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 چکيده

ی مباحث به دینمای م ستهیشا نکیاست،ا قصاص ،یعمد میجرا مجازات آنچه که واضح است

ی نییتع ای یرییتخ مانندی مباحث. گردد ژهیو توجه است طرح قابل هینظر نیا رامونیپ که

 -جرمی قربان ای دمی ول ،یجسمان تیتمام ضد بری عمد میجرا درکه  قصاص حق بودن

ی لیدال به هیعلی مجن ای دمی ول دارد امکانی موارد در. دارند قصاص حق-مورد بحس

 شتریب رفته، دست از او سرپرست که نیا جهت به دمی ول نکهیا مثل نباشد، قصاص خواستار

 قطع شیپا ای دست کهی کس ای و قصاص تا باشد خودی زندگ ادارهی برای ا هیسرما ازمندین

 در. باشد قصاص حق اعمال از تر مهم خودی زندگ ادارهی برای ا هیسرما  به ازشین شده،

 دارد وجود آنانی رو شیپی گرید نهیاگزیآ است؟ شدهی نیب شیپی راهکار چهی مواقع نیچن

 قصاص حق ایآ ان،یب گرید به ندارند؟ آن از گذشت ای قصاص انتخاب جزی ا چاره که نیا ای

 صورت در توانندی م آنها و ،یرییتخ ای است ینییتعی ا نهیه،گزیعلی مجن ای دمی ولی برا

 کنند؟ انتخاب را گرید نهیگز قصاص،ی اجرا به نداشتن لیتما

 .قصاص ـ اولیای دم ـ تعیین ـ تخییر :يديکل واژگان

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م
له 

ج
ی 

علم
زا 

 ج
وم

 عل
ق و

قو
 ح

قه،
ف

 
ال

)س
 

وم
س

)
 

ره 
ما

ش
8  /

ان
ست

تاب
  1

79
3

 
ص 

 /
19- 

06 
 

 محمد اسمعيل نصيري زارچ

 اسالمی، آزاد دانشگاه ه و مبانی حقوق اسالمی،فق گرایش اسالمی، معارف و الهیات هرشتدانشجوی دکترای 

 .ایران اصفهان، ،(خوراسگان)اصفهان  واحد

 
 نام نویسنده مسئول:

 محمد اسمعيل نصيري زارچ

 ص از منظر اولياي دمقصا حکم در رييتخ ای نييتع
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 مقدمه
ی آنها متفاوت و متغیّر بوده در همه ادوار تاریخ متناسب با سطح آگاهی، فرهنگ و رشد عقالنقتل عکس العمل انسانها در برابر جرم 

رسد مقابله به مثل اولین عکس العمل باشد که به صورت طبیعی مورد توجه انسان واقع شده با این تفاوت که این مقابله است ولی بنظر می

قصاص وجود  هیچ حد و مرزی نداشته، لذا در الواح دوازده گانه روم ودر مجموعه قوانین حمورابی و در شریعت حضرت موسی و عیسی

داشته و مورد قبول بوده است و در اسالم هم اصل قصاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است در قرآن آیات زیادی وجود دارد که ناظر 

ی باشند البته این آیات دو دسته هستند که دسته اول به اصل مقابله به مثل به صورت کلی داللت دارند و دسته دوم آیاتبه اصل قصاص می

شود. رسالت پژوهش پیش رو تبیین ماهیت کیفر قتل عمد از منظر انحاللی یا مجموعی بودن که مستقالً به خود مسئله قصاص مربوط می

 حق اولیای دم است. این موضوع کلی حاوی سواالت ذیل است:

 آیاکیفر اصلی و ابتدایی قتل عمد قصاص است؟ -7

 حق تجزیه پذیر است  یا بسیط؟آیا حق اولیای دم دراعمال کیفر قتل عمد  یک  -2

 آیا حق اولیای دم در اعمال کیفر قتل عمد انحاللی است یا مجموعی؟  -9

 پیرامون کیفر اصلی قتل عمد دو گزاره مطرح است:

 دیدگاه تعین قصاص: که کیفر اصلی قتل عمد را اوآل و بالذات قصاص میداند. -1

 حق قصاص یا عفو می باشند. دیدگاه  تخییر: که قائل به تخییر اولیای دم در  اعمال -2

 در جهت اجرای کیفر قتل عمد در صورت تعدد اولیای دم سه فرض ذیل متصور است:

 همه ی اولیای دم خواهان قصاص هستند. -1

 همه ی اولیای دم خواهان عفو هستند. -2

 عده ای خواهان قصاص و بعض آنها خواهان عفو هستند. -3

اینکه بعض اولیای دم خواهان عفو هستند قصاص ساقط میشود؟ فرض مجموعی در فرض سوم آیا قصاص قابل اجراست یا به سبب 

بودن حق قصاص داللت بر این دارد که قابلیت اجرای قصاص منوط به اتفاق همه ی اولیای دم بر اعمال این حق است، لکن فرض انحاللی 

ن سهم باقی اولیای دم از دیه ،مستقالً به اجرای بودن حق قصاص حاکی از آنست که اولیای دم خواهان قصاص میتوانند پس از پرداخت

 قصاص بپردازند.

 

 فقها اقوال  -1
 دم ولی حق معتقدند، امامیه اکثرفقهای. دارند مختلف عقیده سه چیست، عمد قتل در دم ولی حق که زمینه این در امامیه فقهای

می ابتدا از دم ولی که قائلند جنیدابن و اسکافی. باشد راضی دیه دادن به قاتل که بگیرد دیه تواندمی صورتی در و است قصاص به منحصر

 که درمواردی فرمایدمی ایشان. است خویی اهللآیت نظر سوم، نظر. نباشد راضی دیه دادن به جانی گرچه بگیرد، دیه یا کند قصاص تواند

 که مواردی در اما است، تصالحی موارد این در یهد و است قصاص به منحصر دم ولی حق نباشد، الزم دم ولی بر دیه پرداخت قصاص، برای

 بکشد، عمداً را زنی مردی اگر مثالً. بگیرد دیه یا نماید قصاص که است مخیر دم ولی باشد، الزم دم ولی جانب از دیه پرداخت قصاص برای

 بین و مقتوله دیة گرفتن بین است، مخیر ابتدا از دم ولی مورد این در. بپردازند او به دیه نصف بایستی مرد قصاص برای زن دم اولیای

 مورد در نیز ایشان گفت توانمی االنتصار در مرتضی سید کالم به توجه با .او به مرد دیة نصف پرداخت شرط به قاتل مرد نمودن قصاص

 کالم از باشد، مخیر دمولی هم اردمو بقیه در که این اما دانند،می مخیر دیه گرفتن و قصاص میان را او دمولی بکشد، عمداً را زنی که مردی

 این لذا و است خویی اهللآیت مرحوم است، قائل سوم نظر به کلی عبارتی با و صراحت به که کسی دیگر عبارت به. شودنمی استفاده ایشان

 .دادیم نسبت ایشان به تنها را نظر

 

 (قصاص تعيّن)اوّل قول -1-1

 :نييتع هینظر -1-1-1
 عرض دری بدل و استی نییتع و قصاص ،یجسمان تیتمام ضد بری عمد میجرا مجازات که باورند نیا بر عهیش فقه متخصصان شتریب

 قصاص مجازات زین باشد زن جرمی قربان و مرد مجرم اگری عن. ینداردی ریتاث جرمی قربان و مجرم تیجنس باره نیا در و ندارد وجود آن

 شتر نفر پنجاه دیبا ت،یرضا صورت در قاتل باشند، هید خواهان زنی ایاول و برساند قتل هب عمدی رو از رای زن ،یمرد چنانچه.استی نییتع

 نپردازند، را آن اگر و بدهند قاتل ورثه به را کامل هید نصف که آن شرط به کنند قصاص توانندی م باشند، قصاص خواهان اگر و بپردازد...  ای
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 میجرا مجازات اصل در آنها توسط هینظر نیا انیب جهت به اند دهیعق نیا بر هانیفق رشتیب مییگوی م که نیا استی گفتن.ندارد قصاص حق

 تنها وگرنه،. باشند کرده حیتصر آن به زین باشد زن جرمی قربان و مرد مجرم کهی مورد که نیا نه است،ی جسمان تیتمام ضد بری عمد

 از نوع نیا در اصل شد انیب که چنان: است شده گفته هینظر نیا بر اللاستدا در .اند کرده انیب صراحت به را هینظر نیا ها آن ازی بعض

 قصاص نهیگز کنار در گریدی ا نهیگز جادیا موجب قصاص حق دارنده اعسار ای امتناع و باشدی می تراض بر متوقف هید و است قصاص م،یجرا

 پرداختی برا قصاص حق دارنده کردن دایپ تمکن زمان تا قصاص افتادن ریتاخ به کند،ی م اقتضا امر نیا که رای زیچ تینها شود،ی نم

 .است قصاصی اجرا و هید فاضل

 :داردی م مقرر هینظر نیا ازی رویپ به 1331 مصوبی اسالم مجازا قانون 252 ماده

 مقدار به ندتوای م قاتل تیرضا صورت در و دارد هید نصف پرداخت با را قاتل قصاص حق دمی ول رساند قتل به رای زنی مرد گاه هر

 .دینما مصالحه ازآن شتریب ای کمتر ای هید

 ضد بری عمد میجرا گرید و عمد قتل مجازات که هستند باور نیا بر عهیش فقه شمندانیاند اتفاق به بیقر اکثر شد ذکر که همانطور

 در ای یمجان را مجرم تواندی م جرمی قربان ای دمی ول که چند هر. هید و قصاص نهیگز دو ازی کی نه است، قصاص تنهای جسمان تیتمام

 است قصاص از بدل هید نیا اما گردد،ی م لیتبد هید به  مجازات نیا قصاص امکان عدم لیدل بهی موارد در ای دینما عفو هید افتیدر مقابل

ی م نیچن باره نیا در عهیشی فقه شهیاندی قدما و بزرگان ازی طوس خیش. باشدی نم رییتخی معنا به و شودی نم شمردهی اصل مجازات و

 نیب است ریمخ دمی ول و شودی م قصاص موجب قتل جرم که است نیا است اتیروای مقتضا و کردند حیتصر آن بر اصحاب که آنچه:نگارد

 تیرضا به جز هید کند، عفو را او اگری ول ست،ین بحثی برایی جا بکشد را او اگر پس. ردهد قرا عفو مورد را او ای بکشد رای جان که نیا

 .نداردی گرید حق قصاص از ریغ دمی ول رد،ینپذ هید و شود قصاص به حاضری جان چانچه و. شودی نم ثابتی جان

 از اما اندکرده استفاده متعددی روایات و آیات به است، قصاص فقط عمد قتل در دمولی حق که این درتبیین امامیه فقهای مشهور

 :اندکرده استناد آیات این به قرآن

 سوره)«عَلَیْکُم مَااعْتَدَی بِمِثل عَلَیْه فَاعْتَدُوا عَلَیْکُم اعْتَدَی فَمَن» ،(.55 آیه ،(5) مائده سوره)«بالنَّفْس النَّفْس أن فِیها عَلَیْهِمْ کَتَبْنَا وَ»

 (132 آیه ،(2) بقره سوره)«بِالْحُرِّ الْحُرُّ الْقَتْلَی فِی الْقِصاص عَلَیْکُم کُتِبَ» و(.195 آیه ،(2) بقره

 مخیّر دم ولی اینکه به ایاشاره وهیچ است داده قرار قصاص را دمولی حق آیات این در که است چنین آیات این به استناد چگونگی

 جان مقابل در را دیه یا جان گویندنمی و بگیرید جان مقابل در را جان گویندمی آیات این. است نشده دیده هید و قصاص میان است

 .ندارد وجود قاتل رضایت بدون دمولی توسط دیه گرفتن جواز بر دلیلی لذا است، نشده دیده اخذ به ایاشاره هیچ چون هرحال به .بگیرید

 وی نیب مقابل دری نیب و چشم مقابل در چشم و جان مقابل در جان که میداشت مقرر( تورات)آن در( لیاسرائی بن)آنها بر و( 1-الف 

 دارد قصاصی زخم هر و باشدی م دندان درمقابل داندن و گوش مقابل در گوش

 برابر در برده و آزاد برابر در آزاد: است شده نوشته شما بر کشتگان، مورد در قصاص حکم! دیا آورده مانیا کهی افرادی ا (2-الف

 راه از دیبا( گردد هید به لیتبد ، او قصاص حکم)شود، دهیبخش او بهی زیچ خد،ی( نید)برادری سو ازی کس اگر پس زن، برابر در زن و برده

 بپردازد هیدی کین به زین(  قاتل) او و کندی رویپ دهیپسند

 نیا در ظهور مذکور، اتیآ .دیکنی تعد او بر آن همانند کند، تجاوز شما به کس هر و است قصاص( قابل)ها حرام تمام و (3-الف

 در گریدی حق وجود) نیا بر افزونیی ادعا داشتن رو نیا از. است قصاص نسانای جسمان تیتمام ضد بری عمد میجرا مجازات که دارند معنا

 .است اتیآ ظاهر از براشتن دستی( علی منج ای دمی ولی برا قصاص حق عرض

 

 بررسی روایات استنادي -2
 :است شده استناد زیر موارد به روایات از

 عن :دراج بن جمیل روایت مثل. است ننموده دیه به ایاشاره هیچ و است کرده بیان نفس قصاص را عمد قتل مجازات که روایاتی. 1

 .القود ففیه الضرب به عمد ما کل العمد: قال علیهماالسالم احدهما

 بدون بنابراین. باشد راضی آن پرداخت به قاتل که بگیرد دیه تواندمی وقتی دمولی که است این آنها از مستفاد که متعددی روایت. 2

 :گویدمی سنان بن عبداهلل صحیحه روایت در. شودمی اشاره روایت دو به نمونه برای. گرفت دیه او از وانتنمی قاتل رضایت

 ذلک احب و بالدیه رضوا فان الدیه، یقبلوا ان المقتول اولیاء یرضی ان االّ منه قید متعمدّاً مومنا قتل من: یقول( ع) عبداهلل ابا سمعت

 فالدیه القاتل

 قبول را دیه که شوند راضی مقتول اولیای که این مگر شود،می قصاص بکشد، عمداً را مؤمنی کس هر: فرمود( ع) صادق امام شنیدم،

( ع) سجاد امام از دیگری روایت در .شودمی الزم دیه پذیرفت، و کرد قبول را آن قاتل و دادند رضایت دیه بهمقتول اولیای اگر بنابراین کنند،
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 دو این مفاد.باحسان الیه اداء و بالمعروف فاتباع بها عنه عفا و الدیه یدفع ان المقتول ولی و هو رضی و القاتل له عفی فمن :است شده نقل

 عمد قتل در دیه دیگر عبارت به. شودمی پرداخت دیه باشد داشته قبول هم قاتل و شوند راضی دیه به دم اولیای اگر که است آن روایت

 و سنان بن عبداهلل صحیحه روایت لسان که کرد اشاره باید عالوه به. گرفت دیه او از بتوان تا باشد راضی باید هم قاتل و است تصالحی

 لسان اگر. بگیرد دیه که این نه کند قبول را دیه تواندمی دمولی یعنی. آن اخذ نه و است دم اولیای توسط دیه قبول روایات، از بسیاری

 دیه قبول از درروایات چون اما. کند اخذ را دیه قاتل رضایت بدون و ابتدائاً تواندمی دم ولی که هماندفمی گویا بود، دیه گرفتن و اخذ روایات

 .نمایدمی قبول را آن دم ولی و کندمی پیشنهاد را دیه پرداخت قاتل است،  آن معنایشاند،آمده میان به سخن

 

 اجماع -3

 قصاص، شروط وجود با عمد قتل در: اند نگاشته و کردهی معرف عهیش فقه شمندانیاند نیبی اجماع را هینظر نیا هانیفق ازی برخ

ی م ساقط او قصاص حق صورت نیا در و است زیجا گردند، آن بهی راض دمی ول و بدهد هید خواست قاتل اگر پس شود،ی نم واجب هید

 مساله در رییتخ رشیپذ و اصل موافقی جسمان تیتمام ضد بری عمد جرم مجازات عنوان به قصاص بودنی نییتع. . .. و اجماع لیدل به شود

 .ندارد وجود نجایا دری لیدل نیچن که است اثبات و لیدل ازمندین باشد، اصل مخالف آنچه هر و است اصل مخالف

 

  رييتخ هینظر -4
 است هید ای قصاص،ی جسمان تیتمام ضد بر جرم مجازات هینظر نیا روانیپ دهیعق اساس بر. است رییتخ مسئله، نیا در گرید هینظر

 در نه گرند،یکدی عرض در مجازات دو نیا ان،یب گرید به. است ریمخ دو آن ازی کی انتخاب نیب موردی اقتضا به -جرمی قربان ای دمی ول و

 از فوع و هید گرفتن قصاص،ی تقاضا نیب است شده کشته عمد به کهی فرد دمی ول :دیگوی م باره نیا در عهیش فقهی قدما ازی کی .هم طول

 انتخاب و اریاخت هستم، قصاص آماده من دیبگو و دینما امتناع آن پرداخت از قاتل و ردیبگ هید بخواهد دمی ول اگری ول. است ریمخ تیجنا

 .است دمی ول با هید ای قصاص از کی هر

 

 (تخيير)دوم نظر ادلّه -1-4
 :است شده گفته چندی ادلّه دوم قول برای

 شود، کشته عدواناً کس هر: »فرمایدمی خداوند آیه، این در«.الْقَتْل فِی یُشْرِف فَال سُلطاناً لِوَلِیِّه جَعَلْنا فَقَدْ ظْلوماًمُ قُتِلَ مَن وَ» آیه -1

 آیه این در خداوند که است چنین استدالل کیفیت«. نکند اسراف کشتن در او پس ایم،داده قرار قدرتی و سلطنت او ولی برای تحقیق به

 سلطنت خالف برندارد، را دیه گرفتن حق دم ولی بگوییم اگر. است مطلق قدرت، این و است داده قرار قدرت و سلطنت مقتول، ولی برای

 .ایمگفته سخن او مطلقه

 و کند پرداخت را آن است واجب قاتل بر دارد، را آن پرداخت امکان قاتل و است دیه به راضی دم ولی اگر. نفس حفظ وجوب -2

 دیه باید او لذا. است دم اولیای به دیه پرداخت اینجا در آن راه و است واجب انسان بر نفس حفظ زیرا نباشد؛ راضی دیه پرداخت به تواندنمی

 .نباشد یا باشد راضی قلباً چه نشود، قصاص تا کند پرداخت را

 :ستا آمده( ع) صادق امام از بکیر ابن و سنان بن عبداهلل صحیحة -أ:روایت از استفاده -3

 اگر: فرمودند که این تا فرمودند بیان را مطالبی حضرت. شد سوال بکشد را دیگری مؤمن عمداً که مؤمنی درباره( ع) صادق امام از

 را او مقتول اولیای اگر. است کشته را فرد آن که این به کند، اقرار ایشان نزد و برود ایشان نزد به قاتل شناسند،نمی را قاتل مقتول اولیای

 خدا تا بدهد غذا فقیر شصت به و بگیرد روزه پی در پی ماه دو و کند آزاد را ایبنده و کند پرداخت دیه ایشان به قاتل نکشتند، و کردند وعف

می( ع) حضرت که کندمی نقل( ع) صادق امام از سنان بن عبداهلل را دیگری صحیحة روایت فوق، روایت شبیه .کند قبول را او  توبه

 .الدیه اعطاهم عنه عفی فان:فرماید

 اولیای به باید قاتل کردند، عفو را قاتل مقتول اولیای اگر: »فرمود( ع) صادق امام که است این روایت دو این به استدالل چگونگی

 و نکند صاصق ابتدا از تواندمی دم ولی باشد، واجب قصاص از دم ولی عفو هنگام دیه پرداخت قاتل بر اگر حال،.« کند پرداخت دیه مقتول

 از عفو -1: دارد حالت دو دم ولی عفو دیگر عبارت به. است مخیّر قصاص و دیه بین ابتدا از دم ولی که است آن معنای به این و بگیرد دیه

 مزبور یاتروا و بپردازد دم ولی به دیه باید قاتلکرد، عفو قصاص از دم ولی اگر که داردمی بیان روایت حال. قصاص از عفو -2 قصاص، و دیه

 از عفو با که است بوده دیه و قصاص امر دو از یکی ابتدا از دم ولی حق که شودمی معلوم پس. مطلقند قاتل رضایت عدم و رضایت به نسبت

 .کندمی پیدا تعیّن دیه قصاص،
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 (:ص)نبوی حدیث دو به استناد -5

 .قادی ان امّا و یعقل ان امّا النظرین؛ بخیر فهو قتیالً له قتل من. أ

 .یعفو او العقل، اخذی او. یقتص ان اما: ثالث احدی بین بالخیار فهو خبل او بدم اصیب من. ب

 .اندداشته رابیان دیه گرفتن حق ازابتدا دم، ولی برای صراحت به( ص) پیامبر حدیث دو این در

: فرمود کشد،ی م تیعصبان شدت اثر در را یگرید مومن کهی مومنی توبه درباره که( ع)صادق امام از سنان بن عبداهلل حیصح تیروا

 کی و بپردازد هید آنها به کردند، عفو را او چه چنان است، قاتل او کند اعالم آنها به که است نیا به اش توبه دانند،ی نم مقتولی ایاول اگر

 امام از ریبک ابن موثقه و سنان بن هللعبدا حهیصح تیروا .دینما اطعام را نیمسک شصت و ردیبگ روزهی پ دری پ ماه دو و کند آزاد برده

 و ستین باز شیرو به توبه راه باشد، کشته مانشیا بخاطر را مومن اگر: فرمود کشد،ی م رای گرید مومن کهی مومن توبه درباره( ع)صادق

ی ایاول اگر و ردیگ قرار صاصق مورد که است نیا به اش توبه باشد شده او قتل مرتکبیی ایدن امور از گریدی جهت ای خشم اثر در چه چنان

 برده کی بپردازد، هید آنها به نکردند، قصاص و نموده عفو را او کهی صورت در کند، مطلع عملش از را ها آن ستند،ین آگاه او کار به مقتول

 .تاس عزوجل خداوند نزد عملش از او توبه نیا. کند اطعام را نیمسک شصت و ردیبگ روزهی پ دری پ دوماه کند، آزاد

 .است دمی ول تیرضا ای قصاصی عمد قتل مجازات و: فرمود که( ع)صادق امام از لیفض بن عال تیروا

 تیرضا ازی سخن که نیا بدون باشد،ی م هید ای قصاص عمد، قتل جرم مجازات اتیروا نیا مفاد برابر شودی م مالحظه که چنان

 .باشد آمده انیم به آنها در هید پرداخت به مجرم

 :فرمود رساند،ی م قتل به عمدی رو از رای گرید فرد کهی فرد درباره( ع)صادق امام ازی حضرم بکری اب تیروا

 است جهنم مجازاتش

 است؟ باز اوی رو به توبه راه ایآ:دمیپرس

 .بپردازد هید و دینما آزاد برده کی کند، اطعام را نیمسک شصت رد،یبگ روزهی پ دری پ ماه دوی آر: فرمود

 .رندیپذینم هید او از دم یایاول: گفتم

 .دهد قرار ارتباط جادیای برای ا هیهد را هید و سازد برقرار آنها با ازدواج وندیپ: فرمود

 .کنندی نم برقرار ازدواج وندیپ او با و رندیپذی نم او از: گفتم

 .اندازدیب آن خانه درون و دیچیبپی زیچ در را آن: فرمود

 :فرمود رساند،ی م قتل به عمدی رو از رای گرید فرد کهی فرد توبه درباره( ع)صادق امام از ریضری سیع تیروا

 .دهد قرار آها اریاخت در را خودش

 .بکشد را او ترسدی م: گفتم

 .بپرادازد هید آنها به: فرمود

 .شوند آگاه ماجرا از ها آن ترسدی م: گفتم

 .ندازدیب شان خانه در را آن هنگام نیا در و باشد نماز وقت منتظر و چدیبپی زیچ در و کند هیته را هید: فرمود

 صرف بلکه ست،ین ها آن در هید پرداخت به مجرم تیرضا ازی سخن رایز کنند،ی م دیتائ را نخست تیروا سه امیپ زین تیروا دو نیا

 .است هید پرداخت دستور

ی جراحت ای باشد شده ختهیر او اهل ازی نخو کهی کس: فرمود دند،یشن( ص)خدا رسول از که کنندی م نقل دیزی وی خزاع حیشری اب

 .عفو ای هید قصاص، است، مختار امر سه ازی کی نیب باشد، دهیرس او به پا و دست قطع لیقب از

 ای :است ارشیاخت در فرصت دو ازی کی شود،ی م کشته او ازی فرد کهی کس: فرمود کند،کهی م نقل( ص)خدا رسول از رهیهری اب

 .دریبگ هیفد ای کند قصاص

 نیب ریمخ دمی ول زین اتیروا نیا برابر است، آمده سنت اهلیی روا متون در تنها و است نشده ثبت عهیش متون در تیروا دو نیا

 .است نیشیپ اتیروا دیمو که ستین هید پرداخت به مجرم تیرضا ازی سخن و است هید و قصاص انتخاب

 خواهان زن دمی ایاول اگر: فرمود امام کشت، را زنش عمد به کهی مرد درباره( ع)صادق امام از سنان بن عبداهلل حهیصح تیروا

ی م( درهم هزار پنج)کامل هید نصف خواستند هم اگر و دهندی م شیایاول به را کامل هید نصف و کشندی م را او بودند، قاتل مرد قصاص

 .رندیگ

 :فرمود که( ع)صادق امام از مسکان بن عبداهلل حهیصح تیروا

 قاتل و بپردازند را زن هید بر مرد هید مازاد دیبا باشند، قصاص خواهان زن دمی ایاول اگر برساند، قتل به را زنی مرد هکی صورت در

 .است مرد هید نصف که رندیگی م را زن کامل هید نکنند، را کار نیا اگر و کنند قصاص را
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 :است شده تیروا( ع)باقر امام زا

 ریمخ را زن دمی ایاول( ص)خدا رسول بود، رسانده قتل به مهیخ ستون با رای  ا حامله زن هک آوردند( ص)خدا رسول نزد رای مرد

 نیا برابر .کنند قصاص را او و بدهند قاتلی ایاول به درهم هزار پنج ای رندیبگ حملی برا زیکن ای برده کی و زنی برا درهم هزار پنج که کرد

 به ازین که نیا بدون ند،ینما هیدی تقاضا ای مرد هید نصف پرداخت شرط به قصاصی اتقاض توانندی می صورت هر در دمی ایاول اتیروا

 نیب جرمی قربان ای دمی ول است، هید فاضل پرداخت ازمندین زن برابر در مرد قصاص کهی موارد در ان،یب گرید به. باشد داشته مجرم موافقت

 .باشدی م ریمخ هید انتخاب و هید پرداخت با قصاص انتخاب

 هدر مسلمان خونی موارد در دیآی م الزم نباشد، قصاص حقی  دارندهی برا قصاص، انتخاب نهیگز کنار هید انتخاب حق اگر( ب

 پرداخت به حاضر هم قاتل و باشد نداشته هید پرداخت از تمکن قصاص حق دارنده که نیا مانند. ستین آن بهی راض مقدس شارع که رود

 رییتخ هینظر ه،ینظر دو نیا مستندات گرفتن نظر در با .است ناسازگار« بطلیال» قاعده با جا نیا در نییتع هینظر ان،یب گرید به نباشد هید

 صورت در زن دمی ایاول که دارند داللت مطلب نیا بر وضوح به مذکور اتیروا جمله از باره، نیا در موجود اتیروا که چرا.دینمای م تری قو

 اگر است، انیب مقام در شارع که جا آن از و باشند آورده انیم به مجرم تیرضا ازی سخن که نیا بدون ند،ینما هیدی تقاضا توانندیم لیتما

 مطلق اتیروا آن رایز. کندی نم جادیا اتیروا نیا به استناد راه سر بری مشکل زین قصاص باب عام اتیروا.فرمودی م انیب بود،ی ضروری شرط

 اساس نیا بر. گرددی م حلی ظاهر تعارض مشکل د،یمق اتیروا توسط عام اتیروا دییتق بای اصول اعدقو برابر و هستند دیمق اتیروا نیا و

 .شود حذف دمی ولی سو از هید گرفتنی برا مجرم تیرضا شرط و گردد اصالح زینی اسالم مجازات قانون 252 ماده که است دیمف

 

 هید فاضل پرداخت از اعسار ای امتناع  -5
ی تقاضای برا جرمی قربان ای دمی ول کهیی جا در است،ی بررس و توجه سزاوار مساله نیا باشدی نییتع یحق قصاص، حق چنانچه

 از رفت برون راه ،.ندارد را آن پرداختی برای مال توان ای ورزدی م امتناع آن پرداخت ازی لیدل هر به اما بپرازد، هید مازاد دیبا قصاصی اجرا

  ست؟یچ مشکل

ی ولی سو از هید انتخاب و قصاص از گذشتن که استی گفتن کنیل باشد، قصاص تنها جرم، نیای اصل اتمجاز که میکنی م فرض

 بلکه باشد، دمی ول انتخاب نیا مانع او تیرضا عدم تا ندارد مجرم تیرضا بهی ازین اسقاط نیوا است خود حق ازی بخش اسقاطی معنا به دم،

 و کرده گذشت خود طلب ازی قسمت از دارد حقی طلبکار هر که چنان. بگذرد خود حق ازی متقس ازی لیدل هر به خواهدی م و دارد اریاواخت

 نیا مانع خود تیرضا عدم اعالن با تواندی نم بدهکار و ندارد بدهکار تیرضا بهی ازین چیهی و عمل نیا و دینما مطالبه را آن ماندهیباق

 و دارد وجود هید گرفتن امکان -است تر سبکی جرم که ،یجسمان تیتمام ضد بری عمد ریغ میجرا در گر،ید انیب به .گردد طلبکار میتصم

 ای دمی ول اراده -است تر نیسنگی جرم که-یجسمان تیتمام ضد بری عمد میجرا در چطور پس ندارد،ی ریتاثی جان تیرضا عدم و تیرضا

 بتواند دیبا آن دارندهی عیطب طور به و است حق قصاص شد؟با مجرم تیرضا به ازین و نباشدی کاف هید گرفتنی برایی تنها به جرمی قربان

 قصاصی عمد میجرا از نوع نیا مجازات خواهدی م قانونگذار که شود گفته اگر.دینما لیتبد هیدی عنی یتر سبک مجازات به را خود حق نیا

 به قصاص از عفو حقی اعطا چطور: گفت دیبا کند،ی م نقض را هدف نیا ه،ید به قصاص لیتبد حق دادن و گرددی بازدارندگ موجب تا باشد

 تیرضا بدون هیدی تقاضا و قصاص از عفو حق دادنی ول است، سازگار هدف نیا با مجرم، تیرضا شرط به هیدی تقاضا با ای یمجان طور

 که چند هر است، واجب مسلمان انسان بر اسالمی نیدی ها آموزه برابر که ستیامور ازی جمسانی سالمت و اتیح ناسازگار؟حفظ باآن مجرم

 از آن رشیپذ بپوشد، چشم قصاص از هید افتیدر با گرددی می راض جرمی قربان ای دمی ولی وقت رو، نیا از.باشدی ا نهیهز پراخت مستلزم

 ای تیرضا اظهاری برایی جا گرید بیترت نیا به و است آن گرو در اوی جسمانی سالمت ای اتیح حفظ که چرا. است واجبی امر مجرمی سو

 .نه ای دهد تن جرمی قربان ای دمی ول توسط هید انتخاب به تا ستین مجرم تیرضا عدم

 

  نييتع هینظري برا مذکور ادلهی بررس -6
 قصاص،مجازات که است نیا اتیآ داللتی دارند،منتهای مخالفت رییتخ هینظر با نه و کنندی م دییتا را نییتع هینظر نه مذکور اتیآ

 نهیگز که نیا ای است جرمی قربان ای دمی ولی رو شیپ نهیگز تنها قصاص مجازات که نیا اما است،ی جسمان تیتمام ضد بری عمد جرم

 132 هیآ رایز. است رییتخ هینظر دیمو که میینگو اگر است، ساکت باره نیا در مذکوره اتیآ: گفت دیبا دارد؟ وجود انتخابی برای گرید

 «باحسان هیال اداء و بالمعروف فاتباعی ش هیخا من لهی عف فمن:»دیفرمای م بقره سوره

 عفو به که است هید افتیدر مقابل در قصاص از عفو آن است شده باز قصاص حق دارندهی رو شیپی گرید نهیگز فیشر هیآ نیا در

ی ستگیشا به کننده، فوع عمل نیا برابر در دهدی م دستور مجرم به و کند تیتبع معروف از خود ستهیشا کار نیا در دهدی م دستور کننده

 دستور ای کند تیتبع دیبای عنی« بالمعروف فاتباع:»است آمده باره نیا در الجامع جوامع ریتفس در. بپردازد را باشد هید که قصاص بدل
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 زور او و دینمای رویپ معروف از دیبا قاتل با برخورد در دمی ولی عن. یاست دو هر شونده، عفو و کننده عفو به هیتوص نیا و است تیتبع

 گرید به.نکند خساست و مماطله کار نیا در بپردازد، مناسب نحو به را خون بدل دیبا زین قاتل و نکند عنوان معقول ریغ مطالبات و دینگو

 .ندارند مجرم تیرضا به مگر هید عدم و قصاص حصر در صراحت اتیآ نیا ان،یب

 شودی نم دهیفهم آن ازی حصر چگونهیه رایز. نداردی اللتد اتیآ مدلول از شیب ارسال، بر عالوه زین لیجم تیروا

 :است مخدوش جهت دو از مذکور اجماع

 آن با عهیش فقهی قدما ازی برخ مخالفت( الف

 آن بودنی مدرک( ب

 .باشدی نم استناد قابل و ماندی نمی باق آنی برای تیحج ب،یترت نیا به

 تا ان،یب گرید به نباشد، نیب دری اجتهادی لیدل که رسدی م آن به نوبت گاه آن و استی فقاهت لیدل کی اصل ،یاصول قواعد برابر

 اتیآ کهی زمان تا حاضر بحث در رو، نیا از. کرد استنادی عمل اصل به توانی نم باشد، داشته وجود عقل و نقل لیقب ازی علم لیدل کهی زمان

 توجه خور دری نکات زین رییتخ هینظر ادله درباره.رفت اصل سراغ به توانی نم باشد، راهنما تواندی م و است نیب در عقل لیدل و اتیروا و

 :است

 وی نبو تیروا دو زین گریدی بعض و. اند دانسته ضعف دچاری داللت وی سند لحاظ به را حیشری اب و لیفض بن عال تیروای برخ

: اند گفته زین ریبک ابن موثقه و سنان بن عبداهللی حهیصح تیروا درباره. اند شمره استناد قابل ریغ و فیضعی سند نظر از رای حضرم تیروا

 نیا ،(نییتع هینظر مستندات در مذکور)سنان بن عبداهلل تیروا با آنها بودن معارض لحاظ به اما است، رییتخ تیروا دو نیا ظاهر چند هر

 چیه ادعا مورد اتیآ شد گفته که چنان کنیل.باشدی م سنت اهل نظر مخالف و اتیآ موافق تیروا نیا اکه چرا است، مقدم دو آن بر تیروا

 .باشند گرید تیروا دو با آن تعارض مقام در سنان بن عبداهلل تیروا مرجح توانندی نم رو نیا از ندارند، مدعا بری داللت

 بلکه است، نید در که چه آن رینظ ستین حق دارنده توسط حق ازی بخش از گذشت صرف ه،ید مطالبه و قصاص از عفو: دوم

 طلب جنس ریغ ازی عوض مقابل در نید ازی بخش ای تمام از بخواهد طلبکار که نیا مثل. دارد مقابل طرف تیرضا به ازین و است  معاوضه

 وجود هید به قصاص مجازات لیتبد امکان مجرم، تیرضا عدم صورت در رو، نیا از. داردی بستگ بدهکار تیرضا به گذشت نیا د،ینما گذشت

 د.بو نخواهد نیب دری رییتخ جهینت در ندارد،

 به هید مطالبه و حق نیا از قصاص حق دارنده برداشتن دست اگر  دارد، طرحی جا سوال نیا اشکال، نیا درباره رسدی م نظر به

 است؟ اشتهنگذ آن بر را معامله ای معاوضه نیعناو ازی کی و است دهینام« عفو» را آن گذار قانون چرا پس است، صرف معاوضه آن،ی جا

 ای کامل طور به خود حق از آمدن کوتاه و کردن گذشتی معنا به عفو همواره شود،ی م استفاده آن کاربرد موارد و عفو واژه از که چنان

 .است آن ازی بخش

 هدارندی برای دیجد حق مجرم، لفیتکل نیا اما باشد، واجب اشی جسمان تیتمام حفظی برا مجرم بر هید رشیپذ میکنی م فرض 

 ای اتیح حفظی برا هید رشیپذ ان،یب گرید به. دهدی نم رییتغ بودنی رییتخ به بودنی نییتع از را او حق و کندی نم جادیا قصاص حق

 مجازات آن انجام عدم صورت در و شودی م او به مربوط تنها فشیتکال ریسا مانند که است مجرم دوش بری فیتکل خود ،یجسمی سالمت

 مجرم فیتکل نیا لذا. دارد را مقرر مجازات که کندی خودکش به اقدام شرع دستور خالف بری کس که چنان. دارد را دستور ازی چیسرپ

 جادیای گرید حق نوع دری رییتغ ،یفرد فیتکل که ادعا نیا چه اگر رسدی م نظر به.ندارد جرمی قربان ای دمی ول حق دامنه توسعه دری ریتاث

 از عفو حقی دارا او سو کی از کهی وقت و داراست زین را عفو حق قصاص، حق دارنده که داشت جهتو دیبا کنیل است، درست کند،ی نم

 نیا باشد، هید پرداخت به موظفی لیدل هر به ،یتیوضع نیچن آمدن شیپ صورت در زین مجرم سو، گرید از و باشدی م هید مطالبه و قصاص

 فرد حق مجرم، فیتکل نیای سو آن در که جا آن از. است رییتخ ازی گرید انیب که بود خواهد قصاص حق نهیگز کنار در گریدی ا نهیگز

 اجبار فیتکل انجام به را او« الممتنعی ول کماالح» قاعده برابر تواندی می اسالم حاکم ف،یتکل ازانجام او امتناع صورت در دارد، وجودی گرید

 .کندی ریجلوگ اوی خودکش از تواندی م که چنان. دینما

 و سو کی از نییتع هینظر مستندات در سنان بن عبداهلل تیروا است، اتیروا هینظر نیا مستندات در مهم: گفت توانی م جهینت در

ی نم ذکر مشروط را هید به قصاص لیتبد نخست تیروا. سو گرید از دوم هینظر مستندات در ریبک ابن  تیروا و سنان ابن عبداهلل تیروا دو

 بر مطلق لیدلی موارد نیچن دری اصول قواعد برابر رایز. استی ظاهر وی بدو تعارض نیا کنیل دارد، وجود تعارض اآنه نیب رو، نیا از و کند

 تیروا دو نیا در امام که جا آن از کرد، ادعا توانی م که نیا بر عالوه. ابدی یم انیپای بدو تعارض وه،یش نیا به و شودی م حمل دیمق لیدل

 هر-یتعارض تا شودی نم منعقد جهت نیا از ها آنی برای اطالق لذا ست،ین انیب مقام در آن نبودن شرط ای تیرضا بودن شرط  جهت از

 .دانست هیوج را نییتع هینظر توانیم ادیبن نیا بر. باشد داشته رفع به ازین و گردد جادیا-یبدو چند
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 منوط  شیاجرا آن دنبال به و قصاصی تقاضا چه چنان ابد،ی یم ادامه ریز صورت به و ردیپذی نم انیپا جا نیا در حاضر بحث کنیل

 .میریگی می پ را موضوع نیای بعد عنوان مطالعه در است؟ صائب نییتع هینظر زینی فرض نیچن در ایآ باشد، هید فاضل پرداخت به

 

 هید فاضل پرداخت به ازين موارد در قصاص حق بودنی نييتع اي یرييتخ -7
 ای نفس هید و مجرم عضو ای نفس هید نیب التفاوت مابه ای مازادی عن)یهید فاضله پرداخت ازمندین قصاصی اجرا موارد، ازی برخ در

 نیب تفاوت مقدار که آن شرط به دینما قصاصی تقاضا تواندی م دمی ول باشد، زن مقتول و مرد قاتل که نیا مانند. است(جرمی قربان عضو

 .برسد کامل هید سوم کی به عضو آن هید که گاه آن ،عضو قصاص در طور نیهم و بپردازد را زن و مرد هید

ی حق قصاص حق موارد گونه نیا ،در نه ای ست ای نییتعی حق جرمی قربان ای دمی ولی برا قصاص حق همی موارد نیچن در ایآ

 دارد؟ هیدی تقاضا نام به خودی رو شیپ در زینی گرید نهیگز حق، نیا دارنده و استی رییتخ

 هید فاضل از خود سهم پرداخت از دمی ایاول ازی برخ کهی صورت در باشد، قصاص حق بودنی نییتع بحث، نیا در ادلهی مقتضا اگر

 ند،ینما قصاصی تقاضا توانندی م نه که شودی م نیتام چگونه دمی ایاول از افراد هیبق حقی تیوضع نیچن در کرد؟ دیبا چه ند،ینما امتناع

 نهیگز عرض در رای ا نهیگز نیچن رایز ند،ینما هیدی تقاضا توانندی م نه و ستندین هید فاضل زا خود سهم پرداخت به حاضری برخ چون

 بهی راض عنوان چیه به اسالم مقدس شارع که انجامد؟ی نم مسلمان خون شدن مالیپا به تیوضع نیا ادله ایآ ندارند؟ رو شیپ در قصاص

 بود؟ نخواهد«مسلم و امرء دم( طلیال)بطلیال»یفقه قاعده مخالف طور نیهم و باشدی نم آن

 گردند ناچار که میده قرار تیوضع در را ها آن دیبا ایآ باشند، نداشته را هید فاضل پرداخت توانی مال لحاظ  فقط به دمی ایاول اگر

ی اساس اصول از که -عدالتی مقتضا گردند؟ دچار فرسا طاقتی مشقت به خود حق گرفتن و هید فاضل هیتهی برا ای و بگذرند خود حق از ای

 کی دیبا قصاصی برا و شده قطعی مرد توسط عمد به ر،یفقی زن دست کی کهی مورد دیکن تجسم ست؟یچ -است اسالم نیدی ها آموزه

ی م مخالفت هید به قصاص لیتبد با و است آگاه هید فاضل پرداخت در قصاص حق دارندهی ناتوان از زین مجرم و بپردازد را کامل هید چهارم

 ازین رایز رد،یبگ هید تواندی م نه و کند لیتحص تواندی نم را آن شرط رایز د،ینما قصاص تواندی م نه جرم،ی قربان ای دمی ول جا نیا در. دکن

 یاب ابن و دیجن ابن بر دارد؟عالوهیی اقتضا چه ادله و شند؟یاندی می کار راه چه مورد نیدرا هانیفق. ردیپذینم او و دارد مجرم موافقت به

 فاضل پرداخت به ازین قصاص کهی مورد هر در باورند نیا بر هانیفق از گریدی برخ هستند، رییتخ به قائل بحث نیا دری کل طور به که لیعق

 .دارد زین را هیدی تقاضا حق قصاص، حق دارنده دارد، هید

 :نگاردی م باره نیا در عهیش فقه اعاظم از( رضی )طوس خیش

 نصفی عنی هید مازاده پرداخت به مشروط رای حق نیچن باشند، قصاص خواهان زنی ایاول و برساند قتل به رای زن عمد بهی مرد اگر

 قاتل عهده بر کنند، هیدی تقاضا اگر. ندینما قصاص توانندی نم ه،ید مازاد پراخت عدم صورت در و دارند قاتلی ایاول به درهم هزار پنج ه،ید

 .بپردازد را زن کامل هید که است

 مقرر قانون نیا 55 ماده در و بود نمودهی رویپ دگاهید نیهم از قصاص و حدود سابق قانون در گذار قانون که نیا توجه انیشا هنکت

 :بود داشته

 .قاتل از زن هیدی  مطالبه نیب و قتل کامله هید نصف پرداخت با قصاص نیب  است ریمخ دمی ول برساند، قتل به رای زنی مرد هرگاه

ی رو نییتع هینظر به و برگشت هینظر نیا از 1331 مصوبی اسالم مجازات قانون 252 ماده در گذار قانون شد گفته که چنان اما

 .آورد

 

 آن ادلّه وی ليتفص هینظر -8
 منحصر قصاص به دم ولی حق که این یکی،: است متشکل قسمت دو از حقیقت در است، خویی اهلل آیت به متعلق که سوم نظر

 نمودن قصاص برای که مواردی در استثنائاً که این دیگر و باشد راضی آن پرداخت به قاتل که بگیرد دیه تواندمی صورتی در تنها و است

 همان ایشان، عقیده اول قسمت مستند. است مخیر دیه گرفتن بین و قصاص بین ابتدا از دم ولی باشد، الزم وی به دیه پرداخت قاتل

 در ایشان مستند اما. داندمی الزم دیه پرداخت برای را قاتل رضایت که روایاتی ویژه به است اول لقو یعنی فقها مشهور قول مستندات

 :شودمی اشاره آنها از برخی به که است روایاتی دوم، قسمت

 زن، دمولی و بکشد را زنی مردی که است جایی است، الزم قاتل قصاص صورت در دم ولی بر دیه پرداخت که مواردی از یکی

 روایاتموارد، این در حال. بپردازد قاتل به را مرد دیه نصف باید دم ولی امامیه، عقیده به بنا صورت این در کند، قصاص را قاتل که خواهدب

 «سنان بن عبداهلل» صحیحه جمله از. اندآورده بیان را دیه گرفتن و قصاص ترك اختیار زن دم ولی برای
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 ان و الدیه نصف اهله الی یودّوا و قتلوه یقتلوه ان اهلها شاء ان(: ع) قال متعمّداً امراته قتل رجل فی یقول( ع) اباعبداهلل سمعت: قال

 .درهم االف خمسه الدیه نصف اخذوا شاووا

 را قاتل بخواهند زن اولیای اگر: فرمودند است، کشته عمد به را زنش که مردی درباره( ع) صادق امام که شنیدم: گویدمی سنان ابن

 .گیرندمی[ قاتل از] باشد درهم هزار پنج که[ کامل] دیه نصف بخواهند اگر و پردازندمی اهلش به را دیه نصف و کشندمی را او کنند، قصاص

 .است نشده دانسته قاتل رضایت به منوط دم ولی به دیه پرداخت روایت این در

 .است دهش اشاره دیه گرفتن در زن دم ولی اختیار به نیز دیگر روایت چند در

 نفر دو مثالً. بکشند را دیگری نفر چند یا دو که است جایی است، الزم دم ولی بر دیه پرداخت قصاص، برای که مواردی جمله از

 در. کند تقسیم نفر دو آن میان را کامل دیه یک بایدمی کند، قصاص را نفر دو هر بخواهد دم ولی اگر صورت این در اند،کشته را کسی عمداً

 در نمونه برای. نماید اخذ نفر دو هر از کامل دیه یک و کند ترك را قصاص ابتدا از تواندمی دم ولی که اندداشته بیان روایات نیز اج این

 :است آمده چنین مسکان عبداهللی ه صحیح

 المقتول اولیاء بین الدیه تکون و وهماقتل و کامله دیه ادّوا امقتله المقتول اولیاء اراد ان: قال رجالً قتال رجلین فی( ع) عبداهلل ابی عن

 من صاحبه الدیه قبل احدهما یقتل لم و احدهما دیه یودّ لم ان و. المقتول اهل الی الدیه نصف المتروك ادیّ و قتلوه احدهما قتل ارادوا فن

 .علیهما کانت الدیه اولیاوه قبل ان و کلیهما،

 دیه یک کنند، قصاص و بکشند را نفر دو آن بخواهند مقتول اولیای اگر: فرمودند د،انکشته را مردی که مرد دو درباره( ع) صادق امام

می را او کنند، قصاص را نفر یک بخواهند اگر. شودمی تقسیم دوقاتل آن اولیاء میان دیه این و کنندمی قصاص را دو آن و پردازندمی کامل

 نه و شده پرداخت شانییکه دی نه اگر و پردازدمی شده کشته قاتل اولیای به را دیه نصف ماند،می زنده که قاتلی صورت این در و کشند

 دو آن بر دیه بپذیرد، را دیه مقتول دم اولیای اگر و کندمی قبول قاتل دو هر از را دیه مقتول دم ولی صورت این در شود، قصاص یکیشان

 رضایت به منوط دیه، گرفتن و بگیرد را دیه قاتل دو هر از تواندمی ولمقت دم ولی روایت این مطابق که شودمی مشاهده .شودمی الزم نفر

 .است نشده دانسته دو آن

 :که است شده نقل چنین( ع) صادق امام از مسکان، ابن از دیگری صحیحه روایت در همچنین

 .احبهمص دیه اخذوا الّا و الدیات فضل ترادّوا قتلهم ارادوا فان رجالً، الثالثه و الرجالن قتل اذا

 میان دم ولی موارد این در اگر که این آن، و است جسته استناد هم دیگری دلیل به فوق روایات از جدای خویی اهلل آیت مرحوم

 حیوانی، همراه به انسانی مثالً. رود هدر مسلمان خون که آیدمی الزم موارد برخی در باشد، متعین وی بر قصاص و نباشد مخیّر دیه و قصاص

 را دیه نصف باید ولی کند، قصاص را قاتل تواندمی مقتول ولی باشد، شده تحریک شخصی سوی از حیوان آن که این بدون. اندشتهک را کسی

 دم ولی حق اگر حال. نیست راضی دیه نصف پرداخت به نیز قاتل و ندارد را دیه نصف پرداخت توانایی دم ولی کنید، فرض. بدهد او به

نمی پیدا او برای قاتل قصاص حق نکند، پرداخت دم ولی را دیه نصف تا طرفی از زیرا رود،می هدر مسلمان نخو باشد، قصاص به منحصر

 شده کشته کسی که شودمی آن نتیجه. نیست راضی دیه نصف دادن به نیز قاتل و ندارد را آن پرداخت توانایی دم ولی دیگر طرف از و شود

 و قصاص میان موارد این در ابتدا از دم ولی گوییممی مشکل، و محذور این نشدن پیدا برای. دازدبپر دیه یا شود قصاص قاتل که این بدون

 .است مخیّر دیه

 :گفت توانمی گذشت باال در که ایادلّه تمام بررسی و نقد در اینکه توضیح

 منحصر دم ولی حق که این در ندارد ظهوری است، الزم قصاص عمد، در گویندمی که روایاتی و بالنفس النفس» مثل قرآن آیات -1

 دیگر عبارت به. کندنمی نفی را آن غیر اما کنندمی ثابت باشد، قصاص که را دم ولی حق اکمل و اَتَم مصداق ادله این بلکه است، قصاص به

 کشته را کسی نیز او که برد نبی از را او و کشت را کسی توانمی صورتی در یعنی کنید؛ قصاص نفس مقابل در را نفس: گویندمی ادلّه این

 .ندارند آن بر داللتی گرفت، دیه او از تواننمی و کرد قصاص باید فقط را جانی که این اما باشد،

 زیرا ندارد؛ اسکافی و جنید ابن نظر بر داللتی« القَتْل فِی یُسْرِف فَال سُلطاناً لِوَلّیه جَعَلنا فَقَد مُظْلوماَ قُتِلَ من و» شریفه آیة -2

 بر قدرت و سلطنت دم ولی برای ما بفرماید خواهدمی شریفه آیه و است قصاص بر سلطنت مردا بلکه نیست، مطلق آیه این در سلطنت

 کردن قصاص در دم ولی یعنی« الْقَتْل فِی یُسْرِف فَال: »فرمایدمی آیه ادامه، در که است آن مطلب این بر دلیل. ایمداده قرار کردن قصاص

 ولی سلطنت که شودمی استفاده آیه قبل ما بر« القَتْل فِی یُسْرِف فال» تفریع از بنابراین. نکشد را نفر  چند نفر یک جای به و زدنور اسراف

 .نیست قائل رضایت بدون دیه اخذ در دم ولی اختیار بر دلیل آیه این و باشدنمی مطلقه دم،

 متعلق جا این در قاتل نفس که این از بعد اوالً زیرا کند؛ اثبات را دوم قول صحت تواندنمی قاتل بر نفس حفظ وجوب همچنین -3

وظیفه نفس حفظ وجوب ثانیاً،.ندارد وجود دلیلی آن حفظ وجوب بر دیگر دارد، را قاتل نفس رفتن بین از حق دم ولی و گرفت قرار غیر حق

 قاتل به دم ولی اگر که کندمی اقتضا نفس حفظ وجوب دیگر عبارت به کند، ایجاد حقی دم ولی برای که این نه جانی عهده بر است ای
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 قاتل که این ولو بگیرد، دیه دارد حق ابتدا از دم ولی که گویدنمی اما شود، راضی آن به که است الزم قاتل بر کند، پیشنهاد را دیه پرداخت

 .نباشد راضی

 قول مستند توانندنمی هستند، ضعیف که این علت به ند،دار صراحت دم ولی اختیار به نسبت گرچه نبوی روایت دو همچنین -5

 .بگیرند قرار دوم

 الزم دیه پرداخت به قاتل رضایت روایات از دیگر برخی و سنان ابن صحیحة در سو یک از که است این ماند،می آنچه بنابراین -5

 و نشود قصاص که صورتی در قاتل سوی از دیه پرداخت رب بکیر، ابن و سنان  ابن دیگر صحیحة روایت در دیگر سوی از و است شده دانسته

 قصاص بودن معین به قائلین دلیل عمده بنابراین.« الدّیه اعطاهم یقتلوه فلم عَنْه عَفَوا فان: »فرمودند بیان که چرا. است شده تأکید شد، عفو

 واقع تعارض میانشان باشند، تمام داللت و سند حیث از تروایا دسته دو این اگر که است روشن. است روایاتتخییر، به قائلین دلیل عمده و

 :که گفت باید مورد این در. داد ترجیح دیگری بر را یکی باید و شودمی

 را دم ولی اختیار توانندنمی داللت حیث از اما اند،صحیحه سند حیث از گرچه.« الدیّه اعطاهم یقتلوه فلم عَنْه عَفَوْا فان» روایات اوالً،

 مردی که است آن از صحبت روایات این در. است قاتل توبه از صحبت روایات این در زیرا کنند؛ ثابت وی رضایت بدون قاتل از دیه اخذ در

 دم اولیای برای را خود که است آن او توبه فرمایدمی( ع) صادق امام خیر؟ یا دارد وجود گناهش برای ایتوبه آیا است، کشته را مسلمانی

 را مسکین شصت و بیگرد روزه ماه دو و کند آزاد را ایبرده و بدهد دیه ایشان به کردند، عفو و نکردند قصاص را او اگر ماید،ن معرفی مقتول

. کند توبه بخواهد که صورتی در بپردازد، را دیه است الزم قاتل بر که مطلبند این بیان مقام در روایات این گفت توانمی بنابراین. دهد طعام

 توبه بخواهد و شود عفو قاتل اگر اما بگیرد، دیه ندارد حق ابتدا از دم ولی گرچه که کنندمی مطلب این به اشعار روایات این دیگر عبارت به

 دیه پرداخت روایات در بنابراین. شود کاسته ایشان هایمصیبت و آالم از قدری تا کند اقدام دم اولیای به دیه پرداخت به رأساً خود باید کند،

 .است شده تبیین او توبه زمینه در قاتل سوی از

 تعارض داند،می الزم دیه برای را قاتل رضایت که روایاتی با آنها میان و باشند تمام نیز داللت حیث از روایات این که فرض به ثانیاً،

 :نمایندمی ذکر را نکته دو ترجیح علت در خویی اهلل آیت مرحوم. دارند ترجیح اول روایات بر اخیر روایاتشود، واقع

 .انددانسته ثابت تنها را قصاص بر والیت دم ولی برای که... و« بالنفس النفس» همچون آیاتی. اندکریم قرآن آیات اطالق با موافق. أ

 .هستند عامّه با مخالف. ب

 حق مشروعیت قرآن، آیات ظاهر ذشت،گ که طورهمان اوالً زیرا باشند، مزبور روایات مرجح توانندنمی فوق، نکته دو رسدمی نظر به

 :نویسدمی خوانساری اهلل آیت مرحوم که است سبب همین به. است قصاص تنها دم ولی حق که این نه و است دم ولی برای قصاص

 که این و حصر اما است، ثابت قصاص حق که شودنمی ثابت این از بیشتر خدا کتاب در موجود اطالقات از شود گفته است ممکن

 در که کسی دیه و شودمی گرفته مالش از دیه کرده، فرار که قاتلی که است علت همین به. شودنمی استفاده است، قصاص فقط دم ولی حق

 چنین که است آن حصر الزمه که حالی در. شودمی پرداخت مسلمین المالبیت ازنیست، مشخص قاتلش و شده کشته جمعیت ازدحام

 .نباشد ثابت مطلبی

 فراری، قاتل مال از دیه گرفتن به حکم صورت این در است، قصاص به منحصر دم ولی حق که بود آن آیات مفاد اگر دیگر تعبار به

 .است نزده را حرفی چنین کس هیچ و بود آیات خالف

 ایعده و است قصاص به منحصر دم ولی حق که معتقدند شیعه اکثریت مانند حنفیه چون ایعده: قسمند دو بر سنت اهل ثانیاً،

 دارند؛ ترجیح لذا است، ایشان با مخالف مزبور روایات چون بگوییم تا ندارند عقیده یک سنت، اهل بنابراین. تخییرند به قائل حنابله همچون

 .است ایشان از دیگر برخی با موافق و سنت اهل برخی با مخالف روایات این بلکه

 نقل قول دو مالک از. است منحصر قصاص به علیهمجنی و دم ولی حق که معتقدند شیعه اکثریت همانند حنفیه دانست، باید اجماالً

 یا دم ولی که معتقدند حنابله و شافعیه اما دارد، عقیده قصاص به دم ولی حق انحصار به هم وی که است آن قول مشهورترین اما است، شده

 مالکیه و حنفیه عقیدة مطابق که شودمی روشن گذشت، آنچه از. است مخیر بگیرد، دیه او از که این و جانی نمودن قصاص میان علیهمجنی

 اثبات بحث مورد قاعدة که این مگر شود،نمی منتقل دیه به و است رفته بین از علیه مجنی ای دم ولی حق قصاص، اجرای امکان عدم با

. نماید اعمال باشد، دیه اخذ که را حقش دوم نیمه تواندمی علیهمجنی یا دم ولی قصاص، انتفای با شافعیه و حنابله عقیده مطابق اما. گردد

 گذشت، باال در که سنی فقهای اقوال به اجمالی اشاره از پس و قسمت این در.شودنمی دیده نیاز بحث مورد قاعدة اثبات به دیگر بنابراین

 مطرح(دوم بند) را تخییر به قائلین مستندات و قصاص تعین به قائلین ادله آنگاه و( اول بند) کنیممی مطرح تفصیل به را ایشان اقوال ابتدا

 .کرد خواهیم
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 سنت اهل فقهاي اقوال-9

 حنفی -1-9
 را جانی تواندمی تنها علیه، مجنی یا دم ولی نفس، مادون یا نفس بر عمدی جنایت وقوع صورت در که معتقدند پیروانش و ابوحنفیه

 بدایع در کاشانی. است تصالحی عمدی، جنایت در دیه بنابراین. باشد راضی بدان وی که بگیرد یهد او از تواندمی صورتی در و نماید قصاص

 از دم ولی یا بمیرد قاتل اگر نتیجه در. بگیرد دیه وی از قاتل رضایت بدون تواندنمی و است قصاص تنها دم ولی حق که است معتقد الصنایع

 .شودمی ساقط کالً او حق کند، عفو قصاص

 :نویسدمی نیز مرغینانی الدیننبرها

 دم ولی برای و است عینی واجب قصاص... نمایند، مصالحه قاتل با یا نمایند عفو دم اولیای که آن مگر است، قصاص عمد، موجب

 کندمی ریحتص الصنایعبدایع در کاشانی نیز نفس مادون بر عمدی جنایت مورد در.باشد بدان راضی قاتل آنکه مگر نیست، جایز دیه گرفتن

 در معتقدند حنفیه که است دلیل همین به. نیست جهت دراین نفس مادون و نفس میان فرقی و است قصاص باعث تنها جنایتی، چنین که

 بین از علیهمجنی قصاص حق دهد، دست از را عضوش جانی عدوانی، جنایتی یا آسمانی ایحادثه اثر درعضو، قصاص لزوم از پس که صورتی

 .شود منتقل دیه به آنکه بدون رود،می

 

 مالکی -2-9

 :نویسدمی المجتهد بدایه در قرطبی رشد ابن

 روایت این، و شود راضی دیه دادن به قاتل که این مگر کند، عفو دیه گرفتن بدون یا کند قصاص تواندمی دم ولی است، گفته مالک

 از مدینه فقهای اکثر و داود و ابوثور و احمد و شافعی[ اما] معتقدند جماعتی و اوزاعی و ثوری و ابوحنفیه مطلب این به و اوست از القاسمابن

. نباشد راضی یا باشد راضی قاتل بگیرد، دیه خواست اگر و کند قصاص خواست اگر است، مخیّر دم ولی معتقدند، غیرمالک و مالک اصحاب

 نویسدمی نیز نفس مادون قصاص درباره او.است اول روایت همان ست،ا مشهور مالک از آنچهی ول است، کرده نقل مالک از اشهب را قول این

. است قصاص تعیّن مشهور قول اما. است شده نقل مالک از قول دو نه یا باشدمی مخیر دیه گرفتن و قصاص میان مجروح آیا که باره این در

 مصری اصحاب نزد مشهور قول :است کرده اشاره قول دو این به المدینه اهل فقه فی الکافی کتاب در نیز قرطبی نمری عبداهلل بن یوسف

 دم ولی و قاتل مقتول خون به نسبت اینکه مگر است، قصاص فقط عمد قتل در که است معتقد مالک که است این پیروانشان و مالک

 .مخیّرند دیه نگرفت و قصاص میان مقتول اولیای که اندکرده نقل مالک از مدینه اهل از گروهی مقابل در. کنند مصالحه

 

 شافعی -3-9
 :گویدمی االمّ در او. است مخیر دیه اخذ و قاتل قصاص میان دم ولی ك است معتقد شافعی

 خواست اگر و گیردمی دیه او از اگرخواست و کندمی قصاص را قاتل خواست اگر است، مخیّر مقتول ولی بکشد، را دیگری کس هر

 .کند عفو دیه گرفتن بدون را او

 در ورثه برای دیهبمیرد، قاتل که این تا را دیه نیز و نکنند انتخاب را قصاص[ دم اولیای] ورثه اگر :که است این عقیده این جهنتی و

 .شودمی ثابت قاتل مال

 .است قائل علیه مجنی تخییر به نیز عمدی هایجراحت دربارة او

 

 حنبلی -4-9

 ابناست، مخیر دیه و قصاص میان دم ولی که است این مشهور نقل ظاهراً ماا است، شده نقل دو مالک همانند حنبل بن احمد از

 تنها که شده نقل او از و است دیه یا قصاص عمدی جنایت حکم که شده نقل او از است مختلف احمد از روایات: گویدمی الکافی در قدامه

 .است ترصحیح یر،تخی به قول گویا که است ایگونه به المقنع، در او عبارت اما.است قصاص

 

 ادلّه -11
 آنها بررسی و نقد از و کنیممی بسنده( ب) تخییر به قائلین ادله و( 1) قصاص تعین به قائلین مستندات نقل به تنها جا این در

 .هست موجود گذشته مباحث الیالبه در ادله این از بسیاری پاسخ که چرا کنیم؛می خودداری
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 صاصق تعيّن به قائلين ادلهاول( 

 کاشانی.است منحصر قصاص به دم ولی حق که است این «القَتلی فِی الْقِصاصُ عَلَیکُمُ کُتِبَ آمنوُا الَّذینَ اَیُّهَا یا» شریفة آیة ظاهر -1

 گانشدکشته در قصاص شما بر که گفت توانمی جایزباشد، قصاص تنها دم، ولی برای اگر: نویسدمی آیه این به استدالل چگونگی تبیین در

 که نیست صحیح یعنی نیست؛ صحیح بردن نام قصاص از تنها صورت این در باشد دم ولی حق دو از یکی قصاص، اگر اما است، گشته الزم

 .است گشته واجب شما بر قصاص که گفت چنین دیه حق هم و دارد قصاص حق هم که دمیولی برای

 «قود العمد: »پیامبر حدیث -2

 .باالست شریفه آیه به استدالل همانند ث،حدی این به استدالل نحوه

 دیه اما است، نفس مادون یا نفس بر جنایت مثل به مقابله قصاص، و شود مثل به مقابله که است آن عدوانی جنایت مقتضای -3

 .داراست را دیه گرفتن حق دم ولی گفت، تواننمی لذا و نیست آن مثل به مقابل

 تخيير به قائلين ادلةدوم( 

 «یعفو ان بین و الدیه یأخذ ان بین النظرین بخیر فهو قتیل له قتل من»(:ص) پیامبر حدیث -1

 .«یقتلوا او العقل یأخذو ان خیرتین بین فاهله قتیل له قتل من» که است شده نقل( ص) پیامبر از همچنین

 :نویسدمی دلیل این تقریر در رشد ابن. نفس حفظ وجوب -2

 واجب کند، حفظ[ دیه] مال مقابل در را خود که شود پیشنهاد[ قاتل] مکلف به اگر و«اَنْفُسَکُم تَقْتُلُوا الو: »فرمایدمی عزّوجلّ خداوند

 .«کند چنین که او بر است

 : نویسدمی زمینه دراین کاشانی« بِاِحسانِ اِلیهِ اَداءٌ وَ بِالمْمَعروُفِ فَاِتباعٌ شَیْیٌ اَخیِهَ مِنْ لَهُ عَفی فمن» شریفه آیه -3

 دیه ادای قاتل برای متعال خداوند. بپردازد دیه و کند پیروی باید که است این آیه معنای است؛ شده استناد تخییر برای آیه این به

 .داند وی رضایت به منوط را آن آنکه بدون است، دانسته الزم دم ولی به را

 :نویسدمی کاشانی. دیه از مقتول انتفاع -5

 حق. باشدمی مقتول حق شود،می الزم قتل خاطر به آنچه نتیجه در شده وارد او حق بر جنایت زیرااست؛ مقتول حق قتل، ضمان

بدهی که چراشود،می منتفع مال وسیله به ولیبرد،نمی ایبهره قصاص از مقتول شودمی منتفع آن وسیله به انسان که است چیزی شخص

 ارعاب برای که این اال نشود، جعل اصالً قصاص که بود آن سزاوار اصوالً و شودمی نافذ آن وسیله به وصایایش و شودمی پرداخت ازآن هایش

 .«است شده جعل یکدیگر کشتن از هاانسان زجر و

 

 قصاص امکان عدم صورت در دیه ثبوت قاعدة -11

 «الدیه ثبت القصاص انتفی اذا: »سنّی و شیعه

 ینتقل القصاص، فیه انتفی موضع کل» یا و« الدیه ثبت القصاص انتفی اذا» مچونه است، شده یاد گوناگون تعابیر به قاعده این از

 ....و« الدیه فقیه القصاص فیه یمکن ماال کل» یا و« الدیه الی االمر

 به ایشان حق بلکهرود،نمی بین از علیهمجنی یا دم ولی حق نباشد، ممکن قصاص که صورتی در که است این قاعده اجمالی مفاد

 آن ثبوتی موانع از مراد. اجرایی موانع و ثبوتی موانع: شودمی تقسیم قسم دو به قصاص موانع که این بیشتر توضیح. شودمی نتقلم دیه

می بین از کلی طور به را قصاص حکم صدور زمینة آنها، وجود و شودنمی صادر اصالً قصاص به حکم آنها، وجود با که است اموری از دسته

. باشد دیوانه مقتول است، عاقل قاتل، که وجودی با که این یا باشد مجنون که آن یا باشد مقتول پدری جد یا پدر قاتل، که این مثل برد،

 دم اولیای اگر نیز است،و نبوده مهدورالدم مقتول که شود روشن سپس و بکشد است مهدورالدم که این خیال به را دیگری کسی همچنین

 در. نیست فراهم قصاص برای حقوقی امکان موارد گونه این در... و نپردازند لزوم صورت در را مازاد دیة یا باشند نداشته قصاص درخواست

 دارای که را کسی بدن از عضوی یا است برده بین از عمداً را ایمحترمه نفس و است شده جنایت مرتکب جانی، که وجودی با موارد این

 .ندارد وجود وی علیه قصاص حکم صدور امکان اما است، برده میان از عمداً است، احترام

 اما است، فراهم قصاص حکم صدور امکان یعنی برند؛می بین از را قصاص حم اجرای زمینة که است اموری اجرایی موانع از مراد

 اگر همچنین  کند ارفر یا شود کشته یا کند خودکشی یا بمیرد عمد، قتل ارتکاب از پس قاتل که این مثل. نیست برقرار آن اجرای امکان

 از جنایتی یا ایحادثه اثر در را خود راست گوش حکم، اجرای از پیش آنگاه و شود عضو قصاص به محکوم و ببرد را کسی راست گوش کسی

 حکم باشد، جانی عضو یا نفس تلف خوف عضو قصاص اجرای با که صورتی در همچنین. ندارد وجود قصاص اجرای امکان بدهد، دست

 .شودنمی رااج قصاص
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 توانمی که این یا نیست مشغول چیزی هیچ به جانیی ذمه آیا شود، منتفی علت هر به قصاص که صورتی در است این بحث حال

 مورد در اما است، دیه پرداخت به حکم و شده وارد خاصی روایاتثبوتی، موانع برخی مورد در که است درست دانست؟ دیه ضامن را وی

 قاعدة یک عنوان به توانمی آیا باشیم، نداشته روایاتی چنین که فرض به است؟ قرار چه از قضیه اجرایی، موانع مورد در و ثبوتی موانع سایر

 اهلل آیت همچون ایعده: انددسته دو بر بحث این در امامیه فقهای است؟ ثابت دیه شود، منتفی قصاص که جا هر که داشت بیان کلی،

 لنکرانی فاضل اهلل آیه همچون ایعده ولی باشندمی دارا جانی از را دیه گرفتن حق علیه مجنی و دم ولیقصاص، یانتفا با که معتقدندخویی،

 .است شده بیان روایات در که خاصی موارد در جز نیستند، قائل دم ولی برای را حقی چنین

( اول بند) کرده مطرح کرد، بیان ایشان برای توانمی که را ایادله نیز و ندکرده بیان ـ قاعده طرفداران ـ اول گروه که را ایادله ابتدا

 .پردازیممی( دوم بند) آنها بررسی و نقد به سپس و
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