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 چکيده
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دائمي)در نتيجه فوت( يا موقّت)در صورت فرار( ايجاد گردد؛ راجد  بده   
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بي  فقها اختالف ديدگاه وجود دارد. به نظر گروهي، اقتضاء ادله يدرعي  

ديه در صورت ت ذر قصاص در  قتل مستوجب قصاص، عدم امکا، ت يي 

دو حالت فرار و فوت قاتل است. در مقابل گروهي نيز عقيده دارندد؛ بدا   
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 . مقدمه1

بودن مسئوليت کيفري، بـه عنـوان يکـي از اصـول      يکي از آثار مهم اصل شخصي

مـورد تأکيـد    1931قانون مجازات اسالمي  141بنيادين حقوق جزاي نوين که در ماده

قرار گرفته است؛ سقوط مجازات در نتيجه فوت مجرم است. لذا با فوت مجرم، اجـراي  

ساسـي بـاقي   گردد. اما اين سئوال امي مجازات قصاص، با توجه به انتفاء موضوع منتفي

آيا اين امر به معناي سـقوط کلـي حقـوق اوليـاء دم کـه داراي حـن قـانوني         ماند کهمي

انـد اسـتد در پاسـخ بـه ايـن      گيري راجع به حيات و ممات قاتل بـوده وشرعي تصميم

سئوال سه رويکرد در فقه جزايـي اسـالم وجـود دارد کـه ارفـداران هـر يـن از ايـن         

عقـل   روايات و اجمـاع و و به منابع شرعي يعني قرآن  نظريات، تئوري خود را با استناد

، 1931و1931اند و قانونگذار کيفري ايـران، در قـانون مجـازات اسـالمي     تبيين نموده

عهـده ايـن مقالـه     هاي متنوع بوده که توضيح مفصل آن، برمتأثر از بعضي از اين ديدگاه

گـردد و  ه سـاق  مـي  است. بر اساس ديدگاه اقليت، با فوت متهم و سقوط قصاص، ديـ 

توجيهي براي پرداخت آن از اموال قاتل يا ديگران وجود ندارد. امـا بـر اسـاس ديـدگاه     

شود و ديه آن بـه  اکثريت فقهاي شيعه و با استناد به منابع شرعي، خون مقتول هدر نمي

نظرگروهي بطور مطلن، و به نظر گروه ديگر، در صورت دارا بـودن شـرايطي پرداخـت    

ا در ارتباط با نحوه و مجاري مختلف پرداخت ديه، اخـتال  نظـر شـديدي    گردد. اممي

بين قائلين به پرداخت ديه وجود دارد. در ارتباط بـا فـرار مـتهم و تـأثير آن بـر امکـان       

دريافت ديه نيز، رويکردهاي متفاوتي وجود دارد. نکته مهمي که بايد به آن توجه نمـود  

ت که در مسير استيفاء حقـوق ولـي دم، اخـتالل    اين است که، تنها فرار وفوت قاتل نيس

نمايد، بلکه مواردي همچون خود کشي قاتل، قتل بـه نـاحن يـا قـانوني او در     ايجاد مي

يا در حين دفاع مشروع و ارتکـا  چنـد فقـره قتـل      ارتباط با جرائمي همچون ارتداد و

سـتيفاء حقـوق   عمدي توس  قاتل که با اجراي قصاص به نفع يکي از اولياء دم، امکان ا

گردند؛ کـه  گردد، از جمله موارد تعذر قصاص قاتل عمد محسو  ميسايرين منتفي مي

ها در غالب يکـي از ايـن رويکردهـا ضـرورت دارد. قـانون مجـازات       تعيين تکليف آن
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در ارتباط با فرار و فـوت مـتهم هـاهراظ نظـر      919و 161،163در مواد  1931اسالمي 

فوت در غير از فرار را مشمول دريافت ديـه نکـرده بـود و    تفصيلي را انتخا  نموده، و 

صرفاظ به دريافت ديه در بعضي از مصادين فرار و يا فوت در حين فرار معتقد بود. ليکن 

رسيد اين رويکرد، حقـوق اوليـاء دم را در بسـياري از شـراي  ديگـر تـأمين          به نظر مي

، مقرر نمـوده  494ار با انشاء ماده گذ، قانون1931نمود. در قانون مجازات اسالمي نمي

است؛ هرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتکب ممکن نباشد 

با درخواست صاحب حن، ديه قابل وصول است. راجع به تفسير اين ماده که آيا مطلـن  

مرگ، مشمول دريافت ديه است يا مرگ در حين فرار، در عمل ممکـن اسـت اخـتال     

آيد، که به داليل مؤيد هر ين اشاره وتفسـير صـحيح واشـکال وارد بـر آن را      نظر پيش

و واکـاوي   1931بيان خواهيم نمود. بنابراين، ارح اشکاالت قـانون مجـازات اسـالمي   

ونقـد آن نيـز يکـي از     1931مباني فقهي رويکرد نسبتاظ جديد قانون مجـازات اسـالمي   

 اهدا  بحث خواهد بود.

 

 ر ت يي  ديهثير فوت قاتل بأ. ت2

درصورتي که مجرم قتل عمدي، راجع به پرداخت ديه با اولياء دم به توافن برسـد،  

وپيش از پرداخت آن فوت نمايد، ديه توافن شده، هماننـد ديـون شـخو فـوت شـده      

محسو  گشته، کـه الزم اسـت از امـوال باقيمانـده او پرداخـت گـردد. امـا اگـر قاتـل          

با ولي دم فوت نمايد، اولين سئوالي که براي  مستوجب قصاص، پيش از توافن وسازش

گردد اين است که، آيا حقوق آنـان بـا فـوت مجـرم منتفـي گرديـده       اولياء دم مطرح مي

توانند تقاضاي دريافت ديه نمايندد راجع بـه ايـن موضـوع، نظـرات فقهـاء      است، يا مي

ـ   يکدست نيست. ل را منتفـي  گروهي از فقهاء، هر گونه دريافت ديه بدون تراضي بـا قات

.( گروهي از فقهاء، ولـي دم را در هـر صـورت مسـتوجب دريافـت ديـه          1.1دانند.)مي

.( اما بعضي از نظريات فقهي، مالک دريافت ديه را وضعيت آخرين لحظه 1.1دانند.)مي

.( امـا  1.9انـد.) از عمر قاتل و نحوه تعامل او با دستگاه قضايي واولياء دم تشخيو داده
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در نهايت، نقد وارزيابي هرين از اين آراء، ما را در انتخـا  نظـر برتـر     رسدبه نظر مي

.( واگر نتيجه اين ارزيابي قبول پرداخت ديه باشـد، تعيـين مسـئول    1.4مساعدت نمايد)

 .(1.4پرداخت ديه اهميت مضاعفي پيداخواهد کرد.)

 

 . سقوط مطلق1.2

ناشي از مـرگ   در تمامي فروض تعذر قصاص تئوري سقوط ديه بصورت مطلن و

: 1419حلـي،  ) قاتل، در بين بعضي از فقهاي اماميه و اهل تسنن پذيرفتـه شـده اسـت.   

(شيخ اوسي در کتا  مبسوط، ضمن بيان هر دو قـول معتقدنـد؛ اقتضـاء مـذهب      132

 1411و مرعشـي نجفـي،   64، :1411اماميه، سقوط ديه در مطلن فوت است.)اوسي، 

( بـه  991:   1411حلي، ) ن رأي را پذيرفته است.( ابن ادريس در کتا  سرائر اي461:

شود و از مال نظر مالن و ابوحنيفه در صورت از بين رفتن محل قصاص، ديه ساق  مي

( در ادامه مقاله، به تبيين ادلـه  166-161: 1931شود.)عوده،جاني چيزي پرداخت نمي

 پردازيم.ارفداران رويکرد سقوط ديه مي

تأثير فوت قاتل بر تعين ديه، به عنوان واکنش جايگزين، بايد  ( قبل از پاسخ به سئوال1)

و ديه در عرض يکديگر هسـتند يـا    به اين سئوال پاسخ داده شود که آيا قصاص و عفو

در اول يکديگرد نظر مشهور و بلکه اجماع فقهاء شيعه، بر اين است که قصـاص يـن   

بـه   (461: 1411شي نجفـي،  ها قرار دارد. )مرعامر تعييني است و در اول ساير پاسخ

عبارتي، در قتل عمد مستوجب قصاص، ديه صـرفاظ بـا رضـايت قاتـل بـه پرداخـت آن       

مصداق دارد، اما اگر قاتل به پرداخت ديه رضـايت ندهـد، اوليـا دم حـن مطالبـه آن را      

( هـاهراظ، مبنـاي انشـاء    44: 1332ندارند و تنها نفس قاتل، سهم اوليا است. )مرواريد، 

، که موضوع آن در مورد سرنوشت قاتلي است 1931قانون مجازات اسالمي  924ماده 

 که مرتکب چند فقره قتل گرديده، در نظر داشت همين استدالل فقهي بوده است.  

و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سـلطانا فـال يسـر     "( بر اساس آيه شريفه قرآني 1)

ناسب، اسرا  و زياده روي از حدود ( در انتخا  واکنش قانوني م99)اسراء، "في القتل
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( عـدم اسـرا  در   116: 1923مشخو و قانوني غير قابل پذيرش است.)مير حسـيني، 

قتل، از جمله مقتضي آن است که صرفاظ به قصاص قاتل مبـادرت ورزنـد و در صـورتي    

که خواستارمطالبه ديه هستند، رضايت قاتل را نيز تحصـيل نماينـد. هـاهراظ سـاير آيـات      

اجع به قتل عمد، نيزداللت بر تفسير پيش گفته از آيه مزبور دارند: هماننـد آيـه   شريفه ر

ــالنفس" ــنفس ب ــده،"ال ــريفه44)مائ ــه ش ــه    "( وآي ــدوا علي ــيکم فاعت ــدي عل ــن اعت فم

 (134)بقره،"بمثله

( مستفاد از منابع شرعي، تعيين ديه به عنوان عکس العمـل جـايگزين، نيازمنـد دليـل     9)

اءدم( است. به عنوان مثال بر اساس روايت معتبر ابن سنان از خاص) تراضي قاتل و اولي

شـود، مگـر اينکـه    امام صادق)ع(: هر کس مؤمني را عامدانه به قتل برساند قصاص مـي 

اولياء دم به اخذ ديه رضايت داده و اين امر مورد پذيرش قاتـل واقـع گـردد. )مرعشـي     

فوت قاتل، امکـان تحقـن    ( با فرض فرار يا121:  1413وکليني،  1411،133نجفي، 

فقـدان دليـل شـرعي در تعيـين مجـازات       اين تراضي منتفي گرديده اسـت. بنـابراين بـا   

جايگزين و با توجه به اصل برائت ذمه، به صر  فوت يا فرار قاتل، ديـه جـايگزين آن   

شـاذ   نماينـد، اخبـار واحـد و   هايي که عکس اين اصل را بيـان مـي  نخواهد شد. روايت

 (166: 1413وآبي، 414: 1414رائن تأييد کننده هستند.) نجفي،غيرمقرون به ق

(کساني که قائل به عدم سقوط ديه در صورت فوت قاتل هستند، معتقدند اگر امـوال  4)

قاتل کفايت پرداخت ديه را ننمايد، پرداخت ديه بر عهـده خويشـاوندان و عاقلـه قاتـل     

بيان گرديـده   "انما"د انحصاريقي است. اين در حالي است که، به موجب رواياتي که با

هـاي خطـائي   است؛ مسئوليت عاقله در مورد قتل ناشي از فعل ديگـري، صـرفاظ در قتـل   

ها در قتل عمد نفي شده است.در روايتـي از امـام علـي)ع(    مصداق داشته ومسئوليت آن

يعني عاقله در پرداخـت   "الْخَطَإِ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ دِيَةُ الْعَمْدِ، إِنَّمَا عَلَيْهِمْ دِيَةُ "آمده است:

هـا اسـت.   ديه قتل عمد مسئوليتي ندارند. بلکه صرفاظ پرداخت ديه قتل خطائي بر ذمه آن

 (661: 1413براساس روايتي از پيامبر نيز عاقله در قتل عمد مسئوليتي ندارند. )آبي، 
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اوالظ ايـن  (رجوع به ديه بر اساس اجماع است. اما اشـکال ايـن دليـل آن اسـت کـه،      4)

اسـت و ثانيـاظ بـا     اجماع از نوع منقول)اجماعي که با تتبع ديگران و به نقل از آنان باشد(

اجماع ديگري که قائل به سقوط ديه است، در تعارض است و ثالثاظ اين اجمـاع مـدرکي   

است؛ بنابراين بهتر است به مدرک اجماع که عمـده آن کتـا  و سـنت اسـت مراجعـه      

: 1411  و سنت در ايـن بـاره مشـخو است)مرعشـي نجفـي،      نماييم و موضوع کتا

 (39: 1413و منتظري نجف آبادي، 463

هايي که از ائمه، راجع به حکم قتـل چنـد نفـر توسـ  يـن نفـر سـؤال        ( در روايت6)

اند و در صورتي که عـالوه بـرآن ديـه    گرديده است، صرفاظ به قصاص قاتل اشاره نموده

نمودند. هـر چنـد در ايـن    ن بودند، بايد آن را تصريح ميواجب بود، امام که در مقام بيا

خـواهي  مورد، فوت قاتل مطرح نيست؛ ولي روشن است که با اجراي قصاص به خـون 

بروجـرد،،  گردد.)يکي از مقتولين، اجراي قصاص به نفع ساير بزه ديـدگان منتفـي مـي   

ـ 24: 9241؛ عاملي،  46: 1411مرعشي نجفي،  ؛044:  9241 اي انشـاء  ( هاهراظ مبن

 مدلول روايت فوق نيز بوده است. 9414قانون مجازات اسالمي  442ماده 

کـه   (526: 9294حلّى، عالمه،( مراد از قصاص، تشفي خاار اولياء دم مقتول است) 7)

 گردد. اين امر با از بين رفتن قاتل )در نتيجه قصاص يا مرگ به ارين ديگر( حاصل مي

 

 . جايگزيني مطلق2.2

 گـردد ين نظر در فرض تعذر قصاص به هر دليل، ديه جايگزين آن مـي به موجب ا

ــى، ) ــاني، 111: 1414؛ خوانســار،، 39: 5046بحران عــاملى، ؛ 111: 1411؛ شــهيد ث

 ( داليل قائلين اين رويکرد عبارتند از:934: 1414کرکى، 

خيير مستوجب دو مجازات به نحو ت (به عقيده ابن جنيد و ابن عقيل، قتل عمد ابتدائاظ1)

( در نتيجه اگر اجراي يکـي از  13: 1414اصفهانى، )است؛ که عبارتند ازقصاص و ديه. 

گـردد. )مرعشـي   آن دو منتفي شد انتخا  مجـازات دوم يعنـي ديـه، تعينـاظ واجـب مـي      

 ( 164:  1931و عوده،  46: 5054کاشانى،  و 463: 1411نجفي،
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ن مسلمان، کـه از پيـامبر اکـرم    يا عدم هدر رفت خو "يبطل دم امرء مسلمال "( قاعده1)

)ص( روايت گرديده است سند روايي بسيار محکمي دارد. به موجب اين روايت، خون  

هاي بسياري وجود دارد کـه بـا   شخو مسلمان نبايد پايمال گردد. عالوه بر اين روايت

استناد به اين قاعده، پرداخت ديه در فرض عدم دسترسي به قاتل از خويشـاوندان قاتـل   

اي اند. از کثرت استناد روايي به اين قاعـده، پـاره  يا بيت المال را مورد حکم قرار دادهو 

اند که قاعده اليبطل، همانند قاعده ال ضرر و الحرج، قاعده عامي محسـو   نتيجه گرفته

(اما در صورتي که قائل به سقوط ديه باشيم،الزمه آن به 122: 1411گردد. )کاشاني مي

 1414مان است که خال  مقتضاي قاعده فوق الذکر است.)حلّى، هدر رفتن خون مسل

 :133) 

دليل روايي: به موجب روايت ابابصير، امام صادق)ع( در مورد مـردي کـه مرتکـب     (9)

جهت اجراي قصاص ميسر نگرديـده   قتل عمد گرديده و فرار نموده وامکان تسل  بر او

در غيـر ايـن    شـود و ن ارين اخذ مـي است فرمودند، اگر قاتل مالي داشته باشد ديه از آ

گردد و اگـر خويشـاوندي   صورت از خويشاوندان وي به نحو االقر  فاالقر  اخذ مي

پردازد، زيرا خون مسـلمان نبايـد هـدر گردد.)بروجـردي،     نداشته باشد امام ديه او را مي

هر چند اين روايت راجع به فرار مـتهم و عـدم دسترسـي بـه او تعيـين       (.331: 1923

ليف نموده است، ولي با لحاظ عموم تعليل بکار رفته در ذيـل ايـن روايت)اليبطـل(    تک

ومخصوصاظ با توجه به اينکه پرداخت ديه در اين روايت معلن بر فوت قاتل نشده است، 

توان اين استنتاج را نمود که، خون مسـلمان نبايـد در هـير شـرايطي بـه هـدر رود.             مي

ي از فقهـا، تعليلـي کـه در ايـن روايـت از عمـوم بـر        ( بعض111: 1414خوانسار،، )

اند، آنچه در جايگزيني اند و استدالل نمودهخوردار است، را عبارت لم يقدر عليه دانسته

ديه از اهميت برخوردار است، عدم قدرت بر قصاص قاتل است. خواه در نتيجه فرار او 

و  144: 1411يى، و خـو  114: 1416تبريـز،،  باشد يـا در نتيجـه هـر امـر ديگري)    

ــويى،  ــويي،  و 112: 1414خـ ــاني،931:  1413خـ ــري ؛ 34: 1411؛ کاشـ منتظـ

 (461آباد،، بي تا:  نجف
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( فلسفه وجو  ديه در قتل خطائي توس  شارع مقدس، حفظ نفوس و پيشگيري از 2)

ارين اولي در قتل عمد چنين معياري توس  شارع، بايد در ه قتل هاي خطائي است و ب

د. اما اگر در بعضي از شراي ، که امکان اجراي قصاص ميسر نيست، ديـه  نظر گرفته شو

اي از اوضاع واحوال بـدون  شود که قتل عمد در پارهرا ساق  شده بدانيم، نتيجه اين مي

حلّـى،  در تعـارض اسـت. )   عکس العمل باقي بماند. و اين امر با مبناي پيش گفته شارع

 ( 24: 9294ومرعشي نجفي،124: 9441

در صورتي که کسي مرتکب قطع عمدي عضوي گـردد کـه خـود فاقـد آن عضـو      ( 5)

( بـا  1931قـانون مجـازات اسـالمي     931و 931گردد. )مـواد  است، تبديل به ديه مي

توان به اين نتيجه رسيد کـه در مـواردي کـه    توجه به اين نوع سياست کيفري شارع، مي

حلّـى،  )جـايگزين آن گـردد.  گـردد؛ بايـد ديـه    قصاص نفس نيز به هر دليلي متعذر مـي 

1411 :964) 

سلطنت ولي دم نسبت به قاتـل بصـورت مطلـن     (99( بر اسا س آيه شريفه )اسراء، 6)

فرض گرديده است. اين سلطنت مطلن، مقتضي قصاص قاتل، ويـا اخـذ ديـه در مـوارد     

 (905: 0440و مغنيه،   04010465عدم امکان آن است.)مرعشي نجفي، 

 

 . نظريه تفصيلي2.2

ه موجب نظريه مشهور فقهي مـالک اههـار نظـر در ايـن زمينـه، لحـاظ آخـرين        ب

وضعيت قاتل از نظر نحوه ارتباط او با دستگاه عدالت کيفري و اولياء دم مغمـوم و بـزه   

ديده است. بر اساس اين ديدگاه، قاتل عمـدي کـه قبـل از فـوت در دسـترس دسـتگاه       

ن را تسـليم اجـراي حکـم الهـي قصـاص      عدالت کيفري بوده و اختياراظ يا قهراظ، خويشت

نموده است، با مجرمي که با تمرد و سرپيچي، خود را از اجراي عـدالت رهانيـده اسـت    

رسد، در حال اي که اجل ابيعي او فرا ميتفاوت آشکاري وجود دارد.اگر قاتل در لحظه

، بعـد از  فرار يا خفا  باشد، به اين دليل که، مانع استيفاء حقوق اوليـا دم گرديـده اسـت   

توان ديـه را، از مـال او يـا خويشـانش و در     شود و ميفوت پرونده کيفري او بسته نمي
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صورت لزوم از ارين بيت المال استيفاء نمود. امـا اگـر قاتـل مسـئوليت کيفـري عمـل       

برده و در اين حال خويشتن را پذيرفته و در حال صلح با نظام عدالت کيفري به سر مي

چند موفن نشده است دين خود را بـه نظـام عـدالت کيفـري ايفـا       اجل او فرا برسد، هر

نمايد؛ اما از آن جهت که در مسير اجراي عدالت خللي وارد نکرده است، ديه به امـوال  

گيرد. بعضي از فقها نظر خود را در ايـن موضـوع، بـا اسـتناد بـه      او يا ديگران تعلن نمي

ب اين نظريـه کـه از حقـوق مـدني وام     اند. به موجنظريه تفويت منافع بر کرسي نشانده

گرفته شده است، قاتل عمدي در قبال ارتکا  جـرم قتـل عمـد، نفـس خويشـتن را در      

و در صورتي که با فرار و رسيدن اجلش، اين عوض را  مقابل جان مقتول بدهکار است؛

ومرعشـي  111: 1411بايد بدل آن را )ديه( پرداخت نمايد.)شـهيد ثـاني    تفويت نمايد،

ترين دليل (. عالوه بر اين دليل حقوقي، عمده116:  1413حلّى، و  464: 1411نجفي،

 قائلين اين نظريه، روايات مرتب  با اين موضوع است:

گويد از امام صادق )ع( درباره مردي پرسيدم که از روي عمد مردي را ( ابو بصير مي1)

حضرت فرمودند  ست.پس از آن قاتل فرار کرده و کسي بدان دست نيافته ا کشته است.

گردد ودر غير اين صورت از خويشاوندانش گرفتـه  اگر مالي دارد ديه از آن مال اخذ مي

شود و اگر خويشاوندي ندارد يـا توانـايي پرداخـت ديـه را ندارنـد، امـام ديـه او را            مي

؛ 331: 1923پردازند چرا که خون مـرد مسـلمان نبايـد هـدر گـردد.) بروجـردي،       مي

(. در مبحث قبل مشخو گرديد، قائلين به اثبات مطلـن ديـه، نيـز    961 :1923اوسي،

به اين روايت استناد نموده، اما در مقابل گروهي بر اين باور هستند که در کليه روايـات  

مرتب  با اين موضوع، تبديل قصاص به ديه به نحوي مترتب بـر فـرار قاتـل، کـه نشـان      

مبنـاي مـاده    رسـد ده است. بـه نظرمـي  دهنده تقصير قاتل در اجراي قصاص است گردي

     مبني بر مشروط نمودن تبديل قصاص بـه ديـه بـه    1931قانون مجازات اسالمي  161

 استدالل فوق الذکر بوده است. روايت مزبور و "فوت درحين فرار "

که توضيح آن در قسمت نخست مقاله گذشـت. هـر    "اليبطل دم امرء مسلم "( قاعده1)

رسـد؛ علـت   يز به اين روايت استناد نموده است؛ ليکن به نظـر مـي  چند ديدگاه پيشين ن
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اينکه بعضي از فقها برداشت محدودي از اين قاعده دارند آن است که بـه عقيـده اينـان،    

علت حکم نيست؛ بلکه حکمت حکم بـوده و صـرفاظ در مـواردي قابليـت     اليبطلقاعده 

بـات نمـوده باشـد. )سـبزوار،،     با استناد بـه آن حکمـي را اث   استناد دارد که معصوم)ع(

گانه فـوق  (به هرحال شايد با ارزيابي ونقد ادله سه 134: 1412لنکرانى، و914: 1419

 بتوان، تاحدودي به رويکرد برتر نائل شد.

 

 . ارزيابي ادله رويکردهاي سه گانه  2.2

به موجب دو دليـل نخسـت رويکـرد پـيش گفتـه،      . رويکرد سقوط مطلق ديه: 2.2.1

قتل عمدي، قصاص است و به اصطالح، قصاص ين امر تعيينـي اسـت کـه    حکم اولي 

ها به ديـه امکـان پـذير    تبديل آن به ديه فق  از ارين صلح قاتل و اوليا دم و تراضي آن

است. اين گفته اگر چه مستند به ادله شرعي است، اما جايگاه استناد بـه آن در مـواردي   

ا فـرار ايـن فرصـت را از اـرفين نگرفتـه      است که امکان تراضي وجود داشته، و قاتل ب

 باشد.

در ارتباط با روايات استنادي بايد گفت: اوال حجيـت خبـر واحـد در اصـول فقـه      

ثابت گرديده است. ثانياظ برخال  آنچه که  ابن ادريس گفته است؛ روايات مزبور اخبـار  

بـه روايـات    شاذ فاقد قرائن مؤيد نيستند. زيرا اکثريت فقها در مباحث مربواـه  واحد و

 اند.ها مبتني ساختهمزبور استناد، و فتواي خويش را بر آن

راجع به استدالل پنجم، بايد توجه نمود که، علت اصلي رجوع به ديه اجماع فقهـا  

 نيست. بلکه داليل ديگري است که در مباحث مربواه بيان گرديده است.

ر ضـعيف اسـت.   در مورد دليل ششم، اين مطلب قابل ذکر است که روايـت مزبـو  

نمايـد. بـر فـرض    زيرا ابن مسکان اين روايت را از شخو مجهول الحالي روايـت مـي  

صحت روايت، امام در مقام بيان قصاص براي کساني هستند که صرفاظ، به دنبـال از بـين   

اي بـراي اخـذ ديـه ندارنـد. و در هـر      رفتن قاتل حتي توس  ديگري هسـتند و انگيـزه  

 يه در وضعيت قتل چند نفر، داللت بر سقوط ديه ندارد.صورت عدم ذکر امکان اخذ د
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در ارتباط با آخرين دليل نيز بايد بگوييم: اوالظ؛ حصول تشفّي به تنهايي داللـت بـر   

گردد کـه اوليـاء دم خـود    ها ندارد. ثانياظ تشفّي غالباظ در صورتي حاصل ميسقوط حن آن

قاتل نقش داشته باشند. به همـين  به تنهايي در ارتباط با قصاص و يا بخشيدن حيات به 

گـردد و اراده حـاکم در آن مـؤثر    دليل اجراي قصاص حن الناس محض محسـو  مـي  

 ( 46: 1411نيست.)کاشاني، 

 

تخييري بـودن مجـازات    نظريه. رويکرد جايگزيني مطلق ديه ونظريه تفصيلي: 2.2.2

خـال  اجمـاع    قصاص وديه، در بين فقها از ارفداري چنداني بهره منـد نيسـت. بلکـه   

: 1412انـد.)حائري، شيعه است گرچه بعضي فقهاء اماميـه، بـه مقتضـاي آن فتـوي داده    

(امادر مواردي که بحث پرداخت مازاد ديـه مطـرح اسـت، نظريـه تخييـري بـودن       136

ــانعي،     ــت. ) ص ــوردار اس ــتري برخ ــوت بيش ــاص، از ق ــازات قص ؛ 444: 1924مج

 (632: 1416کابلى،

ضو در حالت فقدان عضـو، و جـايگزيني آن بـا    مقايسه قصاص نفس با قصاص ع

گردد؛ که در فقه اماميـه پذيرفتـه نشـده اسـت. بـه قرينـه       ديه، نوعي قياس محسو  مي

هـاهراظ ايـن برداشـت     "فال يسر  في القتل "موجود در آيه شريفه قرآني و ذکر عبارت

اسـتناد   گيردکه، منظور از سلطنت در اين آيه شريفه، امکان قصاص است. اماصورت مي

به سياست کيفري شارع مقدس در جهت تعيين ديه در قتل هاي خطائي و لزوم وجـود  

عکس العملي،  حداقل هم پايـه قتـل خطـائي در هنگـام تعـذر قصـاص دليـل مقبـولي         

 گردد.محسو  مي

همچنين ساير ادله استنادي اين ديدگاه، يعني استناد به قاعده اليبطلو تعليـل بکـار   

تب  )لم يقدر عليه( قابل توجه است. و همچنان که ديـديم از کثـرت   رفته در روايات مر

گـردد و  آيد که، اين قاعده، قاعده عامي محسو  مياستناد به قاعده اليبطل چنين بر مي

مقتضاي آن اخذ ديه در تمامي مواردي است که امکان قصاص فراهم نيست. مگر اينکـه  

ين توضيح آيا تعليل بکار رفته در بعضـي از  شارع آن را به نحوي استثناء کرده باشد. با ا
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توان بصورت عام در نظر گرفت و آن را بـه همـه   روايات با عبارات لم يقدر عليه را مي

مواردي که امکان قصاص ميسر نيست، تسري دادد با توجه بـه اينکـه ايـن عبـارت، در     

ه علت فرار بـه  رواياتي بکار رفته است که قاتل يا در حين فرار فوت نموده است و يا ب

رسد ايـن عبـارت همـان گونـه کـه بعضـي از فقهـا          او دسترسي نبوده است؛ به نظر مي

(. زيرا در تمامي مواردي که حکم 114: 1416تبريزي،)اند فاقد کارايي عام است. گفته

به اين عبارت تعليل گرديده است به نوعي اقدام و تقصير قاتل در منتفي شدن موقت يـا  

کنـد، در  ش داشته است. عالوه بـر ايـن اصـل برائـت ذمـه اقتضـا مـي       دائمي قصاص نق

مواردي که شن و ترديد وجود دارد، قائل به عـدم وجـود مسـئوليت جبـران خسـارت      

گرديم. هر چند اين برداشت به معناي ممنوعيـت جبـران ديـه از بيـت المـال مسـلمين       

ين اسـت کـه   نيست. زيرا فلسفه وجود بيت المـال اسـتفاده در مسـير مصـلحت مسـلم     

 مصادين مشخو و محصوري ندارد.  

گونه که قائلين به نظريه تفصيلي قائل هستند، مالک تبديل قصاص بـه ديـه،   اما آن

صرفاظ فرار و يا فوت در حين فرار قاتل عمد نيست، بلکه با توجه به چگونگي استناد به 

مواردي که عـدم   عبارت لم يقدر عليه و قاعده ال يبطل، همچنان که گفته شد، در تمامي

اجراي قصاص ناشي از اقدام عامدانه قاتل باشد، حکم به ديه از اموال او يـا خويشـانش   

داراي توجيه است. بنابراين در مواردي همچون مرگ ناشي از ارتداد قاتـل،  قتـل او در   

گـردد حکـم   حين دفاع مشروع و يا خودکشي، که از موانع اجراي قصاص محسو  مي

( راجـع بـه ادلـه اسـتنادي ايـن       04: 5054)مرعشي نجفـي،  مبنا نيست.به پرداخت ديه بي

 برداشت در ادامه مقاله، به تفصيل بحث خواهيم نمود.

 

 . چگونگي پرداخت ديه2.2

فـرض تعـذر قصـاص     در صورت پذيرش رويکردي که قائل به پرداخت ديـه  در 

ت که چه کسي يـا  گردد اين اسباشيم )رويکرد دوم يا سوم( اولين سئوالي که مطرح مي
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باره نظرات بسـيار متنـوعي بـه شـرح     کساني مسئول پرداخت ديه مزبور هستندد در اين

 ذيل وجود دارد:

( ديه از ماترک قاتل پرداخت گردد و در صورتي که قاتل مـالي نداشـته، ديـه سـاق      1)

گردد. دليل ارفدارن اين نظريه، اوالظ اصل برائت ذمـه خويشـاوندان و   شده محسو  مي

ا بيت المال است. زيرا مسئوليت عاقله يا بيت المال در پرداخت ديـه از جانـب قاتـل،    ي

موضوعي خال  اصل است که در موارد شن وترديد بايد به قدر متيقن آن اکتفا نمـود.  

 مسئوليت عاقلـه در قتـل   "ال تعقل العاقله في العمد"ثانياظ بر اساس روايت مشهور نبوي 

 (914: 1411و مغنيه،  1133: 1332عمدي نفي گرديده است. )مرواريد،

گيرد ودر صورت فقدان دارايي، عاقلـه مسـئول   ( ديه در ابتدا به ماترک قاتل تعلن مي1)

ها ديه ساق  است. مسـتند  پرداخت آن هستند. در صورت عدم وجود عاقله يا اعسار آن

رکـه بـراي قاتـل، االقـر  را مسـئول      اين قول روايتي است که در صورت عدم وجود ت

هـا يـا   داند بدون اينکه به مسئوليت بيـت المـال در صـورت فقـدان آن    پرداخت ديه مي

( علت مسئوليت عاقلـه آن اسـت   161: 1923اي داشته باشد. )اوسي اعسارشان اشاره

هـاي  ها مسئول پرداخت ديه در قتـل که در جهت جلوگيري از بطالن خون مسلمان، آن

هاي عمدي که امکان قصاص ميسر نيسـت،  هستند. که اين مناط و معيار در قتلخطائي 

 ( 132:  1419نيز وجود دارد.)حلي، 

گيـرد. در صـورت عـدم    ( همانند قول پيشين ديه به دارايي قاتل يا عاقله او تعلن مي9)

 ؛ 246: 1416پـردازد. )کاشـاني   ها، امام يا حاکم مسلمين آن را مـي تامين از جانب آن

 (934:  1413عاملي 

( اين نظر همانند قول پيشين است با اين تفاوت که امام، ازارين بيـت المـال ديـه را    4)

 (931: 1413پردازند)جزيري مي

گيرد ودر صورت فقدان مـاترک، ديـه از   ( در مرحله اول ديه به ماترک قاتل تعلن مي4)

ي داشـته باشند.)صـانعي،   گردد بدون اينکه عاقلـه مسـئوليت  ار  بيت المال پرداخت مي

1924 :161) 
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( به موجب اين نظر، با توجه به اينکه بر اساس روايت نبوي مسئوليت عاقلـه، صـرفاظ   6)

هاي خطاء محض است؛ و از آنجا که در روايات مرتب  با فرار و فـوت قاتـل از   در قتل

هستند  اصطالح االقر  فاالقر  استفاده گرديده است، منظور خويشاوندان نزدين قاتل

برند. بنابراين در صورت پـذيرش هـر يـن از نظريـات فـوق کـه بـه        که از او ارث مي

مسئوليت عاقله اشاره دارد، الزم است بجاي عاقلـه، وراث حـين الفـوت قاتـل را قـرار      

 (133: 1419دهيم.)حلي،

( در فوت ابيعي، ديه بدون تعلن گرفتن به ماترک قاتل و يا خويشاوندان او مستقيماظ 3)

گردد و در فوتي که همراه با تقصير قاتـل و تمـرد او از   ار  بيت المال پرداخت مي از

مجازات قصاص همراه است، از مـاترک قاتـل و يـا عاقلـه و يـا بيـت المـال پرداخـت              

 (422)قمّي، بي تا:  گردد.مي

روايات مرتب  بـا موضـوع در فـوتي کـه در غيـر       نرسد با در نظر داشتبه نظر مي

حادث گرديده است؛ خويشاوندان قاتل فاقد هر گونه مسئوليتي جهـت پرداخـت   ازفرار 

ديه هستند و صرفاظ، در فرضي که قاتل در تفويت ديه نقش داشته باشـد؛ ديـه ابتـدائاظ از    

گردد. زيـرا در  ماترک او و در صورت فقدان از اموال وراث حين الفوت او پرداخت مي

قر  استعمال گرديده است و چيزي کـه از ايـن   روايت فوق الذکر اصطالح االقر  فاال

گردد همان وراث حين الفوت او هستند. به عالوه اگر منظور اصطالح متبادر به ذهن مي

توانست مستقيماظ اصطالح مـوجز عاقلـه را   شارع از استعمال اين اصطالح، عاقله بود مي

راي ذکـر خويشـاوندان   هاي خطائي از واژه عاقله بگونه که در قتلاستعمال نمايد. همان

اور که در نظريات پيشين گفته شـد؛ گروهـي   مسئول استفاده نموده است. هرچند همان

را عقيده بر اين است که منظور از خويشاوندان مسئول پرداخت ديه، عاقله جاني هستند 

قـانون مجـازات اسـالمي     245که اخو از وراث حين الفـوت هسـتند. لـذا در مـاده     

ستن عاقله به پرداخت ديه وتوصيف دقين مفهوم عاقلـه و شـراي    با مسئول دان 9414

اين قانون، درجهت ابهام زدايـي از خويشـاوندان مسـئول،     214الي  244آن در مواد 

حرکت نموده است.با اين حال قانونگذار در رفع تمام ابهامات مربوط بـه ايـن موضـوع    
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گرديـده اسـت: هرگـاه در     بيان 245موفن نبوده است. با اين توضيح که در صدر ماده 

جنايت عمدي، به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتکب ممکن نباشد؛ بـا درخواسـت   

شود. ابهام مهـم مربـوط بـه ايـن     صاحب حن، ديه جنايت از اموال مرتکب پرداخت مي

ماده آن است که آيا اين ماده با اسـتعمال واژه مـرگ، تمـامي فـروض مـرگ را در نظـر       

ابيعي همانند فوت در زندان، و فوت در حـين فـرار( و يـا صـرفاظ      گرفته )اعم از فوت

گذار بوده اسـتد در ايـن بـاره دو تفسـير وجـود دارد:      فوت در حين فرار منظور قانون

-گردد. زيرا اگر منظـور قـانون  تفسير اول اين است که تمامي فروض فوت را شامل مي

توانسـت هماننـد قـانون    . و مـي نمـود گذار فوت در حين فرار بود بايد به آن اشاره مـي 

سابن، به صراحت، فوت در حين فرار را مشمول دريافت ديه تلقي نمايد. عالوه بر ايـن  

قانونگذار جديد خواسته است با تغيير شيوه انشاء در اين موضوع، اشکال قانون پيشـين  

 دانست رفع کرده باشد.  که صرفاظ دريافت ديه درفوت حين فرار را ممکن مي

مربوط بـه مرگـي اسـت کـه در زمـان       245دوم آن است که موضوع ماده تفسير 

 حدوث آن، قاتل در دسترس دستگاه قضايي و ولي دم براي اجراي قصاص نبوده است.

رسد هاهر ماده حکايت از صحيح بودن اين تفسير دارد. زيـرا در صـدر   به نظر مي

رار، دسترسـي بـه   ماده چنين آمده است: هرگاه در جنايت عمدي به علـت مـرگ يـا فـ    

مرتکب ممکن نباشد ديه قابل دريافت است. اما اگـر قاتـل در زنـدان فـوت نمايـد؛ در      

 حالي اين اتفاق افتاده است؛ که دسترسي به او ميسر بوده است.

واژه دسترسـي بـه مرتکـب     "گذار بـا اسـتعمال  البته ممکن است گفته شود: قانون

قصـاص را اراده نمـوده ونـه صـر      ؛ دسترسي به مرتکب بـراي اجـراي   "ممکن نباشد

قانون مجازات اسالمي  442دسترسي به او در حين فوت را. اين ايراد با تعمن بر ماده 

مـرگ قـاتلي کـه     442گـذار در مـاده   قابل رفع است. با اين توضيح که قانون 9414

مرتکب چند فقره قتل گرديده است را در حالي که در دسترس نظـام قضـايي بـوده )در    

اجراي قصاص به نفع يکي از اولياء دم( مستلزم دريافـت ديـه در غيـر از حالـت     نتيجه 

گـذار فـوت ابيعـي را نيـز     تراضي با قاتل تلقي ننموده است. عالوه بر اين، اگـر قـانون  



 0939دوره ششم، شماره چهارم، زمستان مجله مطالعات حقوقي/                           06

 

را مسئول پرداخت آن تلقـي نمـوده اسـتد    ديه تلقي نموده چرا عاقله  مشمول پرداخت

آنچه کـه در شـرع بـر آن تصـريح گرديـده،      در حاليکه اصل بر عدم مسوليت عاقله جز 

است. به عبارتي با توجه به منابع فقهي اين موضوع که خويشاوندان، مسئول تأمين ديـه  

اند تفسير موسع از واژه مرگ دراين مـاده، اصـوالظ   در فوت در حين فرار قاتل تلقي شده

، 9414ر آن اسـت کـه قانونگـذا   بنابراين صحيح ترين تفسـير   تواند صحيح باشد.نمي

در زمينه  فوت، رويکرد تفصيلي را در تبديل قصاص به ديـه   9414همانند قانونگذار 

)بالجبـران مانـدن    9414پذيرفته است. با اين تفسير اشکال مطرح در قانون مجـازات 

خسارت ولي دم در فوتي که در غير از حالت فرار اتفاق افتاده اسـت( بـه قـوت خـود     

 باقي مانده است.

 

 رار قاتل برپرداخت ديه. تأثير ف3

تواند بصورت موقت و تا ين زمان نامشخو در تقاضـاي ولـي دم،   فرار قاتل مي

مبني بر قصاص او اختالل ايجاد نمايد. بنابراين حقوق ولي دم در زمان فرار مجـرم نيـز   

مصرح باشد. ضمن اينکه امکان حضور و يا احضار قاتـل   بايد از نظر قانوني مشخو و

بعد از فرار وجود دارد. در اين صورت اگر ولي دم، ديه اسـتحقاقي را   در مرجع قضايي

در زمان فرار مجرم دريافت کرده باشند بايد ديد، تکليف ديه دريافتي و قاتل به محکمه 

 شوددآمده، چه مي
 

 . چگونگي پرداخت ديه در فرار قاتل2.1

در زمينـه   هـا راجع به اشخاص مسئول در پرداخت ديه و نحـوه تقـدم و تـأخر آن   

فرار، دقيقاظ همان آرائي که درزمينه فـوت قاتـل گفتـه شـد، قابليـت اـرح دارد؛ لـذا از        

گردد تأثير نفس فـرار  شود؛ ليکن موضوعي که در اينجا مطرح ميتکرارآن خودداري مي

که نظريات فقهي متنوعي در اين خصـوص مطـرح گرديـده     در امکان مطالبه ديه است؛

 است:
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ديه از امـوال قاتـل يـا خويشـاوندان او و يـا بيـت المـال پراخـت               ( به محض فرار، 1)

: 1414گردد. زيرا اصل بر فوري بودن اجراء حن، پس از ثبوت آن است)اصـفهاني،  مي

13) 

-( بعــد از فــرار، در صــورت اســتمرار آن، ديــه ابــن رونــد پــيش گفتــه اخــذ مــي 1)

 (612: 1413گردد.)حسيني عاملي

 .گرددمرار آن و يأس از پيدا نمودن قاتل ديه اخذ مي( در صورت فرار و است9)

( در صورت فرار و حدوث موت قاتل، ديه ابن يکي از اقـوال پيشـين،)بجز نظريـه    4)

 (111: 1413گيالني ) گردد.سقوط مطلن ديه( اخذ مي

( در قتل عمد ديه صرفاظ از ارين تراضي قابل وصول است و بـا فـرار قاتـل، امکـان      4)

 (  132: 1419حلي، )منتفي است.تحقن تراضي 

بـود، بـه ايـن    که منطبن با قـول چهـارم    3132قانون مجازات اسالمي 062ماده 

دانسـته اسـت داراي    اومـرگ   ،که شرط تبديل قصاص بـه ديـه در فـرار قاتـل را    علت 

و بـا سياسـت کيفـري     در تعـارض  ،با نظريات قابل دفاع فقه و .بود اياشکاالت عديده

قـانون   514گذار در مـاده  قانون .نداشتخواني حمايت از بزه ديده هماسالم در زمينه 

به موجب قسـمتي از ايـن    .اين مهم را از نظر دور نداشته است 3130مجازات اسالمي

ماده هرگاه در جنايت عمدي، به علت فـرار، دسترسـي بـه مرتکـب ممکـن نباشـد، بـا        

 شود.يدرخواست صاحب حن، ديه جنايت از اموال مرتکب پرداخت م

 

. در صورتي که قاتل ب د از اخذ ديه، اختياراً يا قهراً در محضر دستگاه عدالت 2.2

 کيفريحاضر گردد:

گنـاه موجـب تشـويش و نـاراحتي وجـدان، در      جرم قتل و ريختن خون ين بـي 

انـد.  گردد که بصورت عادت ويا حرفه، با اين جرم خـو نگرفتـه  بسياري از مجرميني مي

روه از قاتلين، براي رهايي از سرزنش وجدان، چاره را در تسليم خـود  لذا معموالظ اين گ

هاي منفي شديد جرم قتل در جامعـه،  بينند. از ارفي به علت بازتا به مرجع قضايي مي
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نشـينند.  دستگاه قضايي و پليس، به سادگي از تالش براي دستيابي به مجرم از پاي نمـي 

کمـه عـدل، امـري دور از واقـع و انتظـار      در واقع، احتمال حضور قاتـل فـراري در مح  

گردد که با فرض تحقـن ايـن احتمـال، وهيفـه دسـتگاه      نيست. لذا اين سئوال مطرح مي

 گردد:قضايي چيستد در اين باره دو فرض به شرح ذيل مطرح مي

گردد و امکان قصاص مجرم وجود دارد، زيـرا ديـه بـه عنـوان بـدل      ( ديه مسترد مي1)

شـدن   با پيدا تا، جايگاه اصل موضوع، يعني قصاص را دربرگرفته وحيلوله )بدلي که موق

گردد(. اخذ شده و بعد از يافت شدن موضوع حضور او منتفي مي قاتل، فلسفه وجود و

اصلي دين، توجيهي براي نگهداري آن وجـود نـدارد. عـالوه بـر ايـن، بـا فـرار قاتـل،         

ينکه شرط پذيرش توبه قاتـل  گردد. و باالخره امجازات قصاص مشمول مرور زمان نمي

آن است که خود را تسليم دستگاه قضايي نمايـد، تـا امکـان اسـتبفاء حقـوق شـرعي و       

 ( 413: 1414عالمه حلي،)قانوني ولي دم ميسرگردد.

( ديه اخذ شده به عنوان مجازات اصلي قانونگذار بوده و اخذ آن بـه معنـاي سـقوط    1)

   ، ديـه جهـت اجـراي قصـاص، مسـترد      مطلن قصاص است. بنابراين با بازگشـت قاتـل  

گردد.اما به لحاظ اينکه، رها گذاشتن قاتلي که مرتکب قتل عمدي گرديده است، بـا  نمي

مسـتند ايـن    تواند او را حبس و تأديـب نمايـد.  مصالح جامعه ناسازگار است؛ حاکم مي

قـل  که در کتا  کافي، ذيل روايت مربوط به فـرار قاتـل ن   قول روايتي از معصوم است.

   در روايتي ديگر از امام صـادق)ع( حـاکم )بعـد از دسترسـي بـه قاتـل(        و "شده است :

(. به 331: 1923؛ بروجردي،411: 1413)کليني،"تواند او را حبس و تأديب نمايدمي

آمـده اسـت؛    1931قانون مجازات اسالمي  494رسد همچنان که در ذيل ماده نظر مي

است و روايت اخير بايد را مربوط به جايي دانسـت  نظر اول از قوت بيشتري برخوردار 

که اولياء دم، يا ابتدائاظ ديه را به عنوان مطالبه اصـلي خـود قلمـداد نمـوده و از قصـاص      

گذشت کرده باشند و يا بعد از پيداشدن قاتل، تمايلي به استرداد ديه و اجـراي قصـاص   

لت جنبه عمومي جرم  قتل، ندارند که در اين صورت، مجازات قاتل از با  تعزير، به ع

گردد. اما بر اساس آنچه در ابتـداي سـخن   و فرار او از پاسخگويي به جرم محسو  مي
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گفتيم، فرار وفوت قاتل درحين فرار، تنها به عنوان دو مورد از مصـادين تعـذر قصـاص    

هستند. که روايات مزبور تنها به همين موارد اشـاره نمـوده اسـت. لـذا شايسـته اسـت،       

يا عدم امکان سرايت حکم موجود در اين دسته از ادله شـرعي، بـه سـاير مـوارد     امکان 

 تعذر قصاص مورد بحث و تدقين قرار گيرد.

 

. بررسي امکا، سرايت احکام فرار و فوت در حي  فرار قاتل، به ساير موارد ت ذر 2

 قصاص

حقـوقي سـند قرآنـي يـا روايـي       -رسد، زماني که در ين موضوع فقهيبه نظر مي

اي وجود دارد، در حالت عادي، داليل عقلي بصـورت مسـتقل   حکم و غير قابل خدشهم

توانايي اثبات يا نفي آن حکم شرعي را دارا نيستند. مگر آنکه با اسـتناد بـه ادلـه فقهـي     

ديگر، همانند قاعده تزاحم، از اجراي ين حکم شـرعي در راسـتاي تحقـن يـن حکـم      

 در زمينه بحث حاضر که مربوط به موارد وشرعي يا مصلحت بزرگتر چشم پوشي کرد. 

شراي  تبديل قصاص به ديه بدون رعايـت تحصـيل رضـايت قاتـل اسـت؛ حـداقل دو       

روايت قطعي السند به شرح پيش گفته وجود دارد که راجع به موضوع اين بحث است.  

اليبطـل دم  "سوالي که راجع به اين روايات قابل ارح است اين اسـت کـه آيـا عبـارات    

گردند يا حکمت حکمد در صورتي علت حکم محسو  مي "سلم و لم يقدر عليهامرءم

که اثبات گردد عدم دسترسي به قاتل و تعذر در استيفاء قصاص به عنـوان علـت حکـم    

است، امکان تسري آن به ساير موارد تعذر قصاص وجود دارد؛ ليکن در صـورت عـدم   

تلقي و حکـم صـادره در ايـن    اثبات آن، عبارت لم يقدر به عنوان حکمت حکم شرعي 

باره همچنـان کـه ديـديم نظـر فقهـاء،      روايات قابل تسري به موارد مشابه نيست. در اين

دست و هماهنگ نيست. ليکن صر  نظر از مباحث پيشين در اينجا براي پاسـخ بـه   ين

سئوال فعلي ناگزير از ارح سئوالي هستيم.آيا مبناي شارع آن اسـت کـه قتـل در انـواع     

اعم از عمد، شبه عمد وخطاي محض داراي پاسخ و واکنشي باشد يا خيـرد و  مختلفش 

آيا تفاوت ماهوي بين وضعيت قاتل عمدي که با فرار خود مانع استيفاء حقوق ولـي دم  
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کـه بـه   گرديده است، با قاتلي که مرتکب چندين فقـره قتـل عمـد گرديـده، )در حـالي     

ي از مقتولين، امکـان اجـراي   روشني مشخو است با اجراي قصاص به خونخواهي يک

قصاص به نفع بقيه يا تراضي راجع به اخذ ديه منتفي گرديـده( وجـود داردد راجـع بـه     

هاي سه گانه اسـت. و  سئوال اول بايد گفت مبناي شارع تعيين واکنشي متناسب، در قتل

هاي خطائي وشبه عمد، قاتل و اقار  او استطاعت پرداخت ديـه  حتي زماني که در قتل

گمان چنين رويه اي حتي به ارين ندارند؛ بيت المال را جايگزين آَن نموده است. بيرا 

هاي عمدي که امکان اجراي قصاص منتفي گرديده است؛ اولويت، براي آن دسته از قتل

تواند جاري باشد. بنابراين حتي بدون وجود روايت وحکم شرعي مشخو راجع به مي

مذکور قابل تشخيو و فهم بـود. مضـافاظ بـر اينکـه     اين موضوع، رويه شارع با استدالل 

همچنان که مشاهده گرديد پشتوانه اين استنباط شرعي، دليل شرعي خـاص نيـز اسـت.    

گونه تفاوت ماهوي بين انتفاء قصاص ناشي راجع به سئوال دوم بايد بگوييم، هاهراظ هير

در يـن امـر مشـترک    هـا  از فرار قاتل با ساير موارد مذکور وجود ندارد. بلکـه همـه آن  

آن عبارت است از بدون جبران ماندن حن اوليه اولياء دم مقتول يـن جنايـت    هستند و

عمدي، که با وضعيت پيش آمده بايد اريقي براي جبران آن بـا اخـذ ديـه وجودداشـته     

هاي مؤيـد کـه در مباحـث مربواـه ارائـه      ها وساير استداللباشد. مجموعه اين استدالل

هاي مذکور در روايت "لم يقدر عليه و اليبطل"ه آن است که عبارت گرديد؛ نشان دهند

به روشني علت حکم بوده و با اثبات موضوع تعذر استيفاء قصـاص، حکـم موجـود در    

 (93:  1419اين روايات، يعني پرداخت ديه قابل اثبات است.)حلّى،

 

 گيري. نتيجه2

مـوازين شـرعي وعقلـي     ي سقوط مطلن ديه در هنگام فرار وفوت قاتـل، بـا  نظريه

درتعارض است. نظريه تفصيلي نيز با برداشتي محدود از روايات پيش گفته، تعيين ديـه  

داند. اما نسبت بـه سـاير مـواردي کـه در     را صرفاظ در موارد فوت قاتل در حين فرار مي

نظريه اثبـات مطلـن    آيد ساکت است يا نظر منفي دارد. امااجراي قصاص، مانع پيش مي
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وضوع قاعده ال يبطل و عبارت لم يقدر عليه را، که در انتهاي روايات مربـوط بـه   ديه، م

دانـد و معتقـد اسـت؛ در هـير     آثار حقوقي فرار وفوت قاتل عمد، آمده است مطلن مـي 

رسد چنين برداشتي هر چند مطلو  موردي نبايد خون مسلمان پايمال گردد. به نظر مي

ود ترکـه بـراي قاتـل، بـه موجـب ايـن قـول        است؛ اما از آنجا که در صورت عدم وجـ 

پرداخت ديه بر عهده خويشاوندان او است و از آنجا که مسئوليت عاقله يا خويشاوندان 

گردد و بايد بـه قـدر متـيقن اکتفـا نمـاييم،      در پرداخت ديه، امري استثنائي محسو  مي

اشد ديه مستقيماظ از اند؛ در صورتي که قاتل مالي نداشته باي از فقها گفتههمچنان که پاره

، بـي تـا:   خويى) شودبيت المال مسلمين که معد براي مصالح عمومي است پرداخت مي

 (. با اين برداشت، در واقع ما همزمان، اثبات ديه در تمامي فروض)رويکرد دوم( و144

پـذيريم کـه ضـمن    آنچه در روايات آمده است)رويکرد سـوم( را مـي   ابراء عاقله به جز

 گردد.رفين، خود ين رويکرد تلفيقي و نو محسو  ميلحاظ ادله ا

، معيـار  1931در زمينه فرار مجرم، برخال  قانون  1931قانون مجازات اسالمي  

تبديل قصاص به ديه را عدم دسترسي به قاتل و نه اثبات فـوت او در نظرگرفتـه اسـت؛    

اسـت. امـا ايـن    که از اين لحاظ با سياست کيفري شارع در حمايت از اولياء دم منطبـن  

را پذيرفته و نسبت به جبران حقـوق  1931قانون در زمينه فوت قاتل، همان مسير قانون

تفـاوت بـوده اسـت؛    اولياء دم، در بسياري از موارد تعذر قصاص ناشي از مرگ قاتل بي

اين قانون راجع به اينکه آيا مرگ قاتل در کليه اشکال آن مسـتوجب   494هر چند ماده 

يا خير، دچار ابهام است و در آينده بايد منتظـر نحـوه اجـراي آن در     پرداخت ديه است

ها باشيم؛ ليکن هرگونه برداشتي جز اينکه اين نوع فوت، صرفاظ مرگ عمل توس  دادگاه

گردد، به داليل پيش گفته دور از واقع است. بـا ايـن برداشـت    در حال فرار را شامل مي

ر حين دفاع مشروع، فوت او بخاار بيماري يـا  ها )مرگ قاتل ددر بسياري از انواع فوت

توانـد  شـرعي( ولـي دم نمـي    اجل ابيعي، مرگ او توس  ديگري به ناحن يا قـانوني و 

لـم  "و کليت عبارت  "اليبطل دم امرء مسلم"مطالبه ديه نمايد. واين مسأله با مفاد قاعده 

در کليـه فـروض،   )عدم دسترسي به قاتل( در روايات مربواه که ولـي دم را  "يقدر عليه
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 924نمايد؛ در تعارض است. عيناظ همين ايرادات بـر مـاده   مستحن دريافت ديه تلقي مي

که امکان اخـذ ديه)بـدون رضـايت قاتـل( از قـاتلي کـه        1931قانون مجازات اسالمي 

 مرتکب چند فقره قتل گرديده را ممنوع نموده است؛ وجود دارد.

 

 مناب 

 الف. فارسي

 . قم: انتشارات فرهنگ سبز.21(. مناب  فقه يي ه ج1923بروجردي، سيد حسين)

 . تهران: نشر ميزان.1استفتائات قضايي. ج(. 1924صانعي، يوسف)

. 2بررسي تطبيقي حقوق جزاي اسالمي وقواني  عرفي. ج(. 1931عوده، عبدالقادر)

 )ترجمه دکتر حسن فرهودي نيا( تهران : شرکت بين المللي پژوهش وياد آوران.

. قم: انتشارات (. رساله توضيح المسائل )فياض(1416محمد اسحاق فياض)کابلى، 

 مجلسى.

 . تهران: نشر ميزان.سقوط قصاص(. 1923مير حسيني، سيد حسن)

. قم:نرم افزار فقهي 1.ج(منتظر،) تا(. رسالهاستفتائاتآباد،،حسينعل،منتظر،)بي نجف

 اهل بيت.

 

 ب. عربي:

. .کشف الرموز في يرح مختصر الناف (1413آبي، فاضل حسن بن ابي االب يوسفي)

 قم: دفترانتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

ال قول فدي يدرح    ة. مرا(1414اصفهاني، مجلسي دوم، محمد بن باقر بن محمد تقي)

 .تهران: دار الکتب االسالميه.22اخبار نل الرسول.ج
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(. الحدائق الناضرة في أحکام 0415هيم)بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابرا

دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه  . قم:11ال ترة الطاهرة.ج

 . علميه قم

. تهـران:  21جدام  أحاديدا الشدي ه. جلدد    (.1413بروجرد،، آقا حسـين اباابـايى)  

 انتشارات فرهنگ سبز.

. قـم: دار  تداب القصداص  ک -تنقديح مبداني اكحکدام    (.1416تبريز،، جواد بن على)

 الصديقة الشهيدة سالم اهلل عليها.

(. جام  المدارك في يرح مختصر النداف .  1242) خوانسار،، سيد احمد بن يوسـف 

 . قم: مؤسسه اسماعيليان.7ج

. قم: مؤسسة إحيـاء   2(. مباني تکمله المنهاج.ج1411خويى، سيد ابو القاسم موسو،)

 آثار اإلمام الخوئي ره.

. قم: مؤسسة السـبطين  محاضرات في المواريا(.1414ابوالقاسم موسو،)خويى، سيد 

 السالم( العالمية. )عليهم

. قم:نـرم افـزار   ( المستند في يرح ال دروه الدوثقي  خويي، سيدابوالقاسم موسوي)بي تا

 فقهي اهل بيت.

 البيـت  آل مؤسسـه  . قم:16.جرياضالمسائل(. 1412بنمحمداباابايى)حائر،، سيدعلى

 الم.الس عليهم

قم: دفتر   12(. مفتاح الکرامه. ج  1413حسيني عاملي، سيد جواد بن محمد.) 

 انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه

(. السدرائر الحداوي التحريدر    1411حلي، )ابن ادريس(. محمد بن منصور بن احمـد ) 

 حوزه علميه . قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين2الفتاوى. ج
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 يددرح فددي البددار  المهددذب (.1413محمداســد،) احمــدبن الــدين، جمــال حلّــى،

 حـوزه  مدرسـين  جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفتر ، قم:4ج .المختصرالناف 

 قم علميه

وائدد فدي يدرح    إيضاح الف(.1923حلّى، فخر المحققين. محمد بن حسن بن يوسف)

 ماعيليان. قم: مؤسسه اس2مشکالت القواعد، جلد

. نضد القواعد الفقهيه على مدذهب امماميد    (.1419حلّى، مقداد بن عبد اهلل سـيور،) 

 قم: انتشارات کتابخانه آية اهلل مرعشى نجفى

. قـم:  12(. تدذکره الفقهداء. ج  1414حلي عالمه، حسن بن يوسف بن مطهـر اسـدي)  

 موسسه آل البيت

عد اكحکام في م رف  (. قوا1419حلّى عالمه، حسن بن يوسف بن مطهر اسد،)

. قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين  7الحالل و الحرام، ج

 حوزه علميه 

الفقده علدى    (.1413ياسـر مـازح )    -غـرو،، سـيد محمـد     -جزير،، عبد الـرحمن  

 بيروت: دار الثقلين . 2المذاهب اكرب   و مذهب أهل البيت عليهم السالم، ج

. قم: مؤسسـه  22 مهذّب اكحکام )للسبزواري(. ج(.1419األعلى )سبزوار،، سيد عبد 

 المنار

 الروض  البهيد  فدي يدرح اللم د  الدمشدقي      (.1411شهيد ثانى، زين الدين بن على)

 . قم: کتابفروشى داور،  3کالنتر(. ج -)المحشي

. بيروت: (. النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي1411اوسي، ابوجعفرمحمد بن حسن)

 کتب العربيدار ال

. تهـران:  2المبسوط في فقده امماميد . ج  (. 1923اوسى، ابو جعفر. محمد بن حسن)

 المکتبة المرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية

 . قم: موسسه آل البيت22. وسائل الشي ه. ج(1413عاملي حر، محمد حسن)
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. جام  المقاصد في يرح القواعدد (1414عاملى، کرکى. محقن ثانى. على بن حسـين ) 

 .قم: مؤسسه آل البيت عليهم السالم2ج

.قـم: نـرم افـزار    9ج.(للروحداني ) منهاجالصالحي قمّى،سيدصادقحسين،روحانى)بي تا(.

 فقهي اهل بيت

دفتـر   . قـم: کتاب القصداص للفقهداء والخدواص   (.1411کاشاني، حاج آقا رضا مدني)

 انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين علميه

ــه امــام 16.ج(. الددوافي1416ابــن شــاه مرتضــى) کاشانى،فيض.محمدمحســن .کتابخان

 اميرالمؤمني علي عليه السالم،اصفهان: اول

 .تهرا،: دارالکتب امسالمي 1(.الکافي. ج7041 کلينى، ابوج فر، محمدب  ي قوب.)

مقاله فدي تحقيدق إقامد  الحددود فدي هدذه       (. 1413گيالنى شفتى، سيد محمد باقر)

 تبليغات اسالمى حوزه علميه قم  . قم: انتشارات دفتراكعصار

 –(. تفصيل الشري ه في يرح تحريدر الوسديله   1412لنکرانى، محمد فاضل موحد،.)

 لديات. قم: مرکز فقهى ائمه ااهار عليهم السالم ا

القصاص علي ضوءالقرن، و السنه. جلدد  (. 1411مرعشي نجفي، سيد شها  ا لدين )

 هلل مرعشي  . قم : انتشارات کتابخانه آيت ااول ودوم

 . بيروت: انتشارات دارالتراث2القصاص والديات. ج(. 1332مرواريد، علي اصغر)

. قـم: مؤسسـه   2(. فقه اممام الصادق عليده السدالم. جلدد   1411مغنيه، محمد جـواد) 

 انصاريان

. بيـروت:دار  22جواهر الکالم في يرح يرائ  السالم. ج(1414نجفي، محمد حسين)

 احياء التراث العربي 

دراسات في واليد  الفقيده و فقده الدولد      (. 1413آبادي، حسين علي منتظري) نجف

 .  .  مترجم محمود صلواتي. قم: موسسه کيهان3. جامسالمي 

 


