
  

  

موارد پرداخت دیه بررسی فقهی حقوقی 

  المال توسط بیت
  صادقی محمد

  علی صادقی

  چکیده

المال مختلف اسـت، امـا منظـور از     المال است. روایات در معناي بیت بیت ،یکی از مسئوالن پرداخت دیه

المـال در قـانون    باشد. برخی از موارد پرداخت دیه توسط بیـت  میالمال مسلمین  المال در اینجا بیت بیت

مشخص نبودن قاتل در موارد غیـر قسـامه و در مـوارد قسـامه اگـر       از جمله ،مجازات اسالمی آمده است

عی علیه ثابت شود، عاقله نداشتن یا ناتوانی عاقله، فرار جانی و نداشتن نزدیکان، اشـتباه مـأمور   برائت مد

قانونی یا قاضی، دو اقرار مختلف و رجوع اولی. در این تحقیق مستند قانونی و فقهی و نحوه انطباق مواد 

دي پیشـنهادهایی بـراي   قانونی با ادله شرعی و نظرات فقها در هر یک از موارد فـوق بررسـی و در مـوار   

المال  بیت ،مسئول پرداخت دیه ،. مواردي هم وجود دارد که در فقهشود میتصحیح یا تکمیل قانون بیان 

اجراي حد یا تعزیر موجب قتل، جنایـت اهـل ذمـه،     جمله، از ،ولی در قانونی نیامده است ،شناخته شده

نظرات فقها و ادلـه ایـن مـوارد بررسـی      که ،کشتن مهاجم توسط مدافع، بیشتر بودن دیه از تعداد عاقله

ختالفی و مستند آن ضعیف است (اجراي حـد یـا تعزیـر موجـب     ا اد. برخی از این موارد  بین فقهوش می

بر طبق مبناي شیخ قتل)، برخی فقط طبق مبنایی خاص قابل اثبات است (بیشتر بودن دیه از عاقله که 

صحیح است) و برخی خالف نظـر اکثـر فقهاسـت (کشـتن مهـاجم       در کیفیت استیفاي دیه توسط عاقله

باشد. تنها مـوردي کـه    نشدن این موارد در قانون صحیح میمجنون توسط مدافع). روشن است که ذکر 

جنایت اهل ذمه اسـت کـه صـاحب جـواهر از آن نفـی       ،مستند قوي دارد و مطابق نظر مشهور فقهاست

  ین مورد نیز در قانون گنجانده شود.شود ا می خالف کرده است؛ لذا پیشنهاد

  واژگان کلیدي

  بیت المال، پرداخت دیه، مسئول پرداخت دیه، شارع عام. 

                                       
  حقوق خصوصی و مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم دکترياستادیار و  

Email: msadeghi4817@yahoo.com 
  سطح چهارم حوزه علیمه قم                                             دانشجوي دکتري Email: sadeghi765@yahoo.com 

 17/07/91تاریخ پذیرش:        18/02/91تاریخ ارسال: 

 129-163/ صص  1391 زمستان/  65شماره /  بیست و یکمفصلنامه راهبرد / سال 
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 مقدمه

مواردي وجود دارد که مسئول پرداخـت  

المال است. برخـی از ایـن مـوارد در     بیت ،دیه

قانون مجـازات اسـالمی مـنعکس گردیـده و     

ولی  ،باشد مواردي در روایات و فقه موجود می

در ایـن نوشـتار،   ده اسـت.  شـ در قانون ذکر ن

پردازیم. قبل  میجداگانه به بررسی این موارد 

از شروع بحث الزم است به طور مختصر مراد 

زیرا این مسئله مورد  روشن شود،المال  از بیت

اي کــه بــه گونــه ؛اخـتالف واقــع شــده اسـت  

مرحوم صاحب ریـاض در ایـن زمینـه توقـف     

  .)81، ص19ق، ج1404طباطبائی، (اند کرده

 المال . مراد از بیت1

بـه عنـوان    المـال  براي فهم مراد از بیـت 

ه دیـه، ابتـدا روایـات را بررسـی     کنند پرداخت

ــی ــیم م ــا    کن ــوال فقه ــر اق ــه ذک ــپس ب ، س

  پردازیم.    می

  المال در روایات   بیت 1-1

المــال در  مــوارد پرداخــت دیــه از بیــت 

مختلفی بیان گردیـده اسـت   روایات با تعابیر 

  آید:   هایی از آن در زیر می که نمونه

ــ ــال بیــت«  ـ ــات » الم در برخــی از روای

بـه طـور مثـال     ،شـکل مطلـق آمـده اسـت     هب

ق،  1388، حر عـاملی ( »المال بیتفوداه من «

 »المــال فدیتــه مــن بیــت«و  ) 110ص، 19ج

  .)111ص، 19ق، ج 1388حر عاملی، (

ماننــد ایــن » المســلمین بیــت مــال« ـــ 

حـر  (» المسـلمین  فعلـی بیـت مـال   « روایت: 

  .)111، ص19ق، ج 1388عاملی، 

ر این زمینه هم ـ مسئول امام است که د

  :  تعابیر مختلف است

رجعـت  «مثـال  » : المسـلمین  امام«الف) 

حـر عـاملی،   (»ۀ علـی امـام المسـلمین   الجنای

  .)300، ص19ق، ج 1388

ب) ضمیري که مراد شخص امام معصوم 

 »المـودي عنـه  فانـأ ولیـه و  « ) است، مانند (ع

  .)301، ص19ق، ج 1388حر عاملی، (

الـوالی مـن    فعلی« مسئول والی است:  ـ

ــت ــال بی ــاملی، (» الم ــر ع ، 19ق، ج 1388ح

  .)304ص

  فقهاالمال در کالم  بیت 1-2

با توجه به تعـابیر مختلـف روایـات بـین     

المال اختالف شده اسـت.   فقها در معناي بیت

برخی آن را اموال خاص امام و گروهـی آن را  

داننـد. ثمـره اخـتالف     مسلمین می المال بیت

این است که اگر مراد اموال امام باشد، دیه در 

این موارد باید از اموال خاص امام داده شـود؛  

دیـه بایـد از    ،المـال باشـد   اد بیـت ولی اگر مر

بررسـی  اموال عمـومی داده شـود. اینـک بـه     

  پردازیم:   اقوال فقها و ادله آنها می
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  » المسلمین بیت مال«نظر اول: 

از جمله کسانی کـه قائـل بـه ایـن نظـر      

هستند، مرحوم شیخ طوسی در کتـاب نهایـه   

ادله این نظـر    .)737است (طوسی، بی تا، ص

  به این شرح است:  

الــف) روایــاتی کــه در آن تصــریح شــده 

 »بیــت مــال المســلمین«اســت دیــه بایــد از 

  مانند روایاتی که گذشت.  پرداخت گردد،

المال مسـلمین بـراي مصـالحی     ب) بیت

وضع شده است که یکی از آن موارد پرداخت 

دیه در چنین حاالتی اسـت (نجفـی، بـی تـا،     

  .)434، ص43ج

ت دیه! ائت ذمه امام از پرداخج) اصاله بر

  .)434، ص43(نجفی، بی تا، ج

  المسلمین   نظر دوم: بیت مال امام

ابن ادریس در این زمینـه و در رد کـالم   

مسـلمین دادنـد،    المال شیخ که دیه را از بیت

وهذا غیر مسـتقیم ألنـه خـالف    «نویسند:  می

اجماع اصحابنا بـل تجـب الدیـۀ علـی مـواله      

بیت الذي یرثه وهو امام المسلمین فی ماله و 

ماله دون بیـت مـال المسـلمین ألنـه ضـامن      

جریرته و حدثه و وارث ترکته و هـذا اجمـاع   

ق، 1411(ابـن ادریــس،   »منـا ال خـالف فیـه   

  .)335، ص3ج

امام بایـد دیـه را از مـال     ،طبق این نظر

نه بیت مال مسـلمین کـه    ،خود پرداخت کند

  ند از : ا طور اختصار عبارت هادله آن ب

ــن ادریــس کــه الــف) ادعــاي اجمــاع ا ب

  گذشت. 

ب) در چنین مواردي امام ضامن جریـره  

ــت  ــول اسـ ــد   ،و وارث  مقتـ ــه بایـ در نتیجـ

گونـه   کننده  دیه نیز باشد؛ زیرا همان پرداخت

من تبعیـۀ  «اند:  که صاحب جواهر بیان نموده

، 43(نجفی، بـی تـا، ج  » العقل إلرث فی مثله

  .)432ص

ــاتی کــه در آن امــام را مســئو ل ج) روای

هـایی از ایـن    دانند که نمونـه  دیه میپرداخت 

  روایات گذشت. 

المال مسلمین بـا   نظر سوم:  اتحاد بیتـ 

  بیت مال امام. 

احتمــال را صــاحب جــواهر مطــرح ایــن 

و بـه   )432، ص43اند (نجفی، بی تـا، ج  نموده

تر باشد. مؤیدات  رسد این قول صحیح نظر می

  ند از:ا این نظر عبارت

در روایـات   ،که بیـان گردیـد   الف) چنان

ــده اســت. برخــی    ــان ش ــی بی ــابیر مختلف تع

ــه را از بیــت   ــت دی ــال پرداخ مســلمین  الم

ــام و برخــی   مــی داننــد، برخــی بــر عهــده ام

انـد.   طور مطلـق را مطـرح کـرده    هالمال ب بیت

ه روایـات  جمع بین روایات این است کـه همـ  
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در نتیجـه   .کننـد  داللت بر مطلب واحدي می

المال و مال امام همان بیـت مـال    مراد از بیت

  مسلمین است.

ب) در کالم بسیاري از علما و همچنـین  

وایات مواردي وجود دارد که هم در برخی از ر

و از طـرف دیگـر   اموال امام شمرده شده  جزو

المـال مسـلمین بیــان    درآمـدهاي بیـت   جـزو 

به طـور مثـال خمـس، انفـال،      ،گردیده است

ی کـه وارث نـدارد (شـاکر الرجیـل،     ارث کسـ 

؛ و بیـنش،   125ــ  181ص ، صاول ، ج1379

  ).57ـ 30ص ، صاول ، ج1383

گـردد کـه در لسـان     در نتیجه معلوم می

روایـات و کـالم فقهـا ایـن دو بـا هـم متحـد        

هستند و الاقل در برخـی از مصـادیق ـ مثـل     

  باشند.  بحث مورد نظر ما ـ با هم متحد می

یـــه از مـــوارد پرداخـــت د .2

  المال مذکور در قانون بیت

بحـث   ،ماده 8قانون مجازات اسالمی در 

المال را مطرح کرده است  پرداخت دیه از بیت

،  236، 58 مـواد  نـد از: ا که این موارد عبـارت 

ــاده  ، 313، 312،  260، 255، 244تبصــره م

عنوان کلی  6توان به  را می. مواد مذکور 332

  بندي کرد.  تقسیم

  ودن قاتل  مشخص نب 2-1

را این عنوان دو مورد دارد. ابتدا مواردي 

را سـپس مـوردي    ،که از موارد قسامه نیسـت 

  کنیم. بررسی می، که از موارد قسامه است

ــل در  2-1-1 مشــخص نبــودن قات

  موارد غیر قسامه:  

ماده قانونی در ایـن خصـوص ذکـر     ابتدا

س مســتند آن یعنــی روایــات شــود، ســپ مــی

  گردد. بررسی می

 ا) م (ق 255اده قانونی: مـاده  اول. م

هرگاه شخصی در اثر ازدحـام  «دارد:  مقرر می

کشته شود و یا جسد مقتـولی در شـارع عـام    

پیدا شود و قرائن ظنی براي قاضی بر نسـبت  

قتل او به شخص یا جمـاعتی نباشـد، حـاکم    

طبـق  » بدهد. المال بیتشرع باید دیه او را از 

ــاده در دو مــورد کــه قاتــل مشــخص   ایــن م

المــال  بیـت نیسـت، پرداخـت دیـه بـر عهـده      

گذشته شده است. نخسـت آنکـه شـخص در    

ازدحام کشته شود و قاتل معلوم نباشـد. دوم  

آنکه جسد مقتول در شـارع عـام پیـدا شـود.     

ه به ظاهر مـاده بـر ایـن عقیـده     برخی با توج

ر در همـین  اند که حکم این ماده منحصـ  شده

سـت  ، زیرا این حکم یک استثنادو مورد است

باید به متیقن اکتفا کرد و  ءو در موارد استثنا

مقدار متیقن همین دو موردي اسـت کـه بـه    

، 1380 زراعـت، صراحت بیـان شـده اسـت. (   
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د این مـاده و  اما با بررسی روایات مستن .)286ص

گـردد کـه ایـن دو مـورد      کالم فقها مشخص می

  رند و تنها از باب تمثیل است.خصوصیتی ندا

 مسـتند ایـن   :255دوم. مستند ماده 

هـاي   ماده روایاتی اسـت کـه خـود بـه شـکل     

  باشد. مختلفی می

روایات  مطابق بر مـورد مـاده    الف)

اللت بـر مـورد   سري روایات د یکماده:  225

عـن  «طـور مثـال    هکند. ب میا) م (ق 255ماده 

الجمعـۀ   النـاس یـوم   جعفر (ع) قال : ازدحم ابی

فـودي   فی امرة علی (ع) بالکوفۀ فقتلوا رجـالً 

(حـر  » المسلمین  دیته إلی أهله من بیت مال

ایـن روایـت   ) 109، ص19ق، ج1388عاملی، 

کـه در ازدحـام    کنـد کـه مقتـولی    داللت می

المـال   اش از بیـت  شـود، بایـد دیـه    کشته مـی 

  پرداخت شود.

کـه از  را اما روایـاتی   ب: دیگر روایات:

ر اختصاص حکم به دو مـورد مـذکو  آنها عدم 

تـوان   ، میشود استفاده می ا) م (ق255در ماده 

دسـته اول روایـات    :به دو دسته تقسیم کـرد 

اشد و دسته دوم روایاتی که مـوارد  ب مطلق می

دیگر و مصادیقی غیر از مصـادیق مـذکور در   

  در آن بیان شده است. ا) م (ق 255ماده 

یعقـوب عـن    محمدبنروایات مطلق:  -

محمــد و عــن  یحیــی عــن احمــدبن محمـدبن 

محبـوب   ابراهیم عن ابیه جمیعاً عن ابن بن علی

سنان و عبداهللا بن بکیر جمیعـاً   بن عن عبداهللا

قضی امیرالمومنین «عبداهللا (ع)  قال:  عن ابی

(ع) فی رجل وجد مقتوالً ال یدري مـن قتلـه   

لبـون دیتـه   قال إن کان عـرف لـه اولیـاء  یط   

یبطـل  المسلمین و ال مال أعطوا دیته من بیت

اثـه لالمـام فکـذالک    دم امرئ مسـلم ألن میر 

ق، 1388(حر عـاملی،  » االمام تکون دیته علی

  .)109، ص19ج

از دو جهت این روایت بر عدم اختصـاص  

  کند:  به موارد مذکور در ماده داللت میحکم 

ـ  طـور مطلـق    هالف) اطالق روایت چون ب

) در المـؤمنین (ع بیان گردیده اسـت کـه امیر  

شده که قاتلش معلوم نبود،  مورد مردي کشته

  گونه حکم کردند.  این

» یبطل دم امـرئ مسـلم  و ال«ب) تعلیل 

، این علت که خون مسلمان بایـد هـدر نـرود   

شود کـه   عام است و شامل تمامی مواردي می

مسلمانی کشته شود و قاتلش معلـوم نباشـد.   

العلـۀ تعمـم و   «توضیح آنکه بر طبـق قاعـده   

حکـم از یـک   علت باعث گسـترش  » تخصص

شود، بنـابراین نتیجـه    مورد به موارد دیگر می

گیریم موارد مذکور در روایات خصوصـیت   می

ندارد و هر جا مسلمانی کشته شود و قـاتلش  

المال داده شـود   معلوم نباشد، باید دیه از بیت

  تا خون او هدر نرود.
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یبطل و ال«بته در این زمینه که عبارت ال

علت اسـت یـا حکمـت سـه     » لمدم امرئ مس

  قول وجود دارد:

قول اول آن است که جمله الیبطل علت 

آن هم علتی که باعث توسعه حکـم  باشد،  می

غیـر روایـت کـه علـت     شود. لذا در مـوارد   می

 المـال  آید نیـز دیـه از بیـت    مذکور در آن می

و 126، صـص اول شود (خـوئی، ج  پرداخت می

196(.  

طــل قـول دوم آن اســت کــه جملــه الیب 

شود و  وسعه حکم نمیعلت است، ولی باعث ت

توان حکم مذکور در روایات را بـه مـوارد    نمی

غیر منصوص تسري داد. علت این اسـت کـه   

المال خالف اصل شخصی  حکم به ضمان بیت

و در بودن مسئولیت و اصل برائت ذمه اسـت  

شود و متـیقن   خالف اصل بر متیقن اکتفا می

ــ  ــات اســت (نجف ــوارد روای ، 42ی، جهمــان م

  .)332-333صص

قــول ســوم ایــن اســت کــه کــه عبــارت 

بلکـه   ،علـت نیسـت  » الیبطل امـرئ مسـلم  «

حکمت است؛ لـذا بایـد بـه مـورد مـذکور در      

ق، 1426روایت اکتفا کـرد (مـدنی تبریـزي،    

ــادقی؛ 209ص ، 1386، میــــر محمــــد صــ

  .)241ص

با توجه به اطـالق صـدر روایـت، ظهـور     

در علت اسـت کـه بیـانگر    » الیبطل «عبارت 

تـوان تنهـا آن را    یک حکم کلی اسـت و نمـی  

حکمت دانست. صرف نظـر از ظهـور روایـت،    

ادله متعددي بـر علـت بـودن جملـه مـذکور      

آبــادي در کتــاب  کــه اســتاد ده اســت؛ چنــان

دیده بـه هزینـه دولـت و     جبران خسارت بزه«

بحث مفصلی در مورد علت » اي عمومینهاده

بودن یا حکمت بودن عبارت الیبطل نموده و 

در پایان علـت بـودن آن و سـرایت حکـم بـه      

آبـادي،   ده دیگر موارد را پذیرفته است (حاجی

ــان پـــس از  ).286-271، صـــص1387 ایشـ

هـاي علـت و حکمـت     بررسی تفصیلی تفاوت

ــی «نویســند:  مــی ــه نظــر م رســد الیبطــل  ب

و شبیه قاعده ال ضرر مند و علت است  ضابطه

تواند مستند  باشد. این نتیجه می و ال حرج می

علیـل، علـت اسـت.    به آن باشد که اصـل در ت 

 ،تواند امور مختلفی باشـد  مستند این اصل می

همچون اینکه یکی از وظایف شارع در حـوزه  

اي کـه امـام معصـوم (ع)     نا بر جملـه تقنین ب

، »التفریع. ول و علیکمعلینا القاء االص«ود: فرم

بیان علل احکام است. بدیهی است تفریـع در  

مواردي است که علت حکم بـه دسـت آورده   

  شود.

روشن بودن الیبطل نیز دلیل دیگري بـر  

علت بودن آن است. یعنی اگر شـارع مقـدس   

بفرماید: خون مسلمان به هیچ وجه نباید هدر 

جایگزین داشته باشد، عـرف  رود و باید حتماً 
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فهمد که در مـواردي کـه پرداخـت     ین میچن

طـور کلـی مسـئول    دیه از سوي قاتـل و بـه   

پذیر نیست، دیه بر عهـده   پرداخت دیه، امکان

یبطــل اســت. ال یبطــل از ســنخ اتقــوااهللا و  ال

المنکـر  الفحشـاء و  الصالة تنهی عن اعدلوا و ان

نیســت. بلکــه از ســنخ ألنــه افســدها علیــه و 

و ... اسـت کـه   الضرر و ال ضرار فـی االسـالم   

  مضبوط و روشن است.

مند بودن و روشـن   شاهد دیگر بر ضابطه

استناد مکرر بـه آن در روایـات    بودن الیبطل،

باشد. پیشتر دیدیم که الیبطل در روایـات   می

متعدد، فلسفه احکام مختلفی قرار گرفته کـه  

» بـــه ظـــاهر از ســـنخ واحـــد نیســـتند    

 ).286-271، صص1387آبادي،  ده حاجی(

رسـد   یابی بیان استاد به نظـر مـی  در ارز

دلیل اول ایشان که اصـل در تعلیـل را علـت    

شارع  زیرا هر چند ، مورد تأمل است،دانستند

کند تـا فـروع را از    اصول را به مکلفین القا می

 یعنی علل احکام را به آنها ،آن به دست آورند

شود که اصـل در   گوید؛ ولی این دلیل نمی می

سوي شارع علت باشـد،   شده از هر تعلیل بیان

زیرا از طرفی دیگر در بسیاري از موارد شـارع  

عبیـري حکمـت   هدف و مقصود خـود و بـه ت  

ــی   ــان م ــام را بی ــل احک ــه  جع دارد، در نتیج

کـه  توان اصـل مـذکور را ثابـت نمـود. بل     نمی

ین است کـه  توان گفت ا نهایت چیزي که می

شـده از ناحیـه شـارع، ظهـور در      تعلیل بیـان 

شـان،  ه هر حال اسـتدالل دوم ای علیت دارد. ب

مـورد   ،انـد  همچنین شاهدي که بیـان نمـوده  

بارت الیبطـل در ایـن   قبول است، در نتیجه ع

توان حکم کرد کـه   باشد و می روایت علت می

هر جا مسلمانی کشته شود و قـاتلش معلـوم   

  المال داده شود.   نباشد، باید دیه از بیت

کننده دیگر مصادیق:  روایات بیان -

ه مصادیق دیگري را نیز بیـان  ی روایات کبرخ

اند که نشانگر این مطلب است کـه ذکـر    کرده

برخی مصادیق در روایات دیگـر تنهـا تمثیـل    

د نمونه از ایـن روایـات را ذکـر    بوده است. چن

روایاتی که مقتول بـر جسـر(پل)    .1. کنیم می

دانـد   بئر(چاه) را هم مشمول این حکم مـی یا 

ــاملی،   ــر عـ . 2. )111، ص19ق، ج1388(حـ

زمین فالت را شده در  روایتی که مقتول یافته

عن ابی عبـداهللا  «داند:  مشمول این  حکم  می

أدیت دیته مـن    (ع) إن وجد قتیل بارض فالة

ــت ــال بی ــاملی،  » الم ــر ع ، 19ق، ج1388(ح

  .)112ص

چنان که روشن شد از روایات باب، عدم 

ا)  م (ق 255ر در ماده اختصاص به موارد مذکو

شود. در کالم بسیاري از فقها هـم   فهمیده می

موارد متعـدد مـذکور در روایـات بیـان شـده      

به نقل بیـان صـاحب لمعـه     است که ما فقط

و من وجد قتـیالً فـی جـامع    «کنیم:  اکتفا می
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عظیم او شارع او فالة او فی زحام علی قنطرة 

» المال او جسر او بتر او مصنع فدیته علی بیت

  .)418، ص2ج  ،1365(شهید ثانی، 

اي که تا حـدي مشـکل را بـر     البته نکته

است که ما معناي  وسـیع   این ،کند طرف می

کـه در مـاده    را » شارع عـام «اي از  و گسترده

ارائـه دهـیم کـه     ،ا) بیان شده است م (ق 255

نباشد. طبـق ایـن   » خیابان«منحصر در شارع 

هاي عمومی ماننـد کوچـه،    تفسیر تمام مکان

باشـد و   . هم مشمول ماده مـی چشمه، پل و ..

هـاي خصوصـی از شـمول مـاده      تنها گذرگاه

شـاید بتـوان ایـن مطلـب را     خارج است کـه  

گونه توجیـه نمـود کـه در ایـن صـورت       بدین

ست که هاي خصوصی) از موارد لوث ا (گذرگاه

  .  شود می 255مشمول ذیل ماده 

ــک   اداره حقــوقی دادگســتري هــم در ی

ه ییـد نمـود  نظریه مشورتی ایـن مطلـب را تأ  

هـاي   شـارع عـام بـه داللـت فرهنـگ     «است: 

موجود در باب لغات و کنایـات و اصـطالحات   

به معناي گذرگاه عمومی است یا جـایی کـه   

مکان گذر عمـومی وجـود داشـته باشـد و در     

این مفهوم به تمام مـواردي کـه در اسـتعالم    

ها  ها، مزارع و باغ ها، خیابان مثل کوچه«ده آم

ین شهري (جاده آسـفالته  اي به و حریم جاده

ــل ــاي و ری ــدوده    ه ــل مح ــن) و داخ راه آه

نمایـد   باشد، اضافه می صادق می» ها گورستان

و  محـل عبــور افــراد بــه خصــوص و محصــور 

» شـود  اشخاص معین شـارع عـام تلقـی نمـی    

  .)272، ص1385(منصور، 

) بیـان  ا م (ق 255در پایان بحث از مـاده  

  رسد: چند نکته مناسب به نظر می

ــ  ــط    ازـ ــه توس ــت دی ــه پرداخ ــا ک آنج

یـن اسـت   المال خالف اصل است و اصل ا بیت

بنـابراین بـه    که خود قاتل ضامن دیـه اسـت،  

ــرف ــام    ص ــارع ع ــول در ش ــدن مقت ــدا ش پی

ــی ــط    نم ــت آن توس ــه پرداخ ــم ب ــوان حک ت

المال داد، بلکه باید تمام تحقیقات بـراي   بیت

کشف قاتـل انجـام گـردد و در صـورت عـدم      

ــه از  شناســایی قاتــل نوبــت ــه پرداخــت دی ب

رســد. اداره حقــوقی هــم در  مــی المــال بیــت

ــه ــی   نظری ــان م ــت را بی ــن حقیق دارد:  اي ای

چنانچه تحقیقات معمولـه بـه حـد کفایـت     «

انجام پذیرفته و از ایـن جهـت پرونـده کامـل     

ولی به هـیچ وجـه موجبـات شناسـایی      ،باشد

متهم فراهم نشود، در این صورت بـا اسـتفاده   

ــاده   ــالك م ــون  ا م (ق 255از م ــه خ ) و اینک

تـوان حکـم بـه     ، مـی مسلمان نباید هـدر رود 

(اباذري » المال صادر کرد پرداخت دیه از بیت

  .)333، ص1386فومشی، 

در مورد نـوع قتـل در ایـن مـاده کـه      ـ 

المال شده است، بایـد   مأمور پرداخت دیه بیت

گفت که در مـوارد کشـته شـدن شـخص در     
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ز نوع خطـاي  غیر عمدي و ا ازدحام غالباً قتل

محض است، زیرا کسانی که سبب ایـن قتـل   

، انـد  قصد نتیجـه نداشـته  اند قصد فعل و  شده

شدن مقتول در شارع عـام   ولی در مورد یافت

نـوع   ،از آن جهت که قاتـل مشـخص نیسـت   

قتل نیز مشخص نیست؛ لذا ممکن اسـت هـر   

کدام از انواع قتل یعنی عمدي، شبه عمدي و 

نتیجـه مـالك نـوع    ، در یا خطاي محض باشد

مشـخص بـودن   ، بلکه مـالك نا باشد قتل نمی

  قاتل است.

ه جسـد مقتـول در   یکی از مواردي کـ ـ 

، مـوردي اسـت کـه    شـود  شارع عام پیدا مـی 

با افرادي تصادف کـرده و   ها رانندگان اتومبیل

کنند. در این صورت نیـز چنانچـه بـه     فرار می

مقتـول از   ، باید دیهقاتل دسترسی پیدا نشود

رسد کـه   پرداخت شود و به نظر می المال بیت

بنـابراین اگـر    این حکم منحصر در قتل است.

کسی در شارع عام یافت شود کـه بـه مـرگ    

مشمول حکـم ایـن مـاده     ،طبیعی مرده است

دادگـاه کیفـري یـک     134نخواهد بود. شعبه 

تصـادف  تهران در رأیی پیرامون قتـل در اثـر   

قتـل   جا که وقوعاز آن«چنین رأي داده است: 

محرز و طبق نظر کارشناسان قتل مسـتندات  

اي کـه   قصیر و تفریط راننده وسیله نقلیـه به ت

متواري است و از طرفی جنازه در شـارع عـام   

پیدا شده و قرائن ظنی بر نسبت قتل مقتولـه  

به شخص یا جماعتی خاص نیسـت، مسـتنداً   

قـانون مجـازات اسـالمی مقـرر      255به ماده 

المـال پرداخـت    بیـت شود دیـه مقتولـه از    می

  .)289، ص1380(زراعت، » شود

مشــخص نبــودن قاتــل در   2-1-2

مقـرر   ا) م (ق 244تبصره ماده موارد قسامه: 

در مــورد قســامه، چنانچــه برائــت «دارد:  مــی

مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، 

  » شود. پرداخت می المال دیه مقتول از بیت

ردي مـوا  255بیان شد که بر طبق ماده 

مشخص نیست و از موارد لـوث هـم   که قاتل 

المال پرداخـت   دیه باید توسط بیت ،باشد نمی

بایـد قسـامه    ،شود؛ اما اگر از موارد لوث باشد

حال اگـر پـس از قسـامه برائـت      .انجام گردد

چـون قاتـل مشـخص     ،مدعی علیه ثابت شود

 گـردد. از  پرداخت می المال نیست، دیه از بیت

ــن  ــالك ایـ ــه مـ ــت کـ ــم  آن جهـ ــد هـ بنـ

نبودن قاتل است که در بحـث قبلـی    مشخص

حـث  در نتیجـه از ب  .طور مفصل بررسی شد هب

 کنیم. تفصیلی در این بند خودداري می

 عاقله نداشتن یا ناتوانی عاقله 2-2

ــئول     ــه مس ــواردي ک ــر از م ــی دیگ یک

المال است، جایی است کـه   پرداخت دیه بیت

دیه را باید عاقله بپردازد، ولـی شـخص قاتـل    

عاقله ندارد و یا عاقله او توانایی پرداخت دیـه  

  را ندارند.  
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هرگـاه  «دارد:  مقرر مـی ا) م (ق 312ماده 

جانی داراي عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه 

ــه از     ــردازد، دی ــال بپ ــه س ــدت س او را در م

در ایـن مسـئله   » شود. پرداخت می المال بیت

اي قائـل   بین فقها اختالف وجـود دارد. دسـته  

فقـر آنهـا    ستند که در صورت نبود عاقله یاه

رسد و اگر جانی فقیـر   ابتدا نوبت به جانی می

المـال پرداخـت کنـد و     بود، باید دیـه را بیـت  

ند که اگر عاقله نبـود یـا   ا گروهی از فقها قائل

المـال   فقیر بود، مسـئول پرداخـت دیـه بیـت    

است و جانی مسئولیتی نسـبت بـه پرداخـت    

هـم مطـابق نظـر     ا) م (ق 312دیه ندارد. ماده 

دوم تقریر گردیده است. اینک به بیان دو نظر 

و ادلـه آنهـا و بررسـی آن ادلـه      و اقوال فقهـا 

  پردازیم.   می

مسئولیت جانی با نبـود یـا    2-2-1

بر طبق این نظر پس از نبـود  ناتوانی عاقله: 

یاري رسـد. بسـ   قله نوبت به جانی مییا فقر عا

اي کـه   گونـه  هب ،اند پذیرفتهاز فقها این نظر را 

و اذا لـم  « ابن زهره ادعاي اجماع کرده است. 

یکن للعاقلۀ مال أو لم یکن له عاقلـۀ و جبـت   

الدیۀ فی ماله فإن لم یکن له مال و جبت فی 

ابـن زهـره،   » (المال بدلیل اجماع الطائفۀ بیت

  .)413، صق 1417

حوم شیخ در نهایـه  از قائلین این نظر مر

ومتی لم یکن للقاتـل  «دارد:  می است که بیان

خطأً عاقلۀ و ال من یضمن جریرته من مـولی  

نعمــۀ او مــولی تضــمن جریــرة و ال لــه مــال 

» وجبــت الدیــۀ علــی بیــت مــال المســلمین 

 .)737(طوسی،  ص

طبق نظر ایشان اگر جـانی مـال داشـته    

رسـد. از دیگـر    المال نمـی  باشد، نوبت به بیت

توان از مرحوم  یم ،فقها که قائل به این نظرند

ق ،  1408ابن حمزه در وسیله (ابـن حمـزه،   

) نـام بـرد و فاضـل مقـداد در     436، صاول ج

) 537، ص4ق، ج 1404تنقیح (فاضل مقداد، 

نیـز نظــر شــیخ را پذیرفتـه اســت. از علمــاي   

معاصر هم برخی چون مرحوم آقاي خـویی از  

، بـی تـا،   2اند (خویی، ج این نظر پیروي کرده

  .)448ص

  ین نظر: ادله ا

الف) اجماعی که ابـن زهـره ادعـا کـرده     

  است و قبالً گذشت. 

اي از روایات کـه اشـعار بـه     ب) مجموعه

  این مطلب دارد.

قال سـألت اباعبـداهللا   «ـ صحیح حلبی: 1

(ع) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت 

عیناه علی خدیه فوثب المضروب علی ضـاربه  

ــو عبــداهللا (ع) : هــذان   ــال: فقــال اب ــه ق فقتل

متعــدیان جمیعــاً فــال اري علــی الــذي قتــل 

الرجل قوداً النه قتله حین قتله و هو أعمـی و  

ه یؤخذون بهـا  االعمی جنایته خطأ یلزم عاقلت
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فی ثالث سنین فی کل سـنۀ نجمـاً فـإن لـم     

یکن لألعمی عاقلۀ لزمته دیۀ ما جنی فی ماله 

یؤخذ بها فی ثـالث سـنین و یرجـع األعمـی     

(حـر عـاملی،   » علی ورثۀ ضاربه بدیـۀ عینیـه  

    .) 306، ص19ق، ج1388

سألت ابـا  «ـ موثقۀ ابن ابی عبیدة قال: 2

ال: ان جعفر (ع) عن اعمی فقأ عین صحیح فق

عمد األعمی مثل الخطأ هـذا فیـه الدیـۀ فـی     

ماله فإن لم یکن له مال فالدیۀ علـی االمـام و   

(حــر عــاملی، »  ال یبطـل حــق امــرئ مسـلم  

  .) 65، ص19ق، ج1388

ـ خبر ابی العباس عن ابی عبـداهللا (ع)  3

سألته عـن الخطـأ الـذي فیـه الدیـۀ و      «قال: 

الکفارة أهو أن یعتمد ضرب رجل و ال یعتمـد  

قتله؟ فقال: نعـم . قلـت: رمـی شـاتاً فأصـاب      

انساناً قال: ذاك الخطأ الذي ال شک فیه علیـه  

، 19ق، ج1388(حر عـاملی،  » الدیۀ و الکفارة

  .) 26ص

 ج) اصل لزوم جنایت بر جانی (نجفی، ج

توضیح اینکـه در اینجـا شـک     .)442، ص43

داریم که آیا با نبود عاقله یا فقر آنها دیـه بـر   

ســت یــا مســتقیماً بــر عهــده جــانی واجــب ا

شـود، اصـل شخصـی     گذاشـته مـی   المال بیت

کنـد کـه دیـه بـر      ضا مـی بودن مسئولیت اقت

جانی باشد؛ زیرا این جانی است کـه مرتکـب   

پس با نبود عاقله بایـد متحمـل    ،جنایت شده

  دیه شود.  

المال با نبـود   مسئولیت بیت 2-2-2

در مقابل نظر اول بسیاري  عاقله یا فقر آن:

ند که اگر در قتل خطاي محـض  ا فقها قائلاز 

عاقله وجود نداشت یا اینکه فقیر بود، مسئول 

ت و خود جـانی در  المال اس پرداخت دیه بیت

 ا) م (ق 312اي نـدارد. مـاده    این زمینه وظیفه

  هم بر طبق این نظر نگاشته شده است.  

تــوان شــیخ در  از قــائلین ایــن نظــر مــی

رد (نجفـی،  مبسوط و صاحب مهذب را بیان ک

ــین ابــ  .)443، ص43ج ن ادریــس در همچن

کنـد (ابـن ادریـس،     سرائر ادعاي اجمـاع مـی  

  .)335، ص 3ق، ج1411

خمینـی (ره)  از علماي معاصر هـم امـام   

فرماینـد:   قائل به این نظر هستند. ایشان مـی 

لو لم تکن له عاقلۀ غیر االمام (ع) أو عجزت «

 عن الدیۀ تؤخذ من االمـام (ع) دون القاتـل و  

قیل تؤخذ من القاتل و لو لـم یکـن لـه مـال     

امــام » (تؤخــذ مــن االمــام (ع) و االول اظهــر

  .)602، ص2ق، ج1390، (ره) خمینی

  ادله نظر دوم 

الف) ادعاي اجماع ابـن ادریـس آنچنـان    

  که گذشت.

بن کهیل کـه در ذیـل    ب) روایت سلمه

فإن لم یکن لفالن بـن فـالن   «آن آمده است: 
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و لم یکن مـن أهلهـا و   قرابۀ من اهل الموصل 

کان مبطالً فی دعواه فـرده إلـی مـع رسـولی     

فالن بن فالن ان شاء اهللا فأنا ولیـه و المـؤدي   

(حر عـاملی،  » عنه و ال یبطل دم امرئ مسلم

  .)301، ص19، ج1388

بـه عاقلـه    اصل عملی: دیه خطا ابتدا ج)

کند، لذا اصل برائـت ذمـه غیـر     تعلق پیدا می

، 43ی اسـت ( نجفـی، ج  عاقله حتی خود جـان 

  .)444ص

امام جزء عاقله است و تا هنگامی کـه   د)

دلیلی بـر ثبـوت دیـه بـر      ،عاقله موجود باشد

؛ 444، ص43جـــانی نیســـت ( نجفـــی، ج  

و . ) 319، ص  9ق، ج 1408مطهري، احمد، 

ه بـا  عبیر صاحب ریاض بر طبق اطالق ادلبه ت

نبــود عاقلــه امــام ضــامن جریــره اســت      

توضیح  .)581، ص16ج ق،1404طباطبائی، (

آنکه عاقله دو اصطالح در کالم فقهـا دارد. در  

یک اصطالح عاقله اعم از عصبه، ضامن جریره 

اي کـه   دلـه و امام است. طبق ایـن اصـطالح ا  

عهده عاقلـه اسـت،   دیه خطا بر  ،دارد بیان می

شود؛ البته با رعایت ترتیب  شامل امام هم می

بر طبـق   بین عصبه و ضامن جریره و امام. اما

اصطالح دوم که عاقله تنهـا در مـورد عصـبه    

لـه (عصـبه)   اي داریم که با نبود عاق ، ادلهاست

رسد که امام ضـامن   نوبت به ضامن جریره می

  جریره کسی است که عاقله ندارد. 

  ه نظر اول: ارزیابی ادل

هـم  دلیل اول: اجماع ادعایی ابـن زهـره   

مخدوش است. امـا  در صغري و هم در کبري 

جهت صغري زیرا فقهاي متعددي از قـدما  از 

هـر   ،که گذشت خالف این نظر را دارند. چنان

ــر اول را     ــه نظ ــیخ در نهای ــوم ش ــد مرح چن

ر مبسـوط قائـل بـه نظـر دوم     ولی د ،پذیرفته

مضاف بر این ادعـاي اجمـاع ابـن     شده است.

زهــره معــارض اســت بــا ادعــاي اجمــاع ابــن 

بـه  توان  دریس بر نظر دوم که در نتیجه نمیا

آن استناد کرد؛ بلکه بایـد بررسـی نمـود کـه     

حق با کدام است و گذشـت کـه هـر دو نظـر     

ــدد دارد ــائلین متع ــاعی   ،ق ــین اجم ــس چن پ

ظ کبـروي هـم اجمـاع    صحیح نیست. از لحـا 

زیـرا   تواند در این مسـئله مسـتند باشـد،    نمی

. لـذا اجمـاع مـدرکی    ادله مختلفی وجود دارد

  باشد.   است که حجت نمی

ــل دوم : ــات دلی ــدام را   روای ــر ک ــه ه ک

  کنیم.   جداگانه بررسی می

صحیح حلبی: صاحب ریاض بـه ایـن   -1

روایــت و روایــت ســوم کــه هــر دو در مــورد 

کند که مطـابق   گونه اشکال می این ،نابیناست

این دو روایت عمد شخص کور، خطاي محض 

که علماي متـأخر ایـن نظـر را     در حالی ،است

، 16جق، 1404قبــول ندارنــد (طباطبــائی،   

البته اگر کسی قائل به تبعـیض در   .)581ص
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توانـد بـه اشـکال صـاحب      ، مـی حجیت شـود 

گونه جواب دهد که هر چند صـدر   ریاض این

، ولی ذیل روایت حجت روایت را قبول نداریم

  توان به آن عمل نمود.   است و می

عبیده: عالوه بر اشـکال   ـ موثقه ابن ابی2

سـت  فوق اشکال دیگري که در ایـن روایـت ا  

این است که در این روایت مطلبـی دیگـر بـر    

خالف نظر فقها در در بحـث خطـاي محـض    

نکه اصالً بحـث عاقلـه را مطـرح    است و آن ای

فرماید دیـه در مـال جـانی     ، بلکه میکند نمی

رسد و  ، نوبت به امام میاست. اگر مال نداشت

  این مطلب خالف ادله و ظاهر اصحاب است.  

ایـت را مرحـوم   عباس: این رو ـ خبر ابی3

صاحب جواهر به عنوان دلیـل نظـر اول ذکـر    

ـ  ،کرده است ر مطلـب  ولی ظاهراً هیچ دلیلی ب

دارد کـه در قتـل    ندارد؛ بلکه فقـط بیـان مـی   

خطایی هم دیه و هم کفاره بـر عهـده جـانی    

اگر روایت در صدد این مطلب باشد  است؛ لذا

که خود جانی هم مسئول پرداخت دیه است، 

نظر اصحاب مخالفت دارد که در این با ادله و 

قتل خطایی مسئول پرداخت دیه عاقله اسـت  

اصل وجوب دیـه اسـت و    و اگر در صدد بیان

سازد با  کننده کاري ندارد، پس می به پرداخت

کننده عاقله باشد و اگـر عاقلـه    اینکه پرداخت

  نبود، امام مسئول پرداخت باشد.  

دلیل سوم: اصل لزوم جنایـت بـر جـانی    

است با اصل برائت ذمه جانی در قتل معارض 

خطایی چون شارع در قتـل خطـایی مسـئول    

حـال بـا    .پرداخت دیه عاقله قـرار داده اسـت  

نبود عاقله شـک داریـم کـه آیـا ذمـه جـانی       

مشغول شد یا خیر، اصـل برائـت ذمـه جـانی     

است. اگـر گفتـه شـود اصـل شخصـی بـودن       

ال تـزر  «مسئولیت مستند به عقل و نقل مثل 

پـس مقـدم بـر اصـل      ،است» ر أخريوازة وز

در جواب باید گفت در  ،برائت ذمه جانی است

کــه قــبالً از  چنــان - خصــوص قتــل خطــایی

ذمـه جـانی از ابتـدا     - صاحب جواهر نقل شد

ذمـه   اابتـد در اصالً مشغول نبوده است؛ بلکـه  

عاقله شخص است. در این حالت اگر بـا نبـود   

مـه  ک کنـیم کـه آیـا ذ   عاقله یا ناتوانی آن ش

شود، اصل عدم اشتغال ذمه  جانی مشغول می

  جانی است.   

شـود   ، روشن میاز مجموع آنچه گذشت

د بـا نبـود عاقلـه    که ادله نظر اول که قائل بـو 

رسـد و اگـر جـانی مـالی      نوبت به جـانی مـی  

رسد، دلیـل معتنابـه    ، نوبت به امام مینداشت

لذا نظر دوم که قانون مجـازات هـم آن    ،ندارد

چنـد  ه است، نظر صحیح است هرقبول کرد را

که برخی از ادلـه ایـن نظـر هـم از اسـتحکام      

مانند اجمـاع و اصـل    ،زیادي برخوردار نیست

عملی که بیان شد که هر دو معـارض دارنـد.   
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 (ره)امام خمینـی شاید به همین دلیل است که 

امـام  داننـد نـه اقـوي (    این نظـر را اظهـر مـی   

  .)602، ص2ق، ج1390، (ره)خمینی

بیان چند حالت کـه   ،ن این بحثدر پایا

  ذکر نشده مناسب است. ا) م (ق 312در ماده 

حالت اول: در قتـل خطـایی اگـر جـانی     

شد و مال هم داشته باشد، ولی عاقله داشته با

توان از او دیه را گرفت، آیا باید دیـه را از   نمی

در ایـن   (ره)امام خمینـی المال داد یا خیر.  بیت

ــرده  ــد ک ــه تردی ــد زمین ــام ( ان ــیام ، (ره)خمین

وجه تردید این است  .)602، ص2ق، ج1390

لیل مذکور در روایـات ایـن   که از یک طرف د

در این حالـت  » یبطل دم امرئ مسلمال«باب 

هم حاکم است؛ ولـی از طـرف دیگـر در ایـن     

ذمه عاقله است و مسئول عاقلـه   حالت دیه بر

ــی ــه از    م ــراي اداي دی ــی ب ــذا وجه ــد، ل باش

ارد؛ زیـرا در خـالف اصـل    المال وجود نـد  بیت

رسـد   قدر متیقن اکتفا کرد. به نظر می باید بر

خروج از این تردید تا مقدار زیادي بستگی به 

ــن دارد ــات   ای کــه مــا دلیــل مــذکور در روای

را علـت بـدانیم یـا    » یبطل دم امرئ مسلمال«

حکمت که اگر با توجه به سیاق روایات علـت  

 دیگـر فرقـی بـین ایـن     ،بودن آن ثابت شـود 

نیست که عاقله جانی مال ندارد یا اینکه مال 

  ولی امکان گرفتن دیه از او نیست. ،دارد

حالت دوم: اگـر عاقلـه قبـل از پرداخـت     

 (ره)خمینیحکم چیست. امام  ،دیه فوت نماید

بعـد  «نویسند:  با بیان صور مختلف مسئله می

الدیۀ ممن تعلقت به و لـو   الحول یطالب حلول

ط ما لزمه وثبـت فـی   مات بعد حلوله لم یسق

ترکته ولو مات فی اثنـاء الحـول ففـی تعلقـه     

بترکته کمن مات بعد حلوله أو سـقوطه عنـه   

، (ره)خمینیامام » (وتعلقه بغیره اشکال و تردد

  .)602، ص2ق، ج1390

در توضیح ایـن مطلـب بایـد گفـت کـه      

سـه سـال    ،مهلت پرداخت دیه توسـط عاقلـه  

د، دو است. اگر بعد از جنایت عاقله فـوت کنـ  

صورت متصور است. صورت اول جـایی اسـت   

که پس از تمام شدن سه سـال مهلـت فـوت    

نموده و صورت دوم اینکه در وسط این مهلت 

ه است. اینـک بـه بررسـی دو    عاقله فوت کرد

  پردازیم: صورت می

این حالت مرحـوم شـیخ    صورت اول: در

لـم یسـقط مـا لزمـه     «فرماینـد:   در شرایع می

(حلی، جعفـر بـن حسـن،    » ویثبت فی ترکته

صاحب جـواهر نیـز از    .)274، ص 4، ج1373

، 43کنند (نجفی، ج نفی خالف می این مطلب

اجماع بـر آن  ) و از ابن ادریس ادعاي 441ص

  .)228،  ص1380، نقل شده است (زراعت

گونه بیـان   دلیل آن را صاحب جواهر این

لألصل وظهور الـنص والفتـوي فـی    «کند:  می



ه 
ار

شم
و 

ت 
ص

ش
ج

پن
 

●  
م

یک
 و

ت
س

 بی
ل

سا
 

●  
ن

تا
س

زم
 

13
91

 

   

 

143 

یه بحلول الحول علی وجه استقرار الوجوب عل

ــالموت    ــال یســقط ب ــدین ف ــک کال یکــون ذل

  .)442، ص43(نجفی، ج» حینئذ

اول آنکه اصل استصحاب مقتضی وجوب 

کـه ظـاهر   رداخت دیه بر عاقله است. دوم اینپ

روایات و فتواي فقهـا ایـن اسـت کـه پـس از      

گذشت حول (سه سال در مورد عاقلـه) دیـه   

مـرگ  بر گردن اوسـت کـه بـا    همچون دینی 

شــود، بلکــه بایــد از ترکــه آن را  ســاقط نمــی

ــان   ــرد. چن ــت ک ــت  پرداخ ــه گذش ــام  ،ک ام

نیـز حکــم بـه عــدم سـقوط دیــه     (ره)خمینـی 

  کردند.

صورت دوم: اگر عاقله در وسـط مهلـت   

  دو وجه در مسئله است:  ،فوت کند

سقوط دیـه از عاقلـه: عالمـه حلـی در      ـ 

قواعد قائل به ایـن نظـر شـده اسـت (حلـی،      

و دلیلـی کـه بـراي     )345یوسف، ص بن حسن

آن ذکر شده این است که ضمان عاقله نسبت 

لیفـی  بلکـه تک  ،به پرداخت دیه دیـن نیسـت  

شـود (نجفـی،    است که با فوت آنها ساقط می

  .)442، ص43ج

عدم سقوط دیـه از عاقلـه: اگـر کسـی     ـ 

قائل شود که دیه دینی است بر گردن عاقلـه  

ت، و این سه سال، مهلـت پرداخـت دیـن اسـ    

پس بدون پرداخت آن به هیچ وجه این دیـن  

و بـا مـرگ عاقلـه بـه ترکـه      شـود   یساقط نم

، 9ق، ج1408 گــردد (مطهــري،  منتقــل مــی

  .)318ص

امـام   چنـان مشـکل اسـت کـه    مسئله آن

امـام  انـد (  در مسئله توقـف نمـوده   (ره)خمینی

  .)602، ص2ق، ج1390، (ره)خمینی

در مقام ارزیابی باید گفـت کـه ایـن         

طور مستقیم مبتنی بر این است که  هله بمسئ

دیه پرداختی توسط عاقله حکم تکلیفی است 

قلـه  عا ،یا حکم وضعی. اگر حکم وضعی باشـد 

باشند و نظر  نسبت به پرداخت دیه مدیون می

دوم متعین است، ولی اگر دیه بر عهده عاقلـه  

بلکـه پرداخـت دیـه را     ،را دین حساب نکنیم

ماننـد دیگـر    ،نیمتکلیفی بر عهده عاقلـه بـدا  

 تکالیف با مرگ عاقلـه سـاقط خواهـد شـد و    

شود. در این مسـئله بـین    منتقل به ترکه نمی

ند که پرداخت ا فقها اختالف است. برخی قائل

ست و مؤیـدي نیـز   دیه توسط عاقله وضعی نی

گونـه کـه صـاحب     انـد. آن  براي آن ذکر کرده

) 442، ص43اند (نجفـی، ج  جواهر بیان نموده

فی در این مسئله ندارند که قبل از فقها اختال

حلول زمان، رهن گذاشتن بر دیه خطا جـایز  

ت که نیست و این خود نشانگر این مطلب اس

و اال بایـد   باشـد  دیه دینی بر عهده عاقله نمی

داشـت. در نتیجـه    رهن گذاشتن مشکل نمـی 

ا مثل شود دیه دینی بر عاقله ی اینکه گفته می

باشد. در مقابل  دین است، از باب مسامحه می
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ند که پرداخت دیه حکم وضـعی  ا گروهی قائل

است. به دلیل بررسی  تفصیلی این مطلب در 

از بررسی آن در اینجا خـودداري  برخی کتب 

، 1376کنـــیم (شـــفیعی سروســـتانی،  مـــی

 .)452ص

  فرار جانی 2-3

سـپس  و ابتـدا مـاده قـانونی ایـن مـورد      

  گردد. بررسی می مستند آن

 313و  ا) م (ق 260مـاده  ماده قـانونی:  

ناظر به این مورد است و هـر دو شـبیه    ا) م (ق

 260با این تفـاوت کـه مـاده     ،به هم هستند

ــاده    ا) م (ق ــد و م ــل عم ــا قت  ا) م (ق 313تنه

جنایت عمدي و شبه عمـد را مطـرح نمـوده    

  است.

هرگـاه  «دارد:  مقرر مـی  ا) م (ق 260ماده 

فـرار   ،کسی که مرتکب قتل عمد شـده اسـت  

، ردن به او دسترسـی نباشـد  گام مکند و تا هن

شـود   پس از مرگ قصاص تبدیل به دیـه مـی  

که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچـه  

ــرین  ، از امــوال نزدیــکمــال نداشــته باشــد ت

ــه   ــان او ب ــو خویش ــاالقرب « نح ــرب ف » االق

شود و چنانچه نزدیکـانی نداشـته    پرداخت می

دیـه از   ،دباشد یـا آنهـا تمکـن نداشـته باشـن     

  »گردد. پرداخت می المال بیت

شبیه مضـمون مـاده قبلـی را     313ماده 

با این تفاوت که در صدر آن آمده است:  ،دارد

لکـن   ،دیه عمد و شبه عمد بر جـانی اسـت  «

؛ یعنی هم از جهت اینکـه در  »اگر فرار کند...

 -نه خصوص قتـل -مورد عموم جنایات است 

عمـد را  اعم است و هم از این جهت که غیـر  

  نیز ذکر کرده است.

ند ایـن مطلـب دو روایـت    مستمستند: 

  آید: است که در زیر می

سألت ابا «روایت اول: عن ابی بصیر قال: 

عبداهللا (ع) عن رجل قتل رجـالً متعمـداً ثـم    

هرب القاتل فلم یقدر علیه قـال: ان کـان لـه    

مال أخذت الدیۀ  من ماله وإال فمـن األقـرب   

ه قرابۀ أداه االمـام فانـه   فاالقرب وإن لم یکن ل

ــلم  ــرئ مس ــل دم ام ــاملی،  » ال یبط ــر ع (ح

  .)303، ص19ق، ج1388

عن ابن ابی نصـر عـن ابـی    «روایت دوم: 

جعفر (ع) فی رجل قتل رجالً عمداً ثم فر فلم 

یقدر علیه حتی مات قال ان کان له مال أخذ 

حــر (» منــه وإال أخــذ مــن األقــرب فــاالقرب

مورد این  در .)303،ص19ق، ج1388عاملی، 

 ،اسـت  313و  260دو روایت که مستند ماده 

  بیان چند نکته الزم است.

هــر دو روایــت در خصــوص قتــل عمــد  

ولـی   کنـد،  تطبیق مـی  260است، لذا با ماده 

اســتفاده  313ه عمــد کــه از مــاده قتــل شــب

شود، در این دو روایت بدان تصریح نشـده   می

است. جالب ایـن اسـت کـه محقـق حلـی در      
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این مطلب را در مورد قتـل شـبه    شرائع اصل

ودیـۀ الخطـأ شـبیه    «عمد مطرح کرده است: 

العمد فی مال الجانی فإن مات أو هرب قیـل:  

تؤخذ من االقرب الیه ممن یرث دیته فإن لـم  

المـال ومـن االصـحاب مــن     یکـن فمـن بیـت   

قصرها علی الجـانی وتوقـع مـع فقـره یسـره      

، 1373(حلی، جعفربن حسـن،  » واالول اظهر

 .)274، ص4ج

ه عمد را هـم  هر چند صاحب جواهر دی 

امـام   .)447، ص43کنند (نجفـی، ج  اضافه می

ر هـم در تحریـر ایـن مســئله را د    (ره)خمینـی 

کننـد   شبه عمد مطـرح مـی   مورد قتل عمد و

ــام ( ــیامـ  .)602، ص2ق، ج1390، (ره)خمینـ

علت این است که هر چند ایـن دو روایـت در   

ولـی تعلیـل مـذکور     ،خصوص قتل عمد است

رئ مسلم) در روایت ابی بصیر (ال یبطل دم ام

شـود. عـالوه بـر     شامل قتل شبه عمد هم می

که وقتی ما در قتل عمد که جانی تعمد در این

در صــورت فــرار و عــدم  ،قتــل داشــته اســت

دسترسی بـه او قائـل شـویم کـه در صـورت      

المـال   نداشتن مال و اقربا دیه باید توسط بیت

به طریـق اولـی در قتـل شـبه      ،دپرداخت شو

عمد نیز باید قائل به این مطلب شویم؛ چـون  

به طور طبیعی مسئولیت مسـتقیم جـانی در   

قتل عمد بیشتر از مسئولیت او در قتـل شـبه   

، عمد است و الاقل اگر قائل به اولویت نشـویم 

قتل عمـد   کننده دیه همواره از جهت پرداخت

  اند. و شبه عمد شبیه هم بوده

فـرار  «... آمده است:  ا) م (ق 260ده در ما

کند و تا هنگام مردن به او دسترسـی نباشـد   

 313کـه در مـاده    در حـالی » پس از مـرگ... 

صحبتی از مرگ قاتل فراري بـه میـان    ا) م (ق

». اگـر فـرار کنـد   «نیاورده و تنها گفته اسـت  

سؤالی که در اینجا مطرح است این است کـه  

ل بـه دیـه   ا در صـورتی قصـاص تبـدی   آیا تنه

شود که قاتل فـراري بمیـرد یـا اینکـه بـه       می

دسترسی به قصاص تبدیل  محض فرار و عدم

از مـالش   ،گردد که اگر مال داشت به دیه می

و اگر نه از اقربا و اگر اقربا نداشـت یـا تمکـن    

  المال.   نداشتند از بیت

ــتفاده     از ــین اس ــت پیش ــاهر دو روای ظ

شود که مـالك عـدم دسترسـی بـه قاتـل       می

» فلـم یقـدر علیـه   «چون تعبیر روایات  ،است

جهت هم عبارت مـاده  است. در نتیجه از این 

زیرا مسـئله فـرار و عـدم     صحیح نیست، 260

و هم عبارت دسترسی تا مرگ را مطرح کرده 

را به مجرد فرار ایـن  زی ناقص است، 313ماده 

بلکه باید فراري باشـد کـه    شود، حکم بار نمی

خمینی (ره) بیر امام به او دسترسی نباشد. تع

ــن مطلــب اســت.  الوســردر تحری ــد ای یله مؤی

لکن لو هـرب فلـم یقـدر    «فرمایند:  ایشان می

، (ره) خمینـی امـام  » (علیه أخذت من مالـه... 
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چنانکه روشن اسـت   .)602، ص2ق، ج1390

روایـت   313و  260مستند کامل براي مـاده  

تنها تا اقربـا را   ابی بصیر است و روایت بزنطی

ولی بیـان ننمـوده کـه در     ده است،مطرح کر

ــه بیــت  ــت ب ــا نوب  المــال صــورت نبــودن اقرب

ب جواهر که رسد. لذا تعجب است از صاح می

لصـحیح  «فرماینـد   در تعلیل کالم شـیخ مـی  

ــره   ــد بغی ــی المعتض ــی، ج» (البزنط ، 43نجف

ــی )447ص ــود م ــب ب ــه مناس ــد  ، بلک فرمودن

  .»لروایۀ ابی بصیر المتعضد بغیره«

ــاده  در مق ــا م و  260ابــل نظــر موافــق ب

نظر دیگري بـین فقهاسـت کـه از ابـن     ، 313

ادریس نقل شده است و آن این است که اگـر  

باید  ،جانی در قتل عمد و شبه عمد فرار کند

، دیه از مال او گرفته شود و اگر مـال نداشـت  

رسد؛ زیـرا عاقلـه در قتـل     نوبت به عاقله نمی

کـه بایـد   بل ،عمد و شبه آن مسـئولیتی نـدارد  

صبر نمود تا وسعتی براي قاتل حاصـل شـود.   

ا موافـق  مرحوم صاحب جواهر نیز این نظـر ر 

نجفـی،  ( داننـد  با اصول و قواعـد مـذهب مـی   

 .)447، ص43ج

اي که بیان شـد، مـالك    با توجه به نکته

در فرار، عدم دسترسی به جانی است نه مرگ 

شـود   ؤالی مطـرح مـی  او؛ لذا در این صورت س

علیـه مشـمول ایـن دو مـاده      ومکه اگر محکـ 

مدتی مخفی شود و اقوام متمکن هم نداشـته  

ازد و المال دیـه را بپـرد   باشد و در نتیجه بیت

محکوم علیـه   پس از آن که دیه پرداخت شد،

المال  آیا نامبرده باید دیه را به بیت ،هویدا شد

المـال   بدهد یا خیر؟ به نظر برخی باید به بیت

 المـال  یت بیـت چـون مسـئول   ،پرداخت شـود 

شده، دیه حیلولـه   عارضی است و دیه پرداخت

ــر بنــ ،اســت ابراین پــس از رفــع مــانع دیــه ب

 .)232، صاول ، ج1379گــردد (زراعــت،  مــی

مضافاً براینکه در نکته قبل بیـان شـد کـه در    

قتل عمد و شبه عمد مطـابق اصـول و قواعـد    

المال ضـامن   این است که عاقله از جمله بیت

بـر عهـده جـانی     ئاًمان ابتـدا بلکه ض ،نیستند

  است.

پس از بررسی دو مـاده مـذکور در ایـن    

مناسـب   ،گفتار و بیـان و بررسـی مسـتند آن   

و  260است به بیان برخی از صور مشابه ماده 

  بپردازیم. 313

در قتل عمد و شبه عمد اگر  صورت اول.

جــانی فــرار نکنــد، ولــی تمکــن مــالی بــراي 

حکم چیست؟ آیـا   ،پرداخت دیه نداشته باشد

 المـال  نوبت به اقربا و با نبود آنها نوبت به بیت

در  شـود.  رسد یا اینکه به آنها منتقل نمـی  می

اي کـه   واب باید گفت که با توجـه بـه ادلـه   ج

عاقله مسئول پرداخـت عمـدي    ،کند بیان می

مانند روایت ابی بصیر از ابـوجعفر (ع)   ،نیست

اقـراراً و ال  ۀ عمـداً و ال  قال : ال تضمن العاقل«
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ص  ،19ق، ج 1388(حــر عــاملی،  » صــلحاً

شــود آنچــه در دو روایــت  روشــن مــی .)302

در روایت ابی بصـیر و بزنطـی    ،سابق ذکر شد

 ،که در صورت فرار جانی عامد یا شـبه عامـد  

منتقـل   المـال  دیه به اقربا و سـپس بـه بیـت   

اي خالف اصـل اسـت و تنهـا     شود، مسئله می

فرار جانی) اکتفا کرد؛ باید به مورد آن (یعنی 

در نتیجه در صورت عدم فرار در قتل عمـد و  

  شود. به عمد به هیچ وجه دیه منتقل نمیش

تـوان از مفهـوم مـاده     این مطلـب را مـی  

در ایـن مـاده آمـده     .نیز اسـتنباط کـرد   313

است که دیه عمد و شبه عمد بر جانی اسـت  

را فرار جانی ذکر کـرده و   ءو تنها مورد استثنا

داره  حقـوقی قـوه   مین دلیل اسـت کـه ا  به ه

با توجه به «د: کن اي بیان می قضائیه در نظریه

اسالمی مصوب سال قانون مجازات  304ماده 

دارد در قتل عمـد و شـبه    که مقرر می 1370

عمد مسئول پرداخت دیه خود قاتل است، در 

مواردي که جانی مسئول پرداخت دیه عمد و 

 ،ر نکنــدشـبه عمـد اسـت و مبـادرت بـه فـرا      

چنانچـه  شخص مسئول پرداخت دیه اسـت و  

، دادگـاهی کـه   قادر به پرداخـت دیـه نباشـد   

حکم دیه را صادر نمـوده بـا در نظـر گـرفتن     

ده و قانون اعسار، دیه را تقسیط کـر  37ماده 

علیه و عایـدات   با توجه به مبلغ بدهی محکوم

را و معیشت ضروري او مدت و تعداد اقساطی 

(زراعـت،  » کنـد  تعیین می، که باید داده شود

  .)235ص اول، ، ج1379

 ،اگر قاتل بدون فـرار بمیـرد   .صورت دوم

منتقـل   المال آیا دیه به عاقله و سپس به بیت

شود یا خیر؟ البتـه جایگـاه ایـن بحـث در      می

بخش دوم یعنی در ضمن مواردي اسـت کـه   

المـال   در کالم فقها مسئول پرداخت دیه بیت

قـانون مجـازات   ولـی در   ،قلمداد شـده اسـت  

ولـی مـا بـه علـت شـباهت       ،اسـالمی نیامـده  

مسئله به بحث فرار و بـه علـت اینکـه عمـده     

 ،انـد  این دو مسئله را با هم مطرح کـرده فقها 

در اینجا به بررسی این مسئله  (مات أو هرب)

توان گفت در این زمینـه سـه    میپردازیم.  می

  نظر وجود دارد.

ا و ورثـه  از اقرب ،اگر قاتل بمیرد نظر اول:

 ،شـود و اگـر ورثـه نداشـت     یاو دیه گرفته مـ 

است. مرحوم شیخ المال  مسئول پرداخت بیت

فـإن مـات او   «فرماینـد:   طوسی در نهایه مـی 

هرب أخذ أولی النـاس إلیـه بهـا ممـن یـرث      

ــه أحــد أخــذت مــن   دیتــه فــإن لــم یکــن ل

ــت ــال بی ــی، ص» الم ــین  .)738(طوس همچن

در محقـق حلـی هـم     ،گونه که گذشت همان

 ،4، ج1373شرایع (حلـی، جعفـربن حسـن،    

دارد که هر » إن مات او هرب«)تعبیر 274ص

را در خصـوص قتـل شـبه     چند ایشان مسئله

اهر قتـل  کنند، ولی صاحب جو عمد مطرح می
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کنـد (نجفـی،    عمد را هـم بـه آن ملحـق مـی    

  .)447ص ،43ج

از فقهاي معاصر هم مرحوم آقاي خـوئی  

ا همچـون  پیرو این نظریه است و مرگ قاتل ر

تـی پـا را   داند و ح رار او در حکم واحدي میف

دارنـد کـه در تمـام     فراتر گذاشته و بیان مـی 

قصـاص  مواردي که بـه علـت مـانع خـارجی     

شـود و اگـر    متعذر است، تبدیل بـه دیـه مـی   

مسـئول   المال اقربا و سپس بیت ،مالی نداشت

لـو تعـذر القصـاص    «نویسند:  است. ایشان می

أو کـان ممـن الیمکـن     لهرب القاتل أو موتـه 

االقتصاص منه لمانع خارجی انتقل االمر إلـی  

الدیۀ فإن کان للقاتل مال فالدیۀ فی ماله واال 

أخذت من األقرب فاألقرب إلیه و إن لم یکـن  

(خـوئی،  » المال أدي االمام (ع) الدیۀ من بیت

  .)126ص ،2ج

در مورد مستند این نظر باید گفـت کـه   

اي  مسـتند اشـاره  در نهایـه بـه    هر چند شیخ

نکرده است، ولی صاحب جواهر مستند هر دو 

مطلب (موت و فرار) را همان صحیحه بزنطـی  

ــات  مشــابه آن ماننــد روایــت ابوبصــیر  و روای

دانـد و مرحـوم آقـاي خـوئی هـم پـس از        می

، دانـد  ینکه مستند را دو روایـت پیشـین مـی   ا

 هثم إن مقتضی التعلیل فی معتبر«نویسد:  می

ت الحکم فی کـل مـورد یتعـذر    ابی بصیر ثبو

فیه القصاص و عدم اختصاصه بمورد الفرار بل 

ال یبعد استفادة عموم الحکـم مـن الـروایتین    

مع قطع النظر عن التعلیل فی الروایـۀ االولـی   

فانــه یظهــر مــن التفریــع فیهمــا ان موضــوع 

الحکم هو عدم القـدرة علـی االقتصـاص مـن     

 ،2(خــــوئی، ج» دون خصوصــــیۀ للمــــورد

  .)126ص

در کالم ایشـان دو دلیـل بـراي شـمول     

روایــات بــر مــرگ جــانی بلکــه دیگــر مــوارد 

تعلیلـی کـه    .1ممنوعیت قصاص شده اسـت:  

الیبطـل دم  «در روایت ابوبصـیر آمـده اسـت:    

فلــم یقــدر «از تفریــع  .2 و »امــرئ و مســلم

مـالك مطلـق    ،شـود  بر فرار معلوم می» علیه

فرار چـه بـه    دلیل چه به ،عدم دسترسی است

البته به این اسـتدراك   یل دیگر مانند فوت.دل

نیز باید توجه داشت که فـرار و فـوت تفـاوت    

دارند، زیرا شـاید در فـرار، عاقلـه و حکومـت     

امکان همکاري یـا تکلیـف بـه اعمـال قـدرت      

داشته باشند، ولی در قبال فوت کاري از آنان 

  ساخته نیست.

م مرحـوم  از ظاهر کـال  نظر دوم: تفصیل

شـود کـه ایشـان     استفاده میابن سعید حلی 

زیـرا   ائل به تفصیل در این مسـئله هسـتند،  ق

قتل عمد در مسئله مورد بحـث مـا   ایشان در 

، از فرماینـد کـه اگـر جـانی مـال نداشـت       می

متعـرض مسـئولیت    شـود و  اقرباي گرفته می

شــوند (حلــی، ابــن ســعید،  المــال نمــی تبیــ
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ولی در قتـل شـبه عمـد     .)571.ق، ص1405

فإن مـات أو هـرب فعلـی    «که  دارند بیان می

ــن     ــم یک ــإن ل ــه ف ــرث دیت ــن ی ــرب مم االق

.ق، 1405(حلــی، ابــن ســعید، » المــال فبیــت

  .)574ص

عـدم انتقـال دیـه بـه اقربـا و      . نظر سوم

المال در صـورت مـرگ جـانی. از جملـه      بیت

قائلین به این نظر مرحوم ابـن ادریـس اسـت    

نظر مرحوم شیخ  که ایشان در مقام اشکال به

دارند که کالم شـیخ خـالف    بیان می در نهایه

اجماع است و بر خـالف اصـول مـذهب زیـرا     

اصل برائت ذمـه اسـت و هـر کـس قائـل بـه       

، نیازمنـد  المال است اشتغال ذمه عاقله و بیت

  باشد. دلیل می

ــن   البتــه بایــد توجــه داشــت مرحــوم اب

ادریس در هر دو مورد فرار و مرگ جـانی در  

دهد  ارائه مید و شبه عمد این نظر را قتل عم

تـوان بـه    اي نمی و قائل است در چنین مسئله

ق، 1411اخبار آحاد اعتنا کرد ( ابن ادریـس،  

ــه نظــر مــی)337ص ،3ج ــام  . ب رســد کــه ام

ــی ــن نظــر را   در تحریر (ره)خمین الوســیله ای

زیرا در این بحث (أو مـات) را بـه    اند، پذیرفته

اند و در ظـاهر تنهـا بـه     موده(هرب) عطف نن

، روایات باب که در مورد فرار جانی استمورد 

 ،2ق، ج1390، (ره)خمینـی امام اند ( اکتفا کرده

ا) هــم  م (ق 313ا)  م (ق 260و مــاده  )602ص

  بر همین مبنا نگاشته شده است.

در مقام ارزیابی نظـرات بایـد گفـت کـه     

له هم به مقدار زیادي مبتنی بـر  ئحل این مس

ت ابـی  این است که ما تعلیل مذکور در روایـ 

بصیر را علت بدانیم یـا حکمـت. اگـر تعلیـل     

حـق بـا مرحـوم آقـاي      ،مذکور را علت بدانیم

خوئی است و باید در تمام موارد مشـابه فـرار   

جانی مانند مرگ او حکـم بـه پرداخـت دیـه     

امـا   .المال داد توسط اقربا و سپس توسط بیت

در ایـن   ،اگر تعلیل مذکور را حکمـت بـدانیم  

روایت یعنی فـرار جـانی    صورت باید به مورد

زیرا مسـئله خـالف اصـل اسـت و      اکتفا کرد،

اصل این است که پرداخت دیـه قتـل عمـد و    

انی است و عاقلـه در آن  شبه عمد بر عهده ج

باشـد. آنچنـان کـه در مباحـث      مسئول نمـی 

الیبطـل دم امـرئ   «عبارت  ،پیشین بیان شد

در نتیجـه در تمـام    ،باشـد  لـت مـی  ع» مسلم

ار، حکم به پرداخت دیه توسط موارد مشابه فر

  شود. می المال اقربا و سپس بیت

ایات بلکه رو ،اما نظر تفصیل دلیلی ندارد

موجود بر عکس این تفصیل است، زیرا روایت 

بصیر در قتل عمد اسـت و از بـاب تنقـیح     ابی

قتل شـبه عمـد را هـم در حکـم عمـد      مناط 

در نتیجه تفصیل مذکور بدون دلیل  ،دانیم می

اي همین است کـه برخـی احتمـال    راست و ب
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اند که ایشان در مقام بیان تمـام مطلـب    داده

المال  نبوده است تا بتوان عدم مراجعه به بیت

در صورت اول را از آن استفاده کرد (زراعـت،  

  .)233ص اول، ، ج1379

ــا  -2-4 ــانونی ی ــأمور ق اشــتباه م

  قاضی

براي تحقیق بهتر در این مبحث، هر یک 

ــانونی و اشــتباه قاضــ از اشــتباه مــأمور ی را ق

  دهیم.   جداگانه مورد بررسی قرار می

  اشتباه مأمور قانونی -2-4-1

یکــی از مــواردي کــه بــر طبــق قــانون،  

المال مسئول پرداخت دیه اسـت، اشـتباه    بیت

مقـرر   ا) م (ق 332ی اسـت. مـاده   مأمور قـانون 

هرگاه ثابت شود که مـأمور نظـامی   «دارد:  می

دســتور آمــر قــانونی یــا انتظــامی در اجــراي 

گونه تخلف از مقـررات   تیراندازي کرده و هیچ

ضامن دیه مقتول نخواهد بـود و   نکرده است،

جز مواردي که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم 

  »المال خواهد بود. دیه به عهده بیت ،نبوده

این ماده در مورد یکی از عوامل موجهـه  

نیز مـنعکس   ا) م (ق 56جرم است که در ماده 

دارد:  (ق م ا ) بیـان مـی   56. مـاده  شده است

 اعمالی که بـراي آنهـا مجـازات مقـرر شـده     «

شـود:   است، در موارد زیر جرم محسوب نمـی 

در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قـانونی  

  »بوده و خالف شرع هم نباشد...

المال در تبصـره   پرداخت دیه توسط بیت

ایم نیروهـاي  قانون مجازات جـر  41ماده  یک

بـر طبـق ایـن تبصـره      .مسلح نیز آمده اسـت 

چنانچـه تیرانــدازي مطــابق مقــررات صــورت  

مرتکـب از مجـازات و پرداخـت     ،گرفته باشـد 

مقتـول   دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر

دیـه از   ،گناه باشد یا مجروح مقصر نبوده و بی

المــال پرداخــت خواهــد شــد (منصــور،   بیــت

  .)41، ص1386

قانونی در متـون جـزاي عمـومی    امر آمر 

مباحث زیادي است کـه خـارج از   مشتمل بر 

اتی در این زمینه الزم تذکر نک ، امااستبحث 

  رسد: به نظر می

ــورد     ــه در م ــه نظری ــی س ــور کل ــه ط ب

ــرم    ــا ج ــت ی ــأمور دول ــر م مســئولیت و کیف

 ب نشـدن رفتـار وي وجـود دارد. اول،   محسـو 

نظریه اطاعت محـض. طبـق ایـن نظریـه کـه      

بر اطاعت مطلق از مقـام بـاالتر اسـت،    مبتنی 

اجراي یک دستور حتی غیر قانونی از عوامـل  

نظریــه مســئولیت  ،موجهــه جــرم اســت. دوم

مأمور یا وجدان آگاه. طبق این نظریـه مـأمور   

تور حق و حتی وظیفه دارد قانونی بـودن دسـ  

نظریه رعایـت   را مورد بررسی قرار دهد. سوم،

بـر تمـایز و    ظواهر قانونی. این نظریه مبتنـی 

تفکیک بین امر بـه وضـوح غیرقـانونی و امـر     
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 صصـ ، 1378ظاهراً قانونی است ( گلدوزیان، 

113- 115(.  

نکته مهم این است کـه قـانون مجـازات    

اسالمی و فقه کدام یک از ایـن نظـرات را در   

ارد. بدیهی اسـت نظـر اول   مورد مأمور قبول د

زیـرا مـأمور چـون آلتـی در      باشـد،  مردود می

حتـی   ،دست آمر نیست که هر دستوري دهد

مأمور بـدون   ،دستور خالف بین شرع و قانون

گونـه   چون و چرا آن را انجام دهد؛ زیرا همان

الطاعۀ «نقل شده است:  (ص)که از پیامبر اکرم

؛ یعنی نبایـد بـه   »لمخلوق فی معصیۀ الخالق

 بهاي اطاعت از مخلـوق بـه ارتکـاب معصـیت    

علیه خـالق دسـت زد (میـر محمـد صـادقی،      

نظر دوم هم منطقی به نظر  .)336، ص1386

زیرا چنین امري موجب تشـتت در   رسد، نمی

د. در شـو  امور اداري ، نظـامی و انتظـامی مـی   

  باشد. نتیجه نظر صحیح نظر سوم می

در مورد اشتباه مأمور  ا) م (ق 57در ماده 

رد کـه  نسبت به امر مقام باال مطلبی وجود دا

در نگاه اول ممکـن اسـت متعـارض بـا مـاده      

ــاده  ا) م (ق 332 ــرر مــی 57باشــد. م دارد:  مق

هرگاه بـه امـر غیرقـانونی یکـی از مقامـات      «

ـ    ،رسمی جرمـی واقـع شـود    ه آمـر و مـأمور ب

شوند، ولـی   مجازات مقرر در قانون محکوم می

مأموري که امر آمر را بـه علـت اشـتباه قابـل     

، اجـرا کـرده   نونی استقبول به تصور اینکه قا

فقط به پرداخت دیـه یـا ضـمان مـالی      باشد،

  »محکوم خواهد شد.

ض ایـن دو  براي مشخص شدن عدم تعار

هاي مختلف مسئله  ماده اینک به بیان صورت

  پردازیم. و حکم آن می

صورت اول آن است که امر آمـر قـانونی   

بوده و مأمور هم طبق امر قانونی عمل نمـوده  

ــت و شــخص مقتــول    ــماس مهدورالــدم  ه

باشد. مثل اینکه مأمور قصاص به امر آمـر   می

قانونی جانی محکوم به قصـاص را بکشـد. در   

این حالت نه تنها دیه بر عهده مـأمور قـانونی   

المـال هـم مسـئول پراخـت      بلکه بیت ،نیست

ـ  در  ءصـورت اسـتثنا   هدیه نیست. این مطلب ب

مــواردي کــه  وجــز«آمــده:  ا) م (ق 332مــاده 

؛ البتـه  »مصدوم مهدورالدم نبـوده  مقتول و یا

ن قسـمت از مـاده   برخی از حقوقدانان بـر ایـ  

اند که عبارت صحیح ایـن   اشکال بجایی کرده

 ،است که جز مواردي که مقتول و یا مصـدوم 

(میـر محمـد صـادقی،     اسـت  مهدورالدم بوده

  .)338، ص1386

امر آمر قانونی بوده اسـت و   صورت دوم،

و  مـل نمـوده  مأمور هـم طبـق امـر قـانونی ع    

باشـد. مثـل    الـدم مـی   شخص مقتول محقـون 

اینکه مأمور قصاص به امر آمر قانونی جانی را 

مورد هدف قرار دهـد، ولـی تیـر اشـتباهاً بـه      

دیگري بخورد (اشتباه در هدف) یا اینکه ایـن  
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شخص جـانی مـورد نظـر نباشـد (اشـتباه در      

بیـان   332هویت). حکم این مسئله در مـاده  

المال مسئول  ین حالت بیتشده است که در ا

  پرداخت دیه است.

امـر آمـر غیرقـانونی بـوده      ،صورت سوم

به علت اشـتباه قابـل قبـول    ولی مأمور  ،است

طـور   هکرد که امر آمر قانونی است. ب گمان می

گناهی  آمر دستور تیراندازي به انسان بیمثال 

دهد و چون آن شخص شباهت به جانی  را می

د او همانی است کـه  کن ، مأمور خیال میدارد

کنــد و  دنبــالش هســتند و تیرانــدازي مــی هبــ

فهمد اشـتباه کـرده اسـت. در ایـن      سپس می

قصاص از  ا) م (ق 57ه صورت بر طبق ذیل ماد

خـود مـأمور ملـزم بـه     ولی  ،شود او ساقط می

ــه  پرداخــت دیــه مــی باشــد و دیــه منتقــل ب

  شود. نمی المال بیت

و  امر آمر غیرقانونی بـوده  صورت چهارم،

ولـی   ،مأمور هم طبـق آن عمـل کـرده اسـت    

دلیل قابل قبولی براي عمل بر طبق ایـن امـر   

یـل دسـتور   طور مثال آمـر بـدون دل   هندارد. ب

دهد و مأمور هم بـه   تیراندازي به کسی را می

 ا) م (ق 57مـاده  گناهی او آگاه است. صـدر   بی

ــد:  در ایــن زمینــه مــی هرگــاه بــه امــر «گوی

ات رسمی جرحی واقع غیرقانونی یکی از مقام

ه مجازات مقـرر در قـانون   آمر و مأمور ب ،شود

هرچند در این ماده حکـم  » شوند. محکوم می

ر ایـن اسـت   ولی ظـاه  ،به جراحت بیان نشده

گنـاهی مقتـول مـأمور     که با علم مأمور به بی

عنـوان محـرك و   مباشر در قتل و آمر هم به 

شود. بدیهی است در  معاون قتل محسوب می

سب مـورد محکـوم بـه    د هم مأمور حاین مور

شـود و پرداخـت دیـه بـه      قصاص یا دیه مـی 

  گردد. منتقل نمی المال بیت

  اشتباه قاضی -2-4-2

ــاده    ــه م ــن زمین ــرر  ا) م (ق 58در ای مق

گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی هر«دارد:  می

در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خـاص،  

گـردد، در  ضرر مادي یا معنوي متوجه کسی 

مقصـر   ،مورد ضرر مـادي در صـورت تقصـیر   

طبق موازین اسالمی ضـامن اسـت و در غیـر    

این صورت خسارت به وسـیله دولـت جبـران    

مستند این ماده روایـاتی اسـت، از   » شود. می

ابی مـریم عـن ابـی جعفـر (ع) قـال :      «جمله 

قضــی امیرالمــؤمنین (ع) أن مــا أخطــأت بــه 

ــت    ــی بی ــع فعل ــی دم أو قط ــاة ف ــال القض م

ــلمین ــاملی،  » المس ــر ع  ،19ق ، ج1388(ح

  .)111ص

دو اقــرار مختلــف و رجــوع  -2-5

  اولی

یکی از مواردي که طبق قـانون مسـئول   

مـوردي اسـت کـه     ،ل اسـت االم پرداخت بیت

سپس دیگـري بـه    ،شخصی به قتل اقرار کند
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 236ارتکاب همـان قتـل اقـرار نمایـد. مـاده      

 اگــر کســی بــه قتــل«دارد:  مقــرر مــی ا) م (ق

عمدي شخص اقرار کند و پس از آن دیگـري  

در  ،به قتل عمدي همان مقتـول اقـرار نمایـد   

قصاص یـا   ،صورتی که اولی از اقرارش برگردد

 المـال  دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیـت 

شـود و ایـن در حـالی اسـت کـه       پرداخت می

ــه قضــیه  قاضــی ا ــد ک ــی نده ــال عقالئ حتم

  »آمیز است. توطئه

ند روایـاتی اسـت کـه    مستند ماده: مست

ــوم  ــل   مرح ــد آن را نق ــیخ مفی ــی و ش کلین

اي خـاص بـوده    اند و در خصوص واقعـه  کرده

است. نقل شـیخ مفیـد کـه مختصـرتر اسـت      

علـی (ع)   بـن  قضی الحسن«بدین شکل است: 

فی حیاة امیرالمـؤمنین(ع) ، فـی رجـل اتهـم     

بالقتل فاعترف به وجـاء اآلخـر فنفـا عنـه مـا      

افه إلی نفسه وأقـرّ بـه   القتل وأض من اعترف به

فرجع المقرّ االول عن إقراره بأن یبطل القـود  

دیۀ تکـون دیـۀ المقتـول مـن بیـت      فیهما وال

المسلمین. قال: إن یکن الذي اقرّ ثانیاً قد  مال

قتل نفساً فقد أحیا بـاقراره نفسـاً و االشـکال    

المال فبلغ امیرالمؤمنین  واقع فالدیۀ علی بیت

(حـر  » الحکـم فیـه   (ع) ذلک فصوبه وأمضـی 

  .)108ص ،19ق ، ج1388عاملی، 

ــن اســت  ــه روش ــن مســئله از  ،چنانک ای

مسائلی است که به علت روایت خاص چنـین  

ــذکور و   ــت م حکمــی داده شــده اســت. روای

همچنین روایـت کلینـی هـر چنـد مرسـله و      

کثـر فقهـا بـه ایـن     ولـی ا  ،داراي ضعف اسـت 

اند که جبران ضـعف سـند    روایات عمل کرده

ن مســئله را از صــاحب انتصــار ایــ کنــد. مــی

 1415الهـدي،   علـم دانـد (  منفردات امامیه می

) و صاحب کشف الرموز از آن نفی 543ق، ص

ق،  1410خــالف کــرده اســت (فاضــل آبــی، 

  .)614ص

لمایی که به ایـن روایـت عمـل    از نادر ع

ثانی است. ایشـان در  مرحوم شهید  اند، نکرده

روایـۀ  و قـد عمـل بال  «نویسـند:   این زمینه می

اکثر االصحاب مع أنها مرسلۀ مخالفۀ لألصـل  

الرجوع بعداالقرار ال یسمع اقراره علـی   من ان(

نفسه) و االقوي تخییر الولی فی تصدیق ایهما 

، 1365(شـهید ثـانی،   » شاء و االستیفاء منـه 

  .)48، ص2ج

دانـد   ایشان مستند را روایت مرسلی مـی 

 که مخالف اصل اولی در اقرار است؛ زیرا اصـل 

ــر ــرار   در اق ــورت اق ــه در ص ــت ک ــن اس ار ای

اعتباري ندارد  تواند رجوع کند و رجوع او نمی

توانـد هـر    شوند که ولی می در نتیجه قائل می

کدام از این دو را که خواست انتخـاب کنـد و   

  قصاص نماید یا از آنها دیه بگیرد.

کـه   در جواب ایشان باید گفت که چنـان 

عمل اکثر اصـحاب بـه روایـت جـابر      ،گذشت
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ضــعف ســند اســت. در اینجــا مناســب اســت 

عبارت صاحب ریاض را در جواب شهید ثـانی  

س از ذکـر کـالم شـهید    بیان نماییم. ایشان پ

انه اعترف باشتهار العمـل  «دارد:  ثانی بیان می

بالروایۀ بین اصحابنا فهی لما فیها من وجهـی  

لۀ فـال اشـکال فـی المسـئ     …الضعف جـابرة  

ــد اهللا ــائی، » بحمــ ، 16ق، ج1404(طباطبــ

  .)267ص

 ا) م (ق 236پــس از بیــان مســتند مــاده 

  پردازیم: ک به بیان نکاتی در این زمینه میاین

نـدارد،   المال وجود در زمانی که بیت -1

ی قصـاص و  یعنـ  آیا باز هم حکم همین است،

شود یـا   کننده ساقط میدیه از هر دو نفر اقرار

یـاض در ایـن مسـئله    خیر؟ مرحوم صـاحب ر 

چون خارج از مورد نص است  ،اند ردهاشکال ک

بایـد بـه    ،و در موردي که خالف اصـل اسـت  

باعـث از   مورد نص اکتفا کرد. عالوه بر اینکـه 

ز ایـن دو  شود؛ زیرا ا بین رفتن حق مقر له می

از طرفـی   .شـود  نفر دیه و قصاص سـاقط مـی  

در نتیجـه   ،المال نیست که دیه را بپردازد بیت

در چنین موردي رجوع به اصل بعیـد نیسـت   

) و 267، ص16ق، ج1404طباطبـــــــائی،  (

در این زمینه اصل تخییر ولی  ،چنانچه گفتیم

دم است در قصاص یا گرفتن دیه از هر کـدام  

  که خواست.

در جواب از این اشـکال صـاحب جـواهر    

ثم إن ظاهر التعلیـل المزبـور   «دارند:  بیان می

لمـال و عدمـه بـل    ا عدم الفرق بین وجود بیت

لعلــه ظــاهر الفتــاوي ایضــاً و إن أشــکله فــی 

المســائل و الریــاض باقتضــائه حینئــذ ذهــاب 

طبـق   ).208، ص42(نجفـی، ج » المقرّ له حق

ــه     ــوردي ک ــامل م ــات ش ــان روای ــالم ایش ک

شود، زیرا علـت   المال وجود ندارد، نیز می بیت

» من احیاها فکأنها احیا الناس جمیعاً«مذکور 

  آید. هم می در این مورد

در مقام ارزیابی باید گفت که هـر چنـد   

کالم صاحب جواهر در مورد تعلیل تا موردي 

صحیح است، ولـی در مقابـل قاعـده دیگـري     

الیبطــل دم امــرئ «وجــود دارد و آن قاعــده 

عنـوان   هاست که در روایات متعددي ب» مسلم

 المـال  تعلیل پرداخت دیه مقتول توسط بیـت 

رسـد اینجـا    به نظر میبیان گردیده است. لذا 

از مـوارد احتیــاط باشـد. بــدین شـکل کــه از    

ــ  ت ایــن مســئله طرفـی بــه علــت وجــود روای

ولـی   ،کننده ساقط شودقصاص از هر دو اقرار

به دلیل اینکه خون مسلمان هم نباید پایمال 

 المـال  از آن جهت که طبق فـرض بیـت   ،شود

باید در زمینه دیه به اصل رجوع  وجود ندارد،

ــ ــرد و ولـ ــد کـ ــر کـ ــق دارد از هـ ام از ی حـ

  کنندگان دیه بگیرد.اقرار
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 ،دو قید وجـود دارد  ا) م (ق 236در ماده 

ــه  ــرارش  «اول آنک ــه اول از اق ــورتی ک در ص

این در حالی است «و قید دوم اینکه » برگردد

حتمال عقالئـی ندهـد کـه قضـیه     که قاضی ا

مطلـب  براي روشن شـدن  ». آمیز است توطئه

  کنیم: ر میصور مختلف مسئله را مرو

ه دقیقاً منطبق بـا  صورت اول : حالتی ک

روایت باب است، یعنی جایی که کسـی اقـرار   

کنـد بـه    کند به قتلی و دیگري اقـرار مـی   می

گـردد و   ان قتل و اولی از اقرار خـود برمـی  هم

دلیلی بر توطئه دو نفر نیست. در ایـن حالـت   

قصاص و هم بر طبق روایت و هم ماده مذکور 

المـال   شود و بیـت  فرد ساقط می دیه از هر دو

  مسئول پرداخت دیه است.

ند ک صورت دوم: جایی که کسی اقرار می

کنـد بـه    به قتلی و سپس دیگـري اقـرار مـی   

ضی پی به توافـق و توطئـه   ولی قا ،همان قتل

ئـه  برد یا اینکه دلیل عقالئی بر توط آن دو می

کننـده دومـی از   وجود دارد. در اینجا چه اقرار

گـردد در هـر   برگـردد و چـه بـر ن   اقرار خـود  

بلکـه اقـرار    ،شـود  صورت این حکم بـار نمـی  

دومی بدون اثر بوده و بایـد اولـی قصـاص یـا     

ملزم به پرداخت دیه شود و به همین مطلـب  

  در ذیل ماده اشاره شده است.

صورت سوم: اگر شخصی اقـرار بـه قتـل    

کند و سپس شخص دیگري اقـرار بـه همـان    

نگـردد،  اقـرار خـود بر   نماید، ولی اولی ازقتل 

ــاد  ــوم م  ا) م (ق 236ه حکــم چیســت؟ از مفه

شود که حکـم ایـن مـاده     اسالمی استفاده می

در این صورت جاري نیست؛ زیرا مقید اسـت  

خود برگردد. مورد به موردي که اولی از اقرار 

ی اسـت کـه اولـی از اقـرار     روایت هم در جای

  خود برگشته است.

ور در هر چند ممکن است از تعلیل مذک

ولی چون مسـئله بـر    ،روایت تعمیم را فهمید

است، فقها بـر مـورد نـص اکتفـا     خالف اصل 

ار اند و آن را به موردي کـه اولـی از اقـر    کرده

. صـاحب  اند خود بر نگشته است سرایت نداده

بل مقتضـی  «نویسد:  جواهر در این زمینه می

التعلیل ذلک ایضاً و إن لـم یرجـع االول عـن    

ظـاهر الفتـاوي تقییـده بـذلک و     اقراره اال أن 

یؤیده قاعدة االقتصار فـی مـا خـالف االصـول     

  .)208، ص42(نجفی، ج» علی المتیقن

موارد پرداخت دیـه توسـط    -3

  المال غیر مذکور در قانون بیت

غیر از موارد قبلی که در قانون مجـازات  

المــال  اســالمی مســئول پرداخــت دیــه بیــت

د که مواردي هم وجود دار ،شمرده شده است

ولـی در اقـوال فقهـا بیـان      ،در قانون نیامـده 

ک به بررسـی برخـی از ایـن    گردیده است. این

  پردازیم. موارد می
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اجراي حد یا تعریـز موجـب    -3-1

  قتل  

در این زمینه در بـین فقهـا دو دیـدگاه     

  است:

المـال   دیدگاه اول: مسئول پرداخت بیـت 

طور مثال در استفتائی که از مرحـوم   هاست. ب

ایشان یکی  ،هللا فاضل لنکرانی شده استا تآی

را ایـن   المال از موارد پرداخت دیه توسط بیت

یـر سـبب قتـل    دانند که اجراي حد یا تعز می

. مستند این قول  )64، ص1377شود (کرمی، 

صـالح الثـوري    بـن  حسن«باشد:  این روایت می

عبداهللا (ع) قـال: سـمعته یقـول: مـن      عن ابی

فمات فـال دیـۀ لـه     ضربناه حداً من حدود اهللا

علینا و من ضـربناه حـداً مـن حـدود النـاس      

 ،19(حـر عـاملی، ج  » فمات فإن دیتـه علینـا  

ته روایت فقط ایـن مقـدار داللـت    الب. )46ص

دیـه   ،الناس باشدکند که اگر حد از حدود می

المـال اسـت و اگـر از حـدوداهللا      بر عهده بیت

  دیه ندارد. ،باشد

تعزیــر دیــدگاه دوم: اگــر اجــراي حــد و 

موجب قتل شود، دیه ندارد. از جمله کسـانی  

مرحـوم   ،انـد  ئله تصریح نمـوده که به این مس

. مسـتند  )212ص ،2خوئی اسـت (خـوئی، ج  

ت زیـادي کـه بـر ایـن مطلـب      روایا این قول،

عـن الحلبـی   : «که براي نمونه ،کند داللت می

عبداهللا (ع) قال: ایما رجل قتلـه الحـد    عن ابی

احب مرحــوم صــ» ه.أو القصــاص فــال دیــۀ لــ

و «نویسند:  وسایل پس از ذکر این حدیث می

» تقدم ما یدل علی ذلک و یأتی ما یدل علیـه 

  .)212ص ،2(خوئی، ج

توجـه ایـن اسـت کـه روایـت      نکته قابل 

کند بر اینکه هم قتل ناشـی از حـد    داللت می

و هم قتـل ناشـی از قصـاص هیچکـدام دیـه      

  .یعنی هم حدوداهللا و هم حدودالناس ،ندارد

ارزیابی دو دیدگاه: مستند قول اول تنهـا  

الثـوري اسـت کـه ایـن      صـالح  بن روایت حسن

ــل نظــر دو  م شــخص ضــعیف اســت. در مقاب

باشـد.   روایات متعددي دارد کـه صـحیح مـی   

و «دارد:  مرحوم خوئی در این زمینه بیان مـی 

صـالح   بن یه ان الروایۀ لضعف سندها بالحسنف

العتمــاد بهــا و االثــوري الیمکــن االســتدالل 

ــتنباط  ــی اس ــا ف ــم علیه ــالً   الحک ــرعی اص الش

 ،2(خـوئی، ج » فالنتیجۀ انه ال دیـۀ لـه اصـالً   

  .)213ص

المـال   عالوه بر اینکه پرداخت دیه از بیت

و تا مسـتند قـوي نداشـته    مخالف اصل است 

المـال پرداخـت    توان دیه را از بیـت  باشد، نمی

  کرد.

  جنایت اهل ذمه -3-2

ت موجب دیه اگر اهل ذمه مرتکب جنای 

المـال   دیه بر بیـت  ،شوند و مال نداشته باشند
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اینکـه آنهـا جزیـه پرداخـت      مشروط بر ،است

  کنند.

در این زمینه روایاتی است کـه از جملـه   

روایت ابی والد که به طرق مختلف نقل شـده  

ــد ــت: و ب ــرح اس ــن  «ین ش ــی والد ع ــن اب ع

عبداهللا (ع) قال : لیس فیما بین اهل الذمۀ  ابی

یما یجنون مـن قتـل او جراحـۀ انمـا     معاقلۀ ف

یؤخذ ذلک من أموالهم فإن لم یکن لهم مـال  

رجعت الجنایـۀ علـی امـام المسـلمین النهـم      

ق، 1388(حـر عـاملی،   » إلیـه الجزیـۀ   یؤدون

  .)300ص، 19ج

کـه مرحـوم   طـور   طبق این روایت همان

جنایـت ذمـی    ،اند محقق حلی هم بیان نموده

طـایی  قتـل خ  حتی اگر ،در مال خودش است

اش نیسـت و اگـر مـال     باشد و بر عهده عاقله

عاقلــه او امــام اســت و دیــه بایــد از  ،نداشــت

  المال پرداخت شود. بیت

ر هم در این مسئله مرحوم صاحب جواه

کنـد کـه    اند و بلکه بیان مـی  نفی خالف کرده

ظاهر کالم برخی از اصحاب ادعاي اجماع بـر  

ــت    ــب اس ــن مطل ــی، ج(ای  .)430ص ،3نجف

تـوان یکـی از مـوارد پرداخـت      آنکه مینتیجه 

دیه را این مورد دانست و جـا دارد قانونگـذار   

اما اسـتدراکی   آن را در قانون مجازات بیاورد.

در اینجا قابل طرح است و آن اینکه پرداخـت  

المال، مشـروط   دیه جنایت ذمی از جانب بیت

بر پرداخـت جزیـه از ناحیـه آنـان اسـت کـه       

رد. در اینجـا بایـد   اکنون وجود خارجی ندا هم

به این سؤال پاسخ داده شود که آیا پرداخـت  

تواند همان حکـم جزیـه را داشـته     مالیات می

  باشد؟

ــون   -3-3 ــاجم مجن ــتن مه کش

  توسط مدافع

برخی کشـتن مهـاجم مجنـون از سـوي     

ــه از   ــدافع مشــروع را موجــب پرداخــت دی م

انــد (میرمحمــد صــادقی،  دانســته المــال بیــت

له از مسائلی اسـت  ). این مسئ240، ص1386

اکثـر فقهـا   که فقها در آن اختالف نظر دارند. 

 اند که خون چنین مجنونی هـدر اسـت،   برآن

همانند محقق حلی در شرائع (حلی، جعفربن 

ــن،  ــر 216ص،1373حس ــی،  ) و مختص (حل

)، مرحــوم 314ق، ص1383حســن،  جعفــربن

ابـن فهـد حلـی،    ابن فهـد حلـی در مقتصـر (   

ــف )429ق، ص1410 ــاحب کشـ ــوز ال صـ رمـ

) و 612، ص2ق، ج1410(فاضـــــل آبـــــی، 

، 43بســـیاري از فقهـــاي دیگـــر (نجفـــی، ج

  .)185ص

برخی از فقها قائل بـر   ،در مقابل این نظر

این هستند که بایـد دیـه چنـین مجنـونی از     

ود. چنانکـه از مرحـوم   المال پرداخـت شـ   بیت

له نقـل شـده   ئالجامع این مسـ  مفید و صاحب

حب ) و صـــا185، ص43اســـت ( نجفـــی، ج
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باشـد   ریاض هـم متمایـل بـه ایـن نظـر مـی      

  .)258، ص16ق،  ج 1404(طباطبائی، 

تصار براي روشن شدن مطلب به طور اخ

  پردازیم: به بررسی ادله دو دیدگاه می

هدر بـودن خـون مجنـون    ادله قول اول. 

  مهاجم:

دلیل اول: روایـات متعـددي وجـود دارد    

که اگر در مقام دفاع مشروع کسی متجـاوز را  

. بـراي نمونـه   ون متجاوز هدر اسـت بکشد، خ

  کنیم: چند مورد را ذکر می

عبـداهللا (ع) قـال :    الحلبی عـن ابـی   ـ عن

ایما رجل عدا علی رجل لیضـربه فدفعـه عـن    

نفسه فجرحه او قتله فال شیء علیه و قال من 

بدا فاعتدي فاعتدي علیه فـال قـود لـه   
.

(حـر   

  .)43، ص19ق، ج1388عاملی، 

عبـداهللا   الفضیل عن ابیـ عن العالء  ابن 

(ع) قال: اذا اراد الرجل ان یضرب رجالً ظلمـاً  

فاتقاه الرجل او دفعه عن نفسه فأصـابه ضـرر   

، 19ق، ج1388فال شیء علیـه (حـر عـاملی،    

  .)43ص

عبـداهللا   ـ عن سلیمان بن خالد عـن ابـی  

ــدي   ــدا فاعت ــن ب ــال ســمعته یقــول: م (ع) ق

، ق1388فاعتدي علیه فال قود له (حر عاملی، 

  .)43، ص19ج

دلیل دوم: اصل این اسـت کـه در مقـام    

امن شـخص ضـ   ،دفاع اگر خسارتی وارد شـود 

و «گویـد:   نیست. صیمري در این زمینـه مـی  

المشهور سقوط القود والدیۀ معاً ألن الدفع اما 

(حــر »  مبــاح او واجــب فــال یتعقبــه ضــمان

  .)43، ص19ق، ج1388عاملی، 

  المال: پرداخت دیه از بیت ادله قول دوم.

  در این زمینه دو روایت وجود دارد:

عن ابی بصیر قال سالت ابـا جعفـر (ع)   ـ 

عن رجل قتل رجـالً مجنونـاً فقـال : ان کـان     

المجنون اراده فدفعـه عـن نفسـه فقتلـه فـال      

شیء علیه من قود و ال دیـۀ و یعطـی ورثتـه    

ق، 1388حـر عـاملی،   (المـال   دیته مـن بیـت  

  .)52، ص19ج

عن ابی الورد قال: قلـت البـی عبـداهللا    ـ 

(ع) او البی جعفر (ع) اصلحک اهللا رجل حمل 

علیه رجـل مجنـون فضـربه المجنـون ضـربه      

فتناول الرجل السـیف مـن المجنـون فضـربه     

فقتله فقال: اري ان ال یقتل به و ال یغرم دیته 

حـر  (و تکون دیته علی االمام و الیبطل دمـه  

  .)52، ص19ق، ج1388عاملی، 

  ارزیابی ادله

مرحوم صاحب ریاض از قائلین بـه نظـر   

ــت ــان در .دوم اس ــاع   ایش ــات دف ــورد روای م

لوم نیسـت شـامل   دارد که مع مشروع بیان می

زیرا ظاهراً در مورد هدر  بحث مورد نظر باشد،

بودن خون محارب و مواخذه کسی است کـه  

کـه   در حـالی  ،قصد و نیت در کـار خـود دارد  
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رد. بله جایز است دفاع مجنون چنین نیتی ندا

در مقابل مجنون چـون حفـظ نفـس واجـب     

است، ولی از آن جهت که نفس مجنـون هـم   

شارع حکم بـه پرداخـت دیـه از     ،محترم است

، 1404المـال نمـوده اسـت (طباطبـائی،      بیت

  .)258، ص16ج

دارد کـه   در مورد دلیل دوم هم بیان می

درست است که بر خود قاتـل قصـاص و دیـه    

دفاع مشروع، یا مباح یـا واجـب   چون  ،نیست

کــه هــیچ کــدام باعــث ضــمانت قاتــل اســت 

ولی این منافـاتی نـدارد کـه شـارع      شود، نمی

المـال نمایـد    حکم به پرداخت دیه آن از بیت

ادلـه  لـذا   .)258، ص16، ج1404(طباطبائی، 

  .ماند این باب بدون معارض می

گونه که  در پاسخ باید گفت که اوالً همان

ات ذکرشده در باب دفاع مشـروع  ظاهر روایاز 

شود، هر چند برخی از این روایات  فهمیده می

در مورد دزد یا محارب است، ولی بسـیاري از  

 کنـد؛  ا مطلق است و حکم کلی را بیان میآنه

شـود و   لذا شامل بحث مورد نظر مـا هـم مـی   

تواند  ، نمیچون این دو روایت خبر واحد است

ب ایسـتادگی  در مقابل روایات متواتر ایـن بـا  

اصل  ،کنند و بر فرض ثبوت تعارض و تساقط

است؛ در نتیجـه بـه    المال عدم مسئولیت بیت

المـال در   رسد اثبات مسـئولیت بیـت   نظر می

(مگـر   پرداخت دیه در این مورد مشکل اسـت 

گونـه مـوارد    از این جهت که حکومت در ایـن 

بایــد تــدبیر الزم بــراي جلــوگیري از تعــرض 

  .را داشته باشد)افرادي از این دست 

بیشتر بودن دیـه از تعـداد    -3-4

  عاقله

اگر دیه از عاقله بیشـتر باشـد، مـابقی را    

کنـد. محقـق    المـال پرداخـت مـی    امام از بیت

ولـو زادت الدیـۀ   «نویسـند:   حلی در رابطه می

علی العاقلۀ اجمع قال الشیخ یؤخذ الزائد مـن  

، 4، ج1373(حلـی، جعفـربن حسـن،    » االمام

  ).274ص

یفیـت  نظر بر طبق مبناي شیخ در کاین 

زیـرا در ایـن    استیفاي دیه توسط عاقله است،

یعنی هر عاقله  ،زمینه دو مبناست. اول تقدیر

باید میزان خاصی بپـردازد. مبنـاي دوم عـدم    

میـزان دیـه را بـین عاقلـه     بلکـه امـام    ،تقدیر

 ،کند. چنانچـه نظـر اول را بپـذیرم    تقسیم می

تنها بخشی از دیـه  ، اگر تعداد عاقله کم باشد

شود، در نتیجه مابقی را باید امام  پرداخت می

طـور مثـال اگـر     هالمال پرداخت کند. ب از بیت

، ایـن بـرادر سـهم    فقط یک برادر داشته باشد

پرداخت  المال پردازد و بقیه از بیت خود را می

محقق حلی در جـواب ایـن دیـدگاه     شود. می

یع ان لم و االشبه الزام األخ بالجم«نویسد:  می

یکن له عاقلۀ سواء ألن ضمان االمام مشـروط  

بعدم العاقلۀ او عجزهم عن الدیـۀ؛ نظـر بهتـر    
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این است که در این صورت این برادر ملزم به 

المـال   پرداخت همه دیه شود؛ زیرا ضمان بیت

مشروط به این است که عاقلـه نداشـته باشـد    

یا عاقله عاجز از پرداخت دیـه باشـد و فـرض    

(حلی، » که عاقله (برادر) وجود دارداین است 

  .)274، ص4، ج1373جعفربن حسن، 

ر بر اشکال محقق بر شـیخ  صاحب جواه

دارد که کالم شـیخ   کند و بیان می اشکال می

اخـت  بر طبق مبناي خـود کـه تقـدیر در پرد   

باشد؛ زیـرا   دیه توسط عاقله است، صحیح می

در این صورت نسبت به مـابقی عاقلـه وجـود    

، 43رسد (نجفی، ج ا نوبت به امام می، لذندارد

پس بهتر است در اشکال بـر شـیخ    .)439ص

بیان داشت که نظـر صـحیح عـدم تقـدیر در     

پرداخت دیه توسط عاقله اسـت و طبـق ایـن    

مبنا باید برادر همه دیـه را بپـردازد. بلـه اگـر     

آن مقـدار را   ،نسبت بـه مقـداري عـاجز بـود    

یـن  پردازد و روشـن اسـت کـه ا    می المال بیت

 بلکـه در ضـمن عجـز    ،مسئله جدیدي نیست

  شود. عاقله از پرداخت دیه گنجانده می

  فرجام

انسان قابل ارزیابی با مـال   هر چند جان

دلیل جبران خسارت وارده بـر   هبولی  نیست،

ـ  علیـه و اولیـاي دم، و   مجنی تشـفی   دلیـل  هب

خاطر آنها، شارع مقدس پرداخت دیـه را الزم  

پرداخت دیه بـر   لیتدانسته است. اصل مسئو

ــده جــانی اســت،  ــن   عه ــواردي ای ــی در م ول

مسئولیت بر عهـده غیـر جـانی قـرار گرفتـه      

است. در مـواردي کـه پرداخـت دیـه توسـط      

جانی یا عاقله او با مشکل مواجه شـود، بـراي   

دار  عهده المال پایمال نشدن خون مؤمن، بیت

پرداخت دیه است. برخـی از مـوارد پرداخـت    

در قــانون مجــازات المــال  دیــه توســط بیــت

نـد از: مشـخص   ا اسالمی آمده است که عبارت

نبودن قاتل در موارد غیر قسـامه و در مـوارد   

قسامه اگر برائت مدعی علیه ثابت شود، عاقله 

نداشتن یا ناتوانی عاقله، فرار جانی و نداشـتن  

نزدیکان، اشتباه مـأمور قـانونی یـا قاضـی، دو     

ادلـه و  اقرار مختلف و رجوع اولی. بـا بررسـی   

موارد فوق مشخص شد کـه مـوارد    مستندات

باشد؛ البتـه   ذکرشده مطابق با نظر صحیح می

بــراي تکمیـــل مــواد قـــانونی    در مــواردي 

اگر مـا عبـارت    المثبراي هایی شد؛ پیشنهاد

را علـت بـدانیم   » ال یبطل دم امـرئ مسـلم  «

که این نظر بـه اثبـات رسـید) بایـد در      (چنان

ی، ماننـد مـرگ او،   تمام موارد مشابه فرار جان

در ( المـال  حکم به پرداخت دیه توسـط بیـت  

  داد. )صورت نداشتن اقربا

مواردي هم وجود دارد که برخی از فقها 

انـد؛   دانسـته  المال مسئول پرداخت دیه را بیت

 ،ولی این موارد در قانون منعکس نشده اسـت 

از جمله اجراي حـد یـا تعزیـر موجـب قتـل،      
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توســط  جنایــت اهــل ذمــه، کشــتن مهــاجم 

مدافع، بیشتر بـودن دیـه از تعـداد عاقلـه. بـا      

تـوان   رسی مستندات و ادله این مـوارد مـی  بر

آنها را به دو دسته کلی تقسـیم کـرد. دسـته    

ي حـد  اول که یا به دلیل ضعف مستند (اجرا

اینکـه بـر   دلیـل   یا تعزیر موجب قتل)، و یا به

طبق مبنایی خاص قابل اثبات اسـت (بیشـتر   

بر طبق مبناي شیخ در قله که بودن دیه از عا

صـحیح   کیفیت استیفاي دیـه توسـط عاقلـه   

است) و یا چون مخـالف نظـر اکثـر فقهاسـت     

، قابـل  (کشتن مهاجم مجنون توسط مـدافع) 

نشـدن ایـن   باشـد؛ در نتیجـه ذکـر     دفاع نمی

باشـد. دسـته دوم    موارد در قانون صحیح مـی 

موردي که مسـتند قـوي دارد و مطـابق نظـر     

یعنی جنایت اهل ذمه است  ،مشهور فقهاست

که صـاحب جـواهر از آن نفـی خـالف کـرده      

شود این مورد در  پیشنهاد می در نتیجه .است

  قانون گنجانده شود.

  

  منابع فارسی

شـرح قـانون   )، 1379(اباذري فومشی، منصور،  .1
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  اول.چاپ 

 يحقـوق جـزا  )، 1377( ،یمحمـد علـ   ،یاردبیل .3

  ، چاپ اول، تهران، نشر میزانیعموم

قانون مجازات اسـالمی  )، 1378(بازگیر، یداهللا،  .4

، چـاپ دوم،  در آیینه آراي دیوان عالی کشـور 

  تهران، ققنوس

ــینعلی،   .5 ــاي، حس ــئولیت  «)، 1383(ب ــرو مس قلم

، سـال  فقه و حقـوق  ،»المال در پرداخت دیه بیت

 3اول، شماره 

مبانی پرداخت دیه از  «)، 1384(باي، حسینعلی،  .6

  5، سال دوم، شماره فقه و حقوق، »المال بیت

المال و حقوق  بیت)، 1383(بینش، عبدالحسین،  .7

، پژوهشکده تحقیقات اسالمی نماینـدگی ولـی   آن

  قم چاپ اول، فقیه در سپاه، 

جبران خسارت )، 1387(احمد،  ،يآباد هد یحاج .8

 ،یعمـوم  يدیده به هزینه دولت و نهادها بزه

تهــران، پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه چــاپ اول، 

  یاسالم

شرح قـانون مجـازات   )، 1379(، زراعت، عباس .9

   ، چاپ اول، تهران، ققنوساسالمی(بخش دیات)

شرح قـانون مجـازات   )، 1380(زراعت، عباس،  .10

  چاپ اول، تهران، ققنوس، اسالمی بخش قصاص

المال پیدایش  بیت)، 1379(شاکر الرجیل، خوله،  .11

چـاپ  صادق عارف، ه سید محمدترجم، و تحوالت

ــاد پاول،  ــاي اســالمی ژوهش بنی ــدس  ه آســتان ق

  رضوي، مشهد

ــزاي )، 1374(شــامبیانی، هوشــنگ،  .12 ــوق ج حق

  ستارتهران، ویچاپ پنجم، ، عمومی

 حقــوق کیفــري)، 1374هوشــنگ، (شـامبیانی،   .13

، چـاپ اول،  اختصاصی، جرایم علیه اشـخاص 

  تهران، ویستار

ــتان .14 ــفیعی سروسـ ــراهیم و  ،یشـ ــداـب کاظم محمـ

دین  سـتایش، و جـالل   رحمان )، 1376( ،یقیاسـ  اـل
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مرکـز  چاپ اول، ، قانون دیات و مقتضیات زمان

  استراتژیکی ریاست جمهوريتحقیقات 

مجموعه استفتائات )، 1377(کرمی ، محمد باقر،  .15

، تهـران ، حقوقی راجع به قتل فقهی و نظریات

   انتشارات فردوسی

، تهران، بیمه کلیات بیمه)، 1382(کریمی، آیت،  .16

  مرکزي ایران

هـاي حقـوق    بایسته)، 1378(گلدوزیان، ایـرج،   .17

  ، چاپ سوم، تهران، دانشگاه تهرانجزاي عمومی

دوره حقوق جـزاي  )، 1375(محسنی، مرتضی،  .18

  انشچاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج د، عمومی

ــور،  .19 ــانگیر،  منص ــازات  )، 1385(جه ــانون مج ق

  تهران، نشر دیدار ، 39، چاپ اسالمی

ــانگیر،   .20 ــور، جه ــه)، 1386(منص ــوانین و  مجموع ق

، مقررات نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایـران 

  چاپ هفتم، تهران، نشر دیدار

، جامع الشتات)، 1371اسم، (میرزاي قمی، ابوالق .21

  تهران، کیهان

جرایم علیه )، 1386(حسین،  میر محمد صادقی، .22

 ، تهران، نشر میزاناشخاص

)، 1387(هاشـــمی شـــاهرودي، ســـید محمـــود،  .23

  ، تهران، نشر میزانهاي فقه جزا بایسته

  

  منابع عربی

، چـاپ دوم،  سرائر)، ق1411(ابن ادریس، احمد،  .24

  قم، مؤسسه نشر اسالمی
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المقتصر من )، 1410(الدین،  ابن فهد حلی، جمال .28

  ، آستان قدس رضوي، مشهدصرشرح المخت

، علیرضا فیض، عوض، دیه)، 1377(احمد ادریس،  .29

رات وزارت فرهنگ سازمان چاپ و انتشاچاپ دوم، 

  و ارشاد اسالمی

ــن حســـن،   .30 )، ق 1388(حــر عـــاملی، محمـــد ـب

  االسالمیه تهران، مکتبه، الشیعه وسائل

 ،مفتاح الکرامهجواد، حسینی العاملی، سید محمد .31

 العربی بیروت، دار احیاء التراث

،  الجامع للشرائع)، هــ.ق 1405(سعید،  حلی، ابن .32

  وسسه سید الشهداء، قمم

، شرایع االسـالم )، 1373(حسـن،   حلی، جعفربن .33

  چاپ سوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان

المختصر النافع )، ق1383(حسن،  حلی، جعفربن .34

 ، نجف، مطبعه نعمانفی الفقه االمامیه

قـم،   ،قواعـد االحکـام  یوسـف،   بـن  حلی، حسـن  .35

  منشورات الرضی 

ــ .36 ــن ،یحل ــن حس ــف،  ب ــف )، ق 1412(یوس مختل

  ی، قم مؤسسه نشر اسالمالشیعه

، چاپ تحریرالوسیله)، ق1390(ه، ال خمینی، روح .37

 دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان

، بیـروت،  مبانی تکملۀ المنهاجخوئی، ابوالقاسم،  .38

  دارالزهراء
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