
فاضل دیه و حیطة اختیار 
ولّی دم در قتل زن

احمد حاجي ده آبادي�٭

چكیده
مطابق فقه امامیه اگر مردي زني را به عمد بکشد، ولّی دم زن با پرداخت 
نصف دیه به مرد مي تواند، وي را قصاص نماید. این حکم به ضمیمه آنکه 
گاه  عمل  در  دارد،  نیاز  قاتل  رضایت  به  و  است  تصالحي  عمد  قتل  در  دیه 
مشکل آفرین است؛ زیرا برخي اوقات ولّي دم زن، توانایي پرداخت فاضل دیه 
را ندارد و قاتل هم حاضر به مصالحه نیست؛ در نتیجه خون زن در معرض 
هدر رفتن قرار مي گیرد. براي حل این مشکل چند راه به نظر مي رسد، از جمله 
بیت المال و تصالحی  از  دیه زن  پرداخت فاضل  مرد و زن،  تساوي قصاص 
ندانستن دیه و امکان اجبار قاتل بر پرداخت نصف دیه. در این نوشتار راه اول 

و دوم مورد نقد و بررسي قرار گرفته و راه سوم پیشنهاد شده است.

کلید واژه 
قصاص، فاضل دیه، تصالح، قتل عمد، ولّی دم

ـ تاریخ دریافت: 88/8/2؛ تأیید نهایي: 88/9/28
٭ ـ  دکتراي حقوق جزا و جرم شناسي، عضو هیأت علمي دانشگاه تهران )پردیس قم(
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مطابق نظر اکثر فقـهاي امامـیه در صورتي که مردي زني را عمدًا به قتل 

برساند، وليّ دم زن مي تواند مرد را قصاص کند به شرط آنکه نصف دیه مرد 

را به وي بدهد. پرداخت نصف دیه، شرط استیفاي حق قصاص براي اولیاء 

دم زن اســت و مادام که ایشان نصف دیه را نپردازند، حق استیفاي قصاص 

ندارند، در نتیجه پرداخت باید قبل از قصاص صورت گیرد. ماده 209 ق.م.ا. 

مقرر مي دارد:

»هرگاه مرد مســلماني عمدًا زن مســلماني را بکشد محکوم به قصاص 

اســت، لیکن باید ولــّي زن قبل از قصــاص قاتل، نصف دیه مــرد را به او 

بپردازد«. این حکم شــرعي که در قالب ماده فوق منعکس شده، در عمل دو 

مشکل را ایجاد مي  کند: 

اول، اگــر وليّ دم زن، حاضر به عفو مرد قاتل نبوده و خواهان قصاص وي 

باشــد، تا زمان اجراي قصاص، مرد قاتل زنداني مي شــود و گاه زنداني شدن 

مــرد مدت زمــان طوالني صورت مي گیرد؛ چرا که اولیــاء دم زن پس از مدت 

طوالني تمکن مالي از پرداخت فاضل دیه را پیدا مي کنند. طبیعتًا در این مدت 

قاتل زنداني مي شــود، زیرا آزادي قاتل ممکن اســت، منجر به فرار وي شود. 

مشکل این است که زنداني کردن قاتل عالوه بر هزینه هاي فراواني براي دولت، 

مجازات مضاعفي اســت که ادله شــرعي آن را نفي مي کند، زیرا مطابق قاعده 

 .)80 فقهــي: »الیجني الجاني علي اکثر من نفســه« )عاملــي، 1416ق: ج29، صص85ـ 

جنایت کار را به بیش از جانش نمي توان مجازات نمود؛ در نتیجه مرد قاتل 
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س که باید قصاص شــود، عالوه بر قصاص، زنداني شــده و زنداني شدن وي  

خالف قاعده فوق مي باشد.1 

دوم، گاه اولیاء دم زن به هیچ وجه تمکن مالي پیدا نمي کنند و نمي توانند 

نصــف دیه را بپردازند. قاتل نیز حاضر به مصالحه با وليّ دم زن بر پرداخت 

دیه نیســت و کســي نیز نمي تواند او را به پرداخت نصف دیه اجبار نماید؛  

مطابق قاعده، دیه در قتل عمد تصالحي اســت و تنها در صورتي مي توان از 

قاتل عمد، دیه گرفت که او راضي باشد. در نتیجه خون زني که به ناحق کشته 

شــده هدر مي رود؛ زیرا اولیاء دم زن نمي توانند، قاتل را قصاص کنند و دیه  

هم نمي گیرند. براي حل این دو مشکل چه باید کرد؟

در مورد مشکل اول )معضل حبس براي انتظار قصاص( رئیس سابق قوه 

قضاییه در بخشنامة شماره 10777/ 78/  1ـ 25/ 10/ 1378 رؤساي دادگستري 

را ملکف به تعیین مهلت براي متقاضي جهت پرداخت فاضل دیه نمود وگرنه 

قرار بازداشــت فک شــود و تبدیل به وثیقة مناسب گردد.2 براي حل مشکل 

1ـ   عبارت »الیجني الجاني علي اکثر من نفسه« و مشابه آن در روایاتي آمده که پیرامون قتل مرد توسط 
زن است در این روایات مقرر داشته که اگر زني، مردي را عمدًا بکشد، وليّ دم مرد نمي تواند هم زن را 
قصاص کند و هم از او نصف دیه اخذ نماید؛ چرا که اخذ دیه مجازاتي عالوه بر قصاص نفس است 
و جاني بیش از جانش مجازات نمي شود. این عبارت چون در مقام تعلیل براي عدم اخذ دیه است، 
از باب »العلئ تعّمم« مي تواند عّلت براي امور دیگر قرار گیرد. مثاًل مي  توان حرمت »مثله قاتل« و نیز 
»حرمت زنداني کردن قاتلي« را که قرار است، قصاص شود؛ به این عبارت مستند نمود. در یک جمله 

این عبارت، یک قاعده فقهي است )ر.ک. حاجي ده آبادي، 1387: صص 400ـ  391(.
2 ـ  مطابق این بخشنامه: »به قرار اطالع، تعدادي از محکومان قطعي به قصاص نفس از مدت  ها 
پیش در زندان ها به سر مي برند و ظاهرًا به علت عجز یا امتناع متقاضیان قصاص ، از پرداخت 
فاضل دیه به قاتل یا سهم الدیئ صغار، موجبات اجراي حکم دربارة آنان، فراهم نمي باشد. از آنجا 
که انتظار درازمدت محکومان براي تعیین تکلیف، مزید بر دشواري هاي زندان، موجب رنج بیشتر 
زنداني و مستلزم مراقبت و تحمیل هزینة نگهداري این زندانیان بر بودجة عمومي و عوارض جانبي 
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دوم راه هایي به نظر مي رسد که سه راه در فقه امامیه دیده مي شود:1س

الف( برابري زن و مرد در قصاص و حذف پرداخت نصف دیه توســط 

اولیاي دم زن؛ ب( پرداخت نصف دیه از بیت المال؛ ج( تصالحي ندانســتن 

دیه و امکان اجبار قاتل بر پرداخت نصف دیه.

جالب اســت که قانون حدود و قصاص مصوب 1361 راه حل ســوم را 

برگزیده بود و در ماده 44 مقرر مي داشت: »هرگاه مردي زني را به قتل رساند، 

وليّ دم مخیر اســت، بین قصاص و پرداخت نصف دیه کامل به قاتل و بین 

مطالبه دیه زن از قاتل«.

اّما الیحه مجازات اسالمي جدید، با پذیرفتن راه حل دوم چنین مقرر داشت:2 

دیگر خواهد شد مقرر مي دارد، در مواردي که: 
1. ...2. مطاق قانون، باید 1/2دیة کامل قتل مرد مسلمان به قاتل پرداخته شود و سپس اقدام به 
قصاص گردد. اجراي احکام به متقاضي قصاص )ولیّ دم( مهلت دهد که سهم الدیة سایرین یا فاضل 
دیه را بپردازد تا امکان قانوني اجراي حکم )با ترتیبات مربوط( فراهم گردد در غیر این صورت 
واحدهاي اجرایي، این قبیل پرونده ها را با گزارش الزم جهت فک قرار بازداشت و تبدیل آن به 
وثیقة مناسب، به دادگاه صادر کنندة قرار )یا جانشین آن( بفرستند تا اقدام الزم با دادن تعلیمات الزم 
به محکوم صورت گیرد. در صورت ایداع وثیقة و صدور قرار قبولي، دستور آزادي محکوم صادر 
شود و هر زمان که متقاضي قادر به پرداخت شد، پس از استیذان، حکم قصاص برابر موازین قانوني 

به مرحله اجرا درآید ... )ر.ک. مجموعه بخشنامه هاي قوه قضاییه،1382: ج2، ص543(.
1 ـ  البته راه هاي دیگري نیز متصور است، ولي کسي به آن قائل نیست. مثاًل فاضل دیه در اقساط 
متناسب با وضعیت مالي ولي ّدم تقسیط گردد. اما مشکل این است که تا فاضل دیه پرداخت نشود، 
وليّ دم زن حق استیفاي قصاص را ندارد و فاضل دیه ملک قاتل یا وراث او مي باشد، در نتیجه 
رضایت ایشان شرط است. اگر قاتل یا وراث او حاضر به تقسیط باشند، مي توان قاتل را قصاص 

کرد و اگر راضي به تقسیط نباشند، نمي توان او را قصاص نمود.
2ـ   الیحة مجازات اسالمي پس از تصویب در کمیسیون حقوقي و قضایي مجلس شوراي اسالمي 
در جلسة علني چهارشنبه مورخ 88/9/25 مطرح و نمایندگان مجلس طبق اصل 85 قانون اساسي 

مدت اجراي آزمایشي آن را به مدت 5 سال تصویب کردند. این الیحه براي تصویب نهایي به 
شوراي نگهبان فرستاده شده است )روزنامه خراسان، 88/9/26، ش17441، ص5(. مادة فوق از متن 

الیحه در تاریخ 88/2/22 به تصویب کمیسیون رسیده است.
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س ماده 384 ق.م.ا: »هرگاه زن مسلماني عمدًا کشته شود، حق قصاص ثابت 

است، لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد وليّ دم باید پیش از قصاص، نصف دیه 

کامل را به او بپردازد ... تبصره: در صورتي که ولي دم، متقاضي قصاص باشد، 

در صورت عجز از پرداخت، فاضل دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد«.

در این نوشتار سه راه فوق مورد نقد و بررسي فقهي قرار مي گیرد تا معلوم شود 

کدامیک از این سه راه از لحاظ مباني شرعي و مستندات، صحیح مي باشد.

�( برابري زن و مرد در قصاص

عمده دلیلي که فقهاي شــیعه به استناد آن معتقدند قصاص مرد در مقابل 

زن منوط به پرداخت فاضل دیه است، روایات مي باشد؛ گرچه گاه به قرآن و 

اجماع نیز استناد نموده اند. روایات متعدد صحیح السند و تام الدالله اي وجود 

دارد که قصاص مرد را  مشروط به پرداخت نصف دیه از سوي اولیاء دم زن 

80(. از جمله روایت »صحیحه حلبي«  مي داند )ر.ک. عاملي، 1416ق: ج29، صص87ـ 

امام صادق 7 درباره مردي که زني را به عمد کشــته اســت و اولیاء دم زن 

خواهان قصاص بودند؛ مي فرماید: »ذاک لهم اذا اّدوا الي اهله نصف الدیئ« 

)همان، ص82(؛ )استیفاي قصاص براي ایشان است به شرطي که نصف دیه را 

به ورثة قاتل بدهند(.

البـته در مـقابل این حدیث، روایـت »ســکـوني« است، مـطابق آن امام 

صادق 7 مي فرمایند، امیرالمؤمنین علي 7 مردي را به سبب آنکه زني را 

به عمد کشــته بود، قصاص کردند )همان، 84(. البته در این روایت صحبتي از 

رد دیه نشده است.
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فقها به روایت اخیر اســتناد نکرده اند؛ زیــرا روایاتي که قصاص مرد را س

منوط به پرداخت فاضل دیه مي کند، از جهت قوت داللت و صحت سند بر 

روایــت اخیر برتري دارد؛ ضمن اینکه روایت اخیر به فرض صحت ســند، 

قابل تأویل بر موردي اســت که فاضل دیه پرداخت گردد )ر.ک. عاملي، 1416ق: 

ج29، ص84؛ خوانساري، 1405ق: ج7، ص199؛ خویي، 1396ق: ج2، ص35(. 

برخــي از فقهاي معاصر روایت ســکوني را که حکایت از قصاص مرد 

بــدون رد فاضل دیه به زن مي کند، مقدم بر روایاتي دانســته اند که حاکي از 

قصــاص مرد منوط به پرداخت نصف دیه اســت؛ زیرا در تعارض روایات، 

روایت سکوني مقدم است به علت آنکه موافق با کتاب بوده و روایات مورد 

اســتناد اکثر فقها مخالف با کتاب مي باشــد )ر.ک. صانعي، 1382: ص190(. لذا به 

برابري زن و مرد در قصاص معتقد شده اند.

1 ـ 1( نقد و بررسي

با توجه به مباني فقهي، نظریه برابري زن و مرد در قصاص با دالیل ذیل 

قابل دفاع نیست: 

الف( تعارضي بین روایت ســکوني با ســایر روایات نیســت تا در مقام 

تعارض به مرجحات از جمله موافقت و مخالفت با کتاب رجوع شود؛ زیرا 

در سند روایت سکوني »حسین بن یزید نوفلي« است که دربارة وي توثیق 

و تضعیفي نقل نشده،  در نتیجه روایت به علت آنکه وضعیت یکي از راویان 

آن روشن نیست، ضعیف به شمار مي رود و هیچ گاه روایت ضعیف نمي تواند 

معارض با روایت صحیح باشد. اما در این بحث نه تنها یک روایت صحیح، 
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س بلکه روایات متعدد صحیح الســند بر پرداخت فاضل دیه براي قصاص مرد 

قاتل داللت مي کنند.

ب( اگر روایت سکوني از حیث سند معتبر باشد، از جهت داللت به قرینه 

روایات گروه اول بر موردي حمل مي شــود که اولیــاء دم زن، فاضل دیه را 

پرداخت کنند، افزون بر اینکه روایت سکوني حاکي از فعل امام معصوم : 

بوده و نمي تواند با روایات دیگر که نص صریح است، در تعارض باشد.

ج( براي موافقت روایت ســکوني با کتــاب و مخالفت روایات دیگر با 

کتاب دو احتمال متصور اســت: اول، مقصــود، اطالق آیه »النفس بالنفس« 

)مائده، 45(، باشــد. در پاســخ مي تــوان ادعا نمود: گرچه اطــالق آیه »النفس 

بالنفس« داللت دارد که نفس در مقابل نفس قصاص مي شود، بدون آنکه رد 

دیــه اي صورت گیرد، لیکن اطالق آیه به وســیله منطوق و مفهوم آیة »الحّر 

بالحّر... واالنثي باالنثي« )بقره، 178(، تقیید شده است. در این آیه حر در مقابل 

حر قصاص مي شــود، پس حر در مقابل عبد قصاص نمي شــود و زن نیز در 

مقابــل زن قصاص مي شــود، پس مرد در مقابل زن قصاص نمي شــود )ر.ک. 

طوســي، 1417ق: ج5، ص145؛ اردبیلــي، بي تا: صص672ـ   670؛ خویــي، 1395ق: صص297ـ  

295؛ طباطبایــي، 1402ق: ج1، ص432(. پس اطالقي بــراي »النفس بالنفس« باقي 

نمي ماند. حتي اگر اطالق آن پذیرفته  شــود، در نتیجه روایت سکوني موافق 

بــا آیه »النفس بالنفس« و روایات دیگر موافق با مفهوم آیه »االنثي باالنثي« 

هستند، لذا نمي توان روایات دیگر را  مخالف قرآن دانست.

احتمال دوم، مقصــود از موافقت و مخالفت با کتاب، آیات نفي ظلم از 
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ساحت حق تعالي باشد، آیاتي مثل: »و تّمت کلمت ربک صدقا و عدال« )انعام، س

115(، »و ما ربک بظالم للعبید« )فصلت، 46(، »ان ال ال یظلم الناس شیئا ولکن 

الناس انفسهم یظلمون« )یونس، 44( و ... در نتیجه روایت سکوني موافق آیات 

است و لزوم پرداخت نصف دیه بر اولیاي دم زن ظلم و خالف عدل مي باشد 

و روایاتي که بیانگر این حکم هستند به علت مخالفت با قرآن از درجه اعتبار 

ســاقط مي شوند )ر.ک. صانعي، 1382: صص168ـ  166(. این سخن نیز قابل پذیرش 

نیســت؛ زیرا در صورتي مي توان آن را پذیرفت که ثابت شود، تفاوت زن و 

مرد در قصاص و دیه، ظلم است، چرا که این دو در شخصیت انساني با هم 

برابرند، در نتیجه این دو باید از حقوقي یکســان برخوردار باشــند. ولي آیا 

منشــا دیه و قصاص حقیقت انساني است تا نتیجه گرفته شود زن و مرد در 

این حقیقت برابرند یا ممکن است، امور دیگري همچون ساختار اقتصادي 

منشأ دیه باشد. به این معنا که چون نقش اقتصادي مرد بیش از نقش اقتصادي 

زن اســت، دیه و قصاص زن و مرد نیز متفاوت اســت. همچنین در صورتي 

الزام اولیاء دم زن به رد نصف دیه خالف عدل است که ثابت شود، حق زن 

مثل حق مرد است. اما از کجا چنین مطلبي ثابت مي شود.

بنابراین مباني شــرعي بر راه اول که برابري زن و مرد در دیه و قصاص 

باشد، مساعدت نمي کنند.

2( پرداخت فاضل دیه از بیت المال

برخي معتقدند حکومت براي کمک به اولیاي دم زن، با پرداخت فاضل 

دیه از بیت المال زمینه اجراي قصاص را فراهم نماید. این نظر از سه جهت 
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س قابل پیگیري است: ابتدا مشخص شدن قائلین این نظر، دوم تبیین مستندات 

و سوم نقد و بررسي موضوع.

1 ـ 2( طرفداران پرداخت فاضل دیه از بیت المال

این مســئله در کتب فقهي مطرح نشــده، بلکه تنها در اســتفتائاتي که در 

سال هاي اخیر از مراجع این موضوع دیده مي شود. برخي از این استفتائات 

بیان مي گردد:

ـ   »در مــوارد پرداخت فاضل دیــه، چنانچه اولیاي دم علیرغم اصرار بر 

قصــاص، قدرت پرداخت فاضل دیه را نداشــته باشــند و از طرفي به طور 

عادي نیز امیدي به تمکن آنان در آینده نباشد بفرمایید: الف( آیا در این گونه 

موارد قصاص به طور قهري به دیه تبدیل مي شود؟ ب( چنانچه پاسخ منفي 

است، در شرایطي که عدم قصاص یا تأخیر آن به مصلحت نباشد و چه بسا 

عوارض سیاســي و اجتماعي شدیدي دربرداشته باشــد، آیا مي توان فاضل 

دیه را از بیت المال پرداخت و حکم قصاص را اجرا نمود؟« )گنجینة استفتائات 

قضایي، کد ســؤال 95(. در پاسخ برخي مراجع که مخالف پرداخت فاضل دیه از 

بیت المال هستند؛ ذیاًل بیان مي شود: 

 ـ  آیت ال بهجت: »الف( در فرض سؤال حق ندارند قصاص کنند و دیه در 

صورتي ثابت مي شــود که قاتل قبول کند و اولیاء هم بپذیرند. ب( تا فاضل دیه 

پرداخت نشود، حق قصاص نیست تا عدم آن مصلحت نباشد« )همان، کد سؤال3(.

 ـ  آیــت ال تبریزي: »الف( تا وقتي که اولیــاء دم فاضل دیه را پرداخت 

نکنند، حق قصاص ندارند وال العالم. ب( حق جاني است که فاضل دیه را 
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از اولیاء دم بگیرد و اال حق قصاص ندارند و ال العالم« )همان(.  س

 ـ  آیت ال سیستاني: »ب( خیر« )همان(.

 ـ  آیت ال خامنه اي: »ب( مورد ثبوت دیه بر بیت المال نیست« )همان(. 

ـ   آیت ال صافي گلپایگاني: »پرداخت فاضل دیه از بیت المال وجه شرعي 

ندارد و عنوان کلي عدم مصلحت در تأخیر قصاص مجوز اداء از بیت المال 

نیست و ال العالم« )همان، کد سؤال 5088 و سؤال 3(. 

در مقابــل، برخــي مراجع پرداخت دیه از بیت المــال را تنها در صورت 

وجود مصلحت جایز دانســته اند. به تعبیر دیگــر فقط در صورت مصلحت 

مي توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت نمود.1 چنانکه در پاسخ استفتاء 

از ایشان آمده است: 

 ـ  آیت ال فاضل لنکراني: »ب( دلیلي عام بر این مسئله نداریم، بلي اگر 

حاکم شرع مصلحت بداند مي تواند طبق صالحدید خود عمل کند2« )همان(.

ـ   آیت ال مکارم شیرازي: »ب( در صورتي که عدم قصاص واقعًا مشکل 

آفرین بوده باشد، پرداختن فاضل دیه از بیت المال بي مانع است« )همان(.

1 ـ  مثاًل آیت ال مکارم در استفتایي دیگر معتقدند: »دلیلي بر پرداختن فاضل دیه از بیت المال 
نداریم« )گنجینه استفتائات قضایي، کد سؤال 5088 و کد سؤال 3(. آیت ال فاضل لنکراني در 
استفتایي مشابه معتقدند: »در فرض سؤال تا اولیاء دم نصف دیه را نداده اند، نمي توانند قصاص 
کنند و اگر اولیاء دم ندارند باید قاتل را با کفالت آزاد کنند تا بعد که توانستند نصف دیه را بدهند و 

او را قصاص کنند« )فاضل لنکراني، 1377: ص455(.
2ـ  ایشان در استفتایي مشابه چنین مرقوم نموده اند: »پرداخت فاضل دیه از بیت المال وجهي ندارد 
بلي حاکم و مجتهد جامع الشرائط در صورت مصلحت مي تواند به مقدار نصف دیه یا کمتر و بیشتر 
به اولیاء مقتوله کمک کند تا آنان توان تقاضاي قصاص با پرداخت فاضل دیه را داشته باشند« 

)گنجینه استفتائات قضایي، کد سؤال 3(.
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س ـ   آیت ال موسوي اردبیلي: »ب( نمي شود مگر آن که حاکم شرع با رعایت 

قوانین اقدام نماید یا حاکم شرع جامع الشرائط باشد«1 )همان(.

ـ   آیــت ال روحانــي: »در صورتي که عدم قصاص عوارض سیاســي و 

اجتماعي داشته باشد که الزم است جلوگیري شود، این مبلغ را از بیت المال 

بدهند« )روحاني، 1378: ص17(.

الیحه مجازات اســالمي پرداخت فاضل دیه از بیت المال را به طور مطلق 

بدون قید وجود یا عدم مصلحت  پذیرفته است. ماده 384 مقرر مي دارد: »هرگاه 

زن مســلماني عمدًا کشــته شود، حق قصاص ثابت اســت لکن اگر قاتل، مرد 

مسلمان باشد، ولّی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد ...

تبصره: در صورتي که ولّي دم، متقاضي قصاص باشد، در صورت عجز از 

پرداخت، فاضل دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد«. بنابراین، اطالق این 

ماده از حیث فقهي قابل تأیید نیست. 

2 ـ 2( ادلة پرداخت فاضل دیه از بیت المال

این ســؤال مطرح است که مستندات فقهي قائلین پرداخت فاضل دیه از 

بیت المال چیست؟ متأسفانه چون این بحث در کتاب هاي فقهي مطرح نشده 

و تنها در اســتتفتائات آمده، مباني و مســتندات فقهي آن دیده نمي شود. اما 

ممکن است به یکي از سه مورد ذیل استناد شود:

1ـ   ایشان در استفتایي مشابه چنین مرقوم نموده اند: »در صورت عدم تمکن اولیاء دم از پرداخت نصف 
دیه، از بیت المال نمي شود پرداخت نمود مگر اینکه حکومت قصاص را بر صالح اسالم بداند« )گنجینه 
استفتائات قضایي، کد سؤال 3(. ظاهر عبارت ایشان در استفتایي دیگر آن است که وليّ دم مي تواند دیه 

زن را از قاتل بگیرد، یعني او را بر پرداخت فاضل دیه اجبار نماید )همان، کد سؤال 5088(.
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1 ـ 2 ـ 2( قاعده فقهي »الیبطل«س

یکي از قواعد بســیار مهم فقه جنایي قاعده: »ال یبطل دم امرء مســلم«1 

)مجموعه نظریات مشورتي فقهي در امور کیفري و دیات، 1383: ج5، ص123 ـ 117( است که 

بر اســاس آن خون مســلمان هدر نمي رود. در برخي روایات سخن از عدم 

بطالن خون است و قید مسلمان هم ندارد، در نتیجه شامل غیر مسلماناني که 

در پناه حکومت اسالمي زندگي مي کنند نیز مي شود.

قاعده فوق در فقه اســالمي از اهمیت باالیي برخوردار مي باشــد، چرا که 

در روایات مبناي احکام مختلفي قرار گرفته اســت. احکامي همچون پذیرش 

شهادت زنان در قتل، تشریع قسامه، پرداخت دیه از بیت المال در مورد مقتولي 

که قاتلش شناخته نشده است و ... در نتیجه اگر ادعا شود، قاعده »الیبطل« از 

سطح ادله فقهي فراتر رفته و در حّد مباني فقهي است سخن گزافي نیست.

از جمله روایاتي که حاوي این قاعده مي باشــد، »صحیحه ابي بصیر« از 

امام صادق 7 است: »في رجل قتل رجاًل متعمدًا ثم هرب القاتل فلم یقدر 

علیه قال 7 ان کان له مال اخذت الدیئ من ماله وااّل فمن االقرب فاالقرب و ان 

لم یکن له قرابئ اّداه االمام فانه الیبطل دم امرء مسلم« )عاملي، 1416ق: ج29، ص395(؛ 

)ابوبصیر ســؤال مي کند از حکم مردي که مرد دیگري را به عمد کشــته است، 

ســپس فرار کرده و دســتیابي به قاتل ممکن نیست. امام صادق 7 فرمود: اگر 

1ـ مقصود از این قاعده که گاه به جاي واژة الیبطل، واژه هاي الیهدر یا الیطل به کار رفته است آن 
است که اگر مسلمان محقون الدم کشته شود و قاتل او قصاص نشود در هر صورت خون وي به هدر 
نمي رود و باید دیه نفس در ازاي آن پرداخت شود، حال اجرا نشدن قصاص یا بدان علت است 
که قتل عمدي نبوده یا اگر هم عمدي بوده، به علت موانع ثبوتي یا اجرایي نوبت به قصاص نرسیده 

است )ر.ک. حاجي ده آبادي، 1387: صص486 ـ  473؛ عابدیني، 1383: ش40، صص 79 ـ 44(.
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س قاتل مال دارد دیه از مالش گرفته مي شود وااّل از خویشانش به صورت االقرب 

فاالقرب گرفته مي شــود و اگر خویشاني ندارد امام دیه را مي پردازد، چرا که 

خون مسلمان هدر نمي رود(.

 در این روایت ســه حکم خالف اصل، به اســتناد قاعده الیبطل تثبیت 

شــده اســت؛ زیرا اواًل، دیه در قتل عمد تصالحي است و نمي توان به اجبار 

از قاتــل دیــه گرفت؛ ثانیًا، اگر مقصود از اقارب، عاقله باشــد، عاقله در قتل 

خطاي محض ضامن هســتند و در قتل عمد ضامن نیستند؛ همچنین ضمان 

عاقله و ضمان اقارب، چه در قتل خطاي محض و چه در دیگر انواع قتل ها 

خالف اصل اســت. ثالثًا، ضمان بیت المال خالف اصل اســت. زیرا مطابق 

اصل شخصي بودن مسئولیت، ضمان بر عهدة شخصي است که جان یا عضو 

یا مال دیگري را تلف کرده است، در نتیجه اگر شخص یا اشخاص حقیقي 

یا حقوقي همچون عاقله، اقارب و بیت المال مسئول پرداخت دیه قتلي باشند 

که دیگري انجام داده، خالف اصل است. اما براي آنکه خون مقتول مسلمان 

هــدر نرود، ابتدا از اموال قاتل و ســپس از اقارب و در نهایت از بیت المال 

دیه پرداخت مي شود.

لــذا طبق این قاعده مي توان نصف دیه زن را از بیت المال پرداخت نمود؛ 

زیرا از یک ســو دیه در قتل عمد تصالحي اســت و فرض آنست که مرد قاتل 

حاضر به مصالحه نیســت و از ســوي دیگر اولیــاي دم زن تمکن مالي براي 

پرداخت فاضل دیه را ندارند و امیدي به بهبود وضعیت اقتصادي ایشــان در 

آینده نیز نیســت. در نتیجه زني که به ناحق کشته شــده، در مقابل خونش، نه 
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قصاص صورت گرفته و نه دیه اي پرداخت شــده است. لذا براي اینکه خون س

مسلمان هدر نرود، الزم است بیت المال براي کمک به اولیاي دم زن با پرداخت 

فاضل دیه، زمینة اجراي قصاص را فراهم نماید )ر.ک. باي، 1383: ش3، ص84(.

2 ـ 2 ـ 2(آیات

خداونــد متعال در قرآن کریم مي فرمایــد: »و من قتل مظلومًا فقد جعلنا 

لولیه ســلطانًا« )اســرا، 33(؛ )هرکس به ناحق کشته شود، براي ولّي او سلطنت 

قرار دادیم(.

معناي ســلطنت ولــیّ دم، اختیار وي بر قصاص قاتل اســت، مطابق آیه 

خداونــد براي هــر قتل عمد عدوانــي، حق قصاص و قدرت بر اســتیفاي 

قصاص را تشــریع نموده اســت. حال اگر وليّ دم متمکن از پرداخت فاضل 

دیه نباشــد، سلطنتي بر قاتل ندارد. الزمه ســلطنت ولیّ دم بر قاتل، کمک از 

بیت المال براي پرداخت فاضل دیه است )ر.ک. محمدي جـورکویه، 1387: ص149(. 

به تعبیر دیگر اگر بیت المال به وليّ دم زن کمک نکند، وليّ دم زن ســلطنت بر 

قصاص ندارد و این خالف آیه شــریفه است که براي هر وليّ دمي، سلطنت 

بر قصاص پیش بیني نموده است.

3 ـ 2 ـ 2( مصلحت مسلمین و بیت المال

اکثر فقها معتقدند، بیت المال براي مصالح مسلمانان است )ر.ک. طوسي، 1387ق: 

ج2، ص55؛ همان، ج6، ص292؛ شــهید ثانــي، 1413ق: ج3، ص131؛ همان، ج13، ص350(. گاه 

مصلحت اقتضا مي کند که با پرداخت فاضل دیه، زمینه اجراي قصاص فراهم 
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س گردد؛ زیرا »افراد تهیدست جامعه نباید احساس نمایند که به دلیل ضعف بنیة 

مالي، از اجراي مجازات قانوني نســبت به متجاوزان به نفوس خود ناتوانند. 

عدم پرداخت فاضل دیه ضمن آنکه ممکن اســت، موجب احساس حقارت 

وليّ دم گردد، چه بســا موجب تّجري قاتل شــده و وي را به قتل هاي مشــابه 

ترغیب نماید؛ به ویژه آن که اگر قاتل اطمینان یابد که ولي ّ دم هیچ گاه نخواهد 

توانســت فاضل دیه را جهت اجراي قصاص فراهم کند ... روشــن است که 

پرداخت مازاد دیه از بیت المال براي قصاص مرد در مقابل زن در وضعیتي که 

عدم اجراي قصاص پیامدهاي سیاسي و اجتماعي براي نظام اسالمي دارد و 

احتمال برانگیخته شدن حس انتقام شخصي و ایجاد هرج و مرج وجود دارد، 

مصلحت آن کمتر از ]براي نمونه[ مصلحت پرداخت هزینه شاهد از بیت المال 

]که در فقه پذیرفته شده[ نیست« )محمدي جورکویه، 1387: صص153ـ   150(.

3 ـ 2( نقد و بررسي پرداخت فاضل دیه از بیت المال

پرداخت فاضل دیه از بیت المال هم به طور کلي و هم از جهت مستندات 

مشکل است.

نقــد و اشــکال کلي این اســت که به چه دلیل حکومــت بي طرفي خود 

را زیــر پا گــذارد و از یک طرف دعوا حمایت کند. بدیهي اســت اواًل، هم 

قاتل و هم اولیاي دم زن هر دو شــهروند حکومت مي باشند؛ ثانیًا، مجازات 

قصاص مجازاتي شخصي است و در اختیار ولیّ دم است و ولیّ دم اجباري به 

استیفاي آن ندارد. حال در این مسئله شخصي، چرا حکومت بي طرفي خود 

را زیر پا گذارد و با پرداخت فاضل دیه زمینة قصاص طرف دیگر را فراهم 
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آورد. بــه خصوص با توجه به اینکه بر عفو قاتــل در قرآن و روایات تأکید س

شده است، شاید بتوان عدم اجراي قصاص را با سیاست کیفري اسالم بیشتر 

مناسب دانست. یعني اسالم حق قصاص را به اختیار اولیاي دم گذاشته، اما 

هیچ گاه استیفاي قصاص را تشویق ننموده؛ البته قاتل از حیث جنبة عمومي 

جرم قابل تعزیر اســت و حکومت نمي تواند از تعزیر قاتلي که عفو شــده و 

قصاص نشــده خودداري نماید، چنانکه در روایات نیز بر این مطلب تأکید 

شده؛ مثاًل در روایت »فضیل بن یسار« آمده است: هنگامي که قتل با شرکت 

چند نفر صورت پذیرد و ولیّ دم برخي را قصاص نماید، شرکایي که قصاص 

نمي شــوند، ملزم به پرداخت دیه به قصاص شونده هستند و حاکم ایشان را 

حبس مي نماید )ر.ک. عاملي، 1416ق: ج29، ص43(. 

1 ـ 3 ـ 2( نقد استناد به قاعده »الیبطل« 

الف( اســتناد به این قاعده در موردي تمام اســت کــه ولیّ دم زن نتواند 

مــرد را بــه پرداخت دیه زن اجبــار نماید؛ یعني آنچه در راه حل ســوم بیان 

خواهد شــد تمام نباشد، در حالي که مطابق مباني فقهي وليّ دم زن مي تواند 

بــا پرداخت نصف دیه، مرد را قصاص نماید یا اینکه از مرد قاتل دیه زن را 

بگیرد و در گرفتن دیه زن، دیگر نیازي به مصالحه نیست. 

ب( به فرض که دیه در همه موارد قتل عمد و از جمله قتل زن توســط 

مرد تصالحي باشد، در این مسأله در صورتي مي توان به استناد قاعده الیبطل، 

پرداخت فاضل دیه را از بیت المال موجه دانست که راه منحصر هدر نرفتن 

خون زن، پرداخت فاضل دیه به مرد باشد، در حالي که چنین نیست و مي توان 
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س به استناد همین قاعده، پرداخت دیه زن را از بیت المال موجه دانست. به تعبیر 

دیگر حداقل دو راه براي هدر نرفتن خون زن متصور است: 

اول، بیت المال فاضل دیه را بپردازد و مرد قصاص شود؛ دوم، بیت المال 

دیــه زن را بپردازد؛ در نتیجه قاعده الیبطل اقتضــا نمي کند که فاضل دیه از 

بیت المال پرداخت و مرد قصاص شود. 

ج( اگر قاعده الیبطل چنین توانایي داشته باشد که بتواند پرداخت فاضل 

دیه را ایجاب نماید، با نتایج و به تعبیر بهتر با فقه جدیدي روبرو شــده که 

کسي به آن ملتزم نیست. مثاًل آیا ولیّ دم در قتل عمد حق عفو جاني را ندارد، 

چون عفو قاتل، باعث هدر رفتن خون مسلمان مي شود؟! 

د( در کنار قاعده الیبطل قاعده: »الیبطل حق امرء مسلم« )همان، ص89( هم 

در روایات آمده است که وزان این قاعده وزان قاعده الیبطل است. حال آیا 

مي توان به استناد قاعده اخیر، در مورد زني که مجني علیها است و خواهان 

قصاص مادون نفس مرد جاني است و توانایي پرداخت فاضل دیه را ندارد، 

به پرداخت فاضل دیه از بیت المال قائل شــد؟ التزام به چنین مطلبي بســیار 

بعید است.

2 ـ 3 ـ 2( نقد استناد به آيه 

برخي در اســتناد به آیه »مــن قتل مظلوما« معتقدند: »به نظر مي رســد 

ســلطنت مذکور در آیه، نســبت به مواردي که رد فاضل دیه ضروري است، 

ســلطنت بالقوه باشد نه بالفعل که این سلطنت در موارد خاصي با پرداخت 

فاضل دیه به فعلیت مي رســد« )محمدي جورکویه، 1387: ص149(. ضمن آنکه اگر 
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ولیّ دم زن بتواند مرد قاتل را بر پرداخت دیه زن اجبار نماید، اشکال مرتفع س

مي شود؛ زیرا ولیّ دم زن سلطنت بر اخذ دیه از مرد قاتل را دارد.

3 ـ 3 ـ 2( نقد استناد به مصلحت مسلمین و بیت المال

اینکه بیت المال براي مصالح مســلمین معّد اســت، صحیح مي باشد؛ اما 

بحث در صغراي قضیه بوده که آیا پرداخت فاضل دیه براي قصاص نمودن 

مرد قاتل، مصلحت مســلمین اســت؟ البته بحث مصلحت بودن یا نبودن تا 

حّدي بي فایده اســت؛ زیرا مالک تشــخیص مصلحت امام و رهبر مسلمین 

است نه دیگران؛ در عین حال وليّ  امر مي تواند از تشخیص دیگران در این 

زمینه بهره ببرد.

به هر حال نظر صحیح همان عدم پرداخت فاضل دیه از بیت المال است، 

همچنانکه برخي مراجع معاصر معتقدند؛ چرا که قصاص، مجازاتي شخصي 

و خصوصي است و مواردي که باید از بیت المال هزینه شود، متعدد و متنّوع 

اســت؛ همچون رسیدگي به مستمندان و آسیب دیدگان و اداره کشور و ... با 

این وجود چه جایي براي پرداخت فاضل دیه مي باشــد. از آنجا که ولّي امر 

مسلمین خود عماًل در صحنه اداره کشور حضور و بر مسائل کشور اشراف 

دارند، ایشــان پرداخت فاضل دیه را از بیت المال نپذیرفته اند، لذا نمي توان 

ادعــا نمود، پرداخت فاضــل دیه از بیت المال به مصلحت  باشــد. همچنین 

آیــت ال بهجت مرقوم نمودند: »تا فاضل دیه پرداخت نشــود، حق قصاص 

نیست، تا عدم آن مصلحت نباشد« )گنجینة استفتائات قضایي، کد سؤال 5(.
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س 3( تصالحي نبودن پرداخت ديه به ولّي زن 

اگر وليّ دم زن توانایي پرداخت فاضل دیه را نداشته باشد و قاتل حاضر 

به مصالحه با وليّ دم نباشــد، لذا خون زن هدر مي رود، اما اگر وليّ دم بتواند 

قاتل را بر پرداخت دیه زن اجبار نماید؛ خون زن هدر نمي رود. به تعبیر دیگر 

گرفتن دیه در این گونه موارد شــبیه قتل شبه عمد و خطاي محض تصالحي 

نباشد و ولیّ دم بتواند از قاتل چه راضي باشد یا نباشد، دیه بگیرد. برخي از 

فقهاي متأخر و معاصر، این نظر را پذیرفته اند، هرچند طرفداران این نظر از 

مبناي یکساني استفاده نکرده اند. البته طرفداران این نظر در مبناي رسیدن به 

این نظر اختالف عقیده دارند، اما در نهایت به یک نظر رسیده اند.

ـ   عالمه حلي: »و یقتل ... الحر بالحّره بعد رّد فاضل دیته و لو امتنع الولي 

او کان فقیرا فاالقرب ان له المطالبئ بدیئ الحّرئ اذ السبیل الي طل الدم« )حلي، 

1413ق: ج3، ص594(؛ )مرد آزاد به ســبب کشــتن زن آزاد، بعد از رد فاضل دیه 

قصاص مي شود. اگر ولیّ دم زن از پرداخت فاضل دیه امتناع نمود یا به علت 

فقر توانایي پرداخت آن را نداشــت، قول به صواب نزدیک تر آن اســت که 

ولیّ دم مي تواند از قاتل، دیة زن را مطالبه کند؛ زیرا راهي به سوي هدر رفتن 

خون ]در اسالم[ نیست(.

 ـ  فخرالمحققین: »و االقوي عندي انه له المطالبئ بالدیئ مع اعساره ال مع 

یســاره و امتناعه« )فخرالمحققین، 1389ق: ج4، ص571(؛  )نظر قوي  به عقیدة من آن 

است که وليّ دم تنها در صورت ناتواني مي تواند از قاتل دیة زن را مطالبه کند، نه 

در صورتي که توانایي دارد، ولي از پرداخت فاضل دیه خودداري مي نماید(.



134

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
88

ز 
یی

پا
  /

 4
5 

ره
ما

ش
 / 

هم
زد

وا
 د

ال
ـ   آیت ال گلپایگاني: »در فرض سؤال که ولّي مقتوله قادر بر اداي نصف س

دیه مرد نیست، نمي تواند قصاص کند و فقط مي تواند دیه زن را که نصف دیه 

مرد است از قاتل مطالبه کند و قاتل نیز ملزم به اداء دیه زن است و حق اینکه 

با امتناع از اداء دیه، تقاضاي قصاص کند ندارد« )گلپایگاني، 1372: ج3، ص293(.

ـ   آیــت ال خویي: »در مواردي که ولــيّ دم نتواند جز با پرداخت نصف 

دیه قصاص کند، قصاص بر وي متعین نیست تا ملزم به پرداخت نصف دیه 

باشد، مثل اینکه مردي زني را بکشد. اگر ولّي زن بخواهد قصاص کند، باید 

نصف دیه را به اولیاي قصاص شونده بپردازد، اما وي ملزم و مجبور به این 

کار نیست، بلکه حق دارد از قاتل دیه را بگیرد. روایات بر این مـطلب داللت 

مي کنند، عالوه بر اینکه اگر در امثال این موارد وليّ دم نتواند مطالبه دیه کند، 

الزم مي آید در برخي موارد خون مســلمان هدر رود؛ زیرا مفروض آن است 

که ولیّ دم قدرت پرداخت نصف دیه به قاتل را ندارد و قاتل نیز به پرداخت 

دیه ]و مصالحه[ حاضر نیست« )خویي، 1396ق: ج2، ص28(.

1 ـ 3( دالیل تصالحي نبودن پرداخت دیه به ولّي زن

1 ـ 1 ـ 3( اختیار ولّي دم در قصاص و دیه

در صورت اعتـقاد به اجبار قاتل به پرداخت دیه توســط وليّ دم در این 

مســئله هم ولــیّ دم زن مي تواند قاتل مرد را به پرداخــت دیه مجبور نماید. 

این مســئله دو صورت دارد: اول، شرایط قصاص فراهم نیست و چنین قتل 

عمدي، مستوجب دیه است، مثل پدري که فرزندش را به عمد کشته است؛ 
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س دوم، شــرایط قصاص فراهم  باشــد، حال آیا حق وليّ دم منحصر به قصاص 

است و نمي تواند از قاتل، دیه بگیرد، مگر اینکه قاتل به دادن دیه راضي باشد 

یا ولي ّدم حق دارد، قصاص کند یا از قصاص صرف نظر نموده، دیه بگیرد. به 

تعبیر دیگر حق ولیّ دم، یکي از دو امر قصاص و دیه است. در فرض اخیر، 

ولیّ دم مي تواند رأســًا از قصاص صرف نظر نموده و قاتل را به پرداخت دیه 

اجبار نماید. اکثر فقهاي شــیعه نظر اول )ر.ک. طوســي، 1417ق: صــص176 ـ 178؛ 

همان، بي تا: ص734؛ ابن زهره، 1417ق: ص405؛ ابن ادریس، 1411ق: ج3، ص326؛ شــهید ثاني، 

1413ق: ج15، ص224( و برخي نظر دوم را پذیرفته اند )ر.ک. ابن فهد حّلي، 1413ق: ج5، 

صص251ـ  249( طبیعي اســت، طبق نظر دوم، نیاز به دلیل یا ادلة دیگري براي 

اخذ دیه زن از مرد قاتل نیســت. اما چون ادله فقهي به این نظر مســـاعدت 

نمي کنند. نمي توان از این راه مرد قاتل را به پرداخت دیه زن اجبار نمود.

2 ـ 1 ـ 3( قاعده فقهي »الیبطل«

برخي فقـها با استناد به قـاعده »الیبطل« معتـقدند: اولیاي دم زن مي توانند 

مرد قاتل را به پرداخت دیه زن اجبار نمایند، زیرا فرض آن اســت که قاتل 

حاضر به مصالحه با وليّ دم نیســت و ولیّ دم هم توانایي پرداخت فاضل دیه 

را بــراي قصاص نــدارد. در این مورد اگر وليّ دم نتوانــد دیه زن را از قاتل 

بگیرد، چرا که دیه در قتل عمد تصالحي است، خون زن هدر رفته و بي گناه 

کشته شده و قاتلش قصاص نشده و دیه اي براي مقتول پرداخت نشده است. 

استناد به این قاعده در کالم برخي فقها مثل عالمه حلي و آیت ال خویي دیده 

مي شود )ر.ک. حّلي، 1413ق: ج3، ص594؛ خویي، 1396ق: ج2، ص28(. 
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صاحب جواهر در رّد این نظر مي نویسد: »نهایت چیزي که این دلیل اقتضا س

مي کند تأخیر قصاص تا زمان توانایي بر پرداخت فاضل دیه است و مثل چنین 

چیزي هدر رفتن ]خون مسلمان[ به شمار نمي رود« )نجفي، 1367: ج43، ص82(. 

این ســخن در صورتي که امید به تمکن مالي زن برود، صحیح است. در 

حالي که بحث در موردي است که اولیاي دم زن توانایي پرداخت فاضل دیه 

را ندارند و امید به تمکن آنها در آینده نیست. به هر حال در صورتي مي توان 

به استناد قاعدة الیبطل به گرفتن دیه از قاتل معتقد شد که تنها راه هدر نرفتن 

خون زن مقتوله، گرفتن دیه از قاتل وي باشد وااّل اگر راه یا راه هایي دیگري 

همچون پرداخت فاضل دیه توســط بیت المال و امــکان اجراي قصاص با 

پرداخت دیه زن از بیت المال باشــد، دیگر نمي توان به استناد قاعده الیبطل، 

اختیاري بودن دیه براي وليّ دم را اثبات نمود.

3 ـ 1 ـ 3( روایات 

در مــورد تصالحي بودن یا اختیاري بودن دیــه در قتل عمد اکثر فقهاي 

شیعه معتقد به تصالحي و ابن جنید و اسکافي قائل به اختیاري بودن هستند. 

در این میان آیت ال خویي نظر سومي مطرح نموده اند. ایشان موارد جنایات 

عمد موجب قصاص را بر دو قســم مي دانند: گاه وليّ دم یا مجني علیه براي 

قصاص، ملزم به پرداخت فاضل دیه نیست، مثل اینکه مردي، مردي را کشته 

یا زني زني را کشته است. ... دیه در این موارد، تصالحي است. اما گاه وليّ دم 

بــراي قصاص، ملزم به پرداخت فاضل دیه اســت مثل اینکه مردي، زني را 

کشــته است یا مسلماني عادت به کشــتن کافر ذمي داشته باشد و ... در این 
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س موارد، دیه تصالحي نیســت به این معنا که ولیّ دم مي تواند رأســًا از قصاص 

صرف نظر نموده و از قاتل دیه بگیرد )ر.ک. خویي، 1396ق: ج2، صص128 ـ  125(.

کلیت نظر مرحوم آیت ال خویي جاي تأمل دارد: »زیرا در مورد اشــتراک 

در قتل و در مورد قتل زن به دست مرد روایات بر اختیار ولیّ دم در قصاص و 

دیه داللت دارد، اما در سایر موارد دلیلي بر این مطلب نیست. به فرض وليّ دم 

مقتول دو نفر باشــند که یکي از آنها قاتل را عفو نموده است. در این صورت 

ولیّ دم دیگر مي تواند قاتل را قصاص کند، ولي باید نصف دیه را بپردازد. حال 

چه دلیلي وجود دارد که وي میان قصاص و دیه مخیر است. اگر در اینجا نیز 

ولیّ دم مخیر باشــد، راهي پیدا مي شــود براي اجبار قاتل بر دادن دیه. اگر مثاًل 

کسي کشته شود و ده نفر ولیّ دم دارد و تمام آنان خواهان دیه هستند، اما قاتل 

راضي به آن نیســت. یکي از اولیاي دم قاتل را عفو مي کند و در نتیجه نه نفر 

دیگر مي توانند، قاتل را قصاص کنند به شــرط اینکه یک دهم دیه کامل به او 

بپردازند. حال وضعیت به عکس مي شود و اولیاي دم مي توانند از قاتل به مقدار 

نه دهم، دیه بگیرند ... به هر حال اینکه در مورد اشــتراک در قتل و قتل زن به 

دســت مرد اولیاي دم میان قصاص و دیه مخیرند از روایات معلوم مي شــود، 

اما نمي توان حکم این دو مورد را به سایر موارد ]مثل قصاص مسلماني که به 

کشتن کافر ذمي عادت دارد ...[ تسّري داد، مگر از طریق تنقیح مناط ]قطعي[ و 

... که آن هم محل تأمل است« )حاجي ده آبادي، 1384: صص 327ـ   326(. 

 در خصوص قتل زن توســط مرد، تصالحی نبــودن دیه از روایات ذیل 

معلوم می گردد: 
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 ـ  صحیحه عبدال بن سنان: »قال: سمعت ابا عبدال 7 یقول في رجل س

قتــل امراته متعمدا قال 7: ان شــاء اهله ان یقتلوه قتلــوه و یوّدوا الي اهله 

نصف الدیئ و ان شاووا اخذوا نصف الدیئ خمسئ اآلف درهم« )عاملي، 1416ق: 

ج29، ص80(؛ )ابن سنان مي گوید: شنیدم امام صادق 7 درباره مردي که زنش 

را به عمد کشته است، فرمودند: اگر اولیاي زن بخواهند قاتل را قصاص کنند، 

او را مي کشــند و نصف دیه را به اهلــش مي پردازند و اگر بخواهند، نصف 

دیه ]کامل[ را که پنج هزار درهم اســت ]از قاتل[ مي گیرند(. در این روایت 

پرداخت دیه به ولیّ دم منوط به رضایت قاتل نیست. 

ـ   صحیحه ابي مریم: »عن ابي جعفر 7 قال: اتي رسول ال 6 برجل 

قد ضرب امرائ حامال بعمود الفسطاط فقتلها فخیر رسول ال 6 اولیاوها 

ان یاخذوا الدیئ خمسئ اآلف درهم و غّرئ وصیف او وصیفئ للذي في بطنها 

او یدفعوا الي اولیاء القاتل خمسئ اآلف و یقتلوه« )همان، ص82(؛ )مردي را نزد 

رسول خدا6 آوردند که با چوب خیمه زن حامله اي را زده و او را کشته 

بود. رســول خدا اولیاي دم را مخیر کردند بین اینکه پنج هزار درهم و عبد 

نوجوان یا کنیز نوجواني را براي جنین زن بگیرند یا اینکه به ورثة قاتل پنج 

هزار درهم بدهند و او را قصاص نمایند(.

ـ   معتبــره ابوالعباس: »عن ابي عبــدال 7 قال: ان قتل رجل امرائ خیر 

اولیــاء المرأئ ان شــاووا ان یقتلوا الرجل و یغرموا نصــف الدیئ لورثته و ان 

شــاووا ان یاخذوا نصف الدیئ« )همان، ص83(؛ ) امام صادق7 مي فرماید: اگر 

مردي زني را بکشد، اولیاي دم زن مخیرند، اگر خواستند مرد را قصاص کنند 
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س و نصف دیه کامل را به ورثة قاتل غرامت بپردازند و اگر خواستند نصف دیة 

کامل را از قاتل بگیرند(.

ـ   صحیحــه محمد بن قیــس: »عن ابي جعفر 7 في الرجل یقتل المرأئ 

قال: ان شــاء اولیاؤها قتلوه و غرموا خمسئ اآلف درهم الولیاء المقتول و ان 

شاووا اخذوا خمســئ اآلف درهم من القاتل« )همان، ص84(؛ )از امام باقر7 

در مورد مردي که زني را کشــته است، نقل شــد که فرمودند: اگر اولیاي دم 

زن بخواهنــد مــرد را قصاص مي کنند و پنج هزار درهــم به ورثة او غرامت 

مي پردازند و اگر خواستند پنج هزار درهم از قاتل مي گیرند(. روایات دیگري 

در این زمینه وجود دارد( )همان، صص87 ـ  80(.

تفاوت این روایات خاص با قاعده فقهي الیبطل دم امرء مسلم آن است 

کــه بنا بر قاعده الیبطل، ولیّ دم تنهــا در صورتي مي تواند از قاتل دیه بگیرد 

کــه خود توانایي پرداخت فاضل دیه را نداشــته و در آینده هم امیدي به آن 

نمي رود. اما بنا بر روایات خاص حتي در فرض تمکن ولیّ دم از دادن فاضل 

دیه، وي مي تواند رأسًا از قاتل دیه بگیرد. 

4( پیشنهاد اصالح قانون

1ـ  4( به نظر مي رســد الیحه مجازات اسالمي جدید در این قسمت مورد 

تأیید شوراي نگهبان قرار نگیرد، در نتیجه بهتر است به ماده 44 قانون حدود و 

قصاص مصوب 1361 بازگشت شود یعني راه حل سوم مورد تأیید قرار گیرد.

2ـ  4( با پذیرش راه حل سوم، در موردي که مردي زني را به عمد به قتل 

برساند ولیّ دم زن مي تواند با قاتل بر پرداخت دیه مصالحه کند یا با پرداخت 
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فاضــل دیــه وي را قصاص نماید یــا از قاتل دیه زن را بگیــرد، چه وليّ دم س

متمکن از پرداخت دیه باشــد چه نباشــد و در صورتي که ثابت شــود قاتل 

معســر از پرداخت دیه است به اســتناد صحیحه ابي بصیر مي توان از اقارب 

و در مرحلة بعد از بیت المال دیه گرفته شــود، همان طور که در برخي موارد 

جنایت شبه عمد که جنایت کار مالي ندارد و نیز در جنایت خطاي محض که 

عاقله توانایي ندارند یا جاني اصاًل عاقله ندارد، قانون مجازات اســالمي به 

ضمان بیت المال معتقد است.
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