مطالعات فقهي و فلسفي
سال پنجم ،شماره  ،71بهار 7131
صفحات  31ـ17

نوع قتل ارتکابی توسط اعمی


محمد رضا ارمک ،محمد مهدی احمدی

(تاریخ دریافت9315/28/82 :؛ تاریخ پذیرش)9315/25/22 :

چکیده
در این تحقیق سعی شده است به یکی از موارد اختالفی بین فقهای امامیه پرداخته شده و ادله ی هر یک از طررفین براز و شرود و ایرن
مورد ،ارتکاب قتل عمدی توسط فرد اعمی (نابینا) می باشد .نظر برخی از فقها به عمدی بودن این نوع قتل توسط نابینا بروده و مارازا
مرتکب آن را قصاص می دانند .برخی دیگر از فقهای قوم به غیر عمدی بودن این قتل و عدم قصاص مرتکب آن ،حکم کرده اند .دسرته
ی اول از فقها برای اثبا حکم خویش به دلیل عقلی و آیا و روایاتی که در رابطه با این نوع قتل وجود دارد ،اسرتناد کررده انرد .حکرم
این دسته از فقها ،با ادله ی فقهی و عموما قصاص ،ساز اری بیشتری دارد .اما دسته ی دوم از فقها ،به روایاتی که در کترب روایری در
رابطه با قتل اعمی وجود دارد ،استناد کرده اند که بر خالف عموما قصاص و دلیل عقل می باشد.

کلیدواژگان
اعمی ،قتل ،قتل عمد توسط نابینا ،قتل عمدی اعمی ،نابینا.

 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmohammadrezaarmak@gmail.com :

 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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مقدمه
قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده ،مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد بشر ،ارتکاا

مای

شود .قتل نفس ،از یک طرف ،به اصل مصاونیت و ییار قابال ت ارد باودن حیاات انساانی کاه
عزیزترین ودی ه است ،لطمه می زند و از طرف دیگر ،امنیت و انتظام جام ه را متزلزل می کند.
در اسالم ،احترام به انسان و تحریم قتل انسان ،در موارد مختلف ،مورد توجه قرار گرفته است.
به طوری که قتل از نظر ارتکا بر قتل به حق و قتل ناحق و از نظر مقتول ،به مظلوم و ییر مظلوم
به ییر حق تقسیم شاده اسات« :و ال تَو ْقتُولُوا نوَّْو ْس نْوي حوََّْ ْه ِالالْ الا ْح الوِّ و نوق ُِتالوَ نوْلُانوَق دَو َقو َْ ن ْلَّوَ نالانالالو ال
َ َ َْ ََ
َ َ ُ
َ
ََ َ
َ
ووا ق» (اسراء .)33 ،و کسی را که خداوند خونش را حرام شامرده،
ُس ْلطَانق دَال يُ ْس الَّ ْ
ف الِف نْ َقْت الَ ِالنْو ُ اوَ َ َنَّْ ُ
نکشید ،جز بحق! و آن کس که مظلوم کشته شده ،برای ولیش سلطه (و حق قصاص) قارار دادیام
اما در قتل اسراف نکند ،چرا که او مورد حمایت است.
قتل بزرگترین ت رد به تمامیت جسمانی اشاخاص اسات و چمیناین از بزرگتارین جنایااتی
است که امنیت اجتماع را مختل می سازد و به چمین جهت کیفر و عقوبت آن را شاری ت مقدساه
ی اسالم ،از شدیدترین کیفر و عقوبت چا در دنیا و عقبی ،مقرر نموده است .در چمین رابطه ،قارآن
مجید ،خونریزی و قتل بی جهت و ظالمانه را گناچی بزرگ تلقی نموده است .به طاوری کاه قتال
ال
َن الوَ ِنالو َ
یک فرد از انسان چا را به منزله ی قتل تمام انسان چا می داند« :ن ْوق َ ْ
ک َاتَوْاَّوَ َلو بَوي ِال ْسوَّي ََ َنْو ُ
نق َِوتَ نَو ْسسَق بالغَ الْي نَو ْس ٍ ََو دَ ٍ
سَد الِف ْْلَ ْ ال ْ
وَس ََج وَق» (مائاده،
ْ
َح َهَ دَ َکأََّْنوَ َ ْ
َْس ََج َق َو َن ْق َ ْ
ْ
َحَوَ نَّْ َ
ض دَ َکأََّنَ َِوتَ ََ نَّ َ
َْ ََ
 .)33به چمین جهت ،بر بنی اسرائیل مقرّر داشتیم که چر کس ،انسانی را بدون ارتکا

قتل یا فساد

در روی زمین بکشد ،چنان است که گویی چمه انسانها را کشاته و چار کاس ،انساانی را از مارگ
رچایی بخشد ،چنان است که گویی چمه مردم را زنده کرده است.
با اندک ت مقی در این آیه ی شریفه م لاوم مای گاردد کاه چماه ی ماردم ،یاک ایکار واحاد
محسو

شده اند و افراد جام ه به منزله ی اعضای آن ایکرند و قتل یک فرد که در ارتباط با ایان

ایکر عظیم است ،در حقیقت چجوم به حیات اجتماعی یک جام ه است .چناین مهااجم و قااتلی،
یایی شناخته شده و قرآن مجید او را به عنوان عضو جام ه نمی شناسد چرا که با جام اه در ساتیز
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است .در چنین وض ی ،بقای او با حیات جام ه در تضاد است و باید به نابودی او برخاسات زیارا
ُوا ْْلَنْا ال
در قصاص تداوم حیات اجتماعی ،تضمین شاده اساتَ « :و نَ ُک ْوْ الِف نْ القووَ ال َح وَاي ُ َ ال
وََ نَ َلْ ُک ْوْ
تَوتْو ُقا َ » (بقره .)971 ،و برای شما در قصاص ،حیات و زندگی است ،ای صاحبان خِارد! شااید شاما
تقوا ایشه کنید.
کشتن آدمی به ناحق از اعظم گناچان کبیره است .خداوند مت ال در این باره مای فرمایادَ « :و َن ْوق
ال
ال
ال
ال
ب ْهُ َلَْ ال َو نَ َََّ ُ َو َ َ َْ نَ ُ َذ اق َو مَق» (نسااء .)13 ،و چار
يَو ْقتُ َْ ُن ْؤنََّق ُنتَو َمَق دَ َجز ُؤهُ َن َهَّ ُْْ خَنَق د هَ َو َغض َ
کس ،فرد باایمانی را از روی عمد به قتل برساند ،مجازاتِ او دوزخ است در حالی که جاوداناه در
آن می ماند و خداوند بر او یضب می کند و او را از رحمتش دور می سازد و عذا

عظیمی برای

او آماده ساخته است.
از رسول اکرم (ص) نقل شده است .اول چیزی که خداوند درباره ی آن حکم می کناد ،خاون
مردم است و فرمود« :به حق آن خدایی که جانم در قبضه ی قادرت اوسات ،اگار اچال آسامان و
زمین ،چمه در خون ماومنی شاریک شاوند ،خادا چماه را سارنگون و در آتاش انادازد» (عااملی،
(9041ق) ،ج/31ص .)97چمینین از امام صادق (ع) ،در حیث صحیحی آمده است« :چار کاس در
کشتن مومنی به نیم کلمه اعانت کند ،چون در صاحرای محشار وارد شاود ،در میاان دو چشام او
نوشته شود ،که از رحمت خدا ناامید است» (عاملی9041( ،ق) ،ج/31ص.)91
در چمین رابطه و با توجه به مطالبی که بیان کردیم ،یکی از قتل چایی که در بین ماردم جام اه،
اتفاق می افتد و باعث می شود خون یک انسانی (مومنی) ریخته شود ،قتلی است کاه توساف فارد
اعمی و نابینا ،انجام می شود .فرد اعمی ،با وضع م یو

و ناسالمی که دارد ،باعث کشته شدن فرد

دیگری که چمتای اوست ،و فقف سالم است ،می شود .حال باید نگاه کنیم آیا قتلی کاه او مرتکاب
شده است ،قتل عمدی است که عالوه بر گناه عظیمی که مرتکب شده ،امنیت و آراماش جام اه را
مختل کرده است .اس فرد اعمی چم باید م دوم و نابود شود و یا اینکاه قتال او عمادی نیسات و
نیازی نیست در برابر قتلی که مرتکب شده ،م دوم شود .بناابراین یکای از مساائل فقهای در باا
قصاص نفس که محل اختالف آرا بین علما و فقها (بین قدما و اکثر متاخخرین) مای باشاد ،مسائله
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نوع قتل ارتکابی توسف فرد نابینا می باشد که آیا قتل توسف او باعث قصااص مای شاود و تحات
عمومات قصاص نفس قرار می گیرد و یا اینکه قتل در حکم خطاست و قصاص نمی شاود .ی نای
اینکه از تحت عمومات قصاص خارج می شود و باید مجازات قتل او که دیه است ،توساف عاقلاه
او ارداخت شود و در نبود عاقله از مال خود او و اگر چم او ماالی نداشات ،از طارف اماام (ع) از
بیت المال مسلمین ارداخت شود.
در این تحقیق برای حصول نتیجه از روش تحقیق کتابخانه ای و تجزیاه و تحلیال یافتاه چاای
مرتبف با موضوع ،استفاده شده است.
بررسی این موضوع ،از آن جهت ضرورت دارد که در منابع فقهی ،تخکید بر آن شده اسات کاه
خون مسلمانی چدر نرود .چه قتل توسف فرد سالم صورت گرفته باشد چه توسف نابینا.
کلیات و مفاهیم واژه ها
الف) قتل

کشتن ،اصل قتل ازاله ی روح است از بدن مثل مرگ .لیکن چون به کشنده اطالق شود ،قتل گویند
و به اعتبار از بین رفتن حیات ،موت نامند (قرشی9379( ،ش) ،ج/5ص.)333
ب) عمد

قصد ،ضد خطا در قتل و سایر جنایات (ابن منظور9090( ،ق) ،ج/3ص.)343
ج) قصاص

بر وزن ف ال از «قص اثره ای تتب ه» گرفته شده است .ی نی اثر آن را متاب ت و دنبال کارد (نجفای،
(9040ق) ،ج/03ص .)7قصاص ،کیفر گناه ،عمل مقابل به مثل (مهیار( ،بی تا) ،ص.)616
د) تعریف اصطالحي قتل عمد

فقیهان امامیه می گویند قتل سه نوع است :عمد محض ،خطای محض ،شبیه عمد و یا عماد شابیه
به خطا .اما مالک رئیس مذچب مالکی یکی از مذاچب چهار گانه اچال سانت ،قتال را منحصار در
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عمد محض و خطای محض کرده است و شبه عمد را از جمله عمد ،به حسا

مای آورد و آن را

موجب قصاص می داند ولی فقهای امامیه ،فقف عمد محض را مناط قصاص می دانند.
در ت ریف قتل عمد ،گفته اند «و هوا ههوَا نوَّس

ع ووان عکَد و موَ وَو ان» (حلای9041( ،ق)،

ج/0ص .)914در شرح این عبارت آمده است :ازچاق در لغت به م نای خارج ساختن است اماا در
اینجا مجازا در اخراج نفس از بدن بکار رفته است چون نفس حقیقتا داخل در بدن نیست .ماراد از
نفس م صومه ،جانی است که تلف کردن آن شارعا جاایز نیسات .مقصاود از مکافئاه ،چمتاایی از
جهت اسالم ،حریت و ییر آن بین قاتل و مقتول می باشد .مراد از عمدا ،برای خارج کاردن جاایی
است که قتل از روی خطا و اشتباه باشد و اما قید عدوانا ،برای احتراز از کسی است که به موجاب
قصاص و مانند آن به حق کشته می شود (شهید ثانی9093( ،ق) ،ج/95ص.)65
در کتا

ارزشمند جواچر الکالم ،در ت ریف قتل عمد آمده اسات« :و هوا ههوَا نوَّس

ع ووان و

خَّ نهَ نق نت لِّ اناَ عکَد و عسَوي نَّس عزهِّ دی السالَ و حَّي و غْيمهوَ نوق ناوَّيآل هت و و ْل لوی
موَ و وَو ان» (نجفی9040( ،ق) ،ج/03ص .)99می بینیم که این ت ریف مرحاوم صااحب جاواچر
چمانند ت ریف فوق است و تنها در ب ضی از موارد و برخی از کلمات ،باا عطاف تفسایری شارح
داده شده است و قید اعلی را که صفت مقتول آزاد باشد ،و قاتل عمد باشد ،این چم عمد و موجب
قصاص است.
در برخی از ت اریف ،قید عدوانا ترک شده است مانند ت ریفی که محقق حلی در کتا

مختصر

النافع ،این قید را نیاورده است و قتل عمد را به این صورت ت ریف کرده است« :و نقاد ناناو ههوَا
ناَنغ ن ََِ نس

ع وان عکَد

مَ » (حلی9091( ،ق) ،ج/3ص .)313این دسته از فقهاا ،قائلناد باه

اینکه با وجود قید الم صومه از قید عدوانا بی نیاز چستیم چاون قیاد الم صاومه ،ییار م صاوم را
خارج می کند و ییر م صوم اعم است از ییر م صاوم اصالی مانناد کاافر حربای و ییار م صاوم
بال رد مانند محکوم به قصاص و کسی که در دفاع دیگری ،کشته می شود .ااس اینهاا داخال در
ت ریف نمی باشند و با قید الم صومه ،خارج می شوند و نیازی باه ککار قیاد عادوانا نیسات .اماا
مرحوم صاحب جواچر در این استدالل اشکال می کند به این که این قید الزم است زیارا اگار ایان
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قید نباشد ،این ت ریف در ب ضی موارد جامع افراد نمی شود مثال اگر این قید نباشاد ،ایان ت ریاف
شامل المقتول ظلما نمی شود .المقتول ظلما ی نی شخصی که باید از سوی ولای دم قصااص شاود
اما شخص دیگری که نه ولی دم است و نه وکیل وی ،آن را عدوانا به قتل برساند .حاال اگار ایان
قید نباشد ،چنین مقتولی ،کشته شده به عمد نیست و در کل قتل ییر م صاوم اسات و حاال آنکاه
قتل از سوی ییر ولی دم ،قتل عمد محسو

می شود و قتل م صوم اسات .بناابراین سازاوار ایان

است که بگوییم منظور از قید عصمت ،قید کاتی است ی نی کسی که کاتا م صوم و باال رد ،ییار
م صوم است و باز چم قتل او نسبت به ییر ولی دم ،قتل عمد و قتل نفس م صوم است .اگار چاه
نسبت به ولی دم ،قتل ییر م صوم است (نجفای9040( ،ق) ،ج/03ص( ،)99طباطباائی9093( ،ق)،
ج/96ص.)913
محقق حلی در مقام ضابطه ی عمد محض و شبه عمد و خطای محاض در کتاا
فرمایااد« :و ضووَبآل ن مووَ:
ِوَه و خلطأ حملو :

يکوا

يکووا َنووَ دووی د ل و و ِوووَه و ووا ن مووَ:

دیاات مای

يکووا َنووَ دووی د ل و ط ووَ دووی

ط وَ د هموَ» (محقق9041( ،ق) ،ج/0ص .)331اس قتل عماد آن اسات

که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد ،آگاچانه بوده و مقصود از انجام آن نیز ،کشتن وی باشد
و در شبه عمد ،عملی که در مورد مقتول انجام یافته ،آگاچانه است اما قصد قتل در میاان نیسات و
عمل انجام یافته نیز ،کشنده نمی باشد و اتفاقا موجب قتل می گردد و در خطای محاض ،شاخص
مقتول ،اصال مورد نظر قاتل نیست ی نی قاتل نه می خواچد که مقتول را بکشد و نه در صدد انجاام
عملی در مورد مقتول بوده است .در واقع مقتول ،اتفاقا و از روی تصادف به قتال مای رساد مانناد
جایی که فردی قصد شکار حیوانی را داشته است و تیر اشتباچا به شخصی اصابت می کند و باعث
کشته شدن او می شود.
عمدی بودن قتل نابینا
طبق نظر ابن ادریس ،محقق حلی و اکثر متخخرین ،اظهر قصاص قاتل نابیناست .زیرا که فارد نابیناا
در قصد عمد داشتن ،چمانند فرد بیناست .ی نی چمانطور که شخص بینا ،قصاد قتال عماد را دارد،
فاارد نابینااا چاام قصااد عمااد را دارد و بااا چاام در آن قصااد ،مساااوی چسااتند (حلاای9094( ،ق)،
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ج/6ص( ،)361حلااای9041( ،ق) ،ج/0ص( ،)396نجفااای9040( ،ق) ،ج/03ص( ،)911عااااملی،
(9093ق) ،ج/95ص.)966
از جمله متخخرین که قائل به قصاص نابیناست ،شهید ثانی می باشد .ایشاان در کتاا

الروضاه

می گوید :نخستین شرط قصاص آن است که قاتل و مقتول در آزاد و برده بودن ،با چم برابر باشند.
بنابراین مرد آزاد در برابر کشتن مرد آزاد دیگر ،کشته می شود خواه قاتل ،فاقد یکی از اعضا (ماثال
دستش بریده باشد) و یا حواس (مثال نابینا و یا کر باشد) باشد و مقتول صاحی و ساالم باشاد یاا
عکس آن باشد .ب لت عموم ،خواه قاتل و مقتول در علم و شرافت ،توانگری و نیازمنادی ،صاحت
و بیماری ،نیرو و ض ف ،بزرگی و کوچکی ،برابر باشند یا نباشند .اگر چه بیماری باشد که مشارف
بر مرگ است یا طفلی باشد که چام اکناون متولاد شاده باشاد (عااملی9094( ،ق) ،ج/3ص،)547
(بقره.)971 ،
فقهای قائل به این نظر ،برای ادعای خود ،به دالیلی استناد کرده اند که ایان دالیال عبارتناد از
دالیل نقلی و عقلی.
عالوه بر این دو دلیل شروط دیگر قصاص مانند تکلیف و قصد و مانند این دو ،در ماورد قتال
نابینا وجود دارد (طباطبایی9091( ،ق) ،ج/90ص( ،)949عاملی9093( ،ق) ،ج/95ص.)961
فرد نابینا که مرتکب قتل شده است ،شروط قصاص را دارا می باشد مانند بلوغ ،عقل ،اختیار و
قصد .ی نی فرد نابینا که بالغ است ،و در صحت عقلی می باشد ،از روی اختیاار و قصاد ،مرتکاب
این عمل شده است که تمام این موارد از شرایف قصاص فرد قاتال توساف اولیاای دم مقتاول مای
باشد .این مطلب ،مویدی است بر این که قتل نابینا عمدی است و اکثر متخخرین بر این رأی و نظر
جمع شده اند و م تقدند به اینکه این نوع قتل ،تحت عمومات قصاص می باشد و چیچ دلیل قاوی
دیگری وارد نشده است تا قتل توسف اعمی را تخصیص زده باشد و حکم آن را قتل خطایی بیاان
کرده باشد که مجازات آن دیه است .بلکه مجازات این نوع قتل ،چمان قصااص توساف اولیاای دم
می باشد.
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دلیل نقلي

به دلیل عمومات که اعم از آیات و روایات می باشد .قابل ککر است که این عمومات ،توسف دلیال
دیگری مقید نشده اند .بنابراین چمانطور که فرد بینا ،قصد عمد را میکند ،فرد نابینا چم با او در ایان
قصد مشترک است .اس قتل فرد نابینا ،تحت این عمومات قرار می گیرد و قصاص ،متوجه خود او
می باشاد (طباطباائی9091( ،ق) ،ج/90ص( ،)949اصافهانی9096( ،ق) ،ج/99ص( ،)945عااملی،
(9094ق) ،ج/3ص( ،)547نجفی9040( ،ق) ،ج/03ص( ،)911عاملی9093( ،ق) ،ج/95ص.)961
آیات

َخ و ال
ُ َيوُّهووَ نْو الوذيق ُنَُّوواْ ُ تالووب لَو ُصْ نْ القوووَ الِف نْ َقْتولَوور ْحو ُّوَّ الا ْحو الوَّ و نْ او ُوَ الانْ او الوَ و ْلُنََوور الاْلُنََوور دَمووق السو نَو النووق َ ال
َ َ
َْ ُ َ ُ ْ
َ َ
َ َْ ُ َ ُ
ُ ُ َ َْ َْ َ
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ٍ
ال
ال
ال
ال
ال
ك دَولَ ُ َ َذ َ ََن ْ (بقاره،
ك ََتْس ف نق ْب ُص ْْ َوَ ْْحَة دَ َم الق ْتَ ََى بَو ْ ََ َِن َ
َ ْ ء دََتاََع انْ َم ْ َُّوف َوَ ََد ء ِنَْ ِب ْح َسَ َِن َ

.)971
ای افرادی که ایمان آورده اید ،حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شاده اسات .آزاد
در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن .اس اگر کسی از سوی برادر دینی خود ،چیزی
به او بخشیده شود ،باید از راه اسندیده ایروی کند و قاتل نیز به نیکی دیه را بپردازد .این ،تخفیاف
و رحمتی است از ناحیه اروردگار شما و کسی که ب د از آن تجاوز کند ،عاذا

دردنااکی خواچاد

شد.
بر طبق این آیه ی شریفه ،اگر فرد آزاد و حری ،مرتکاب قتال فارد آزاد و حار دیگاری شاد،
مجازات قاتل ،قصاص در مقابل این جنایتی است که انجام داده است و حکم در این آیه ،مقید باه
چیز دیگری مانند م یو

بودن جسم قاتل نسبت به مقتول نشده است .ی نی اینکاه ایان آیاه بیاان

نکرده است اگر فرد حر و آزاد ،عیب جسمی مانند اعمی بودن داشات ،ااس قصااص در ماورد او
اجرا نمی شود .بلکه آیه ،حکم را بصورت مطلق بیان کرده است .خاواه فارد آزاد مبصار مرتکاب
جنایت عمدی نسبت به فرد آزاد و حر دیگری شود ،خواه فرد اعمی و نابیناا ایان قتال عمادی را
انجام داده باشد .در چر دو صورت ،بر طبق حکمی که در آیه است ،چر دو ی نی فرد مبصر و اعمی
در قبال جنایت عمدی که انجام داده اند ،و فرد آزاد و حری را کشته اناد ،توساف اولیاای دم فارد
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کشته شده ،قصاص می شوند و چیچ گونه حکمی دیگر مانند خطایی بودن قتل ،و تبدیل مجاازات
به دیه ،در قبال جنایت اعمی ،آیه ی شریفه بیان نمی کند.
ال
ُوا ْلَنْا ال
ََ نَ َلْ ُص ْْ تَوتْو ُقا َ (بقره.)971 ،
َونَ ُص ْْ الِف نْق َ
وَ ال َحََاي َُْ َ ال ْ َ
و برای شما در قصاص ،حیات و زندگی است ای صاحبان خرد .شاید شما تقوا ایشه کنید.
در آیه ی شریفه که قصاص را حیات و زندگی بیان می کند ،میتوان به این صورت توضای داد
که حتی قصاص در مورد فرد اعمی که مرتکب قتل عمدی شاده اسات ،ناوعی حیاات و زنادگی
است که به بقیه ی افراد اجتماع اچدا می شود .بنابراین در قصااص کاردن ایان فارد اعمای ،چایچ
اختالف و فرقی با فرد مبصر و سالم وجود ندارد زیرا چر دوی آنها ،در ارتکا

قتل مساوی چستند

و چییکدام از آن دو نسبت به عملی که انجام داده اند ،از چیچ امتیازی برخوردار نیستند .فرد اعمی
که این جنایت را انجام داده است ،عدم بینایی برای او چیچ تمایزی ندارد تا قائل شاویم کاه حاال
چون او نابیناست ،اس قتل عمدی که انجام داده است ،از تحت حکم قصاص خاارج مای شاود و
در زمره ی قتل خطایی قرار می گیرد و فقف باید دیه در قباال ایان جنایات ارداخات کناد .بلکاه
قصاص که در آیه ،آن را باعث حیات و زندگانی می داند ،قتل فرد اعمی را چم در بر مای گیارد و
قصاص کردن او را چم نوعی حیات و زندگانی برای جام ه می داند.
نس الوق و ْحوَّ ال
ال ال ال ال ال
ون و ْلَن َ ال ال
وَ تَوْاوَََّ َلَْ اله ْْ دال َهَ َ ْ نَّْو ْس الانوَّْو ْس ال و نْ َ َْ ال ال
ووَ
وا ِ َ
وف اْلَنوف َو ْلُُِ َ اْلُُِ َو نسو ْق ا َ ُُ َ
ون انْ َ ْ َ
َ
َ
َ
ال
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ال
ال
ْ
ْ
ك ُه ُْ نوَْنال ُما َ (مائده.)05 ،
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َنز
َ
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ْا
َ
و
ت
ُ
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دَ َمق َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َْ َ َ ُ َ ْ َ
و بر بنی اسرائیل ،در تورات مقرر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی
در برابر بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان می باشد .و چر زخمی ،قصااص دارد
و اگر کسی آن را ببخشد ،کفاره گناچان او محسو

می شود و چر کس به احکامی کاه خادا ناازل

کرده ،حکم نکند ،ستمگر است.
مطلبی که در مورد این آیه ی شریفه می توان بیان کرد ،عبارت است از اینکه آیه مای فرمایاد،
قصاص نفس در مقابل نفس و بقیه ی اعضای بدن در مقابل چمان اعضا .حال در این فرد ما کاه
فرد نابینا و اعمی ،نفس و جان دیگری را از او سلب کرده است و باعاث قتال او شاده اسات ،باا
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توجه به آیه ی مذکور باید نفس و جان فرد اعمی ،در مقابل نفس و جان مقتول ،از او سلب شاود.
بدون چیچ گونه قیدی که در آیه بیان شده باشد .اس این فرد اعمی در مقابل جنایتی که انجاام داده
است ،بر طبق آیه ی شریفه ،باید مورد قصاص قرار گیرد و این حکمی وجوبی اسات کاه توساف
شارع بیان شده است و عدم بینایی او چم باعث نمی شود که قصاص از او رفع شود .بلکاه تحات
اطالق حکم قصاص در آیه ،باقی می ماند .و اولیای دم مقتول ،حق قصاص نسبت به این فرد نابینا
دارند و می توانند نفس و جان او را سلب کنند چمانطور که این فرد ،نفس و جان مقتول را سالب
کرده بود.

ال
ال
َان دَوالَ يُ ْس الوَّف الِف نْ َقْت الوَ ِالنْو ُ َ وَ َ
انوَ دَو َقو َْ َن َ ْلََّوَ نالَانالو ال ُسو ْلطَ ق
َوالَ تَو ْقتُولُواْ نوَّْو ْس َ نْ الوي َحوَََّْ هُ ِالالْ الاحَ الوِّ َوَنوق ُِت َوَ َنوْلُ ق
واق (االسرا.)33 ،
َنَّْ ُ
و کسی را که خداوند ،خونش را حرام شمرده ،نکشید جز به حق .و آن کس که مظلاوم کشاته
شده ،برای ولیّش ،سلطه و حق قصاص قرار دادیم اماا در قتال ،اساراف نکنیاد چارا کاه او ماورد
حمایت است.
این حکم در آیه ،اطالق دارد و مقید چم نشده است« :چر کس مظلوم کشته شد ،ولی مقتول می
تواند قصاص کند» .حال ،شخص قاتل بینایی داشته باشد و یا اعمی و م یاو

باشاد .بناابراین بار

طبق آیه ی مذکور چیچ فرقی بین اعمی و ییر او نیست .نتیجه این که اگر کسی به ناحق کشته شد
و حتی فرد قاتل چم نابینا بود ،اما به عمد باعث این جنایت شده بود ،در این حالت ،چیچ تفاوتی با
شخص مبصر و بینا ندارد .اس اولیای دم مقتول ،سلطه و حق قصااص نسابت باه قاتال اعمای را
دارند و می توانند او را نسبت به این جنایت عمدی ،مورد قصاص قرار دچند.
روایات

محمد بن ی قو  ،عن علی بن إبراچیم ،عن محمد بن عیسى ،عن یونس عن ب ض أصاحابنا ،عان
أبی عبد اهلل علیه السالم قاال :نوق ِتوَ نؤنَّوَ نت موَ دينو يقوَد بو ِال َ يَّضور َون وَء عقتوال َ يقالوا نَيوة َو
يرت ضا أب ََّ نق نَية َو ََِ نق نَية ،دَ د لا ِنك ب وَّهْ نوَه ،و ِ تَّ ن وا [وِ َّل يرت ضوا ] ِ وَو وِوَل :نَيوة
اَّاي ُالف د هَْ ،و َنف ديََّ َ ،و نَية نق إلبَ (عاملی9041( ،ق) ،ج/91ص.)37
امام صادق (ع) می فرمایند ،چر کس مومنی را عمدا به قتل برساند ،قصاص بر اوست مگر آنکه
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اولیای دم مقتول ،رضایت دچند یا به گرفتن دیه یا بیشتر از آن و یا کمتر .و اگر این کاار را بینشاان
انجام دادند ،جایز است ...
بر طبق این روایت از امام صادق (ع) ،قابل ککر است که فرد اعمی چون که فرد مومن دیگاری
را مت مدا و از روی قصد عمد ،کشته است ،جزای او قصاص است که باید نسبت به او انجام شود.
در این روایت ،امام (ع) ،چیچ فرقی بین فرد اعمی و مبصر نگذاشته است بلکه بصورت کلای بیاان
کرده اند چر کس مرتکب جنایت قتل شود ،قصاص می شود و اگر اماام (ع) مای خواسات حکام
دیگری برای فرد اعمی ،مثال خطایی بودن قتل او ،بیان کناد ،آن را در روایات ماذکور مشاخص و
م ین می کرد تا ب د از ارتکا

قتل توسف فرد اعمی ،حکم قصاص نسبت به او اجرا نشود و فقف

مجازات او ،دیه قرار داده شود .و حال آنکه در روایت چیچ گونه اختالفی بیان نشاده اسات .ااس
فرد نابینا چم مانند شخص مبصر و سالم نسبت به عملی که انجام داده است ،و باعث قتال دیگاری
شده است ،قصاص می شود.

و اسوََّده ووق حسووق بووق ناوواَ ،ووق هاووََ بووق سووََّل ،ووق هُد بووق سوواِة ،ووق حصووْ بووق ت اووة ،ووق َ ن سووَّ
ل نسالَ ِف حَيث َِل :ن خلطأ نََ ن مَ ،ن مَ د نقتوَ .و و ه نووَوا اسوََّده وق هاوََ بوق سوََّل نَلو

(چمان ،ص.)31
امام باقر (ع) می فرمایند ،قتل خطایی مانند قتل عمد نیست زیارا کاه جازای قتال عماد ،قتال
(قصاص) است.
از این روایت در فرد مذکور میتوان به این صورت استفاده کرد که امام (ع) ،بین قتل خطاایی
و قتل عمد ،تفاوت قائل شده اند و می فرمایند ،جزای قتل عماد ،قتال یاا چماان قصااص اسات.
بنابراین فردی که از روی عمد دیگری را کشته و به قتل رساانده اسات ،در مجاازات کاردن او باا
فردی که مرتکب قتل خطایی شده است ،تفاوت وجود دارد .به این صورت که در قتل عماد فارد
مرتکب ،قصاص می شود اما در قتل خطایی ،محکوم به ارداخت دیه می شود .آن چم توسف عاقله
ی قاتل ،که دیه را باید ارداخت کند .حال با این توضی  ،روشن می گردد ،در فرد موضوعی کاه
ما مطرح کرده ایم ،ی نی قتل توسف نابینا ،چون که او چم از روی عمد ،مرتکب قتال شاده اسات،
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اس در مجازات کردن او ،با کسی که مرتکب قتل خطایی شده است ،فرق وجاود دارد .در نتیجاه،
شخص اعمی که مرتکب قتل عمد شده است ،بر طبق روایت مذکور ،محکوم باه قصااص توساف
اولیای دم مقتول می باشد و در صورت رضایت اولیای دم است که مجازات او تبدیل باه دیاه مای
شود .اما در ابتدای حکم کردن بر علیه او باید گفت که نابینا بودن ،دلیل بر خطایی بودن قتل نیست
تا حکم به دیه کنیم .بلکه از بدو امر ،بخاطر نوع قتلی که مرتکب شده اسات و از روی عماد چام
می باشد ،محکوم به قصاص می باشد.
و اسوََّده ووق بووق دضووَل ،ووق ب و
اْي ب َ َ يت مَ د ل نقاد (چمان).

َ وودَب  ،ووق َ

اووَ

ل و نسووالَ ِووَل :ووَ نووق ِتووَ و َ ووغْي َو

امام صادق (ع) می فرمایند ،چر کس شخصی را از روی عمد بکشاد چاه آن شاخص کوچاک
باشد و چه بزرگ ،بر او قصاص است.
از این روایت چم فهمیده می شود که چر فاردی قتال از روی قصاد عماد انجاام دچاد ،بار او
قصاص و قود می باشد .حتی در این روایت شریفه ،امام بیان می کناد ،چایچ فرقای باین بازرگ و
کوچک بودن فرد نیست .در چر صورت او مجازات می شود و باید در قبال جنایتی کاه انجاام داده
است ،قصاص شود .در فرد ما چم فرد اعمی ،مرتکب قتل عمدی شده است که بر طبق فرماایش
امام (ع) ،او چم باید قصاص شود و چیچ اختالفی بین فرد مذکور با فرد مبصر و سالم نیست .بلکاه
چر دوی آنها چون مت مدا و از روی قصد عمد ،قتل را انجام داده اند ،قصاص می شوند .نه این که
فرد نابینا قصاص نشود و مجازات او دیه باشد ،اما شخص مبصر و سالم ،قصاص شود.
دلیل عقلي

در این قتل ،توسف نابینا مقتضی موجود است که چمان قصد قتل عمد می باشد که توسف فرد نابینا
اراده شده است و مانع چم مفقود است زیرا که نابینا بودن ،صالحیت مانع بودن از قصد قتال عماد
را ندارد (طباطبایی9091( ،ق) ،ج/90ص( ،)949عااملی9093( ،ق) ،ج/95ص .)961باا توجاه باه
دلیل عقلی چم باید گفت که تمام شرایف قصاص فرد اعمی که مرتکب قتال شاده ،موجاود اسات
زیرا عقل چم می اذیرد ،این قتل که توسف فرد اعمی انجام شده اسات و از روی قصاد عماد چام
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میباشد ،باعث قصاص شدن مرتکب این نوع قتل می باشد و چیچ گوناه ماان ی کاه جلاوگیری از
قصاص کند ،وجود ندارد .حتی اگر این فرد ،نابینا و کور باشد .برخی از فقها قائلند به این که ایان
عیب جسمی که این فرد دارد ،باعث می شود قتل او خطایی باشد بنابراین فرد اعمی در قباال ایان
جنایت ،قصاص نمی شود بلکه مجازات او ،دیه می باشد که عاقله ی او باید ارداخت کناد .ی نای
بر طبق این نظر فقها ،این عیب نوعی مانع است که جلوی قصاص را می گیرد اما در جاوا

بایاد

گفت از لحاظ دلیل عقلی مقتضی که چمان عمد بودن قصاد اسات ،وجاود دارد و ماان ی چام کاه
باعث شود قصاص صورت نگیرد ،موجود نیست .چون که نابینا بودن ،مانع محسو

نمی شاود تاا

از این حکم قصاص که در قبال این نوع قتل ،صادر شده است ،جلوگیری کند.
خطایي بودن قتل نابینا
قائلین به این نظر با توجه به دالیلی که به زودی ککر خواچد شد ،م تقدناد کاه فارد نابیناا چمانناد
شخص بینا و مبصر نیست ی نی قصاص نمی شود بلکه قتل او خطایی محسو

مای شاود و بایاد

دیه از عاقله او به اولیای دم فرد مقتول داده شود .و اگر عاقله ای نداشت ،دیه از مال خود فرد نابینا
ارداخت می شود و در ییر اینصورت ،ارداخت دیه بر عهده امام (ع) کاه از بیات الماال مسالمین
ارداخاات ماای شااود (نجفاای9040( ،ق) ،ج/03ص( ،)911طباطبااایی9091( ،ق) ،ج/90ص،)949
(عاااملی9093( ،ق) ،ج/95ص( ،)967اصاافهانی9096( ،ق) ،ج/99ص( ،)945خااویی9033( ،ق)،
ج/3ص.)13
دلیل این نظر که فرد نابینا در مقابل ارتکا
محسو

عماد قصااص نمای شاود ،بلکاه قتال او خطاایی

می شود ،دو روایت است که از امام صادق (ع) و امام باقر (ع) ،نقل شده اسات (نجفای،

(9040ق) ،ج/03ص911و( ،)911طباطبااااایی9091( ،ق) ،ج/90ص( ،)949عاااااملی9093( ،ق)،
ج/95ص( ،)967اصفهانی9096( ،ق) ،ج/99ص945و.)946
اکنون این دو روایت از نظر سند و داللت ،مورد بررسی قرار می گیرد که آیا می توانند از نظار
سند و داللت ،تام باشند تا مخصص آیات و روایات شوند ،و دلیل قاول دوم (خطاایی باودن قتال
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نابینا) شوند ،و یا تمام نیستند و در نتیجه حق با قاول اول (عمادی باودن قتال نابیناا) شاود .و یاا
تمامیت و عدم تمامیت دو روایت در حدی نیست که فقیه بتواند نظار دچاد و مانناد اماام خمینای
(ره) ،توقف کند .که آیاا مای تاوانیم باا او دو روایات ،عموماات (آیاات و روایاات قصااص) را
تخصیص بزنیم یا نه .لذا ایشان می فرمایند« :فیه تردد» (موسوی خمینی( ،بی تا) ،ج/3ص.)533
روایت اول

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى ،عن محمد بن الحسین ،عن محمد بن عبد
اهلل ،عن ال ال ،عن محمد الحلبی قال :سأنت َا اَ

ل نسالَ وق نوَ ضوََّ َس نوَ ِب وال دسوَنت

ََّه لر خَي داثب عضَّوَ لر ضَ ب دقتل َِل :دقَل َبا اَ ل نسوالَ :هوذ نت وَُ َج وَ دوال َ ى
لر نوذ ِتوَ نَّنوَ ِواد ْ ،لنو ِتلو حون ِتلو وهوا َ مور ،و ْل مور نََّيتو خطوأ يلوزَ َِلتو يؤخوذو وَ ِف ثوال
سَّن ِف َ سَّة جنمَ ،دي َّل يصق نأل مر َِلة نزنت دية نَ نىن ِف نَن يؤخذ وَ ِف ثوال سوَّن ،ويَّنو ْل مور
لر و ثة ضَ ب بَية َّ (عاملی9041( ،ق) ،ج/91ص.)346
حلبی می گوید :از امام صادق (ع) در مورد مردی سوال کردم که با کلنگ بر سر مارد دیگاری
زده ،سپس دو چشمش بر گونه اش سرازیر شد (ی نی نابینا شد) و به فردی که این ضربه را باه او
زده بود ،حمله کرده و او را کشته است .چه حکمی دارد؟ که حضارت (ع) فرمودناد ایان دو نفار
نسبت به یکدیگر ت دی و تجاوز کردند و به نظر من کسیکه مرتکب قتل مرد ضار

شاده اسات،

قصاص نمی شود زیرا او در زمانیکه فرد را کشته ،نابینا بوده است و جنایتی که توساف فارد نابیناا
انجام می شود (چر چند که عمدی باشد) خطایی محسو

می شود و عاقله اش ملزم باه ارداخات

دیه می باشند که در طول مدت سه سال از آنها گرفته می شود .در چر سال یک قسف .و اگار فارد
نابینا ،عاقله نداشته باشد ،دیه جنایتش از مال خودش برداشته می شود که در طاول ساه ساال از او
گرفته می شود و فرد نابینا چم برای گرفتن دیه دو چشمش به ورثه ضار

مراج ه می کند.

به این روایت ،شیخ طوسی در نهایه ،ابن براج ،ابن حمزه و حتی شیخ صدوق و جماعتی دیگر
عماال کاارده انااد (شاایخ طوساای9044( ،ق) ،ج/3ص( ،)095طرابلساای9046( ،ق) ،ج/3ص،)015
(طوسااای9041( ،ق) ،ص( ،)055ابااان بابویاااه9093( ،ق) ،ج/0ص( ،)903نجفااای9040( ،ق)،
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ج/03ص( ،)911طباطبااااایی9091( ،ق) ،ج/90ص( ،)944عااااااملی9093( ،ق) ،ج/95ص،)967
(اصفهانی9096( ،ق) ،ج/99ص .)945در کتا

یایه المرام نیز ککر شده است که نظر مشهور فقهاا

چمین است و در اینصورت مخالفت با اصل جایز است و چمینین صااحب جاواچر مای فرمایناد
شااهید ثااانی در کتااا

رود الجنااان چمااین مطلااب را اذیرفتااه اساات (صاامیری9034( ،ق)،

ج/0ص( ،)311نجفی9040( ،ق) ،ج/03ص.)911
عالمه حلی در کتا

مختلف در رابطه با روایت فوق قائل است که باید آن را حمال بار قصاد

دفع کرد .ی نی مضرو

که فرد نابیناست بخاطر دفع حمله ضار  ،دست به قتل او زده است ولای

عالوه بر آنکه این حمل با ظاچر ترتیب در روایت منافات دارد ،باید گفت که ایان حمال مخاالف
است با آنیه که در روایت در مورد الزام عاقله نسبت به ارداخت دیه آمده است (حلی9093( ،ق)،
ج/1ص( ،)301نجفی9040( ،ق) ،ج/03ص911و( ،)914اصفهانی9096( ،ق) ،ج/99ص.)946
علت مخالفت به این دلیل است که وقتی شخصی از خود دفاع مای کناد ،یاا دفااع او مشاروع
است و دیه از او ساقف می شود و یا آنکه ییر مشروع است و مجازات ،متوجه خود او می باشد نه
عاقله او .اس حمل عالمه با آنیه که در روایت آمده ،منافات دارد.
روایت دوم

محمد بن ی قو  ،عن محمد بن یحیى ،عن أحمد بن محمد ،وعان علای ابان إباراچیم ،عان أبیاه
جمی ا ،عن الحسن بن محبو  ،عن چشام بن سالم ،عن عمار الساباطی ،عن أبی عبیاد قاال :سوأنت
َا ن سووَّ ل و نسووالَ ووق َ موور دقووأ وون وود دقووَلِ :

مووَ ْل موور نَووَ خلطووأ هووذ د و نَيووة ِف نَنو  ،دووي َّل

يص ووق نو و ن ووَل دَنَي ووة ل وور الن ووََ وال ياط ووَ ح ووِّ ن ووَّ نس وولْ .و و ه ناو و س اس وََّده ووق حس ووق ب ووق نا وواَ و ووذ
نوَواَِ .ال :وأييت نَ يَل لر ِنك ِف ن َِلة (عاملی9041( ،ق) ،ج/91ص.)65
و م تبره ابو عبیده که گفته است از امام باقر (ع) در مورد فرد نابینایی که چشم فارد ساالمی را
در آورده و نابینا کرده است ،ارسیدم .حضرت (ع) فرمودند که عمد نابینا مثل خطاست و باید دیاه
را از مالش بپردازد و اگر مالی نداشته باشد ،ارداخت دیه بر عهده امام (ع) مای باشاد و حاق فارد
مسلمان نباید چدر رود.

 ................................................... 77فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال پنجم ،شماره  ،72بهار 7313

در مورد این دو روایت قابل ککر است که برخی از علما چمانند شاهید ثاانی باه ساند ایان دو
خدشه وارد کرده اند .و آن دو را ض یف السند دانسته اند و نیز اینکه این دو روایات در حکام باا
چم اختالف دارند و دیگر اینکه قائلند به اینکه این دو روایت با اصاول چام مخاالف چساتند زیارا
روایت اول مشتمل است بر وجو

ارداخت دیه اوال بر عاقله و عدم وجو

ارداخت دیه توساف

خود جانی (نابینا) و حال اینکه این نظر مخالف حکم خطاست و در روایت دوم وجو

ارداخات

دیه بر عهده خود جانی (نابینا) است و در صورت نبودن مال برای جانی ،بر امام (ع) ،ارداخت دیه
واجب است (از بیت المال مسلمین) .در حالیکه بر عاقله چیزی واجب نشده است و این ظااچر در
اخت الف حکم در دو روایت و مخالفت این دو در حکم قتل خطاایی مای باشاد بناابراین ایان دو
روایات نسابت باه خطاایی بااودن شااک مای باشاند (عااملی9093( ،ق) ،ج/95ص( ،)961نجفاای،
(9040ق) ،ج/03ص( ،)911طباطبایی9091( ،ق) ،ج/90ص.)949
البته در جوا

این اختالف حکم در دو روایت ،می توان گفت باید روایات ابای عبیاده را بار

صورتی حمل کرد که او عاقله ای نداشته باشد اس اگر عاقلاه ای داشاته باشاد ،دیاه توساف آنهاا
ارداخت می شود و در ییر اینصورت از مال خود جانی ارداخت می شود به قرینه روایات حلبای
که ککر شد (خویی9033( ،ق) ،ج/3ص .)13اس با توجه به ایان دو روایات ،ارداخات دیاه ساه
مرحله ایدا می کند :اول دیه توسف عاقله ارداخت می شود به قرینه ی روایت صاحیحه ی حلبای،
دوم ارداخت از مال خود اعمی به قرینه ی روایت ابو عبیده ،سوم ارداخت آن توسف اماام (ع) باه
قرینه ی روایت ابو عبیده که فرمود علی االمام .با این تفصیل ،جمع باین دو روایات باه اطاالق و
تقیید است و چیچ اشکالی در آن ایدا نمی شود.
یک اشکال دیگر ،این است که مشهور در عاقلاه گفتاه اناد ،اگار عاقلاه نادارد از بیات الماال
ارداخت می شود و چییکس نگفته است دیه ،به خود فردی که قتل خطایی مرتکاب شاده اسات،
بر می گردد .در حالیکه در جمع بین دو روایت ،گفته شد اول عاقله .اگر عاقله نادارد ،خاودش .و
اگر خود او چم نداشت ،امام ارداخت کند .حاال ممکن است در توجیه ارداخت دیاه توساف اماام،
بگوییم امام ی نی بیت المال .اما مشهور می گویند اگر عاقله ندارد ،از بیت المال ارداخت شاود .در
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نتیجه کیل روایت ابو عبیده ،مخالف مشهور است .اما در جوا

گفته شده منافاتی ندارد که مشهور

به صدر یک روایت عمل و کیلش را رچا کنند و خیلی جاچا داریم که در یک روایتی یک بخش از
آن مطرود است و به آن عمل نشده است .در این مورد نیز مشهور به صدر روایت ابو عبیده ،عمال
کرده و به کیل آن عمل نکرده است و این ترک کیل ،لطمه به بقیه ی روایت نمای زناد .در نتیجاه،
جمع بین این دو روایت ،این می شود که دیه ی جنایت اعمی ،با عاقله و اگر اعمی ،عاقله نداشت،
دیه با خود او می باشد .و اگر اعمی ،مالی برای ارداخت دیه نداشت ،از طرف امام که چماان بیات
المال است ،ارداخت می شود (مقتدایی ،درس خارج فقه.)9311/3/91 ،
شهید ثانی در کتا

مسالک قائل است به اینکه روایت اول صری در مطلو

فقهایی که م تقد

به خطایی بودن قتل نابینا و ارداخت دیه توسف عاقله و یا خود جانی بودند ،نیست .زیرا کاه لفا
خطا در آن روایت ،حال است و جمله ف لیه ب د از آن خبر است و حال آنکه در صورتی اساتدالل
آن فقها به این روایت صحی است که لف خطا بنا بر خبریت مرفوع باشد ولی این چنین نیست و
نصب دادن آن چم بنا بر تمییز بودن یک اشتباه واض است که برخی مرتکب آن شدهاناد (عااملی،
(9093ق) ،ج/95ص( ،)961نجفاااای9040( ،ق) ،ج/03ص( ،)911طباطبااااایی9091( ،ق) ،ج/90
ص.)949
مرحوم شهید م تقدند ،روایت حلبی ،قول قائلین به عدم قصاص نیست زیرا گار چاه اماام (ع)
فرمودند «األعمی جنایته خطخ یلزم ال اقله» اما چه کسی گفته است خطخ ،مرفوع و خبر برای األعمی
باشد بلکه ممکن است خطخ ،منصو

بنا بر حالیت باشد و «األعمی جنایته خطاءً» ی نی اگر جنایت

خطایی انجام بدچد ،بر عاقله است نه اینکه بگوییم «األعمی جنایته خطاءٌ» تاا بگوییاد چار جناایتی
اعمی انجام داد ،خطا محاسبه می شود و چمانند شود با اینکه بگوییم «عمد الصبی خطخ» در حالیکه
ربطی به چم ندارد و چیچ آیه و روایتی نیامده است که ما خطااءٌ بخاوانیم تاا بگاوییم عماد اعمای
خطاست.
اما در جوا

شهید باید گفت اگر ساوال و جاوا

موجاود در روایات را مالحظاه کنایم ،در

ارسش آمده است ،یک کسی با کلنگ زد به سر یک انسانی و حدقه ی چشمانش بر گوناه چاایش
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افتاد آن چم ارید و ضار

را کشت .امام (ع) فرمود« :چاذان مت ادیان .فاال أری علای الاذی قتال

الرجل ،قودا .ألنه قتله حین قتله و چو اعمی» .امام (ع) فرمود ،من بر آن قاتل ،قصااص نمای بیانم.
زیرا چشم نداشت و این قاتل ،چون اعمی بود ،قصاص ندارد .ب د فرمود «و األعمی جنایته خطاءً».
اگر اعمی جنایتی به عنوان خطا انجام دچد ،با عاقله است .ارسش این است که جمله ی «و األعمی
جنایته خطخ» به نصب خطا چه ربطی به مورد روایت دارد .امام فرماود «ال أری  » ...بار او قصااص
نمی بینم ی نی اعمی اگر قتل خطایی انجام دچد ،دیه با عاقله است .مای گاوییم اگار کسای چشام
داشته باشد و قتل خطایی مرتکب شود ،نیز دیه با عاقله است .اختصاص به اعمی ندارد .چار کاس
قتل خطایی انجام دچد ،دیه اش با عاقله است اعمی باشد یا مبصر باشد فرقی ندارد .اس باید ماتن
روایت این گونه باشد «و األعمی جنایته خطخ» به رفع خطا ،جنایتی که اعمی انجام دچاد ،اگار چاه
عمدی باشد ،در حکم خطاسات و دیاه باه عهاده ی عاقلاه اسات (مقتادایی ،درس خاارج فقاه،
.)9311/3/91
مناقشه ای که برخی از علما مانند شهید ثانی نسبت به سند این دو روایت کارده اناد ،ضا یف
است زیرا که روایت اول در کتا

من ال یحضره الفقیه شیخ صدوق از عالء بن زریان و از حلبای

از امام صادق (ع) به طریق صحی روایت شده است .بنابراین یفلتی از ناحیه ی مرحاوم شاهید در
مسالک شد که می فرماید ،سند ض یف است .اس روایت حلبی قابال اعتمااد اسات .بلاه روایات
حلبی از طریق مرحوم شیخ طوسی ض یف است (طوسی9047( ،ق) ،ج/94ص .)333زیرا شخصی
به نام محمد بن عبداهلل چالل است که از عالء نقل کرده و عالء از امام صادق (ع) نقل می کناد .در
مورد محمد بن عبداهلل بن چالل در کتب رجالی ،حکام باه وثاقات او نشاده اسات بلکاه مادح و
ت ریفی چم از او نشده است .بنابراین مجهول است و به روایت سلسله ی مجهاول ،اعتناایی نمای
شود.
اما روایت دوم موثقه است که از عمار ساباطی نقل شاده اسات کاه او نیاز از بااالترین درجاه
وثاقت برخوردار است اگر چه فطحی مذچب است .اس ایرادی ندارد .این روایت نیز مثل بقیاه ی
روایت چایی است که عمار ساباطی نقل کرده و علما و فقها قبول می کنند و موثقه می دانناد و باه
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آن عماال ماای کننااد .اااس در سااند روایاات ،اشااکالی نیساات (نجفاای9040( ،ق) ،ج/03ص،)914
(طباطبایی9091( ،ق) ،ج/90ص.)943
بنابراین اختالف این دو روایت چیچ گونه ضارری نسابت باه داللات ایان دو وارد نمای کناد
خصوصا ب د از اتفاق کسانیکه قائل چستند به ارداخت دیه توسف عاقله نابینا چمانند عماد صابی و
مجنون که در حکم خطاست و باید عاقله آن دو دیه را ارداخت کند .و این ادعاا کاه خبار واحاد،
صالحیت تخصیص کتا

را ندارد ،چر چند صحیحه باشد ،در جای خود در علم اصول گفتاه شاد

که این ادعا فاساد اسات و خبار واحاد ،صاالحیت تخصایص کتاا

را دارد (نجفای9040( ،ق)،

ج/03ص.)914
مرحوم صاحب جواچر در اایان گفتار خود نسبت به قتل نابینا ،جانب انصاف را می گیرد و می
گوید :ولی انصاف آن است که با چمه این مطالبی کاه ککار شاد ،جارأت و تجاری بار تخصایص
عمومات توسف اخبار قتل نابینا و اینکه احتمال اراده عمد بودن قتل فقف توساف اقارار خاود فارد
نابینا یالبا م لوم می شود ،وجود ندارد .به ویژه ب د از مخالفت متخخرین کاه اعمای چمانناد مبصار
است و در صورت عمد ،قصاص متوجه خود اعمی می شود (چمان).
مرحوم صاحب جواچر از کالم امام (ع) در روایت اول که فرمودند «نََّيوت ْل موی خطوأ» احتمال
داده مراد این باشد که اعمی ،یک وض یتی دارد که نوعا م لوم نمی شاود عملاش عمادی باود یاا
خطایی و به راحتی قابل تشخیص نیست و لذا در مقام عمل می گوییم اگر یاک جاایی تشاخیص
داده شد عمدا کشته است ،با قرائن قط ی ،قصاص می کنیم یا اگر خودش اقرار کرد مان کشاته ام،
قصاص می کنیم اما اگر یک جایی تشخیص داده نشد که آیا عمدا جنایت را انجاام داده کاه یالباا
این گونه است ،و در مورد اعمی تشخیص مشکل است ،می گوییم چون م لوم نشد ،نمای تاوانیم
قصاص کنیم و در اینجا حکم قتل خطایی را دارد (مقتدایی ،درس خارج فقه.)9311/3/91 ،
در اایان این گفتار شبهه ای که برخی وارد کرده اند به خطایی بودن قتال عماد توساف اعمای
اشاره می شود با این توضی که در صورت اذیرش حکم خطاایی در قتال عمادی اعمای باعاث
اشاعه ی قتل و کشتار و ترور می شود زیرا ممکن است مثال یک شخصی باا یاک شاخص دیگار
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دشمنی دارد و ب د دست و اای او را می بندد و یک شمشیر دست اعمی میدچد و می گویاد او را
بکش و چون عمد اعمی قصاص ندارد ،بگوید دیه اش را می اردازم ،در نتیجه یک باابی بااز مای
شود برای آنهایی که زمینه ی جنایت دارند و عمل جرم خود را توسف اعمی انجاام دچناد .لاذا باا
تمام اشکاالتی که نسبت به دو روایت از لحاظ سند و داللت و رد آن اشکاالت بیاان شاد ،فقیاه و
مجتهدی جرأت ایدا نمی کند با این دو روایت عمومات قرآن و روایات قصاص را تخصیص بزند
چمانطور که مرحوم صاحب جواچر بیان کرده اند «لکن االنصاف مع کلک کله عدم الجرأ بها علای
تخصیص ال مومات» (نجفی9040( ،ق) ،ج/03ص )914مخصوصا می بینیم متخخرین از فقها چم از
این دو روایت اعراد کرده اند و به آنها عمل نکرده اند (مقتدایی ،درس خارج فقه.)9311/3/91 ،
نتیجه
اگر بخواچیم بین این دو نظر ،داوری کنیم و به یکی از آنها متمایل شویم و به آن عمال کنایم ،مای
توان نظر اکثر متخخرین که چمان قصاص فرد اعمی است ،را برگزید .زیرا که این نظر باا اصاول و
عمومات بیشتر موافق است تا خطایی بودن قتل توسف او که بیشتر قدما مانند ابن براج و ابن حمزه
و شیخ طوسی به این نظر م تقدند .زیرا که فرد نابینا نیز مانند شخص بینا قصاد عماد را دارد و باا
چم در آن قصد ،مساوی چستند .بنابراین چمانطور که قصاص بر فرد بینا اجرا می شود ،بر فرد نابینا
نیز اجرا می شود بدون چیچ گونه تفاوتی که بین این دو باشاد .و چار دو (اعمای و مبصار) تحات
عمومات آیات و روایات مذکور قرار می گیرناد و در رابطاه باا آن دو روایات کاه قتال اعمای را
خطایی می دانست و حکم آن را قصاص نمی دانست ،بلکه قائل به دیه بود ،مای تاوان گفات کاه
باید آن دو روایت را توجیه و بر صورت دیگر حمال کارد .چمانناد حملای کاه عالماه در کتاا
مختلف ،قائل شده است .افزون بر آنکه ب ضی از فقها و علما به این دو روایت خدشه و مناقشااتی
وارد کرده اند که برخی از آنها نسبت به این دو روایت وارد است که این خود باعث می شاود ماا
چمان حکم قتل عمد مبصر را به قتل عمد اعمی نیز ت میم دچیم .ی نی در چر دو حالت ،حکام باه
قصاص کنیم.
البته در اایان قابل ککراست برخی از فقها مانند امام خمینی (ره) در حکم قتل توسف فرد اعمی
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تردید کرده اند و بیان شد که در تمامیت و عدم تمامیت ادله ای که در خطایی بودن این ناوع قتال
ی نی دو روایت مذکور آمده است و اینکه آیا این دو روایت می توانند عموماات آیاات و روایاات
قصاص را تخصیص بزنند ،توقف کرده اند (موسوی خمینی( ،بی تاا) ،ج/3ص .)533در باین ایان
نظرات که بیان شد فقیهی چمانند مرحوم صاحب جواچر م تقد اسات در ایان ماورد بایاد جاناب
انصاف را نگه داشت با این توضی که چون یالبا م لوم و مشخص نیست فرد اعمی عمدا مرتکب
قتل شده و تشخیص قصد او از این عمل مشکل است ،حکم به خطایی بودن قتل و ارداخات دیاه
می کنیم و حکم قصاص را از او رفع می کنیم .اما اگر در جایی از روی ادله و قراین قوی و قط ی
تشخیص دادیم جنایت او از روی عمد بوده است و یا خود او مثال اقرار به این داشت کاه از روی
عمد مرتکب این عمل شنیع شده است ،در اینجا حکم به قصاص می کنایم .بناابراین دیگار جاای
چییگونه شکی نیست که در این موقع ،قتل او خطایی نبوده است و مجاازات آن دیاه نمای باشاد
بلکه قتلی که او مرتکب شده ،عماد اسات و بایاد در قباال ایان جنایات قصااص شاود (نجفای،
(9040ق) ،ج/03ص.)914
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منابع و مآخذ
 .9قرآن کریم
 .3قرشی ،سید علی اکبر 9379( ،چا.ش) ،قاموس قرآن ،دار الکتب االسالمیه ،تهران ،ایاران ،چاا
ششم.
 .3ابن منظور ،محمد بن مکرم 9090( ،چا ق) ،لسان ال ر  ،دار صادر ،بیروت ،لبنان ،چا

سوم.

 .0مهیار ،رضا( ،بی تا) ،فرچنگ ابجدی ،بی جا.
 .5موسوی خمینی ،سید روح اهلل( ،بی تا) ،تحریر الوسیله ،موسسه مطبوعات دار ال لم ،قم ،ایاران،
چا

اول.

 .6عاملی ،زین الدین بن علی {شهید ثانی} 9093( ،چاا ق) ،مساالک األفهاام الای تنقای شارایع
األسالم ،موسسه الم ارف األسالمیه ،قم ،ایران ،چا

اول.

 .7حلی ،نجم الدین ج فر بن حسان {محقاق حلای} 9091( ،چاا ق) ،مختصار الناافع ،موسساه
المطبوعات الدینیه ،قم ،ایران ،چا

ششم.

 .1حلی ،نجم الدین ج فر بن حسن {محقق حلی} 9041( ،چا ق) ،شارایع األساالم فای مساائل
الحالل و الحرام ،موسسه اسماعیلیان ،قم ،ایران ،چا

دوم.

 .1اصفهانی ،محمد بن حسن {فاضل چندی} 9096( ،چا ق) ،کشف اللثاام و األبهاام عان قواعاد
األحکام  ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جام ه مدرسین حوزه علمیه قام ،قام ،ایاران ،چاا
اول.

 .94حلی ،محمد بن منصور بن احماد {ابان ادریاس} 9094( ،چاا ق) ،السارائر الحااوی لتحریار
الفتاوی  ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جام ه مدرسین حوزه علمیه قام ،قام ،ایاران ،چاا
دوم.

 .99عاملی ،محمد بن حسن {حر عاملی} 9041( ،چا ق) ،تفصیل وسایل الشی ه الی تحصیل مسائل
الشرعیه ،موسسه آل البیت (ع) ،قم ،ایران ،چا

اول.
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 .93طباطبایی ،سید علی بن محمد 9091( ،چا ق) ،ریاد المسائل فی تحقیق األحکام ،موسساه آل
اول.

البیت (ع) ،قم ،ایران ،چا

 .93خویی ،سید ابوالقاسم موسوی 9033( ،چا ق) ،مبانی تکمله المنهاج ،موسسه احیااء آثاار األماام
الخویی ،قم ،ایران ،چا

اول.

 .90عاملی ،زین الدین بن علی {شاهید ثاانی} 9094( ،چاا ق) ،الروضاه البهیاه فای شارح اللم اه
الدمشقیه ،کتابفروشی داوری ،قم ،ایران ،چا

اول.

 .95نجفی ،محمد حسن {صاحب جواچر} 9040( ،چا ق) ،جواچر الکالم فی شرح شرایع األساالم،
دار احیاء التراث ال ربی ،بیروت ،لبنان ،چا

چفتم.

 .96طرابلسی ،قاضی عبد ال زیز {ابن باراج} 9046( ،چاا ق) ،المهاذ  ،دفتار انتشاارات اساالمی
وابسته به جام ه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،ایران ،چا

اول.

 .97حلی ،حسنبنیوسفبنمطهر{عالمه حلی} 9093( ،چا ق) ،مختلف الشی ه فی احکام الشری ه،
دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جام ه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،ایران ،چا

دوم.

 .91قمی ،محمد بن علی بن بابویه {شیخ صادوق} 9093( ،چاا ق) ،مان ال یحضاره الفقیاه ،دفتار
انتشارات اسالمی وابسته به جام ه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،ایران ،چا

دوم.

 .91طوسی ،محمد بن علی بن حمزه 9041( ،چا ق) ،الوسیله الی نیل الفضایله ،انتشاارات کتابخاناه
آیت اهلل مرعشی نجفی ،قم ،ایران ،چا

اول.

 .34طوسی ،محمد بن حسن {شیخ الطائفه} 9044( ،چا ق) ،النهایه فی مجارد فقاه و الفتااوی ،دار
الکتا

ال ربی ،بیروت ،لبنان ،چا

دوم.

 .39طوسی ،محمد بن حسن {شیخ الطائفه}9047( ،چا ق) ،تهذیب األحکام ،دار الکتب األساالمیه،
تهران ،ایران ،چا

چهارم.

 .33صمیری ،مفل بن حسن 9034( ،چا ق) ،یایه المارام فای شارح شارایع األساالم ،دار الهاادی،
بیروت ،لبنان ،چا

اول.

 .33مقتدایی ،مرتضی ،درس خارج فقه ،قصاص.http://www.eshia.ir/feqh ،9311/3/91 ،

