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 مقدمه
که آیا  سؤالفقیهان مکتب امامیه به هنگام مواجهه با این 

ني است یا تخییری؟ یتعی قصاص قاتل در قتل عمد،
های متفاوتي ارائه و هریک به نحوی تئوری و  واکنش

را با استناد به ادله و شواهد، نظریات فقهي و اجتهادی خود 
با تتّبع و کاوش در آثار و تألیفات آنان آنچه . اند تبیین نموده

ي در موضوع ، در مجموع دو رویکرد فقهشود ميکه مستظهر 
ای عقیده دارند حکم اولّیه و اصلي  عده: مورد بحث وجود دارد

در قتل عمد، به طور معّین قصاص است و أخذ دیه مشروط به 
گروهي دیگر قائل . باشد دم با قاتل مي ق و تراضي اولیایتواف

 . به تخییر بین قصاص و دریافت دیه هستند

روشن شدن موضوع به بررسي نظریات و اقوال فقیهان برای 
 جواهر خوئي و صاحب اله آیت، نظر امام خمیني ویژه به

قانون مجازات ایران را بیان خواهیم  سپس موضع پرداخته و
    .نمود

 وجوب تعییني قصاصنظریه  -0
 بیان اقوال فقها -1-1

ند که حکم قتل هست این باور اکثر فقیهان مکتب شیعي، بر
عمد اواًل و بالذات به طور تعییني فقط قصاص است و مطالبه 

دم با قاتل  مشروط به توافق و تراضي بین اولیای ،دیه از قاتل
این عقیده مورد پذیرش بسیاری از فقیهان مکتب امامیه . است

ابن  ؛ 2/53 :1282شیخ طوسي،). قرار گرفته است
عالمه حلي  ؛005 /0 :1022شهید ثاني، ؛325 /9 :1038زهره،

محقق  ؛632 /2 :1012عالمه حلي، ؛325 /9 :1013،
 /3: 1296خوئي،؛ 01/363 :1299،نجفي ؛320 /0 :1036حلي،
   (522 /3 :1293امام خمیني،  ؛132

تا  شود ميدر اینجا به چند مورد از کلمات فقهای امامیه اشاره 
 . گرددحکم موضوع در این مسأله به خوبي روشن 

شیخ طوسي در کتاب المبسوط در این باب ضمن بیان هر دو 
دم  قول تعییني و تخییری بودن حّق قصاص برای اولیای

قصاص بودن مجازات چنین قتلي نّص و صریح گفته »: نویسد مي

فقیهان اصحاب امامیه است و روایات معتبر بر آن است که قتل 

 (2/53 :1282شیخ طوسي،) «عمد موجب قصاص است نه دیه

: صاحب الروضه البهیه در بحث لواحق قصاص آورده است
دم بین دیه و  قتل عمد موجب قصاص است، نه آنکه ولي»

   (005 /0 :1022شهید ثاني،)« .باشد قصاص مخّیّر

در کالم فقیه دیگر شیعي،  توان ميمشابه همین حکم را 
ایشان در کتاب مختلف الشیعه . عالمه حلي نیز مشاهده کرد

در این زمینه این نظر را به مشهور نسبت داده و خود نیز برآن 
: است تمایل نشان داده و نظر خود را چنین تقریر نموده

یه از جمله آیات باب قصاص و روایت مرسل جمیل نصوص شرع»
بن ُدّراج داللت بر تعییني بودن حّق قصاص در جرایم عمدی 

نظیر چنین حکمي در  (325 /9 :1013عالمه حلي،) «.دارد
عالمه ). کتاب قواعد االحکام نیز از ایشان مشاهده شده است

   (632 /2 :1012حلي ،

االسالم به شرح و تفسیر امور در  محقق حلي در کتاب شرایع
باب همین موضوع پرداخته و در مبحث کیفیت استیفاء 

قتل عمد »: قصاص نفس، نظر خود را چنین تقریر نموده است

دم بر مالي عفو نماید، در  پس اگر ولي. موجب قصاص است نه دیه
 شود و دیه ثابت نخواهد شد، ساقط نمي (قصاص)این صورت َقوَد 

دم عفو کند اما شرط مال را نکند،  ت جاني، و اگر وليمگر به رضای

محقق ) «.شود شود و دیه ثابت  نمي قصاص ساقط مي
   (320 /0 :1036حلي،

الکالم در باب کیفیت استیفاء  صاحب جواهر در کتاب جواهر
: قصاص نفس  به شرح ذیل به تبیین موضوع پرداخته است

في قابل اعتنا باشد قتل باید بدانیم بدون اینکه در میان ما اختال»
عمد، یقینًا و بلکه ضرورتًا موجب ثبوت عیني مجازات قصاص 

شود نه مطالبه دیه و صاحبان خون در میان قصاص و أخذ دیه  مي

 (363 /01 :1299،نجفي) «.مخّیر نیستند

خوئي  اله آیتنظیر چنین حکمي در فتاوای فقیه دیگر شیعي، 
ایشان  .در کتاب مباني تکمله المنهاج نیز مشاهده شده است

در قتل عمدی قصاص ثابت است نه »: نویسد در این زمینه مي

توانند تقاضای مطالبه دیه از قاتل داشته  دم نمي بنابراین ولي ؛دیه



 ...تعییني یا تخییری بودن مجازات قتل عمد  26/پورشاهرودی

 

باشند مگر اینکه قاتل نیز به پرداخت دیه راضي باشد که در این 
 «.شود و پرداخت دیه ثابت مي صورت قصاص از او ساقط

 (132 /3 :1296خوئي،)

در تحریرالوسیله مشابه نظرات صاحب جواهر و  ینيامام خم
این نظر تمایل  خوئي و موافق با نظر مشهور فقها بر اله آیت

: داشته و در مبحث کیفیت استیفاء قصاص چنین آورده است
ه گردد و موجب دی قتل عمد، به طور عیني موجب قصاص مي»

پس اگر . باشد نه به صورت عیني و نه به صورت تخییری نمي
شود و برای او حق  دم از قَود عفو نماید، قصاص ساقط مي ولي

  (522 /3 :1293امام خمیني،)« .مطالبه دیه نخواهد بود

از مجموع عباراتي که از چند مشایخ بزرگ شیعه نقل کردیم 
نظریه وجوب تعییني قصاص،  که شود ميچنین مستظهر 

 .نظریه مشهور در بین فقها امامیه است

 مستندات قول -1-3
با تکیه بر آنها به  صاحبان اقوال فوق، مستندات و مدارکي که 

اند و رویکرد فقهي  جسته نظریه تعییني بودن قصاص تمّسک
اند  و اجتهادی خود را با استناد به ادله و شواهد، تبیین نموده

  .شود مي ذیل فهرستبه قرار 

  کتاب -3-1-1
آیات کریمه از جمله آنها ظاهر قول خداوند تبارک و تعالي که 

همچنین ظاهر  و (05/ائدهم)« لَنفِسَالَنفُس ِبا»: فرماید مي
َفَمِن اْعَتَدى َعَلْیُکْم »: قول خداوند تبارک و تعالي در فرمایش

مستند  (190/بقره) «.َعَلْیُکْمَفاْعَتُدوا َعَلْیِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى 
 .قرآني این قول است

 روایات -3-1-3
برای اثبات نظریه تعییني بودن قصاص به چند دسته روایات 

د بدون نروایات متواتری وجود دار از جمله .تمّسک شده است
عمد واجب کنند، قصاص را برای قتل اینکه به تخییر اشاره 

روایت صحیحه ابن مانند  .و اصل نیز عدم تخییر استدانسته 
هر کس »: صادق علیه السالم که فرموده است سنان از امام

مگر این که . کشند مؤمني را از روی عمد به قتل برساند، او را  مي
دم به مطالبه دیه  پس اگر اولیای. صاحبان خون به دیه راضي شوند

ده هزار درهم زدیه دوا ،راضي شدند و قاتل هم خواست دیه بپردازد
 (19/100 :1288 حرعاملي، ؛383 /2 :1291کلیني،)1 «.است

 اجماع   -3-1-2 
دلیل دیگری که در اثبات نظریه تعییني بودن حّق قصاص 

صاحب جواهر در ابتدای . ادعای اجماع است ،مطرح شده است
بحث کیفیت استیفاء قصاص این عقیده را مطرح کرده که در 
میان فقهای امامیه اختالف قابل توجهي در این مسأله وجود 

طوسي و ندارد و از سوی دیگر، از ابن ادریس و شیخ 
له اجماعي بودن این حکم را گزارش أمس ،همچنین ابن زهره

ر خاتمه نظر نهائي خود را چنین بیان داشته کرده است و د
یم در این مسأله اجماع محصَّل یتوانیم بگو بلکه مي»: است

   (363-362 /01 :1299،نجفي)« .داریم

صاحب مباني تکمله المنهاج بر اجماعي بودن این مسأله 
این نظر با شهرت »: تأکید کرده و چنین اظهار نظر نموده است

بلکه براین مطلب ادعای  ؛اصحاب امامیه استاوان بین فقهای فر

   (132: 3، 1296خوئي ،) «.اجماع نیز شده است

 قاعده اتالف  -3-1-0
دلیل دیگری که در اثبات نظریه تعییني بودن حّق قصاص 

صاحب جواهر، پس  .مطرح شده استناد به قاعده اتالف است
مسّک های یاد شده فوق، به قاعده اتالف ت از بیان داللت دلیل

قاعده اتالف هم ایجاب »: کرده و چنین تقریر نموده است

 «.کند که هر کس چیزی را تلف کند، باید مثل آن را بدهد مي
 (01/362: 1299،نجفي)

 وجوب تخییری قصاص نظریه -3

 بیان اقوال فقها  -3-1

                                                           
1
و باسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن ابي عمیر، عن حماّدعن الحلبي،  - 

: وعن عبداهلل بن المغیره والّنضربن سوید جمیعًا، عن عبدالّلّه بن سنان قال
َمن قتل ُمؤِمنًا ُمِتَعمِّدًا ِقیُد َمنُه ِاّلا َان َیرضي : سمعُت اباعبداهلل علیه السالم یقول

ل ان یقبُلوا الدیه، َفِان َرُضوا ِبالّدیه و أحبَّ ذلک القاتل فالدیه ُاوِلیاء الَمقُتو
اثناعشرالفًا، اوالف دینار، او مائه من االبل، و ِان کان في ارض فیها الّدنانیر فالف 
دینار، وِان کان في اُرض فیها االبل فمائه من االبل، واِِِن کان في ارض فیها 

  الّدراهم بحساب ذلک اثنا عشر ألفًا
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در نقطه مقابل نظریه مشهور فقهای امامیه، نوادری از قدماء 
از قائالن به . اند قصاص و دریافت دیه شدهقائل به تخییر بین 

نام  توان ميابن عقیل عماني و ابن جنید اسکافي را  ،این قول
اما صاحب جواهر قائل این قول  (250 :1016ابن جنید،) .برد

را تنها ابن جنید اسکافي دانسته و در انتساب آن به ابن عقیل 
ماني، بلکه گفته ع»: عماني تردید کرده و چنین آورده است

اگر  که چون گفته است. صراحتي در مخالفت با قول مشهور ندارد
 اولیای. شود دم مقتول، قاتل را عفو کنند قاتل قصاص نمي اولیای

ایشان در ادامه این بحث  «.توانند از او دیه بگیرند دم مقتول مي
این فتوا ابن عقیل عماني احتمال »: چنین اظهار نظر نموده است

بت باشد که حفظ نفس برای قاتل واجب است و او دارد از این با
مخّیر بین قصاص و دریافت دیه نیست، بلکه بر او واجب است که 

 «.مقتول دیه بپردازد دم اولیایجهت حفظ نفس خود به 
 (363: 01، 1299،نجفي)

 مستندات قول -3-3
قائالن به تخییر بین قصاص و دریافت دیه برای اثبات 

مقدمه واجب و همچنین به چند دسته مدعای خویش از باب 
 وجوب مقدمه در خصوص استدالل. اند از روایات استناد نموده

دم مقتول به  اگر اولیای»: حفظ جان چنین اظهار نظر شده است
پرداخت دیه برای قاتل امکان داشته  شوند و گرفتن دیه راضي مي

 برباشد، از باب مقدمه حفظ جان که واجب است، پرداخت دیه نیز 
همانطور که در سایر موارد حفظ جانش اگر بسته . قاتل واجب است

در اینجا هم واجب  ،بپردازد به پرداخت فدیه باشد واجب است
بنابراین چه قاتل راضي باشد برای پرداخت دیه یا راضي . است
پس . او باید دیه بپردازد ،دم اگر دیه بخواهند اولیای ،نباشد
نایب ) «.بول دیه مختارنددم در میان قصاص و ق اولیای

، ایات مورد استناد قائلین این قولو رو (2/06 :1293،زاده
صحیحه . بن سنان و روایت مشابه آن است صحیحه عبداله

بکیر هر دو روایت از امام جعفرصادق  بن سنان و ابن اله عبد
از امام درباره مؤمني »گوید  علیه السالم نقل شده است که مي

دیگری را از روی عمد به قتل رسانده تا آنجا سؤال شد که مؤمن 
اگر از مؤمن بودن مقتول آگاهي : گوید حضرت فرمودند که  مي

دم مقتول رفته و به قتل دوستش اقرار کند پس  نداشته نزد اولیای
دم  دیه مقتول را به اولیای ،اگر او را عفو کرده و قصاصش نکردند

ای آزاد کند و یا دو ماه  هپردازد و جهت توبه نزد خدا برد مقتول مي

مشابه این  «.دهد گیرد و شصت فقیر را اطعام مي متوالي روزه مي
له بن سنان که در آن صحیحه آمده ا روایت صحیحه دوم عبد

ابن سنان از امام در مورد مردی سؤال کرده که مؤمني را »: است
دانسته که او مؤمن است بدون اینکه خشم و  کشته در حالي که مي

ای  آیا برای اینکارش راه توبه. او را وادار به قتل کرده باشد غضب
دانسته  اگر  نمي: ای ندارد؟ امام در پاسخ فرمودند هست یا راه توبه

دم مقتول رفته و آنها را از مرگ  نزد اولیایکه اش این است  توبه
اگر او را عفو کردند، دیه مقتول را به آنها  ؛مقتول آگاه کند

گیرد  کند و دو ماه پشت سرهم روزه مي ای آزاد مي ندهپردازد و ب مي
 :1288حر عاملي ،) «.و به شصت نفر مسکین صدقه بدهد

19/583) 

روایت گزارش شده از » همچنین مشابه این دو دسته از روایات،
السالم سؤال کرده  ابوبکر حضرمي است که از امام جعفرصادق علیه

حکمش  ،به قتل رسانده درباره مردی از روی عمد مرد دیگری را
سپس از امام . مجازات او جهنم است: چیست؟ امام در پاسخ فرمود

بله دو : پرسد آیا او راهي برای توبه کردن دارد؟ حضرت فرمود مي
دهد و یک برده  گیرد و شصت فقیر را غذا مي ماه متوالي روزه مي

آنگاه از امام . پردازد دم او مي کند و دیه مقتول را به اولیای آزاد مي
با زني از آنها : پرسید اگر دیه را از او نپذیرفتند چه؟ امام فرمود

در . تزویج کند سپس دیه را در قالب هدیه و احسان به آنها برساند
خاتمه پرسید اگر دیه را از او نپذیرفتند و تن به ازدواج با او ندهند 

سته گذاشته ای در ب دیه را در کیسه: چه؟ امام در نهایت امر فرمود
 (19/582 :1288حر عاملي ،) «.اندازد و در خانه آنها مي

متعدد  ي در مواضعین این دسته از روایات در کتب روامضمو
 .گزارش شده است

مرحوم خوئي در نقد روایات مورد استناد قائالن به تخییر 
ابوبکر حضرمي  روایات: نویسد چنین واکنشي نشان داده و مي

باشد و برای اثبات حکم شرعي،  ياز نظر سندی ضعیف م
ل که کرد ولي در صحیحه او به آنها اعتماد و استناد توان مين

داللت بر قول تخییر دارند زیرا اگر  ،چه به ظاهرذکر شد، اگر
جب باشد که از قصاص، بر قاتل وا دم وليگذشت  در صورت

که دم نیز جایز است  وليپس به ناچار بر  ،دیه مقتول را بپردازد
از قصاص کردن قاتل، صرف نظر کرده و دیه مقتول را از او 

صحیحه با بخواهد و معنای تخییر هم همین است ولي این 
باشند که میگوید از  عبداهلل بن سنان در تعارض مي صحیحه



 ...تعییني یا تخییری بودن مجازات قتل عمد  28/پورشاهرودی

 

هر کس مؤمني را : السالم شنیدم که فرمود امام صادق  علیه
اینکه  مگر شود مياز روی عمد بکشد، در قبال او قصاص 

مقتول به پذیرش دیه رضایت دهند پس اگر آنها به  دم اولیای
دیه راضي شوند و قاتل نیز آن را بپذیرد، سپس دیه ثابت 

حدیث ذکر شده  ،و در مقام تعارض بین این احادیث ؛شود مي
باشد به جهت اینکه از یک طرف  بر آن دو صحیحه، مقدّّّم مي

یرا ظاهر قرآن داللت این روایت با اطالق آیه موافق است؛ ز
ثابت  دم وليبر این دارد که والیت بر قصاص تنها نسبت به 

باشد بدون اینکه حّق مطالبه دیه داشته باشد و از طرف  مي
دیگر با نظر فقهای اهل سنت نیز مخالف است ولي در روایت 

این نظر مشهور با شهرت بین فقیهان . قبل اینگونه نیست
ترین دلیل قائلین به  دیگر، عمده امامیه مطرح است و از سوی

پس نتیجه . نظریه اجماع به هر قسم منقول و محصَّل است
مگر با رضایت قاتل به پرداخت دیه،  شود مياینکه دیه ثابت ن

خوئي ) .باشد مخّیر بین قصاص و اخذ دیه نمي دم وليپس 
،1296: 3/ 135-130) 

وجوب تعییني یا تخییری بودن قصاص در قوانین  -2
 ضوعه مو

و  259در مواد  1293قانون مجازات اسالمي مصوب سال
بودن مجازات قصاص  در زمینه تعییني و تخییری 281و  263

به تعیین . ا.م.ق 281نظر داده چنانکه در ماده  به هر دو مورد
مجازات قصاص نفس به طور مطلق برای مرتکب قتل عمد 

در  مجازات قتل عمدی»: مطابق این ماده. حکم داده است
دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص  صورت تقاضای ولي

و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و 
  «.گردد تعزیر عمل مي

مطابق  .است همین قانون بر این نظر تأکید ورزیده 259ماده 
در موارد ثبوت حّق قصاص، اگر قصاص مشروط به رّد »: این ماده

تواند قصاص یا  دم، تنها مي علیه یا ولي دیه نباشد، مجنيٌّفاضل 
گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و 

گیری از  مقنن در این دو ماده قانوني با بهره «.رضایت او دارد
مبادرت به  لهام از آرای فقهي امام خمینيقول مشهور و ا

اما  (218 :1292گلدوزیان، ) .تدوین و تنظیم آن نموده است

و  به تبع حضرت امام خمیني. ا.م.ق 263قانونگذار در ماده 
مطابق قول مشهور، این حکم را در موردی که نیاز به 
پرداخت فاضل دیه باشد، صاحب حّق قصاص را میان قصاص 

و دریافت دیه بدون رضایت قاتل مخّیر  با رّد فاضل دیه
در موردی که اجرای قصاص، »: مطابق این ماده. دانسته است

پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حّق  مستلزم
مقرر در قانون  قصاص، میان قصاص با رّد فاضل دیه و گرفتن دیه

در همین راستا، اداره  «.ولو بدون رضایت مرتکب مخّیر است
بر این نکته  3/6/1223  - 1821/2حقوقي قضایي درنظریه 

با توجه به سکوت قانون اسالمي »: ده استبه تفصیل تأکید نمو
درخصوص مورد سؤال و لزوم مراجعه به فتاوای معتبر با توجه به 

دم اگر از قصاص به  ولي الوسیله و تکمله المنهاج، های تحریر کتاب
نظر نماید ولي جاني قبول نکند قصاص ساقط  شرط دیه صرف

از قصاص  گردد اما اگر به طور مطلق شود و دیه ثابت نمي نمي
گردد و بر  شود و دیه ثابت نمي نظر کند قصاص ساقط مي صرف

 «...جاني الزم نیست که با تبدیل قصاص به دیه موافقت نماید
 (236 :1292گلدوزیان ،)

 گیرینتیجه
در بررسي میان دو نظریه ارائه شده باید گفت دیدگاه 

آن در  تر همان دیدگاه مشهور فقیهان است که بنابر صحیح
قصاص به طور متعّین مستوجِب قصاص است نه  ،عمد قتل
سند این تحلیل و شاهد این تبیین آن است که از  .دیه
 ،کند که در قتل عمد قصاص اقتضاء مي سو، عموم ادله یک

از سوی . قصاص به عنوان مجازات اصلي و اولّیه ثابت باشد
ای که از سوی قائالن به  رسد تمام ادله دیگر، به نظر مي

د برای توان ميتاّم و تمام نیست و ن پیش از این گذشت، تخییر
زیرا استناد به . اثبات حکم شرعي به آنها اعتماد و استناد کرد

به دلیل  ،روایت ابوبکر حضرمي محل تأّمل و خدشه است
اینکه از نظر سندی ضعیف است و چیزی که ضعف آن را 
ا جبران کند وجود ندارد و روایت صحیحه اول ابن سنان ب

صحیحه دوم ایشان در تعارض است و در مقام تعارض 
از طرف دیگر، به دلیل اینکه در  ؛باشد صحیحه دوم مقّدم مي

مجازات اصلي و اولّیه نیست بلکه ثبوت آن  ،قتل عمد، دیه
پس قول به  ،باشد منوط به رضایت طرفین دعوی قتل مي

 . تخییر ناتمام است
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آید این  فرادست مي آن چه از مجموع عبارات و کلمات فقها
است که اطالق آیه و روایات معتبر و مستفیض بلکه متواتر 

قصاص  ،در صدد بیان یک امر است و آن اینکه در قتل عمد
 دم اولیای. به عنوان مجازات اصلي و اولّیه ثابت است نه دیه

ند تقاضای پرداخت دیه از قاتل داشته باشند توان ميمقتول ن
پرداخت دیه راضي باشد که در این  مگر اینکه قاتل نیز به

 شود ميصورت قصاص از او ساقط و پرداخت دیه ثابت 
چنانکه این نظر با شهرت فراوان بین فقیهان شیعه مطرح 

 .گردیده است

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقي
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعي  :تعارض منافع

 .بوده است

طور کامل  بهنگارش مقاله تمام مراحل  :سهم نویسندگان

 .انجام گرفته است توسط نویسنده

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانياز : تشکر و قدرداني

 .میسپاسگزار اند، یاری رسانده

مین اعتبار مالي ون تأبداین پژوهش  :اعتبار پژوهشمین تأ
 .سامان یافته است
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