیش از یک نفر از شرکای قتل عمدی

موافقان ،بر عقیدۀ خود به دالیلی استناد کردهاند که به بررسی و تحلیل آنها میپردازیم.
الف) کتاب
فقیهان ،آیات مرتبط با بحث قصاص را یکی از منابع استنبا این حکوم مویداننود .در ایون
قسمت به وجه استدالل آنها میپردازیم و سپس آنها را نقد و بررسی خواهیم کرد.
 .1آیۀ شریفه میفرماید« :وَ لَاتَقْتُلُوا النَِّفْسَ الَِّتلی حَرَِّمَ اللَِّهُ إِلَِّا بِالْحَقِِّ وَ مَنْ قُتللَ مَظْلُومًا فَقَدْ
جَعَلْنَا للوَللیهل سُلْطَانتا فَلَا یسْرِخْ فلی الْقَتْلِ إِنَِّهُ کانَ مَنْصُورًا» (اسراء.)33 :
با توجه به آیۀ شریفه ،ولی دم در مورد خون قاتل ،سلطنت دارد و تصمیم میگیورد کوه
قاتل قصاص شود یا خیر! و این امر ،در مورد هریک از شرکای در قتل نیوز صوادق اسوت،
چراکه آنها نیز قاتل محسوب میشوند (نجفی ،1367 ،ج66 :42؛ ابنادریوس1410 ،ق ،ج:3
 .) 344در نتیجه ،ولی دم در مورد عفو یا قصاص کردن هریک از آنها ،اختیوار عمول دارد و
اینکه بگوییم ولی دم مجبور است که تنها یکی از شرکای قتول عمودی را قصواص کنود و
برخالخ میل باطنی ،آزاد شدن بقیه را ببیند ،با سلطنت ولی دم سازگار نیست.
 .2آیۀ شریفه میفرماید...« :و کتَبْنَا عَلَیهِمْ فلیهَا أَنَِّ النَِّفْسَ بِالنَِّفْسِ وَالْعَینَ بِالْعَینِ( »...مائوده:
.)45
براساس آیۀ شریفه ،اگر کسی جان دیگری را بگیرد ،در مقابل ،جانش گرفته مویشوود.
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این آیه در مورد شرکای قتل عمدی نیز صادق است .پس جان هریوک از آنهوا را مویتووان
بهخاط ر گرفتن جان مقتول گرفت و قصاص یکی از شرکا ،مانع اجرای حکوم ایون آیوه در
مورد بقیۀ شرکا نمیشود؛ چراکه کلمۀ «النفس» در این آیه ،ناظر بر مفهووم و ماهیوت افوراد
است و نه عدد و کمیت افراد؛ یعنی جنس نفس بهخاطر جنس نفس گرفته مویشوود و نوه
اینکه یک نفر در مقابل یک نفر قصاص شود و این مسلله ،ناظر بر مماثلت در تعداد نیست
(ابنادریس1410 ،ق ،ج344 :3؛ مرعشی1415 ،ق ،ج.)178 :1
 .3آیۀ شریفه میفرماید« :و لَکمْ فلی الْقلصَاصِ حَیاۀٌ یا أُوللیالْأَلْبَابِ لَعَلَِّکمْ تَتَِّقُوونَ» (بقوره:
.)179
برخی فقها برای جواز قصاص جماعت در مقابل واحود بوه ایون آیوه اسوتناد کوردهانود
(طوسی1407 ،ق150 :؛ ابنزهره1417 ،ق404 :؛ علمالهدی1415 ،ق .)534 :استدالل آنها بر
این مبنا استوار است که مفهوم آیۀ شریفه ،از وجود حیات در قصاص ایون اسوت کوه اگور
جانی بداند در صورت ارتکاب قتل کشته میشود ،دیگر جنایوت نمویکنود .پوس قصواص
موجب بقای حیات در جامعه است و اگر شرکت در قتول موجوب سوقو قصواص شوود،
دیگر حفظ دما و حیات در جامعه از بین مویرود؛ چراکوه هور کوس بخواهود شخصوی را
بکشد ،شریکی پیدا میکند و با کمک او قتل را انجام میدهد تا قصاص نشود.
نقد و بررسی :میتوان گفت که این آیات ،تنها ناظر بر اصل مشروعیت قصواص بووده و در
مقام کیفیت قصاص و تعدد یا عدم تعدد قاتل و مقتول نیست تا بتوان عدم بیان را نشوانۀ اطوالق
آن دانست 1.همچنانکه موضوع آیۀ  33سورۀ اسرا نیز سولطنت و حوق تصومیمگیوری خوانوادۀ
مقتول نسبت به قاتل اسوت و ظهووری در قصواص چنود قاتول در برابور یوک مقتوول نودارد و
نمیتوان اطالقی برای آن در نظر گرفت تا بتوان به استناد اطالق آیه ،جواز قصاص چند نفور در
برابر یک نفر را استنبا کرد (فاضل لنکرانی1421 ،ق .)101 :همچنین از اطالق آیات موذکور –
درصورتیکه بپذیریم که این آیات ،مطلقاند -نیز نمیتوان ثبوت قصاص بر بیش از یوک نفور از
 .1آیتاهلل طاهری ،درس خارج فقه (قصاص)،1397/11/7 ،سایتwww.shamimevelayat.com:
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شرکای در قتل را اثبات کرد ،چراکه مقتضای آن اطالقات این است که قاتل بایود کشوته شوود و
در موارد تعدد قاتل ،هیچکدام آنها تمام قاتل نیستند و بلکوه جوزء قاتولانود و علوت تاموۀ قتول
محسوب نمیشوند تا بتوان قائل قصاص تمامی شرکای قتل عمودی شود 1.نتیجوه آنکوه آیوات
شریفه ،داللتی بر جواز قصاص بیش از یک نفر از شرکای قتل عمدی ندارد.
ب) سنت
 .1روایت صحیحه و مسند فضیلبنیسار
عن اَلْفُضَیلِبْنِیسَارٍ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِیجَعْفَرٍ(ع) عَشَرَةٌقَتَلُوارَجُالًفَقَالَإِنْرَاءَأَوْلِیاؤُهُقَتَلُوهُمْ
جَمِیعاً وَغَرِمُواتِسْعَدِیاتٍوَإِنْرَاءُواتَخَیرُوارَجُالًفَقَتَلُيوهُوَأَدَّیاَلتِّسْيعَۀُاَلْبَياقُونَإِلَيیأَهْيلِ
اَلْمَقْتُولِاَلْأَخِیرِعُشْرَاَلدِّیۀِكلُّرَجُلٍمِنْهُمْقَالََُمَّإِنَّاَلْوَالِیبَعْدُیلِیأَدَبَهُمْوَحَبْسَهُم (ابنبابویوه،
1413ق ،ج.)115 :4
روایت مزبور بهصراحت داللت دارد که اگر اولیای دم بخواهند ،میتوانند هر ده نفور را
بکشند 2و معادل خونبهای نه نفر را به وارثان آن ده نفر بپردازند تا میان خود تقسیم کننود و
اگر بخواهند ،حق دارند که یک نفر را انتخاب و قصاص کنند و آن نه نفر دیگر ،هر کودام،
یک دهم خونبها را به خانوادۀ فرد قصاص شده بپردازند .همچنین حواکم مویتوانود آنوان را
تأدیب کند و به زندان افکند.
 .2روایت صحیحه و مسند عبداهللبنمسکان
یعَبْدِاللَّهِ(ع) فِیرَجُلَیْنِقَتَلَارَجُلًاقَيالَإِنْأَرَادَأَوْلِیَياءُالْمَقْتُيولِ
عَنْعَبْدِاللَّهِبْنِمُسْکَانَعَنْأَبِ 
قَتْلَهُمَاأَدَّوْادِیَهًكَامِلَهًوَقَتَلُوهُمَاوَتَکُونُالدِّیَهُبَیْنَأَوْلِیَياءِالْمَقْتُيولَیْنِفَيإِنْأَرَادُواقَتْيلَأَحَيدِهِمَا
فَقَتَلُوهُأَدَّیالْمَتْرُوکُنِصْفَالدِّیَهِإِلَیأَهْلِالْمَقْتُولِوَإِنْلَمْیُؤَدِّدِیَهَأَحَدِهِمَاوَلَمْیَقْتُيلْأَحَيدَهُمَا
قَبِلَالدِّیَهَصَاحِبُهُمِنْكِلَیْهِمَا وَإِنْقَبِلَأَوْلِیَاؤُهُالدِّیَهَكَانَتْعَلَیْهِمَا (کلینی1407 ،ق ،ج.)308 :14
 .1آیتاهلل قاینی نجفی ،درس خارج فقه (قصاص)،1396/12/23 ،سایتwww.qaeninajafi.ir :

...( .2إِنْ شَاءَ أَوْللیاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَملیعات)...
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در استدالل به روایت مزبور میتوان گفت کوه ولوی مقتوول مویتوانود هور دو قاتول را
قصاص کند ،1با این شر که به آن دو قاتل ،یک دیۀ کامل بپردازد .انتخواب آن قواتلی کوه
باید قصاص شود ،بر عهدۀ ولی دم است .او هر کدام از قواتالن را کوه بخواهود ،مویتوانود
قصاص کند .از عبارت آخر این روایت ،این امر استنبا مویشوود کوه پرداخوت موازاد بور
جنایت توسط ولی دم به قاتلی که میخواهد قصاص کند ،مقدم است و تا به او نصف دیوه
را نداده باشد ،نمیتواند او را قصاص کند .پس اگر ولی مقتوول بخواهود یکوی از شورکا را
قصاص کند و قاتل دیگر هنوز سهم خود را از جنایت که نصوف دیوه اسوت ،بوه او نوداده
باشد ،نمیتواند او را قصاص کند ،مگر اینکه خود ولی مقتول ،نصف دیه را به اولیای قاتول
بپردازد و سپس او را قصاص کند.
 .3روایت صحیحه و مسند داودبنسرحان
دَاوُدُبْنُسلرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدل اَللَّهل(ع) :فلی رَجُلَینِ قَتَالَ رَجُالت قَالَ« :إِنْ شَواءَ أَوْللیواءُ اَلْمَقْتُوولِ
أَنْ یؤَدُّوا دلیۀت وَ یقْتُلُوهُمَا جَملیعات قَتَلُوهُمَا» (حر عاملی1409 ،ق ،ج.)41 :29
این روایت بهصراحت بر جواز قصاص تمامی شرکای قتل عمدی پس از رد مازاد دیوه،
داللت دارد 2.اگر دو مرد ،یک نفر را بکشند ،اولیای مقتول ،مویتواننود در صوورت تمایول،
دیه بپردازند و هر دو را قصاص میکنند.
نقد و بررسی :میتوان گفت با توجه به اینکه این روایات ،صحیحه و مسوند محسووب
میشوند ،بهصراحت به جواز قصاص بیش از یک نفر از شرکای قتل عمدی داللت دارند و
میتوان گفت نص در جواز قصاص بیش از یک نفر ،تلقی میشوند.
ج) اجماع
اجماع ،از دالیلی است که بر جواز قصاص جماعت به واحد داللت میکند .از فقیهان شیعه
که بر جواز قصاص بیش از یک نفر از شرکای قتل عمودی ،بعود از رد موازاد دیوه ،ادعوای
...« .1إِنْأَرَادَأَوْلِیَاءُالْمَقْتُولِقَتْلَهُمَاأَدَّوْادِیَهًكَامِلَهًوَقَتَلُوهُمَا.»...
...« .2یقْتُلُوهُمَاجَمِیعاًقَتَلُوهُمَا.»...
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اجماع کرده اند ،میتوان به شریف مرتضی (علومالهودی1415 ،ق ،)534 :مرحووم راونودی
(راوندی1405 ،ق ،ج )397 :2و ابنزهره (ابونزهوره1415 ،ق )404 :اشواره کورد .مرحووم
ابنادریس بیان میدارد که در این مسولله ،اجمواع اهولبیوت(ع) وجوود دارد (ابونادریوس،
1410ق ،ج :3ص )344و این امر بیانگر آن است که این مسلله از نظر اهل بیوت(ع) و فقوه
امامیه جزء واضحات است .شیخ صدوق و شیخ کلینی معتقدند که در جواز قصواص بویش
از یک نفر از شرکای قتل عمدی ،اختالفوی وجوود نودارد (ابونبابویوه1413 ،ق ،ج116 :4؛
کلینی1407 ،ق ،ج .)283 :7شیخ طوسی در این مسلله ،ادعای اجماع کورده و ایون قوول را
به حضرت علی(ع) نسبت داده است (طوسی1407 ،ق ،ج .)283 :5در میان فقیهان متوأخر،
شهید ثانی ،این مسلل ۀ جواز بیش از یک نفر از شرکای قتل عمودی را از موذهب اصوحاب
میداند (شهید ثانی ،1316 ،ج )100 :15و صاحب جواهر در این مسلله ،هم اجماع منقوول
و هم اجماع محصل را ثابت میداند (نجفوی ،1367 ،ج .)66 :42مرحووم سوید خوانسواری
میفرمایند که در جواز قصاص جماعت در برابر یک نفور ،اختالفوی بوین اصوحاب نیسوت
(خوانساری1405 ،ق ،ج .)191 :7عده ای از فقیهان ،اگرچه در ایون مسولله ادعوای اجمواع
نکردهاند ،به جواز قصاص بیش از یک نفر از شرکای قتل عمدی فتوا دادهاند که شیخ مفیود
(مفید1417 ،ق ،)745 :ابوصالح حلبی (حلبوی1403 ،ق )383 :و ابون بوراج (1416ق ،ج:2
 )467از جملۀ آنها محسوب میشوند .از طرفی ،در مورد قول به عدم جواز بویش از یوک
نفر از شرکای قتل عمدی ،نهتنها کسی قائل به اجماع نشده است ،بلکه بسیاری آن قوول را،
ضعیف و سند آن را ناقص میدانند (خویی1413 ،ق ،ج )26 :2و سند آن را به اهول سونت
نسبت میدهند (نجفی ،1367 ،ج.)67 :24
نقد و بررسی :در اعتبار دلیل اجماع میتوان این خدشوه را وارد کورد کوه از آنجوا کوه
متمسکین به اجماع ،برای اثبات ادعای خود مبنی بور جوواز قصواص بویش از یوک نفور از
شرکای قتل عمدی ،به آیات قورآن و روایوات نیوز اسوتناد کوردهانود ،ایون اجمواع مودرکی
محسوب میشود و اجماع مدرکی ،فاقد حجیوت محسووب مویشوود (مظفور ،1387 ،ج:2
 .)125از طرفی ،اینکه نسبت به عدم جواز بیش از یک نفر از شرکای قتول عمودی ،کسوی
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قائل به اجماع نشده است ،میتوان گفت که به نظور نگارنوده ،نبوود اجمواع در عوداد ادلوه
استنادی مخالفان جواز بیش از یک نفر از شرکای قتل عمودی ،نقیصوهای در رأی و مبنوای
فقهی آنها محسوب نمیشود.
جمعبندی دالیل موافقان :به نظر نگارنده ،از مجموع مباحث و ادلوۀ اسوتنادی موافقوان
جواز قصاص بیش از یک نفر از شرکای قتل عمدی ،به این نتیجه میرسیم کوه تنهوا دلیول
محکم و متقن در حکم به جواز قصاص تمامی شرکای قتل عمدی ،روایوات اسوت کوه در
نقد ادلۀ مخالفان ،بیشتر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
 .2 .2مبانی فقهی قول مخالفان جواز قصاص بیش از یک نفر از شرکای قتل عمدی

در برابر دیدگاه موافقان ،برخی فقیهان شیعه بر ایون باورنود کوه در صوورت تعودد قاتول و
وحدت مقتول ،امکان اجرای حکم قصاص برای همۀ آنها وجود ندارد .ایشوان بور مودعای
خود به کتاب و سنت استدالل کردهاند .در این قسمت ،ابتدا به وجوه اسوتدالل آنهوا اشواره
میکنیم و سپس به نقد و بررسی آنها میپردازیم.
الف) کتاب
قائالن به جواز قصاص یک نفر از شرکای قتل عمدی ،آیات مورتبط بوا بحوث قصواص را
یکی از منابع استنبا این حکم میدانند.
 .1آیۀ شریفه میفرماید« :وَلَاتَقْتُلُواالنَُّفْسَالَُّتِیحَرَُّمَاللَُّهُإِلَُّابِالْحَقُِّوَمَنْقُتِلَمَظْلُومًافَقَيدْ
جَعَلْنَالِوَلِیهِسُلْطَانًافَلَایسْرِفْفِیالْقَتْلِإِنَُّهُكانَمَنْصُورًا» (اسرا.)33 :
براساس آیۀ شریفه ،در بحث قصاص ،کشتن بیش از یک نفور ،از مصوادیق اسوراخ در
قتل است که آیۀ شریفه ،بهصراحت از آن نهی کرده است و در مقابل یک انسان آزاد ،تنهوا
یک انسان آزاد را میتوان قصاص کرد (خوانساری1405 ،ق ،ج.)192 :7
نقد و بررسی :میتوان گفت که دو مبنا و مبحث در خصوص آیۀ شوریفه مزبوور قابول
طرح است.
مبنای اول که در نقد و بررسی آیات موافقان تبیین شد ،مبنی بر اینکه آیوات قصواص و
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به طور خاص آیۀ شریفه مزبور ،تنها در مقام اصل مشروعیت قصواص اسوت و داللتوی بور
قصاص یک نفر در مقابل یک نفر ندارد.
مبنای دوم ،تبیین و بررسی معنا و مفهوم اسراخ در قتل است که تعبیور مخالفوان جوواز
قصاص بیش از یک نفر از شرکای قتل عمدی ،از مفهوم اسراخ در قتل مبنی بر اینکه نتوان
بیشتر از یک نفر را قصاص کرد؛ صحیح بهنظر نمیرسد؛ چراکه
الف) تعبیر اسراخ در قتل ،به چند گونه معنا شده است:
 .1یک معنا اینکه منحصرات ،فرد جانی و مجرم ،باید قصاص شود؛ چه یک نفر و چه بیشوتر
از یک نفر.
در استناد به این معنا ،به یک روایت استناد میکنیم :عنإسحاقبنعمّارقال:قليتألبيی
عبداهلل(ع):إنَّاهللیقولفیكتابه«:وَمَنقُتِلَمَظْلُومًافَقَدْجَعَلْنَالِوَلِیهِسُيلْطَانًافَلَيایسْيرِففُِّيی
الْقَتْلِإِنَّهُكانَمَنصُورً» .ماهذااالسرافالذینهیاهللعنه؟قال:نهیأنیقتلغیيرقاتليه( حور
عاملی1409 ،ق ،ج)127 :29؛ بدینمعنا که فردی که قاتل نیست ،نباید قصاص شود.
 .2معنای دیگر ،اینکه ،جنازۀ جانی مثله نشود.
در این معنا از اسراخ در قتل به یک روایت اشاره میکنیم :عنأبیالبختری،عنجعفير،
یطالب(ع)لماقتلهابنملجيمقيال«:احبسيواهيذااألسيیروأطعميوهو
یبنأب 
عنأبیه،أنعل 
أحسنوااساره،فإنعشتفأناأولیبماصنعبی،إنريئتاسيتقدت وإنريئتعفيوت،وإن
رئتصالحت،وإنمتّفذلكإلیکم،فانبدالکمأنتقتليوهفيالتمثُّليوابيه» (حور عواملی،
1409ق ،ج.)127 :29
 . 3و آخرین معنا و مفهوم اسراخ در قتل ،کشوتن چنود نفور در برابور یوک نفور بودون
پرداخت فاضل دیه است (فاضل مقداد1419 ،ق ،ج.)364 :2
ب) باید دانست که قصاص همۀ شرکا ،اسراخ در قتل بوهشومار نمویرود توا بوا تعبیور
اسراخ در قتل ،در تنافی و تعارض باشد ،چراکه اسراخ ،مفهومی ثانوی و به معنای تجواوز
از حق است و نخست باید ،حق روشن شود تا تجاوز از آن و اسوراخ دانسوته شوود .آری!
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اگر بدون پرداخت فاضل دیه ،شرکا را قصاص کند ،اسراخ ورزیده است (حاجیدهآبوادی،
.)408 :1396
پس اسراخ نکردن در قتل ،معنای واضحی دارد و به معنای قصاص یوک نفور در برابور
یک نفر نیست؛ چراکه این تعبیر با معنای لغوی اسراخ سازگار نیسوت .همچنوین ،بوه نظور
نگارنده ،شاید بتوان گفت که قسمت دوم آیه بر این مطلب داللوت دارد کوه ولوی دم حوق
قصاص بیش از یک نفر را دارد؛ چراکه اگر این حق ،منتفی بود ،خداوند در ادامۀ آیه ،نهوی
از اسراخ در خون نمیکرد ،زیرا نهی از اسراخ در جایی که تنها یک مصداق دارد ،موجب
لغویت حکم خواهد شد.
 .2آیۀ شریفه میفرماید« :وَكتَبْنَاعَلَیهِمْفِیهَاأَنَُّالنَُّفْسَبِالنَُّفْسِوَالْعَینَبِالْعَینِوَالْأَنْفَبِالْيأَنْفِ
وَالْأُذُنَبِالْأُذُنِوَالسُِّنَُّبِالسُِّنُِّوَالْجُرُوحَقِصَا ٌفَمَنْتَصَدَُّقَبِهِفَهُوَكفَُّارَةٌلَهُوَمَنْ لَيمْیحْکيمْبِمَيا
أَنْزَلَاللَُّهُفَأُولَئِكهُمُالظَُّالِمُونَ» (مائده.)45 :
مخالفان بر این عقیدهاند که این آیه ،ناظر بر لزوم هماننودی صوفات و کیفیوات قاتول و
مقتول در قصاص است و در برابر یک نفر ،باید جان یک نفر گرفته شود و قصواص دو یوا
چند نفر در برابر یک نفر ،خالخ اصل مماثلت و تسواوی در امور قصواص اسوت و جوایز
نیست و اولیای دم تنها میتوانند یک نفر را به انتخواب خوود قصواص کننود (علومالهودی،
1415ق.)535 :
نقد و بررسی :میتوان گفت که دو مبحث در خصوص آیۀ شوریفۀ مزبوور قابول طورح
است .مبحث اول در نقد و بررسی آیات موافقان تبیین شد مبنی بر اینکه آیوات قصواص و
بهطور خاص آیۀ شریفۀ مزبور ،تنها در مقوام اصول مشوروعیت قصواص اسوت و در مقوام
کیفیت آن نیست .مبحث دوم اینکه بگوییم ،عبارات شریفه از قبیل «النفس بالنفس» (مائوده:
 )45و «الحربالحر» (بقره ،)178 :ظهوور و بلکوه صوراحت در مماثلوت و مسواوات در امور
قصاص دارند و اصوالت اساس قصاص مماثلت و تساوی است ،صحیح بوهنظور نمویرسود،
چراکه بهنظر میرسد آیات قرآنی «النفس بالنفس» و «الحر بوالحر» ،اسوم جونس محسووب
شده و با این تفسیر ،وقتی «ال» در آیات فوق از باب استغراق جنس باشد ،حمل بر ماهیوت
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میشود و نه بر مصادیق .در نتیجه بهصورت حمل اولی کاتی بوده و بهصوورت مفهووم بور
مفهوم میباشد و ناظر به مماثلت در تعداد نیست (مظفر1420،ق.)138 :
 .3آیۀ شریفه میفرماید« :یاأَیهَاالَُّذِینَآمَنُواكتِبَعَلَیکمُالْقِصَا ُفِیالْقَتْلَیالْحُرُُّبِيالْحُرُِّوَ
الْعَبْدُبِالْعَبْدِو َالْأُنْثَیبِالْأُنْثَیفَمَنْعُفِیلَهُمِنْأَخِیهِرَیءٌفَاتُِّبَياعٌبِيالْمَعْرُوفِوَأَدَاءٌإِلَیيهِبِإِحْسَيانٍ
ذَلِكتَخْفِیفٌمِنْرَبُِّکمْوَرَحْمَۀٌفَمَنِاعْتَدَیبَعْدَذَلِكفَلَهُعَذَابٌأَلِیمٌ» (بقره.)178 :
مخالفان بر این عقیدهاند که این آیه ،ناظر بر لزوم هماننودی صوفات و کیفیوات قاتول و
مقتول در قصاص است و در برابر یک نفر ،باید جان یک نفر گرفته شود و قصواص دو یوا
چند نفر در برابر یک نفر ،خالخ اصل مماثلت و تسواوی در امور قصواص اسوت و جوایز
نیست و اولیای دم تنها میتوانند یک نفر را به انتخواب خوود قصواص کننود (خوانسواری،
1405ق ،ج.)192 :7
نقد و بررسی :میتوان گفت که در بررسی آیات استنادی موافقان تبیین شد که آیه تنها
در مقام اصل مشروعیت قصاص است و در مقام کیفیت آن نیسوت .همچنوین آیوۀ شوریفۀ
مذکور ،هیچ ظهور و داللتی به تعداد قاتل و مقتول در حکم قصواص نودارد (ابونادریوس،
1410ق ،ج .) 210 :3در نتیجه ،آیات شریفه داللتی بر قصاص یک نفر در مقابول یوک نفور
ندارد.
ب) سنت
 .1روایت صحیحه و مسند حلبی
عَنِالْحَلَبِیِّعَنْأَبِیعَبْدِاللَّهِ(ع) فِیعَشَرَهٍارْتَرَكُوافِیقَتْلِرَجُلٍ-قَالَیُخَیَّرُأَهْيلُالْمَقْتُيولِ
فَأَیَّهُمْرَاءُواقَتَلُوا-وَیَرْجِعُأَوْلِیَاؤُهُعَلَیالْبَاقِینَبِتِسْيعَهِأَعْشَيارِالدِّیَيهِ( حور عواملی1409 ،ق،
ج.)42 :29
این روایت از نظر سندی صحیح است و مقتضای اطالق آن این است که ولوی دم حوق
قصاص همۀ شرکای در قتل را ندارد ،بلکه تنها میتواند یک نفور را بکشود .توضویح آنکوه
داللت روایت بر عدم جواز قتل افراد متعدد به دو بیان قابل تقریر است:
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اول) اطالق مقامی
در روایت از حکم قضیۀ مشارکت ده نفر در قتل سؤال شده است و امام(ع) در مقام جواب
فرموده اند یک نفر را اختیار کند و قصاص کند یا دیه بگیرد ،اطالق مقامی اقتضا میکند کوه
حکم منحصر در همین چیزی است که امام(ع) فرموودهانود (صوالحی1424 ،ق ،ج.)175 :1
مثل جایی که از امام(ع) در مورد کفارۀ افطار سؤال کنند و اموام(ع) در مقوام جوواب فقوط
شصت روز گرفتن را بیان کنند که اطالق مقامی آن مقتضی تعین آن است .ظاهر اکتفای بوه
همین مقدار از حکم در مقام تبیین حکم قضیه ،تعین آن و نفی تخییر است.
دوم) اطالق لفظی
امام(ع) در جواب فرمودهاند بین قتل یک نفر از آنها و یا اخذ دیه مخیر است و چنانچه یک نفور
را قصاص کند ،اولیای دم او به باقی رجوع میکنند و باقی دیه را از آنها میگیرند .اطوالق اینکوه
به سایر مشارکین رجوع میکنند مقتضی تعین رجوع است و اگر قصاص همه جایز بود ،در ایون
صورت رجوع به سایر شرکا ،متعین نیست ،بلکه ممکن بود همه را قصاص کند و فاضل دیوه را
رد کند (آملی1405 ،ق)145 :؛ همانطورکه اطالق لفظی ،مقتضوی نفوی تخییور و تعیینوی بوودن
است ،در اینجا هم به همین منوال است و اطالق «یرْجِعُ أَوْللیاؤُهُ عَلَی الْبَاقلینَ بِتلسْعَۀِ أَعْشَارِ الدِّیوۀِ»
مقتضی تعین به جواز یک نفر از شرکای قتل عمدی است.
نتیجه اینکه تعیین حکم به رجوع اولیای مقتول قصاصشده ،بر اولیوای سوایر شورکا در
قتل فقط در صورتی است که قصاص همه جایز نباشد و اگر قصاص همه جایز باشد ،معنوا
ندارد اولیای یک مقتول قصاصشده به اولیای سایر مشارکین در قتل که قصواص شودهانود
رجوع کنند ،بلکه باید ولی دم مقتول طالب قصاص ،فاضل دیوه هموه را رد کنود و ایون بوا
تعین رجوع در روایت منافات دارد.

1

 .2روایت صحیحه و مسند قاسمبنعروه
یاَلْعَبَّاسِ وَ غَیرِهِ عَنْ أَبِیعَبْدِاَللَّهِعَلَیهِاَلسَّالَمُ قَالَ :إِذَااِجْتَمَيعَاَلْعِيدَّةُعَلَيیقَتْيلِ
قاسِمبنِعُرْوَةَ عَناب 
 .1آیتاهلل قاینی نجفی ،درس خارج فقه (قصاص)،1396/12/23 ،سایتwww.qaeninajafi.ir :
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رَجُلٍوَاحِدٍحَکمَاَلْوَالِیأَنْیقْتَلَأَیهُمْرَاءُواوَلَیسَلَهُمْأَنْیقْتُلُواأَكثَرَمِنْوَاحِدٍإِنَّاَللَّيهَعَيزَّوَجَيلَّ
یقُولُ «وَمَنْقُتِلَمَظْلُوماًفَقَدْجَعَلْنالِوَلِیهِسُلْطاناًفَالیسْرِفْفِیاَلْقَتْلِ» (کلینی1407 ،ق ،ج.)285 :7
روایت فوق صحیحه محسوب میشود و مقتضای آن این است که ولی دم حق قصاص
همۀ شرکای در قتل را ندارد ،بلکه تنها میتواند یک نفر را بکشد؛ چراکوه اموام(ع) بوه آیوۀ
شریفۀ اسراخ در قتل تمسک کرده اند و در این صورت روایت نوص در عودم جوواز قتول
متعدد است.
بهدلیل وجود برخی نقدها در خصوص روایت مذکور ،برخی صاحبنظران از عمل بوه
روایت مذکور دست کشیده و آن را نمیپذیرند:
الف) نقد محتوایی؛ صدور روایت از روی تقیه
پاسخ :دیدگاه شیخ طوسی در دو کتاب استبصار و خوالخ (طوسوی ،1390 ،ج282 :4؛
طوسی1407 ،ق ،ج )156 :5مبنی بر صدور روایت از روی تقیه ،با توجه به سه دیدگاه اهل
سنت در خصوص قصاص ،صحیح بهنظر نمیرسد ،چراکه تقیه در جایی اسوت کوه حکوم
موجود در روایت ،با دیدگاه اهل سنت هماهنگ باشد و این در حالی است که اهول سونت
بهجز حنابله معتقدند که در فرض اشتراک جنایت ،چنود نفور در برابور یوک نفور قصواص
میشوند  .در نتیجه ،حکم روایت با دیدگاه اهل سنت ناهماهنگ اسوت .پوس ایون روایوت
نمیتواند از روی تقیه ،صادر شده باشد.
ب) نقد سندی؛ عدم توثیق قاسم بن عوروه (خوویی1413 ،ق ،ج )16 :10و نامشوخص
بودن هویت ابوالعباس (اردبیلی1426 ،ق ،ج.)345 :2
پاسخ :اینکه قاسمبنعروه در کتاب رجالی ،توثیق نشده است و در نتیجوه ایون روایوت
صحیحه محسوب نمیشود ،دیدگاه صحیحی بهنظر نمیرسد ،چراکه بوا مراجعوه بوه کتوب
روایی ،آنچه بهدست میآید ،این است که بیش از  312روایت از قاسومبونعوروه بوه ثبوت
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رسیده است 1.همچنین در سند روایت مزبور« ،ابنابیعمیر» وجود دارد که با پذیرش مبنای
مشایخ ثقات 2و نقل ابن ابی عمیر ،قاسمبنعروه ،ثقه است و از اصحاب اجمواع محسووب
میشود و اصحاب اجمواع نیوز منحصور تا از افوراد ثقوه روایوت نقول مویکننود و ایشوان از
قاسمبنعروه ،روایت میکند که در سند روایت نیز مشوخص اسوت .در نتیجوه ،اگرچوه در
کتب رجالی ،نامی از قاسم بن عروه ککر نشوده اسوت ،هموین کوه شخصوی همچوون ابون
ابیعمیر ،از قاسم بن عروه ،روایت نقل میکند ،میتوان گفت که قاسومبونعوروه نیوز ثقوه
محسوب میشود.
این ادعا که گفته میشود ،هویت ابوالعباس ،ناآشناست ،صحیح بهنظر نمیرسد ،چراکوه
در کتب رجالی ،نام ابوالعباس« ،فضلبنعبدالملک بقباق» بوده و در کتب رجالی ،به وثاقوت
او تصریح شده است (نجاشی1418 ،ق )308 :در نتیجه ،با توجه به وثاقوت و اموامی بوودن
ابوالعباس و قاسمبنعروه ،روایت صحیحه تلقی میشود.
 .3روایت صحیحه و مسند ابوالعباس
یالْعَبَّاسِعَنْأَبِیعَبْدِاللَّهِ(ع)قَالََ:سأَلْتُهُعَنْرَجُلَینِقَتَلَارَجُلًا-قَالَ:یخَیرُوَلِیهُأَنْیقْتُيلَ
عَنْأَبِ 
أَیهُمَارَاءَ-وَیغَرَّمُالْبَاقِینِصْفَالدِّیۀِ-أَعْنِینِصْفَدِیۀِالْمَقْتُولِفَیرَدُّعَلَیوَرَََتِهِ-وَكيذَلِكإِنْ
قَتَلَرَجُلٌامْرَأَةً-إِنْقَبِلُوادِیۀَالْمَرْأَةِفَذَاک-وَإِنْأَبَیأَوْلِیاؤُهَاإِلَّاقَتْلَقَاتِلِهَا-غَرِمُوانِصْفَدِیۀِ
الرَّجُلِوَقَتَلُوهُ-وَهُوَقَوْلُاللَّهَِومَنْقُتِلَمَظْلُوماً-فَقَدْجَعَلْنالِوَلِیهِسُلْطاناًفَالیسْرِفْفِیالْقَتْيلِ
(حر عاملی1409 ،ق ،ج.)87 :29
روایت مذکور صحیحه محسوب میشود و مقتضای آن این است که ولی دم حوق قصواص

 .1مستند به نرمافزار درایهالنور؛ مرکز تحفیقات کامپیوتری علوم اسالمی
 .2منظور از مشایخ ثقات ،اساتید روایی بیواسطه یا با واسطه عدهای از ثقات (همانند محمد بن ابی عمیر ،صفوان
بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی) هستند که چنین ادعا شده است که آنها فقط از ثقه نقل میکنند.
بنابراین ،اگر روایتی را مرسل نقل کردند ،میتوانیم مطملن باشیم که در سلسلۀ سند آنها غیر ثقه وجود نداشته
است.
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همۀ شرکای در قتل را ندارد ،بلکه تنها میتواند یک نفر را بکشد؛ چراکه امام(ع) بوه آیوۀ شوریفه
اسراخ در قتل تمسک کردهاند و در این صورت دال در عدم جواز قتل متعدد است.
نقد و بررسی :از بررسی ادلۀ موافقان و مخالفوان جوواز قصواص بویش از یوک نفور از
شرکای قتل عمدی به این نتیجه میرسیم که تنها دلیل قابل استناد در هر دو گروه ،روایواتی
است که پیشتر بررسی شد .دستهای از روایات ،داللت بر جواز قصاص بیش از یک نفور از
شرکای قتل عمدی دارند .این در حالی است که دستۀ دیگر روایات ،داللت بور ایون دارنود
که ولی دم میتواند یک نفر از شرکا را قصاص کند .حال ممکن اسوت ایون سوؤال مطورح
شود ،با اینکه تمامی روایات مذکور از لحاظ سندی و داللی ،معتبر محسوب میشوند ،چوه
نسبتی میان این دو دسته روایت وجود دارد؟ آیا میان این دو دسته روایت تعوارض وجوود
دارد و در مقام عمل ،تکلیف چیست؟ در ادامه به بررسی این موضوع میپردازیم.
 .2 .3بررسی تعارض روایات

با مقایسۀ روایاتی که دال بر جواز قصاص بیش از یک نفر از شرکای قتول عمودی بووده و
روایت صحیحۀ حلبی که بر جواز قصاص یک نفر شرکای قتل عمدی داللت دارد ،میتوان
گفت که در واقع ،هیچ تعارضی بین دو دسته روایات مزبوور ،وجوود نودارد و قابول جموع
هستند ،چراکه اطالقات مزبور ،قابل تقییدند؛ بدینمعنا که روایات دال بر جواز قصاص همۀ
شرکای قتل عمدی با فرض پرداخت فاضل دیه توسط ولوی دم ،نوص (مظفور ،1387 ،ج:2
 )318تلقی میشوند و در نتیجه ،اطالق روایت حلبی دال بر عودم جوواز قصواص بویش از
یک نفر از شرکای قتل عمدی را تقیید میکنند و روایت حلبی با روایات دستۀ مقابل ،قابول
جمع عرفی است و تعارضی مستقر نمیشود.
با مقایسۀ روایاتی که دال بر جواز قصاص بیش از یک نفر از شرکای قتل عمودی بووده
و روایات صحیحه قاسمبنعروه و صحیحۀ ابوالعباس کوه بور جوواز قصواص یوک نفور از
شرکای قتل داللت دارد ،میتوان گفت روایات دستۀ اول با روایوت ابویالعبواس و روایوت
قاسمبنعروه ،قابل جمع است و تعارضوی بوین آنهوا وجوود نودارد ،چراکوه اگرچوه جموع
موضوعی بین دو دسته روایت ممکن نیست ،جمع حکموی ممکون اسوت؛ بودینمعنوا کوه
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روایات دستۀ اول ،نص در جواز قتل همۀ شورکای در قتول اسوت و روایوات ابوالعبواس و
قاسمبنعروه ،ظاهر در حرمت و عدم جواز اسوت و ایون عودم جوواز بور کراهوت حمول
میشود .مضافات اینکه در روایات ابوالعباس و حلبی به آیۀ اسراخ در قتل تمسک شده است
که آیۀ شریفۀ مزبور ،اطالق در حرمت قتل دارد و این اطالق نیز بوا نوص روایوات دال بور
جواز قصاص همۀ شرکای قتل عمدی ،مقید شده و قابل جمع اسوت و حمول بور کراهوت
میشود (مظفر ،1387 ،ج .)340 :2همچنین ممکن است گفته شود ککر آیۀ اسراخ در قتول
در روایت قاسمبنعروه و ابوالعباس ،در کالم امام(ع) ،از باب استیناس بر کراهت است نوه
از باب استشهاد؛ یعنی با فرض اینکه قرینه بر جواز قتول هموۀ مشوارکین در قتول داریوم،1
امام(ع) از باب استیناس آیۀ شریفه را ککر کردهاند.

2

نتیجه آنکه  ،روایات دال بر جواز قصواص هموۀ شورکای قتول عمودی ،نوص در جوواز
قصاص همۀ شرکای در قتل ،محسوب شده و روایات مقابل نیز ظهور در کراهت قتل هموۀ
شرکای در قتل دارد و همین امر ،قرینه بر این است که در بحث عدم جواز کوه هوم شوامل
حرمت است و هم شامل کراهت ،هر جا دلیل بر کراهت داشته باشویم ،حمول بور کراهوت
میشود و تا وقتیکه جمع روایات ،ممکن باشد ،تعارضی مستقر نیست.
 .3نتیجه
عدۀ کثیری از فقیهان امامیه معتقدند که آیات متضمن حکوم قصواص ،صوحیحۀ داوود بون
سرحان ،عبداهللبنمسکان و فضیلبنیسار و اجماع ،دلیل بر جواز قصاص بیش از یوک نفور
از شرکای قتل عمدی محسوب میشوند .در مقابل ،برخی دیگر از فقیهان امامیه نظر بر این
دارند که در فرض شرکت گروهی در قتل عمدی ،بیش از یک نفور را نمویتووان قصواص
کرد .آنها به منظور اثبات عقیدۀ خود به آیوات متضومن حکوم قصواص ،صوحیحۀ حلبوی و
قاسمبنعروه و ابوالعباس استناد میکنند .با دقت نظر در ادلوۀ موورد اسوتناد طورفین ،آنچوه
 .1صحیحۀ فضیلبنیسار ،داوودبنسرحان و عبداهللبنمسکان.
 .2آیتاهلل قائنی ،درس خارج فقه (قصاص) ،1396/12/23 ،سایتwww.qaeninajafi.ir:

جستاری فقهی در خصوص مجازات شرکت در قتل عمدی 1179 

مورد توجه واقع میشود  ،این است که عمدۀ دلیل طرفین ،روایاتی است که به آنها تمسوک
میکنند و آیات متضمن حکم قصاص ،ظهوری در کیفیت قصاص ندارنود .بررسوی سوندی
مجموع روایات ،نشان میدهد که هر دو دسته روایت موافقوان و مخالفوان جوواز قصواص
شرکای قتل عمدی ،صحیحه محسوب شده و معتبرند ،اموا احتموال وجوود تعوارض میوان
منطوق روایات طرفین ،امری است که در بادی امر کهن خواننده را به چالش میکشاند.
با توجه به توضیحاتی که در خصوص تعارض روایات گفته شد ،میتوان گفوت جموع
داللی میان دو دسته روایات و حمل روایات دال بر جواز یک نفر از شرکای قتل عمدی بور
کراهت ،احتمالی است که با سیاق روایات ،سوازگارتر اسوت و در نتیجوه ،روایوات دال بور
قصاص بیش از یک نفر از شرکای قتل عمدی با روایات دال بر جواز قصاص یوک نفور از
شرکای قتل عمدی ،قابل جمع است؛ بدینصورت که روایات دستۀ اول ،نص در جواز قتل
همۀ شرکای در قتل است و روایات دستۀ دوم ،ظاهر در حرمت و عدم جواز اسوت و ایون
عدم جواز بر کراهت حمل میشود و میتوان بیش از یک نفور از شورکای قتول عمودی را
قصاص کرد.
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 .7حر عاملی ،محمدبنحسن (1409ق) .تفصیلوسائلالشیعهاليیتحصيیلمسيائلالشيریعه،
تحقیق مؤسسۀ آلالبیت(ع) ،چ اول ،قم :مؤسسۀ آلالبیت(ع).
 .8حلبی ،تقیبننجم (1403ق) .الکافیفیالفقه ،اصفهان :کتابخانۀ عمومی امیرالمؤمنین(ع).
 .9خوانساری ،سید احمد (1405ق) .جامعالمدارک ،قم :مؤسسۀ اسماعیلیان.
 .10خویی ،سید ابوالقاسم (1413ق) .رجالالحدیثوتفصیلطبقاتالرواه ،بیجا ،بینا.
 .11راوندی ،سعیدبنهبهاهلل (1405ق) .فقهالقرآن ،قم :کتابخانۀ آیهاهلل مرعشی نجفی.
 .12شهید ثانی ،زینالدینبنعلی ( .)1316مسالكاالفهام ،قم :مؤسسۀ معارخ اسالمی.
 .13صالحی مازندرانی ،اسماعیل (1424ق) .مفتاحاالصول ،قم :صالحان.
 .14طوسی ،محمدبنحسن ( .)1390االستبصار ،تصحیح حسون موسووی خرسوان ،چ اول،
تهران :دارالکتب االسالمیه.
 .15طوسی ،محمدبنحسن (1407ق) .الخالف ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .16علمالهدی ،علی بن حسین(1415ق) .االنتصيارفيیانفيراداتاالمامیيه ،قوم :انتشوارات
اسالمی.
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 .17فاضل لنکرانی ،محمد (1421ق) .تفصیلالشریعهفیررحتحریرالوسیله(القصا ) ،قم:
مرکز فقهی ائمۀ اطهار(ع).
 .18فاضل مقداد ،جمالالدین (1419ق) .كنزالعرفان ،بیجا ،مجمع جهوانی تقریوب موذاهب
اسالمی.
 .19کلینی ،محمدبنیعقوب (1407ق) .الکافی ،تصحیح علیاکبر غفاری و محمد آخونودی،
چ چهارم ،تهران :دارالکتب االسالمیه.
 .20مرعشی نجفی ،شهابالدین (1415ق) .القصا علیضوءالقرآنوالسنه ،قم :انتشارات
آیتاهلل مرعشی نجفی.
 .21مظفر ،محمدرضا ( .)1387اصولالفقه ،ترجمۀ حمید مسجد سورایی و عبواس زراعوت،
قم :حقوق اسالمی.
1420( ------------ .22ق) .المنطق ،قم :دارالتفسیر.
 .23مفید ،محمدبننعمان (1417ق) .المقنعه ،قم :انتشارات وابسته به جامعۀ مدرسین.
 .24مقدس اردبیلی ،احمدبنمحمد (1426ق) .مجمعالفائدهوالبرهانفیررحارراداالذهان،
قم :مؤسسۀ نشر اسالمی.
 .25نجاشی ،احمدبنعلی (1418ق) .الرجالالنجاری ،تحقیق سید موسوی شوبیری زنجوانی،
قم :مؤسسۀ نشر اسالمی ،چ ششم.
 .26نجفی ،محمدحسن ( .)1367جواهرالکالم ،تهران :دارالکتب االسالمیه.
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