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چکیده
ماده  360ق.م.ا .به تبعیت از نظریه تفصیلی محقق خویی مقرر کرده است در مواردي که اجراي قصاص ،مستلزم پرداخت فاضل دیهه بهه
قصاصشونده است ،صاحب حق قصاص ،میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه ولو بهدون رضهایت مرتكهب ،مخیهر اسهت .هرچنهد
تصویب این ماده ،گام مؤثري در جهت جلوگیري از هدر رفتن خون مقتول در برخی موارد محسوب می شود ،اما ادلهه فقههی آن از اتقهان
الزم برخوردار نیست و به دلیل تبعیت از مالک دوگانه ،با انتقادهایی از سوي طرفداران ههر دو نظریهه :تعیینهی بهودن و تخییهري بهودن
قصاص مواجه است و نمی تواند مبناي محكی براي قانون کیفري باشد و از آنجایی که ادله نظریهه تفصهیلی ،هماهنه بها ادلهه نظریهه
تخییري است و می تواند در جهت اثبات آن نظریه کارایی داشته باشد ،به نظر می رسد بهترین راه حل ،مبنا قرار دادن نظریه تخییري است
که از مبانی متقن و محكمی برخوردار است و با این تدبیر نه تنها این مشكل ،بلكه مشكالت و تبعات منفی دیگر نظریه تعیینی در قانون
نیز برطرف می شود .لذا در این نوشتار سعی شده است ،ضمن نقد و بررسی ادله فقهی نظریه تفصیلی ،این ادله در راسهتاي اثبهات نظریهه
تخییري مورد ارزیابی قرار گیرد.

کلیدواژگان
تخییري یا تعیینیبودن قصاص ،حق ولیّدم ،دیه ،قصاص.

 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهseyed_aletaha@yahoo.com :

 دانشیار ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
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طرح مسأله

یکی از موضوعاتی که در قانون با فراز و نشیب همراه بوده است ،موضوع اختیار ولیّدم در
قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه است .یکی از مصادیق بارز آن قتل زن توسط مرد است که
قصاص قاتل مشروط به پرداخت نصف دیه است؛ قانونگذار در ماده « 44قانون حدود و قصاص و
مقررات آن» مصوب  1631مقرر داشته بود :هر گاه مردی زنی را به قتل رساند ،ولی دم بین
قصاص با پرداخت نصف دیه کامل به قاتل و بین مطالبه دیه زن مخیر است ،اما ماده « 852قانون
مجازات اسالمی» مصوب  1631مفاد ماده  44قانون قبل در مورد مخیر بودن ولیّدم بین قصاص و
مطالبه دیه را نسخ کرد و مقرر نمود :حق ولیّدم فقط منحصر به قصاص با پرداخت نصف دیه
است؛ اما مطالبه دیه ،مشروط به رضایت قاتل و مصالحه با اوست .از آنجایی که برخی از اولیاء دم
توان پرداخت فاضل دیه را ندارند و طبق این ماده نیز امکان مطالبه دیه بدون رضایت قاتل وجود
نداشت؛ خون مقتول در معرض تلف قرار میگرفت؛ لذا بعد از  88سال حاکمیت این قانون ،در
سال  1638قانونگذار در ماده  631قانون جدید مجازات اسالمی مفاد ماده  852قانون مذکور را
نسخ کرد و مقرر داشته است« :درمواردی که اجرای قصاص ،مستلزم پرداخت فاضل دیه به
قصاصشونده است ،صاحب حق قصاص ،میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در
قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است».
این ماده به تبعیت از نظریه تفصیلی محقق خویی در قانون تصویب شده است .وجه تسمیه
تفصیلی بودن این نظریه آن است که این نظریه در مقابل دو نظریه :تعیینی بودن و تخییری بودن
قصاص مطرح شده است .مطابق با نظریه تخییری بودن قصاص ،ولیّدم بین قصاص و مطالبه دیه
مخیرند و هر کدام را که مطالبه کنند ،جانی ملزم به آن است؛ اما مطابق با نظریه تعیینی بودن
قصاص ،حق اصلی ولیّدم ،فقط قصاص است و اخذ دیه مشروط به رضایت قاتل است؛ (طوسی،
1623ق ،ج ،3ص )58هرچند نظریه تعیینی از شهرت زیادی در فقه امامیه برخوردار است؛ اما در
برخی موارد با مشکالت عملی از قبیل هدر رفتن خون مقتول و عدم امکان رعایت مصلحت اولیاء
دم مواجه است؛ از جمله مشکالت آن همین موضوع قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه است
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که خون مقتول را در معرض تلف قرار میدهد؛ لذا مرحوم محقق خویی در این مورد ،نظریه
تفصیلی مطرح کرده است که نظری بینابین است ،مطابق با این نظریه ،چنانچه قصاص مشروط به
رد فاضل دیه باشد ،نظریه تخییری مالک قرار میگیرد؛ یعنی ولیّدم بین قصاص و مطالبه دیه مخیر
است؛ اما در غیر این صورت ،نظریه تعیینی مالک عمل است؛ یعنی ولیّدم حق مطالبه دیه ندارد؛
مگر قاتل راضی به پرداخت دیه باشد( .خویی1488 ،ق ،ج ،48ص .)883ناگفته نماند قبل از
محقق خویی نیز در برخی مصادیق قصاص مشروط به رد فاضل دیه ،چنین حکمی در فقه امامیه
مسبوق به سابقه است؛ اما ظاهراً قبل از ایشان کسی این حکم تخییر ولیّدم بین قصاص و مطالبه
دیه را به تمام مصادیق قصاص مشروط به رد فاضل تسری نداده است؛ لذا میتوان گفت مبتکر
نظریه تفصیلی مذکور محقق خویی است (حاجی ده آیادی ،1624 ،ص  )615در ضمن در فقه اهل
سنت کسی قائل به این نظریه تفصیلی نیست ،چون در بین فقهای اهل سنت اجماع وجود دارد که
فاضل دیه به قاتل داده نمیشود (ابن رشد حفید1485 ،ق ،ج ،4ص.)683
قانونگذار در ماده  631قانون مذکور ،از نظریه تفصیلی محقق خویی ،تبعیت کرده است .هر
چند نظریه تفصیلی مذکور ،قدم مؤثری در رفع یکی از تبعات منفی نظریه تعیینی محسوب
میشود؛ اما در صحت ادله مورد استناد آن تردیدهای جدی وجود دارد ،از طرف دیگر ،باتوجه به
اینکه مبنای اصلی قانونگذار نظریه تعیینی است و این نظریه ،استثنایی بر نظریه تعیینی محسوب
میشود ،ممکن است به همین دلیل و یا به دلیل ضعف مبانی این نظریه ،در آینده مجدداً به
وضعیت قبل برگردد .چه اینکه همانگونه که گفته شد قانونگذار در مصوبه سال  31از آن عدول
کرد .از آنجایی که ادله نظریه تفصیلی میتواند در راستای اثبات نظریه تخییری نقش داشته باشد،
به نظر میرسد بهترین راهحل رفع این مشکل ،مبنا قرار دادن نظریه تخییری است .در این نوشتار،
نخست نظریه تفصیلی و ادله آن تبیین میشود؛ سپس نقدهای قائالن نظریه تعیینی و نظریه تخییری
نسبت به این نظریه در دو قسمت جداگانه مطرح و مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
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تبیین نظریه تفصیلي
محقق خویی مبتکر این نظریه ،در کتاب «مبانی تکملة املنهاج» در چند مسأله این نظریه را تبیین کرده
است یکی از آن موارد ،مسأله  161این کتاب است که اختصاص به حکم تعیینی قصاص دارد؛ در
این مسأله میگوید:
«آنچه در قتل عمد ثابت است ،قصاص است نه دیه ،لذا ولیّدم حق مطالبه دیه را
ندارد؛ مگر اینکه قاتل به دیه راضی شود .در این صورت قصاص ساقط و دیه ثابت
میشود و جایز است ،به کمتر یا بیشتر از مقدار دیه تراضی کنند؛ اما اگر قصاص
مستلزم رد فاضل دیه باشد ،مانند موردی که مردی ،زنی را به قتل برساند ،ولیّدم
بین قصاص و مطالبه دیه مخیر است .دلیل این تخییر چند روایت معتبر است که
قبالً ذکر شد» (خویی ،همان ،ص.)151-154

برخی از فقهاء که سابقه شاگردی ایشان را داشتهاند ،مثل آیات عظام ،روحانی ،تبریزی و وحید
خراسانی ،مطابق با این نظریه تفصیلی فتوا دادهاند (وحیدخراسانی ،1623 ،ج ،6ص543؛ روحانی،
1414ق ،ج ،83ص115؛ تبریزی1483 ،ق ،ج ،1ص .)841البته عالوه بر قائالن این نظریه ،تعداد
قابل توجهی از فقهاء در سابق نیز حکم به تخییر ولیدمِ زن مقتول ،بین قصاص مشروط به رد
فاضل دیه و مطالبه دیه ،دادهاند ،از جمله شیخ صدوق ،سید مرتضی علمالهدی ،شیخ طوسی (در
نهایه) ،ابوصالح حلبی و سالر دیلمی ،عالمه حلی ،فاضل هندی چنین فتوا دادهاند (صدوق،
1415ق ،ص515؛ علم الهدی1415 ،ق ،ص563؛ طوسی1631 ،ق343 ،؛ حلبی1416 ،ق624 ،؛
سالر1414 ،ق ،ج ،1ص862؛ عالمه حلی1413 ،ق ،ج ،6ص534؛ فاضلهندی1415 ،ق ،ج،8
ص .)443تفاوت نظر محقق خویی با فقهای مذکور آن است که او حکم کلی صادر کرده؛ یعنی
این حکم را به تمام موارد مشابه تسری داده است؛ برای روشن شدن ابعاد تاثیر نظریه تفصیلی،
مصادیق مهم قصاص مشروط به رد فاضل دیه است ،مطرح میشود.
اولین مصداق بارز آن اشتراک در جنایت است که قصاص یکی از شرکاء منوط به رد فاضل
دیه به قصاصشونده است؛ .البته اشتراک در جنایت را میتوان به سه دسته کلی تقسیم:
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دسته اول اشتراک انسان با انسان دیگر که هر دو مسئول و مشمول حکم قصاص باشند .در این
صورت اولیاء دم یا مجروح میتوانند همه شرکاء در جنایت را مشروط به پرداخت فاضل دیه،
قصاص کنند یا برخی را قصاص کنند و بقیه موظف به دادن دیه نسبت به سهمشان به وراث
قصاص شوندگان هستند و همچنین میتوانند هیچکدام را قصاص نکنند و از همه به نسبت
سهمشان دیه بگیرند .در این مورد چند روایت معتبر وجود دارد (کلینی ،1633 ،ج ،3ص )826لذا
اکثر فقهای امامیه همینگونه فتوا دادهاند (مفید1411،ق ،ج ،1ص345؛ طوسی1623 ،ق ،ج،3
ص16؛ حلبی1416 ،ق ،ص626؛ روحانی ،همان ص )...115البته با این تفاوت که قائالن نظریه
تعیینی تخییر صاحب قصاص در مطالبه دیه را از باب تخصیص بر قاعده پذیرفتهاند؛ اما قائالن
نظریه تفصیلی و قائالن نظریه تخییری آن را مطابق با قاعده میدانند.
دسته دوم که خود شامل پنج مصداق است ،اشتراک در جنایت با عاملی است که قصاص او
شرعاً ممکن نیست؛ اما خودش یا عاقلهاش ضامن دیه باشند؛ مثل موردی که یکی از شرکاء دیوانه
یا صغیر یا غیر عامد یا پدر مقتول باشد یا جنایت علیه کافر توسط کافر با مشارکت مسلمان باشد؛
لذا شریک مسئول در صورتی قصاص میشود که فاضل دیه به او پرداخت شود.
دسته سوم که سه مصداق را در برمیگیرد ،اشتراک با عاملی است که مسئولیت کیفری و
حقوقی عمل و اثر آن برعهده کسی نیست؛ مثل اینکه قتل در نتیجه عمل یک انسان و یک درنده و
یا عامل طبیعی باشد؛ همچنین اگر جنایت در نتیجه عمل جانی و عمل خود مقتول و مجروح
مشترکاً تحقق یابد که نصف دیه هدر است و قصاص منوط به رد نصف دیه است در حکم رد
فاضل دیه در این دو قسم اخیر نیز اختالف قابل توجهی بین فقهای امامیه نیست و مستند آنها در
این دو قسم مقتضای مذهب و عمومات ادله است (طوسی1623،ق ،ج ،3ص32؛ ابن ادریس،
1411ق ،ج ،6ص334؛ محقق حلی1413 ،ق ،ج ،4ص 1116و1114؛ شهید ثانی1413 ،ق ،ج،15
846و844؛ نجفی ،همان ،ص 611،44و 611؛ خمینی ،همان ،ص )563اما در تخییر ولیدم در
مطالبه دیه در مصادیق این دو قسم اخیر مشارکت ،اختالف وجود دارد .قائالن تعیینی حکم به
پرداخت فاضل دیه دادهاند؛ اما تخییر ولیدم را مطرح نکرده اند؛ فقط به تخییر در قسم اول
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مشارکت حکم دادهاند که ذکر شد؛ اما قائالن نظریه تفصیلی ،طبق ادله ای که ذکر خواهد شد،
معتقد به مخیربودن ولیّدم و مجروح بین قصاص و مطالبه دیه در همه موارد نهگانه مذکور هستند.
(خویی ،همان صص  65 ،68،61و ،63تبریزی ،همان ،ص68؛ روحانی ،همان ،ص 115؛ وحید
خراسانی ،همان ،ص)516
مصداق دهم ،قتل یک زن توسط مرد است که حکم آن از دیدگاه قائالن تفصیلی ذکر شد اما
نظر مشهور فقهای امامیه آن است که ولیّ دم و مجروح حق قصاص در صورت رد فاضل دیه را
دارند اما بدون رضایت قاتل حق مطالبه دیه را ندارند و در صورت عدم تمکن مالی برای رد فاضل
دیه ،باید صبر کنند تا متمکن شوند یا قاتل راضی به دادن دیه شود (نجفی ،همان ،ص 28؛
خمینی1631،ق ،ج  8ص .)513
مصداق یازدهم در مورد مسلمانی است که عادت به قتل کافر ذمی پیدا کند که در این فرض،
اولیاء دم مقتول ذمی ،در صورت پرداخت مازاد دیه ،حق قصاص قاتل مسلمان را دارند و اگر
بخواهند میتوانند دیه بگیرند هر چند قاتل راضی نباشد .دراین مورد ،اختالف قابل توجهی بین
فقهای امامیه وجود ندارد؛ یعنی عالوه بر قائالن تفصیلی و تخییری ،قائالن تعیینی نیز قائل به این
حکم هستند (طباطبایی ،ج ،8ص511؛ نجفی ،همان ،ص156؛ خویی ،همان ،ص34؛ تبریزی،
همان ،ص )161و مستند این حکم چند روایت است .ضمن اینکه در این مورد اصل برآن است که
اولیاء دم کافر حق قصاص مسلمان را ندارند و مطالبه دیه مطابق با اصل است.
مصداق دوازدهم قتل خنثای مشکل است که الزمه قصاص قاتل او ،رد فاضل دیه است ،دیه
خنثای مشکل سه چهارم دیه کامل است ،براین اساس به عنوان مثال اگر خنثی توسط مرد کشته
شود یا زن توسط خنثی کشته شود ،الزمه قصاص قاتل ،رد ربع دیه کامل به قاتل است .سایر صور
شراکت نیز براین اساس محاسبه میشود (حلبی ،همان ،ص ،623عالمه حلی1413 ،ق ،ج،6
ص533؛ فاضلهندی ،همان ،ج ،8ص443؛ نجفی ،همان ،ص21؛ تبریزی همان ،ص.)32
مصداق سیزدهم اختالف نظر در بین اولیاء دم است به عنوان مثال اگر یک نفر یا چند نفر از
اولیاءدم قاتل را به صورت مجانی عفو کنند یا برخی مطالبه دیه کنند و قاتل به آنها دیه پرداخت
کند ،اما حداقل یکی از اولیاء دم خواهان قصاص باشد ،در این صورت طبق نظر مشهور فقهاء،
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قصاص قاتل منوط به رد دیه سهم عفو کننده و همچنین دیه مقدر پرداخت شده به قاتل است
(شهید ثانی1413،ق ،ج ،15ص 863؛ خمینی ،همان ،ص .)563
نتیجهای که این بررسی بدست میدهد آن است که از سیزده مورد مذکور که قصاص مستلزم
رد فاضل دیه است ،فقط در دو مورد (اول ،یازدهم) بین فقهای امامیه اتفاق نظر وجود دارد که
صاحب قصاص میان قصاص و مطالبه دیه مخیر است .طبق نظر مشهور در سایر موارد اصل
تعیینی بودن قصاص حاکم است؛ اما طبق نظر تفصیلی در همه موارد فوق صاحب حق قصاص،
میتواند دیه مطالبه کند ولو آنکه جانی راضی نباشد.
ادله نظریه تفصیلي
محقق خویی دلیل اثبات نظریه تفصیلی خود را چنین بیان میکند:
«در مواردی که قصاص مشروط به رد فاضل دیه است ،ولیّدم ملزم به پرداخت
نصف دیه نیست؛ بلکه میتواند به جای قصاص ،دیه مطالبه نماید و مبنای این
حکم چند روایت معتبر است که قبالً ذکر شد و عالوه بر آن اگر ولیّدم در اینگونه
موارد نتواند مطالبه دیه کند خون مسلمان در معرض تلف قرار میگیرد؛ زیرا گاهی
ولیّدم قادر به رد فاضل دیه نیست و قاتل هم راضی به دادن دیه نمیشود و در
این صورت خون مسلمان هدر است .و اگر گفته شود ،اصل در قتل عمدی
قصاص است و دیه فقط در صورت تراضی ثابت میشود؛ در پاسخ باید گفت،
ادلهای که بر تعیینی بودن قصاص داللت دارد ،از اینگونه موارد که الزمه قصاص
رد فاضل دیه است ،منصرف است» (خویی ،همان ،ص.)61

بنابراین ،نظریه تفصیلی مستند به دو دلیل است :اول ،روایات خاص؛ دوم «قاعده الیبطل دم امرء
مسلم» که به صورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرند.
روایات

روایات مورد استناد محقق خویی ،سه روایت است که هر سه مورد را از نظر سند صحیحه است و
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در ذیل مسئله  41کتاب مذکور مطرح شده است( .خویی ،همان ،ص .)63این روایات مربوط به
مردی است که زنی را به قتل میرساند .در این روایات مقرر شده است ،اگر اولیاء دم زن بخواهند
قصاص کنند ،باید نصف دیه را به قاتل پرداخت کنند و اگر خواهان دیه باشند ،قاتل باید نصف
دیه را به آنها پرداخت کند ،این سه روایت عبارتند از :صحیحه حلبی ،صحیحه عبداهلل ابن سنان ،و
صحیحه عبداهلل ابن مسکان ،که متن آنها به شرح ذیل است:
 .1روایت اول .صحیحه حلبی:
«حلبی می گوید از امام صادق (ع) در مورد حکم مردی که زنی را عمداً به قتل
میرساند سوال شد ،امام فرمود :اولیاء دم ،میتوانند قصاص کنند اما باید نصف دیه
را بپردازند اگر خواهان دیه باشند ،نصف دیه یک مرد به آنها تعلق میگیرد و اگر
زنی مردی را به قتل برساند در برابر او قصاص میشود و غیر از قصاص زن قاتل،
حق دیگری (فاضل دیه) به آنها تعلق نمیگیرد» (حرعاملی ،محمد ،ج،1414 ،83
ص.)21

 .8روایت دوم .صحیحه عبداهلل ابن سنان:
«راوی میگوید امام صادق(ع) در مورد حکم مردی که زنش را کشته بود فرمود:
اگر اولیاء دم زن بخواهند میتوانند ،قصاص کنند؛ اما باید به بستگان قاتل نصف
دیه پرداخت کنند .اگر خواهان دیه باشند نصف دیه یعنی پنج هزار درهم به آنها
داده میشود .و در مورد زنی که به عمد ،شوهرش را کشته بود فرمود :اگر اولیاء دم
او بخواهند قصاص کنند او را میکشند و هیچ کس بیش از جانش مجازات
نمیشود» (حرعاملی ،همان ،ص.)21

 .6روایت سوم .صحیحه عبداهلل ابن مسکان:
«عبد اهلل بن مسکان میگوید امام صادق(ع) فرمود :اگر زنی مردی را بکشد قصاص
میشود و اگر مردی زنی را بکشد و اولیاء دم زن بخواهند قصاص کنند ،باید
فاضل دیه آن مرد را بدهند و و اگر طالب قصاص نباشند ،بلکه خواهان دیه باشند
دیه یک زن را باید بگیرند که نصف دیه یک مرد است» (حرعاملی ،همان ،ص.)21
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به نظر می رسد از ظاهر این روایات چنین استظهار شده است که چون در این روایات ،ولیّدم
زن در صورتی که قاتل مرد باشد ،بین قصاص و دیه مخیر شده است؛ اما اگر این شرط مطرح
نباشد ،ولیّ دم چنین اختیاری ندارد؛ چه اینکه در آخر روایات اول و دوم ،در مورد قتل مرد توسط
زن که مستلزم رد فاضل دیه نیست ،ولیّدم او ،چنین اختیاری ندارد؛ بلکه در روایت اول تصریح
شده است بغیر از نفس قاتل (قصاص) ،حق دیگری ندارد و این دلیلی بر تعیینی بودن قصاص در
غیر موارد مشروط به رد فاضل دیه است .بنابراین ،دلیل تخییر ولیّدم زن مقتول ،همان شرط رد
فاضل دیه است؛ و لذ ا زن بودن نیز در مالک حکم نقشی ندارد و از آن الغاء خصوصیت شده و
براین اساس ،ایشان این حکم را به تمام موارد مشابه که قصاص مستلزم رد فاضل دیه است ،تعمیم
داده است.
قاعده الیبطل

دلیل دومی که محقق خویی برای اثبات این نظریه مطرح کرده است ،قاعده «الیبطل دم امرء مسلم»
است؛ مستند این قاعده؛ چند روایت معتبر است؛ از جمله روایت صحیحه ابی بصیر است که عیناً
عبارت «الیبطل دم امرء مسلم» در آن مطرح شده است (حرعاملی1414 ،ق ،همان ،ص .)635مفهوم
این عبارت آن است که خون مسلمان نباید هدر رود .البته گفتنی است که در« :برخی روایات
سخن از عدم بطالن خون است و قید مسلمان هم ندارد در نتیجه شامل غیر مسلمانانی که در پناه
حکومت اسالمی زندگی میکنند نیز میشود» (حاجی ده آبادی ،1622 ،ص  .)183علت تمسک
به این قاعده در این مسأله آن است که در مواردی که قصاص مشروط به رد فاضل دیه است ،اگر
اولیاء دم توان پرداخت دیه مازاد را نداشته باشند ،نمیتوانند قصاص کنند و از طرفی چون طبق
اصل تعیینی بودن قصاص ،مطالبه دیه نیز مشروط به رضایت قاتل است و اگر او راضی به دادن
دیه نباشد ،اولیاء دم ،حق مطالبه دیه هم ندارند و لذا در این صورت خون مقتول در معرض تلف
قرار میگیرد .محقق خویی برای رفع این مشکل ،به این قاعده متمسک شده است؛ و معتقد است
با استناد به این قاعده میتوان گفت ،در مواردی که قصاص مشروط به رد فاضل دیه است ،ولیّدم
بین قصاص و دیه مخیر است (خویی ،همان ،ص.)61
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نقد ادله نظریه تفصیلي
از آنجایی که نظریه تفصیلی مذکور بر هیچیک از دو نظریه تعیینی و تخییری منطبق نیست هر دو
دلیل آنها با انتقاد قائالن دو نظریه مذکور مواجه شده است؛ لذا نقدهای مطرح شده نسبت به هر
دو دلیل از دیدگاه دو نظریه مخالف در دو قسمت جداگانه مطرح میشود ،سپس نقدهای مورد
بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
نقد و بررسي روایات مورد استناد
 .9نقد استناد به روایات از دیدگاه قائالن تعییني و بررسي آن

تحلیلی که قائالن تعیینی در مورد روایات مورد استناد نظریه تفصیلی دارند ،برخالف نظر محقق
خویی است؛ از جمله صاحب جواهر در این مورد میگوید:
«در قتل عمد ،اصل قصاص است و ثبوت دیه موقوف به تراضی طرفین است و لذا
در صورتی که قاتل راضی به پرداخت دیه نشود ،نمیتوان او را مجبور به این امر
کرد .لذا اطالق این دسته از روایات در مطالبه دیه ،مقید به رضایت قاتل میشود»
(نجفی ،همان ،ص.)28

بنابراین ،از دیدگاه صاحب جواهر ،دلیل اول ناتمام است ،نه تنها نمیتواند یک نظریه کلی را
شکل دهد بلکه حتی توان اثبات تخییر ولیدم در مطالبه دیه در همان موضوع روایت را هم ندارد.
همچنین محمد تقی مجلسی در کتاب روضة المتقین استداللی مشابه صاحب جواهر دارد و
میگوید :در مورد این روایات و سایر روایاتی که ولیّدم را مخیر در مطالبه دیه میداند ،باید گفت:
با توجه به اینکه اخبار زیادی داللت دارد که مطالبه دیه فقط با تراضی طرفین مجاز است ،لذا باید
اخبار دسته اول را حمل بر تراضی کرد؛ چون غالباً اولیاء دم راضی به دیه نمیشوند؛ اما غالب
جانیان راضی به دیه میشوند (مجلسی1413 ،ق ،ج ،11ص .)423یعنی در واقع تعارضی بین این
دو دسته روایات نیست و جمع عرفی بین آنها صورت میگیرد .عالمه مجلسی نیز سخن پدر را
تکرار میکند و میگوید :این روایات را باید حمل بر رضایت جانی کرد (عالمه مجلسی،1636 ،
ج ،84ص .)83البته تعبیر مجلسی اول مبنی بر اینکه روایاتی وجود دارد که رضایت قاتل را شرط
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می داند ،از دقت الزم برخوردار نیست؛ چون ظاهراً فقط یک روایت وجود دارد که با صراحت
شرط رضایت قاتل را مطرح کرده است و آن روایتی است که از عبداهلل بن سنان نقل شده است.
بقیه روایات مورد استناد به رضایت قاتل تصریح ندارند؛ اما فقهاء به اطالق آنها استناد کردهاند ،لذا
صاحب جواهر هم برای تقیید روایات مربوط به قتل زن توسط مرد فقط به همین روایت اشاره
میکند و میگوید این روایات «با صحیحه ابن سنان مقید میشود؛ (نجفی ،همان ،ص .)833متن
روایت ابن سنان که به باور ایشان ،همه روایات مطلق ،را تقیید میزند ،به شرح ذیل است:
«عبداهلل بن سنان میگوید :از امام صادق (ع) شنیدم که میفرمود :کسی که مومنی
را عمداً به قتل برساند ،قصاص میشود؛ مگر اینکه اولیاء دم راضی شوند دیه
دریافت کنند و قاتل هم آن را ترجیح دهد .دیه آن دوازده هزار درهم است»
(حرعاملی ،همان ،ص.)133

در مقام بررسی این نقد باید گفت این نقد ناتمام است؛ زیرا روایت عبد اهلل بن سنان به دو
شرط میتواند آن روایات را تقیید بزند :اول اینکه مفهوم داشته باشد؛ دوم اینکه روایت معارض
نداشته باشد .اما در مورد شرط اول آن تردید جدی وجود دارد؛ زیرا برخی معتقدند :احتمال دارد،
شرط رضایت قاتل در این روایت ،وصف غالبی باشد؛ یعنی چون در غالب موارد ،جانی رضایت
دارد دیه پرداخت کند و جان خود را نجات دهد ،این قید حمل بر تأکید میشود و مفهوم ندارد
(صانعی ،1628 ،ج ،8ص431؛ قائنی ،1625 ،ج ،8ص.)66حتی برخی اصولیان معتقدند احتمال
غالبى بودن قید نیز مانع انعقاد مفهوم است (طباطبایی1414 ،ق ،ج  ،8ص  .)581در واقع وصف
غالبی ،قید حکم نیست؛ بلکه قید موضوع است؛ لذا مفهوم ندارد (مظفر1623 ،ق ،ج ،8ص.)115
در این صورت ،تعارض ظاهری بین این روایات برطرف میشود .و نوعی جمع عرفی صورت
میگیرد و همه روایات به صورت هماهنگ داللت بر نظریه تخییری خواهند داشت.
بر فرض گفته شود این قید ،قید احترازی است و مفهوم دارد ،شرط دوم یعنی عدم تعارض
واقعی با روایت دیگر محرز نیست؛ زیرا این روایت با چند روایت صحیحه و معتبر دیگر معارض
است .از جمله روایت صحیحه دیگری از عبداهلل بن سنان و ابن بکیر است که متن این روایت
چنین است:
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«از امام صادق علیهالسالم درباره مؤمنی که مؤمن دیگری را عمداً به قتل میرساند،
سوال شد؛ فرمودند :اگر اولیاء مقتول هنوز قاتل را نمیشناسند ،نزد آنها میرود و
به قتل خود اعتراف میکند .پس اگر ایشان او را بخشیدند و قصاص نکردند ،به
آنها دیه مقتول را میپردازد و یک بنده آزاد میکند و دو ماه متوالی روزه میگیرد و
به شصت مسکین صدقه میدهد این راه توبه او به سوی خدا است» (حرعاملی،
همان ،ج ،88ص.)632

مطابق این روایت ،پرداخت دیه برای قبولی توبه ،واجب است ،هر چند اولیاء دم مطالبه دیه
نکرده باشند .برایناساس ،وقتی بدون مطالبه اولیاء دم ،پرداخت دیه واجب باشد ،بدیهی است با
مطالبه آنها پرداخت دیه به عنوان حق الناس به طریق اولی واجب میشود؛ و رضایت قاتل
نمی تواند شرط پرداخت دیه باشد و لذا تعارض بین این دو روایت مسلم است و روایت مورد نظر
نمی تواند روایات تخییری را تقیید بزند مگر اینکه مرجحی داشته باشد که بر روایت معارض
ترجیح داده شود.
بر این اساس برخی از قائالن نظریه تعیینی ،که به این تعارض واقعی اذعان دارند و برای رفع
این تعارض به دو مرجح موافقت با قرآن و مخالفت با نظر عامه استناد کردهاند (خوانساری،
1415 ،1415ق ،ص )831مرادشان از موافقت با کتاب ،هماهنگی روایت ابن سنان با اطالق آیات
 132بقره (کتب علیکم القصاص) و آیه  45مائده (النفس ابلنفس  )...است و مدعی هستند اطالق آیات
مذکور اقتضاء دارد ،فقط قصاص ثابت باشد و مطالبه دیه منوط به رضایت قاتل است (همان) .در
مورد دومین مرجح نیز گفته اند چون روایت ابن سنان مخالف نظر عامه است؛ لذا روایات معارض
آن که موافق فقه عامه است ،حمل بر تقیه میشود( .طباطبائی ،همان581 ،؛ ص156؛ خوانساری،
همان) گفتنی است محقق خویی نیز همین استدالل را قبول دارد و این دو مرجح را هم ذکر کرده
است (خویی ،همان ،ص  )156معذلک معتقد است این روایت به شرحی که گذشت منصرف از
مواردی است که قصاص مشروط به رد فاضل دیه است(خویی ،همان ،ص.)61
اما در نقد استناد به این دو مرجح باید گفت ،استناد به دو مرجح مذکور نیز تمام نیست؛ اما
مرجح اول صحیح به نظر نمیرسد زیرا صدر دو آیه مذکور ،در مقام بیان همه حقوق و اختیارات
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ولیّدم نیست ،تا به اطالق آن استناد شود؛ فقط در مقام بیان مشروعیت قصاص برای ولیّدم است؛
لذا اثبات قصاص در آیه نافی دیه نیست؛ به قول معروف ،اثبات شئ نفی ماعدا نمیکند؛ (آل طه،
سید هاشم؛ حاجی ده ابادی ،احمد ،1633 ،ص )218چه اینکه آیت اهلل خوانساری نیز اذعان دارد
که:
«ممکن است گفته شود از اطالقات قرآن بیش از اثبات قصاص نمیتوان
استفاده کرد و اما حصر قابل اثبات نیست .چه اینکه از مال قاتل فراری دیه اخذ
میشود و کسی که در ازدحام کشته شده و قاتل او معلوم نیست ،از بیت المال
دیه او پرداخت میشود و این برخالف حصر مذکور است» (خوانساری ،همان،
ص .)838
از طرفی ذیل آیه  132بقره که می فرماید «فمن عفی له من اخیه شیئ فاتباع ابملعروف و اداء الیه
ابحسان» ظهور در وجوب دیه در صورت عفو از قصاص دارد؛ یعنی با عفو از قصاص ،دیه ثابت
است ،مگر اینکه از دیه هم عفو کند (مظاهری  ،1624درس شماره درس  )83و لذا این آیه با
روایات استنادی نظریه تخییری هماهنگ است .اما استناد به مرجح دوم نیز صحیح نیست؛ چرا که
مذهب حنفی و نظر مشهور مذهب مالکی که در زمان حیات امام صادق (ع) شکل گرفتند و
حضور داشتند ،قائل به نظریه تعیینی بودهاند و و مذهب شافعی و حنبلی که نظریه تخییری را
مطرح کردهاند ،در زمان امام صادق (ع) تأسیس نشده بودند ،تا امام صادق (ع) تقیه کند؛ بلکه این
دو مذهب مدتها بعد از شهادت امام صادق (ع) بوجود آمدهاند .لذا تقیه در این مورد منتفی است.
( آل طه ،سید هاشم؛ حاجی ده ابادی ،احمد ،همان ،ص )213بنابراین نتیجه استناد به این مرجح،
معکوس میشود؛ یعنی اگر این مبنا برای ترجیح روایت مالک باشد ،روایتی که رضایت قاتل را
شرط میداند ،به دلیل موافقت با نظر مذهب حنفی و مالکی ،باید حمل بر تقیه شود .چه اینکه
حرعاملی در مورد ذیل این روایت ،که دیه را دوازده هزار درهم معین کرده ،از قول شیخ طوسی
احتمال تقیه را مطرح کرده است (حرعاملی ،همان ،ج ،83ص  .)133و همچنین محقق خویی نیز
چنین نظری دارند (خویی ،همان ،ص  )866و آنچه مسلم است از فقهای امامیه کسی به ذیل این
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حدیث عمل نکرده است .بنابراین چون ذیل این حدیث ،حمل بر تقیه شده است و صدر آن نیز
موافق با نظر اهل سنت است ،باید طبق مبنای مشهور ،این حدیث حمل بر تقیه شود و در نتیجه
روایت صحیحه مورد استناد نظریه تخییری ،مالک حکم قرار میگیرد.
ناگفته نماند یک ایراد نقضی نیز به قائالن نظریه تعیینی وارد است و آن در مورد نحوه استناد به
روایات مربوط به اشتراک در قتل و روایات موضوع جنایت بر ذمی است؛ زیرا این دسته از
روایات ،وضعیت مشابهی با روایات مورد استناد نظریه تفصیلی دارند؛ یعنی ولیّدم بین مطالبه دیه
از جانیان و قصاص همه آنها مشروط به رد فاضل دیه مخیر شده است؛ اما این دسته از روایات با
روایت ابن سنان مقید به رضایت قاتل نشدهاند.
 .9نقد روایات مورد استناد از دیدگاه قائالن تخییری

از دیدگاه نظریه تخییری ولیّدم بین قصاص و مطالبه دیه مخیر است؛ اعم از اینکه قصاص مشروط
به رد فاضل دیه باشد یا نباشد .لذا از دیدگاه و منطق قائالن تخییری در پاسخ به استظهاری که از
روایات شده میتوان گفت این استدالل تمام نیست؛ زیرا اوالً ،در این روایات مخیربودنِ ولیّدم،
منوط به شرطی نشده است ،بلکه قصاص منوط به رد فاضل دیه شده است؛ لذا این حکم ،نافی
تخییر ولیّ دم مرد مقتول نیست؛ در واقع تأکید این روایات ،بر حکم رد فاضل دیه در صورت
قصاص است و این تأکید میتواند به خاطر آن باشد که مذاهب مذاهب حنفی و مالکی که در زمان
امام صادق (ع) حضور فعال داشتند ،قائل به رد فاضل دیه نبودند (ابن رشد حفید ،همان ،ص)683
و لذا امام در مقام بیان این مهم است تا پیروان امامیه به اشتباه اهل سنت دچار نشوند؛ بنابراین ،قید
رد فاضل دیه ،مربوط به اجرای قصاص است؛ ارتباطی با حکم جواز مطالبه دیه ندارد .و از زن
بودن مقتول در این روایات ،میتوان الغاء خصوصیت کرد و حکم را به موارد دیگر تسری داد.
دلیلی که این برداشت را تقویت میکند آن است که روایات معتبر دیگری وجود دارد که تخییر
ولیّ دم را هم در قصاص مشروط به رد فاضل دیه ،و در قصاص مطلق هم مطرح کرده است از
جمله ،روایت صحیحه حلبی است .متن این روایت چنین است:
«امام صادق (ع) در باره مردى که چشم زنى را درآورده بود ،فرمود :اگر تصمیم
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آنها مبنی بر قصاص چشم باشد ،باید یک چهارم دیه را به جانی بدهند و اگر آن
زن بخواهد مىتواند یک چهارم دیه کامل را بگیرد .همچنین حضرت در مورد زنی
که چشم مردی را درآورده بود فرمود :مخیر است قصاص کند یا دیه یک چشم را
بگیرد( .حرعاملی ،همان ،ص.)133

قسمت اول حدیث مشابه سه روایت فوق است؛ اما قسمت دوم حدیث ،به قصاص مطلق و
غیر مشروط به رد فاضل دیه اختصاص دارد ،در عین حال ،ولیّدم را مخیر بین قصاص مطلق و
مطالبه دیه می داند؛ معلوم میشود که تخییر در مطالبه دیه ،ارتباطی با رد فاضل دیه ندارد و نظریه
تفصیلی محقق خویی با این حدیث هماهنگ نیست .ممکن است گفته شود این حدیث مربوط به
جنایات مادون نفس است و شامل قتل نفس نمیشود .در پاسخ باید گفت ،هر چند این روایت در
خصوص مادون نفس است؛ ولی با اولویت یا الغاء خصوصیت میتوان حکم آن را در قتل نیز
ثابت دانست (حاجی ده آبادی ،1624 ،ص .)661ضمن اینکه قائالن نظریه تفصیلی و غالب
طرفداران نظریه تعیینی تفاوتی بین قتل نفس و جنایات مادون نفس قائل نیستند؛ (نجفی ،همان
ص646؛ خویی ،همان ،ص883؛ وحیدخراسانی ،همان ،ص .)543لذا این حکم نسبت به قتل هم
ثابت است .و با توجه به اینکه این روایت نیز از نظر سند صحیحه است (خویی ،همان ،ص)158
و ازجهت داللت نیز تمام است و تخییر ولیدم و مجروح به طور مطلق بین قصاص و دیه ثابت
میشود و وجهی برای نظریه تفصیلی باقی نمیماند.
روایت دیگری که وضعیت مشابه روایت فوق را دارد ،روایت معتبر سورة بن كلیب است متن
این حدیث چنین است:
«سورة بن کلیب میگوید :از امام صادق (ع) در مورد مردی که مرد مقطوع الید را
کشته بود سؤال شد؛ امام فرمود :اگر دستش در قبال جنایتی که کرده قصاص شده
یا دیگری دست او را قطع کرده و او دیه آن را جانی گرفته است ،در صورتی که
اولیاء دم او بخواهند قصاص کنند ،باید دیه دستی که قبالً قطع شده را به قاتل
بدهند و اگر بخواهند دیه بگیرند ،باید دیه دست را از کل دیه کم کنند و مابقی دیه
را بگیرند و اما اگر دست مقتول به خاطر جنایت او قطع نشده باشد یا دیگری
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دست او را قطع کرده ،اما دیه آن را نداده باشد ،در این صورت ،اگر اولیاء مقتول
تصمیم به قصاص داشته باشند ،بدون اینکه چیزی بدهند قصاص میکنند و اگر دیه
بخواهند دیه کامل را میگیرند» (حرعاملی ،همان ،ص.)111

قسمت اول این روایت مربوط به قصاص مشروط به رد فاضل دیه است؛ اما در قسمت دوم
قصاص مستلزم رد فاضل دیه نیست؛ بااینهمه ،اولیاء دم میتوانند بدون رضایت قاتل دیه مطالبه
کنند .بنابراین ،طبق استداللی که در مورد روایت فوق مطرح شد ،این روایت نیز از جهت داللت
بر مخیر بودن ولیدم صراحت دارد؛ هم نظریه تخییری را ثابت میکند و هم دلیلی بر رد نظریه
تفصیلی محقق خویی است؛ اما از جهت سند برخی معتقدند سورة بن کلیب توثیق نشده است .و

روایت ضعیف است (تبریزی ،همان ،ص)53؛ اما عالمه مجلسی در کتاب «مرآة العقول فی شرح أخبار

آل الرسول» آن را حسن میداند (مجلسی ،1636 ،ج ،84ص )33و چون مفاد آن هماهنگ با روایات
صحیحه است قابل استناد است.
ثانیاً ،تعبیر آخر روایت حلبی که فرمود اگر زن مرتکب قتل شود؛ حقی غیر از نفس او ندارد،
مراد تعیینی بودن قصاص و عدم حق مطالبه دیه نیست ،بلکه ناظر بر فاضل دیه است؛ چه اینکه در
روایت دوم (روایت ابن سنان) هم که مشابه همین روایت است ،فرمود اگر خواهان قصاص باشد،
جانی بیش از جانش مجازات نمیشود ،مراد از تعبیر آخر روایت حلبی نیز همین است یعنی اگر
قصاص کرد ،دیگر حقی به دیه مازاد ندارد؛ لذا این قید نافی حق مطالبه دیه نیست؛ اگر خواهان
دیه باشد ،همانند حکم قسمت اول روایت که زن مقتول بود و اولیاء دم او حق مطالبه دیه داشتند
در این مورد هم حق دیه محفوظ است .قرینهای که این برداشت را تقویت میکند آن است که در
قسمت دوم حدیث عبداهلل بن سنان ،حضرت نمیفرمایند که حق انحصاری ولیدم قصاص است،
بلکه جمله شرطیه مشابه قسمت اول بکار میبرند و میفرمایند «اگر اولیاء دم قصاص بخواهند»
میتوانند قصاص کنند .این جمله به قرینه جمله قبلی حضرت ،قصاص در مقابل دیه را تداعی
میکند؛ یعنی ولیدم بین قصاص و دیه مخیر است .ممکن است گفته شود این شرط در مقابل
گزینه عفو است ،اما با توجه به قرینه قبل و قرینه بعد ،گزینه مقابل قصاص ،در این حدیث ،دیه
است؛ زیرا جمله بعدی حضرت نیز دفع دخل مقدر است؛ یعنی سؤال و تردیدی وجود داشته که
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حضرت برای دفع آن تردید و سؤال پاسخ میدهد که کسی بیش از جانش مجازات نمیشود .این
تردید میتواند ناشی از این مطلب باشد که اگر اولیاء دم مرد مقتول ،دیه بخواهند ،دیه کامل تعلق
میگیرد؛ چون دیه مقتول مالک است نه قاتل؛ پس قاعدتاً در صورت قصاص ،باید نصف دیه هم
بگیرند ،حضرت در پاسخ این شبهه میفرماید :هیچ جانی بیش از جانش مجازات نمیشود.
بنابراین ،حق مطالبه دیه در عرف متشرعه معلوم و مفروض بوده است و اگر در قسم دوم ،فقط
قصاص واجب بود و دیه واجب و متعارف نبود ،این جمله حضرت جایگاه و معنایی نداشت و
کسی هم مدعی قصاص و مطالبه فاضل دیه باهم نمیشد تا حضرت چنین پاسخی بدهند که
استثناء از قاعده محسوب میشود.
بنابراین روایات مورد استناد نظریه تفصیلی هماهنگ با ادله نظریه تخییری است و داللت دارد
که ولیّدم و مجروح بین قصاص و مطالبه دیه مخیر است ولو آنکه جانی راضی نباشد.
نقد دلیل قاعده الیبطل

صاحب جواهر استناد به این قاعده را در این مورد نمیپذیرد و در پاسخ میگوید :در صورت فقر
اولیاء دم در پرداخت فاضل دیه ،باید قصاص را به تأخیر انداخت تا اولیاء دم قادر به رد فاضل دیه
شوند و این انتظار ،ابطال خون محسوب نمیشود (نجفی  ،1633ص.)28
در پاسخ به نقد صاحب جواهر میتوان گفت« :این سخن در صورتی که امید به تمکن مالی زن
برود صحیح است .در حالی که بحث در موردی است که اولیای دم زن توانایی پرداخت فاضل دیه
را ندارند و امید به تمکن آنها در آینده نیست» (حاجیده آبادی ،1622 ،ص  )163البته با وجود
روایاتی که تخییر ولیّدم را ثابت میکند ،اعم از اینکه ولیّدم معسر باشد یا نباشد ،نیازی به استناد
به این قاعده نیست هر چند در مواردی که مشمول روایات منصوص نمیشود و خون مقتول به
طور حتمی هدر میرود ،اثبات این نظریه منوط به قاعده مذکور است.
همچنین در نقد استناد به این دلیل میتوان گفت :دلیل اخص از مدعا است؛ چون ادعای ایشان
شامل همه موارد مشمول رد فاضل دیه میشود که برخی از آنها نه منصوص است و نه مشمول
«قاعده الیبطل» است به عنوان مثال در غیر از چه ار مصداقی که گفته شد نص خاص وجود دارد در
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سایر موارد اگر اولیاء دم مقتول با وجود تمکن مالی برای پرداخت فاضل دیه ،خواهان دیه باشند،
طبق این نظریه میان قصاص و گرفتن دیه مخیرند در حالی که مشمول هیچیک از دو دلیل نیستند.
همچنین اگر اولیاء دم مقتول ده نفر باشند که خواهان دیه باشند اما قاتل راضی به دادن دیه نباشد
اگر یکی از آنها قاتل را عفو کند ،طبق این نظریه ،اولیاء دم میان قصاص با دادن یک دهم دیه و
گرفتن نه دهم دیه مخیرند .در حالی که دلیلی برای این امر اقامه نشده است (حاجی دهآبادی،
 ،1624ص )683ضمن اینکه با این روش زمینه دور زدن قانون نیز فراهم میشود؛ به طوری که
بسیاری از موارد از شمول ضمانت اجرای نظریه تعیینی بودن قصاص در غیر موارد مشمول رد
فاضل دیه ،خارج میشوند.
همچنین در نقد استناد به این قاعده گفته شده است « ادله عدم بطالن خون مسلمان میگوید
هر جا خون مسلمانی مضمون بود هدر نمیرود؛ اما اینکه خون مسلمان کجا مضمون است و کجا
مضمون نیست مدلول این روایات و قاعده نیست«(قائنی ،1633 ،جلسه  )116درحقیقت ،مراد آن
است که طبق مبنای محقق خویی که اصل بر قصاص است و دیه ثابت نیست با این قاعده نه دیه
ثابت می شود و نه تخ ییر در مطالبه آن در موارد رد فاضل دیه؛ مگر در مواردی که روایات خاص
با استناد به این قاعده دیه را ثابت کرده است .اما مطابق با نظریه تخییری که با قتل یکی از دو امر
قصاص و دیه ،به اختیار ولی دم ،ثابت است در هر موردی که امکان قصاص نباشد می توان به این
قاعده استناد کرد .در واقع میتوان گفت این قاعده از دالیل اثبات نظریه تخییری است؛ چون ثبوت
دیه را مفروض داشته و لذا به نتیجه آن که نباید هدر رود ،تاکید می کند .به عبارت دیگر ،داللت
التزامی بر ثبوت دیه در انواع قتلها دارد .منتها در قتل عمد ،چون قصاص تجویز شده است ،اگر
ولی دم قصاص کند دیه منتفی است؛ اما اگر نخواهد مجازات کیفری قصاص را اعمال کند یا
امکان قصاص نباشد ،خسارت حقوقی دیه به قوت خود باقی است و هدر نمیرود.
نتیجهگیری
 .1ادله مورد استناد نظر تفصیلی که مبنای تصویب ماده  631است ،داللت صریحی بر مفاد این
نظریه ند ارد؛ بلکه از ادله اثبات کننده و مؤید نظریه تخییری محسوب میشود؛ لذا طبق این ادله،
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اعم از اینکه قصاص مستلزم رد فاضل دیه باشد یا نباشد ،ولیّدم و مجروح ،میتوانند دیه مطالبه
کنند ،هرچند قاتل راضی نباشد.
 .8ایراد اصلی قائالن نظریه تعیینی مبنی تقیید روایات مورد استناد نظریه تفصیلی و تخییری با
روایات دیگر صحیح نیست؛ چراکه تنها یک روایت به رضایت قاتل در گرفتن دیه صراحت دارد
و این روایت در برابر روایات صحیحه و معتبر دیگر که با ذیل آیه  132بقره هماهنگ هستند تاب
مقاومت ندارد و باتوجه به اینکه حکم صدر و ذیل این روایت نیز موافق فقه عامه حاضر در زمان
معصوم بوده است ،باید حمل بر تقیه شود؛ ضمن اینکه احتمال دارد این شرط وصف غالب باشد
که در این صورت مفهوم نخواهد داشت و با قبول این احتمال ،این روایت با سایر روایات تخییری
قابل جمع عرفی است.
 .6با توجه به اینکه نظریه تخییری از مبانی متقن برخوردار است و برخی از فقهای صاحب نام
قدیمی و برخی از فقهای معاصر قائل به این نظریه بوده و هستند و این نظریه با تبعات منفی
نظریه تعیینی مواجه نیست؛ و با توجه به ایرادهای مذکور نظریه تفصیلی ،پیشنهاد میشود،
قانونگذار ،نظریه تخییری را به جای نظریه تفصیلی مبنای قانون کیفری قرار دهد.

................................................ 934فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال نهم ،شماره  ،34تابستان 9317

منابع و مآخذ
 .1آل طه ،سید هاشم؛ حاجی ده آبادی ،احمد ،1633 ،تأملی در تعیینی بودن حق قصاص در قتلل
عمد؛ پژوهشهای فقهی ،دوره  ،14شماره  .4صفحات .333-213
 .8ابن إدریس الحلی ،محمد1411 ،ق ،السرائر ،ج ،6مؤسسة النشر اإلسالمی ،قم.
 .3ابن رشد حفید ،محمد بن أحملد بلن رشلد1485 ،ق ،بدایةة الجتهدةد هادةیةة الجده ةد ،ج ،4دار
الحدیث ،الدةهرة.
 .4تبریزی ،جواد1483 ،ق ،تندیح مبةای االحکةم کهةب الد ةص ،ج  ،1چاپ سوم ،دار ال دیده الشدید،
قم.
 .5حاجی ده آبادی ،احمد ،1624،قواعد فقه دیلات ،چلاپ اول ،انتشلارات پژوهشلگاه فرهنلگ و
اندیشه اسالمی ،تهران.
 .3للللللللللللللللل  ،1622 ،فاضل دیه و حیطه اختیار وللیّ دم در قتلل زن ،مطالعلات راهبلردی
زنان ،ش  ،45ص.115-148
 .3حرعاملی ،محمد1414 ،ق ،هسةئل الشیعة ،ج 88و  ،83موسسه آل البیت ،قم.
 .2حلبی ،أبو صالح تقی بن نجم1416 ،ق ،الکةفی فی الفده ،مکهبة االمةم امیر الجؤمنین ،اصفهان.
 .3عالمه حلی ،حسن بن یوسف1413 ،ق ،قواعد األحکةم ،ج ،6مؤسسة اشر إسالمی ،قم ،چاپ اول.
 .11خوانساری ،احمد1415 ،ق ،جةمع الجدارک ،ج ،3مکتب صدوق ،تهران ،چاپ دوم.
 .11خمینی ،روح اهلل1631 ،ق ،تحریر الوسیله ،ج ،8مطبعة اآلداب .نجف ،چاپ دوم.
 .18خویی ،ابوالقاسم1488 ،ق ،مبةای تکجلة الجندةج ،ج ،48مؤسسه احیاء آثار امام خویی.
 .16روحانی ،محمدصادق1414 ،ق ،فده ال ةدق ،ج  ،83دارالکهب ،قم ،چاپ سوم.
 .14سالر دیلمی ،حمزه1414 ،ق ،الجراسم العلویة فی االحکةم النبویة ،ج ،1مجمع جهلانی اهلل بیلت،
قم.

تأملي بر ادله فقهي ماده  383قانون مجازات اسالمي مصوب سال 939 ..................................................................19

 .15صانعی ،یوسف ،1628 ،فده الثدلین فی شرح تحریر الوسیله ،ج ،8مؤسسه تنظلیم و نشلر آثلار املام
خمینی ،تهران.
 .13شیخ صدوق ،محمد بن علی1415 ،ق ،الجدنع ،مؤسسة اإلمةم الدةدی ،قم.
 .13شهید ثانی ،زین الدین ،شهید ثانی (عاملی) ،زین الدین1413 ،ق ،مسةلك األفدةةم ،ج  15مؤسسةة
الجعةرف االسالمیة ،قم ،چاپ اول.
 .12طباطبائی ,علی1414 ،ق ،ریاض المسائل( ،چاپ قدیم دو جلدی) ،ج  ،8مؤسسه آل البیت ،قم.
 .13طوسی ،محمد بن حسن1631 ،ق ،الندةیه ،دارالکهب العربی ،بیروت چاپ دوم.
 .81للللللللللللللللل 1623،ق ،المبسوط ،ج ،3تهران ،الجکهبة الجرتضویة الاحیةء االثةر التعفریة.
 .81علم الهدی ،سید مرتضی1415،ق ،االاه ةر ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمی.
 .88فاضلهندی ،محمد بن حسن1415 ،ق ،کشف اللثةم ،ج ،8قم ،نشر کتابخانه مرعشی نجفی.
 .86قائنی ،محمد ،1625 ،الجبسوط فی فدةه الجسةةئل الجعة ةر ،ج ،8مرکلز فقله االئجةة االهدةةر عللیهم
السالم ،قم.
 .84للللللللللللللللل  ،1633 ،تقریرات درس خارج فقله سلال تحصلیلی  ،33-33پایگلاه اطلالع
رسانی قائنی نجفی ،http://www.qaeninajafi.ir ،تاریخ دسترسی تیر ماه .1633
 .85کلینی ،محمد بن یعقوب ،1633 ،الفرهع من الکةفی ،ج ،3دارالکهب االسالمیة ،تهران ،چاپ سوم.
 .83مجلسی ،محمد تقی1413 ،ق ،رهضه الجهدین ،ج ،11مؤسسه فرهنگلى اسلالمى کوشلانپور ،قلم،
چاپ دوم.
 .83مجلسی ،محمد باقر ،1636 ،مرآة العدةول فةی شةرح اربةةر آل الرسةول ،ج ،84دارالکهةب االسةالمیه،
تهران.
 .82محقق حلی ،جعفر بن حسن1413 ،ق ،شرایع االسالم فی مسةئل الحالل ه الحةرام ،ج  ،4انتشلارات
استقالل ،تهران ،چاپ دوم.
 .83مفید ،محمد بن محمد بن النعمان 1411 ،ق ،الجدنعة ،ج ،1مؤسسةة النشةر اإلسةالم  ،قلم ،چلاپ
دوم.

................................................ 938فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال نهم ،شماره  ،34تابستان 9317

 .61نجفی ،محمد حسن ،1633 ،جواهر الکالم ،ج ،48دارالکهب االسالمیه ،تهران ،چاپ سوم.
 .61مظاهری ،حسین ،1624 ،تقریرات درس خارج فقه ،پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت اهلل مظلاهری،
 ،www.almazageri.irتاریخ دسترسی خرداد .1635
 .68مظفر ،محمد رضا1623 ،ق ،ا ول الفده ،ج  ،8دارالنعجةن ،نجف ،چاپ دوم.
 .66وحید خراسانی ،حسین ،1623 ،مندةج ال ةلحین ،ج ،6ص ،564مدرسة اإلمةم بةقرالعلوم ،قم.

