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چکیده
در فقه و حقوق اسالمی ما چنین تقریر شده است که ھرگاه شخصی کشته شود و چند ولی داشـته  
باشد، اگر برخی از اولیای دم عفو کنند افراد باقی مانده حق قصاص دارند به شرطی که سھم دیۀ افـراد  

. خواھان دیه را پرداخت نمایند
:آمده است۲۶۴در قانون مجازات اسالمی ماده 

ھا در قصاص الزم است؛ چنانکه ھمگی خواھان درصورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت ھمۀ آن«
ھا خواھان قصاص و دیگران خواھان دیـه  شود، و اگر بعضی از آنقصاص قاتل باشند قاتل قصاص می

دم را که خواھان توانند قاتل را قصاص کنند، لکن باید سھم دیۀ سایر اولیایباشند، خواھان قصاص می
توانند بعد از پرداخـت  طور رایگان عفو کنند، دیگران میدیه ھستند بپردازند؛ اگر برخی از اولیای دم به
».سھم عفو کنندگان به قاتل، او را قصاص نمایند

گوید بـا عفـو برخـی از اولیـای دم حـق قصـاص سـاقط        ولی با عنایت به روایات متعددی که می
اند که در صورت عفـو برخـی از اولیـاء    ین که بعضی از فقھا و مفسران تقریر نمودهشود، و نظر به امی

رسد دالیل سقوط قصـاص  شود، و از آن جا که به نظر میحق قصاص افراد باقی مانده تبدیل به دیه می
.از اتقان بیشتری برخوردار است الزم است ادلۀ طرفین دربارۀ این مسئله مورد بررسی مجدد قرار گیرد

.سقوط قصاص، عفو، دیه، اولیای دم، قتل: ھاکلید واژه

.٢٣/١١/١٣٩٠: ؛ تاریخ تصویب نھایی٢٠/١٢/١٣٨٦:خ وصولیتار*. 
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مقدمه

قوانین اسالم بر اساس رحمت و عدل الھی وضع شده است و احکام جزایی اسالم ھم کـه  
از این رو عفـو  . رود، مظھری از لطف و رحمت و عدل خداوند استبخشی از آن به شمار می

ر است و مورد تأکید شرع مقدس اسالم قرار گرفته ای برخوردادر قوانین اسالم از جایگاه ویژه
خداوند متعال به دلیل کرامت و حفظ زندگی انسان و پیشـگیری از تکـرار قتـل و خـون     . است

.ریزی و عدم نقض ھدف و تدبیر آفرینش حکم قصاص را مقرر فرموده است
توجه به کیفر قصاص اگرچه منجر به اعدام و نابودی فردی از افراد جامعه است ولی با

کند از منظر نقش مھمی که در جلوگیری از قتل و خونریزی دارد و حیات جامعه را تضمین می
تقدیم منافع جامعه بر فرد، موجب استمرار و بقای زندگی و ضامن حفظ و بقای نظم و امنیت 

کار وقتی بداند که ھرگاه مرتکب جنایت شود به و عدالت اجتماعی است؛ زیرا شخص جنایت
د ھمان جنایت کیفر خواھد دید برای حفظ بقای خود و حب ذات به سوی جنایت مانن

با این روش حیات ھمه از خطر . نخواھد رفت و خود را دچار عواقب وخیم آن نخواھد کرد
داند ماند و از این رو قرآن کریم قصاص را حیات و زندگی مینابودی و مرگ مصون می

).۱۷۹:بقره(»یَا أُولِي األلْبَابِحَیَاةٌ لَکُمْ فِي الْقِصَاصِوَ«
به دنبال وضع قانون قصاص، عفو از جانی را نیز تشویق نموده و آن را به عنـوان صـدقه و   

شود که عفو از جنایت از این تعبیر چنین برداشت می) ۴۵: مائده. (تکفارۀ گناھان قرار داده اس
آمرزش از گناھان به کسانی که از حق قصاص صرف نظـر کننـد   برتر از قصاص است و وعدۀ

.حاکی از عنایت ویژۀ خداوند بر عفوکنندگان است
نزد پیامبر یھرگز دعوای قصاص«: در این زمینه سخنی از مالک ابن انس نقل شده است که

)۸/۳۸نسائی، (».طرح نگردید، مگر این که ولی دم را به عفو امر کردند) ص(م اکر
قدس اسالم از یک طرف کیفر قصاص را وضع نموده و از طرف دیگـر در موضـوع   شرع م

خون امر به عفو و احتیاط کرده و در صورت وجود شـبھه از ریخـتن خـون جلـوگیری کـرده      
از این طریق، ھم از شـرارت افـراد شـرور جلـوگیری نمـوده و ھـم روحیـۀ بـرادری و         . است

. گرداندصمیمیت را در جامعه حاکم می

مسئلهطرح
شود که اگر کسی به عمد کشته شـود و مقتـول   در بحث قصاص نفس این سؤال مطرح می
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چند ولی داشته باشد و برخی از اولیاء بدون اخذ دیه عفو کنند یا خواھان دریافـت دیـه باشـند    

گردد؟ آیا با عفو برخی اولیاء یـا  آیا حق قصاص افراد باقی مانده ساقط شده و تبدیل به دیه می
تواننـد بـا پرداخـت سـھم دیـه بـه افـراد        قاضای دیه از سوی آنان افراد خواھان قصاص میبا ت

سھم دیۀ عفو کنندگان به ورثۀ جانی، قاتل را قصاص کنند؟      ت متقاضی دیه و پرداخ
.گیرددر این جستار این مسئله مورد بحث و بررسی قرار می

تحقیقپیشینۀ
اند که اگر کسی بـه قتـل عمـد کشـته     سئله پرداختهفقھا در مبحث قصاص به بررسی این م

ای خواستار دیه یا عفو بِـال  شود و مقتول چند ولی داشته باشد و برخی خواھان قصاص و عده
کند؟ نظر مشھور فقھـا بـر ایـن اسـت کـه افـراد       عوض باشند حق قصاص چه حکمی پیدا می

ه ھستند و ھمچنین پرداخـت  توانند با پرداخت سھم کسانی که خواستار دیخواھان قصاص می
؛ طوسی، ۲۴/۲۴۵؛ ابن زھره،۲۴/۳۸مفید،(د سھم عفو کنندگان به ورثۀ قاتل جانی را قصاص کنن

).ینابیع الفقھیهال؛ به نقل از ۲۴/۲۱۶؛ راوندی،۲۴/۱۰۸النھایه 
ـ در مقابل برخی از فقھا در این مسئله از احتمال سقوط قصـاص خبـر داده   ابـن فھـد   . (دان

)۵/۲۲۴حلی،
با توجه به اینکه در منابع معتبر حدیث چندین روایت در خصوص سقوط قصاص در ایـن  

اند که ھا اعراض نکردهزمینه ثبت شده است، فقھا بر این روایات عنایت و اھتمام داشته و از آن
.در این مقاله به بررسی آن پرداخته خواھد شد

:بقره(»مَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌفَ«ھمچنین برخی از فقھا و مفسران در ذیل آیۀ شریفۀ 
است، یعنی اگر برخی از ورثه، ) چیزی از عفو(، شئ به معنای شئ من العفو: فرمودند) ۱۷۸

طبرسی، (د گردشود و تبدیل به دیه میقاتل را از قصاص عفو کنند حق قصاص ساقط می
).۲/۳۵۶؛ سیوری حلی، ۱/۴۹۰

در ضمن بحث این کـه آیـا اسـتیفای حـق     » یا مجموعیقصاص حق انحاللی «مؤلف مقالۀ 
قصاص از سوی بعضی از اولیاء بدون حضور یا اذن دیگر اولیاء جایز اسـت یـا خیـر، بـه ایـن      

)۳۷ھاشمی شاھرودی، . (تمسئله نیز پرداخته اس
با توجه به مورد ابتال بودن موضوع در جامعه و مشکالتی که عـدم تـوان پرداخـت دیـه از     

کند پـرداختن بـه ایـن مسـئله     واھان قصاص برای متولیان امر در جامعه ایجاد میطرف افراد خ
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. رسدضروری به نظر می

اولیاءز نظر مشھور فقھا در عفو برخی ا
نظر مشھور فقھا این است که اگر کسی به عمد کشته شود و چند ولی دم داشته باشد، اگـر  

باشند کسانی که خواستار قصاص ھستند برخی از آنان عفو کنند و برخی خواھان قصاص قاتل 
.عفو کنندگان را به ورثۀ قاتل بپردازندۀتوانند قاتل را بکشند به شرطی که سھم دیمی

قتی کسی به عمد کشته شود و مقتول دو ولی داشته باشـد  و«: نویسدشیخ مفید در مقنعه می
و دیگری خواستار قصاص باشد، کسی که خواھـان قصـاص   اگر یکی از آن دو دیه را برگزیند

امـا اگـر   . تواند قاتل را بکشد و از مال خودش نصف دیه را به ولی دیگر پرداخت کنداست می
یکی از آن دو ولی عفو را بر گزیند و دیگری خواھان قصاص باشد باید به ورثۀ فـرد قصـاص   

کننده نتواند از مال خود سھم دیه عفو اگر قصاص. شده نصف دیه را از مال خود پرداخت کند
)۷۳۸مفید، (».کننده را بپردازد حق قصاص ندارد

در این که اگر کسی به عمد کشته شود و دارای چند ولی باشد که برخی خواھان قصـاص  
تواند قاتل را بکشد و سـھم خواھـان دیـه را    و برخی خواستار دیه باشند و خواھان قصاص می

. فو شـیخ طوسـی در خـال   ه اند؛ مانند صاحب غنیـ ھا ادعای اجماع نمودهبپردازد، برخی از فق
)۵/۱۵۳(

اگر یک نفر به عمد کشته شود و اولیای او جماعتی باشند، برخـی  «: نویسدصاحب غنیه می
قصاص را اختیار کنند و بعضی گرفتن دیه و یا عفو را برگزینند، کشـتن قاتـل جـایز اسـت بـه      

افراد خواھان دیه را بپردازد و به ورثۀ قاتل ھم سھم افـرادی  شرطی که قصاص کننده سھم دیه
.اند را پرداخت نمایدکه عفو کرده

:دلیل ما اجماع فقھای امامیه و قول خداوند متعال است که فرمود
برای ھر کس مظلومانه کشته شود ما ) ۳۳:اسراء(» عَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًاوَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَ«

.»اولیای او سلطه قرار داده ایم
دانـد بـر خـالف    کسی که قصاص را با عفو برخی از اولیاء یا با درخواست دیه سـاقط مـی  

)۲۴/۲۴۵مروارید،(».ظاھر قرآن حکم نموده است
البته ادعای اجماع صاحب غنیه، اجماع اصطالحی نیست چون بیشتر کتـب قـدما متعـرض    

. کتاب غنیه و خالف ذکری از اجماع نشده استاند و به جز دواین مسئله نشده
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پس ایـن  . ھا مدرکی استبا وجود روایات متعدد و استشھاد به ظاھر قرآن، این گونه اجماع

گرایش بیشتر متـأخران بـه   . مسئله اجتھادی بوده و ھیچ اجماع تعبدی در مورد آن وجود ندارد
آیـه  . ل به آیۀ شریفه ھم ناتمام استاستدال. رأی مخالف آن شاھدی بر اجماعی نبودن آن است

آیـه بـرای ولـی جعـل     . توان به اطالق آن تمسک نمـود از این جھت در مقام بیان نیست و نمی
.کندسلطنت نموده است؛ عنوان ولی ھم بر مجموع صدق می

سقوط حق قصاص
در مقابل ادعای اجماع برخی از فقھا که معتقدند با عفو برخی از ورثه حق قصـاص سـاقط  

شـیخ صـدوق در   . اندشود، برخی به سقوط قصاص با عفو برخی از ورثه ابراز تمایل نمودهنمی
وایت شده است ھرگاه یکی از اولیـای دم، عفـو کنـد قصـاص     ر«: گویدمن الیحضره الفقیه می

)۴/۱۳۹صدوق،. (دشوبرداشته می
از ورثـه حـق   این عبارت حاکی از آن است فقھا به روایتی که صراحت دارد با عفو برخـی 

.اندشود عنایت داشته و از آن اعراض نکردهقصاص ساقط می
رگاه اولیاء بیش از یک نفر باشـند، ھمـه حـق قصـاص     ھ«: نویسدمحقق حلی در شرایع می

دارند؛ اگر برخی از اولیاء خواستار دیه شدند و قاتل ھم پذیرفت، پس از پرداخت دیه، بنـا بـه   
شـود، و دیگـر   رأی مشھور آن است که قصاص ساقط نمـی اما. شودروایتی، قصاص ساقط می

ای را که قاتل پرداخته بود به آن برگرداندند، حق قصاص خواھنـد  اولیاء پس از آن که سھم دیه
شـود و دیگـر اولیـاء    اگر برخی از اولیاء قاتل را عفـو کننـد حـق قصـاص سـاقط نمـی      . داشت

) ۴/۱۰۰۳(».تل او را قصاص کنندتوانند پس از پرداخت سھم دیۀ عفو کننده به قامی
شـود امـا رأی مشـھور آن اسـت کـه      گوید بنابر روایتی قصاص ساقط میاین که محقق می

.شود بیانگر این است که نظریۀ سقوط قصاص نیز پیروانی داردساقط نمی
این تقریر محقق که در صورت تقاضای دیه از سوی برخی از اولیاء و پرداخـت آن توسـط   

شـود،  شود، اما با عفو برخی از اولیاء قصـاص سـاقط نمـی   روایتی قصاص ساقط میقاتل بنابر 
. مورد خدشه است چون روایات سقوط قصاص در صورت عفو برخی از ورثـه صـراحت دارد  

از ایـن  . از نظر فقھی و از نگاه عرف، فرقی بین عفو بال عوض و عفو با اخذ دیه وجـود نـدارد  
یه و عفو بدون اخذ دیه مشکل است، خصوصاً با عنایـت بـه   رو فرق گذاشتن بین عفو با اخذ د

این که تمام روایات سقوط قصاص بیانگر این است که در صورت عفـو برخـی از ورثـه حـق     
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.شودقصاص ساقط می

مام روایات سقوط قصاص بیانگر این ت«: گویدصاحب جواھر پس از نقل عبارت شرایع می
شـاید اسـتدالل مصـنف کـه بـا      . شودساقط میاست که در صورت عفو برخی از ورثه قصاص

شود بنا بر این فرضیه است که فرقی بین عفـو  پرداخت دیه به برخی از ورثه قصاص ساقط می
با دریافت دیه و عفو بدون دریافت دیه نگذاشته است؛ لکن فرض عدم فـرق بـا حکـم قطعـی     

شـود منافـات   یمصنف که بعد از آن گفته است بـا عفـو برخـی از ورثـه، قصـاص سـاقط نمـ       
)۴۲/۳۰۶نجفی،(».دارد

محقق در کتاب مختصر النافع گفته است اگر برخی از اولیاء دیه را انتخاب کنند و قاتل دیه 
ھا آمـده  شود و در برخی از نسخهھا پرداخت کند اشبه این است که قصاص ساقط نمیرا به آن

)۴/۴۴۶،سیوری حلی. (دشواست که اشھر این است که قصاص ساقط نمی
کند که قول به سقوط قصاص با عفو برخی از ورثه نیز مشـھور  این تعبیر حکایت از این می

.است یا الاقل قایل دارد
اگر برخی از اولیاء بر دیه مصالحه کننـد بنـابر اشـھر    «: گویدھمچنین شھید اول در لمعه می

)۲/۲۸۰شھید اول، . (دشواقوال حق قصاص برای بقیۀ افراد ساقط نمی
اما منشأ قول دیگر، یعنی سقوط قصاص، آن است که فقھا به روایات متعـددی کـه در بـین    

گوید با عفـو برخـی از ورثـه حـق قصـاص سـاقط       ھا روایات صحیح نیز وجود دارد که میآن
از طرف دیگر عفو در قصاص مورد تأکید شارع مقدس نیز واقـع شـده   . اندشود توجه داشتهمی

.است
اگر فردی کشته شود و برخی از اولیاء عفو کننـد  «: نویسدھذب البارع میابن فھد حلی در م

محتمل است که قصاص ساقط شود چون با عفو برخی از ورثه نفس قاتل فـی الجملـه محتـرم    
شمرده شده است و اولیای باقی مانده مستحق تمام نفس مقتول نیستند، پس تسلط بر قصـاص  

بنابر این قصاص بـه دیـه تبـدیل    . و این جایز نیستشودندارند، چون از قدر واجب تعدی می
)۵/۲۲۴ابن فھد حلی،(».شود، زیرا گرفتن دیه در این صورت جمع بین دو حق استمی

چون با عفو برخی از ورثه نفس قاتل به نوعی محترم شمرده شده و قاتل مالـک بخشـی از   
ولیـاء تسـلط بـر تمـام     جان خود شده است و جزئی از نفسش محفوظ مانده است؛ از این رو ا

شود و جمـع بـین حـق قاتـل و اولیـای دم      نفس قاتل را ندارند، پس قصاص تبدیل به دیه می
.شودمی
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شود آیـت  یکی دیگر از فقھایی که معتقد است با عفو برخی از ورثه حق قصاص ساقط می

گویـد  که میین آن دسته از روایاتیب«: نویسندایشان در جامع المدارک می. اهللا خوانساری است
گوید با عفـو  شود و بین آن دسته از روایاتی که میبا عفو برخی از ورثه حق قصاص ساقط می

شود، تعـارض وجـود دارد و جمـع بـین ایـن دو دسـته       برخی از اولیاء حق قصاص ساقط نمی
گویـد بـا عفـو برخـی از ورثـه      روایات ممکن نیست و صرف عمل مشھور به روایتی کـه مـی  

شود، موجب رفع ید از آن دسته از روایاتی که بـر سـقوط قصـاص داللـت     یقصاص ساقط نم
. عالوه بر این عدم قصاص مطابق قاعده است؛ زیرا قصاص حق واحـدی اسـت  . شوددارد نمی

خوانسـاری،  (».شودکه در اخبار آمده است موجب برداشتن حد میعفو برخی از اولیاء نیز چنان
۷/۲۶۶(

وانساری پیداست در چنین مواردی اصل عدم قصاص جـاری  چنان که از بیانات مرحوم خ
شود، و مقتضای اصل لفظی و عملی، عدم وجوب قصاص و حرمت قتل نفس محترم است؛ می

امـا  . شـود زیرا قصاص یک حق است و اگر مجموع ورثه خواھان قصاص باشند حکم اجرا می
شود که آیا در این صورت اگر برخی خواھان قصاص و برخی عفو کرده باشند، شبھه ایجاد می
شـود، و اصـل احتیـاط در    قصاص جایز است؟ با عنایت به این که حدود با شبھه برداشـته مـی  

کند، در این جا باید بـه سـقوط قصـاص حکـم     خون ھم از اجرای کیفر قصاص جلوگیری می
. کرد

وا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِي یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُ«برخی از فقھا و مفسران با استناد به آیۀ شریفۀ 
عٌ بِالْمَعْرُوفِ الْقَتْلَی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَاألنْثَی بِاألنْثَی فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌ فَاتِّبَا

: بقره(» منِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیوَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَ
اید حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است؛ ای افرادی که ایمان آورده) (۱۷۸

) دینی(آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، و زن در مقابل زن؛ پس اگر کسی که از ناحیۀ برادر
د از راه پسندیده پیروی کند و قاتل نیز به نیکی دیه را به ورثۀ خود مورد عفو قرارگیرد بای

این تخفیف و رحمتی است از ناحیۀ پروردگار شما و کسی که بعد از آن تجاوز . مقتول بپردازد
).کند عذاب دردناکی خواھد داشت

انـد کـه قصـاص در جاھلیـت قـانون      اغلب مفسران در شأن نزول ایـن آیـۀ شـریفه نوشـته    
بر این اساس، قبیلۀ برتر قسم یاد کرده بود کـه  . شت و تابع زور و قدرت قبیله بودمشخصی ندا

اگر افراد قبیلۀ دیگر یکی از بردگان ما را بکشند ما در مقابل، یك فـرد آزاد از آنـان را خـواھیم    
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کشیم و چنانچه مردی از مـا را بکشـند   ھا را میکشت و اگر زنی از ما را بکشند ما مردی از آن

).۱/۴۰۱؛ کاشانی، منھج الصادقین، ۱/۶۵۹طباطبایی، (ت و مرد از آنان را خواھیم کشما د
در حقیققـت  . آیۀ شریفه نازل شد و بیان داشت که در قصاص باید مسـاوات رعایـت شـود   

قانون قصاص در حفـظ حیـات   . ریزی بیشتر استقصاص برای پیشگیری از تکرار قتل و خون
ای بـرای  ھمچنین پرداخت دیه را مقرر نمـود تـا انگیـزه   . کندفرد و جامعه نقش مؤثری ایفا می

.رفع قصاص شود و بر عفو و گذشت از قصاص نیزتاکید نموده است
و فائدتـه  ... ای شئ مـن العفـو  » عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌفَمَنْ «: نویسدصاحب کنزالعرفان می

عفـو برخـی از   ) ۲/۳۵۶سیوری حلی،. (صاإلشعار بأن بعض العفو کالعفو التام فی اسقاط القصا
.کندورثه مانند عفو تمام ورثه است که قصاص را ساقط می

کلمه شئٌ به معنای شئ مـن العفـو اسـت و نکـره     » عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌفَمَنْ «در عبارت 
یعنی برخی از اولیای دم(د بودن آن داللت دارد که اگر بخشی از عفو برای قصاص حاصل شو

» .شودقصاص ساقط می) عفو کنند
نظر به این که کلمۀ شی به معنای چیزی از عفو یا بخشـی از عفـو اسـت، از ایـن رو عفـو      

.کندبعضی مانند عفو تمام ورثه است که قصاص را ساقط می
چون قصاص یک حق است و قابل تجزیه نیست وقتی برخی از اولیاء عفو کردند مثل ایـن  

اند و در این صورت حق قصاص تبـدیل بـه دیـه    حق قصاص در گذشتهاست که تمام ورثه از 
.شودمی

گردد سیاق آیه تشویق به عفو و گذشت از قصاص است؛ برعکس نظـر  چنانکه مالحظه می
آیۀ شریفه تأکید بر چشـم  . کسانی که معتقدند در این صورت ارجحیت و غلبه با قصاص است

ولی دم تعبیر به برادر نموده اسـت بـرای تحریـک    این که آیه از . پوشی و عفو از قصاص دارد
؛ ۴۰۳/ ۱یکاشـان ؛ ۱/۴۹۰طبرسی،: رک. (تاحساس چشم پوشی و گذشت و تشویق به عفو اس

)۱۹۳/ ۱؛ جصاص،۳/۷۷؛ قرشی،۳/۴۳۳داورپناه،

بررسی روایات
چون مستند حکم این مسئله روایات است در اینجـا بـه نقـد و بررسـی روایـات پرداختـه       

ابتدا روایاتی که بیانگر این است که با عفو برخی از ورثه حق قصـاص از افـراد بـاقی    . شودمی
.گرددشود، نقل میمانده ساقط نمی



37سقوط قصاص با عفو برخی از اولیاء1391زمستان
محمد بن یعقوب عن علی بن ابراھیم، عن أبیه، و عن محمد بن یحیی عـن احمـد بـن    -۱

عن رجل قتل وله ) ع(سألت أبا عبداهللا: محمد جمیعا ً عن ابن محبوب عن ابی والّد الحناط قال
: أنا ارید أن اعفـو، قالـت االم  : أنا اُرید أن أقتل قاتل أبی، و قال األب: أمّ و أب و ابن، فقال االبن

فلیعط االبن امّ المقتول السدس من الدیة، و یعطی ورثـة القاتـل   : فقال: قال. أنا ارید أن آخذ الدیة
)۱۹/۳۸یحرعامل. (هالسدس من الدیة حق األب الذی عفا، و لیقتل

راجع به مردی که کشته شده بود سؤال کردم که وراث) ع(ق از امام صاد: گویدابو والد می
پسر قصاص قاتل پدر را خواستار اسـت، پـدر گفـت عفـو     . مقتول، پدر مادر و یک پسر ھستند

حضرت فرمود پسر برای قصاص، به مادر مقتول یک ششم دیه . گیرمکنم، مادر گفت دیه میمی
.پردازدکند، و به ورثۀ قاتل یک ششم حق پدر را که عفو کرده میرا پرداخت می

)۲/۱۳۰؛ خویی، ۲۴/۱۷۸راه العقول، ، مسیمجل. (تاین حدیث صحیح اس
و عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن علی بن الحدید، و ابن أبی عمیر عـن  -۲

فی رجل قُـتل ولـه ولیـان فعفـا    ) ع(ن ض أصحابه رفعه إلی أمیر المؤمنیعجمیل بن دراج عن ب
علـی  ة نصـف الدیـ  د قتل و رإن أراد الذی لم یعف أن یقتل : أحدھما و أبی االخر أن یعفو، قال

)۱۹/۸۴حرعاملی،. (هاولیاء المقتول المقاد من
) ع(یجمیل بن دراج از برخی از اصـحاب خـود بـه صـورت مرفـوع از امیرالمـؤمنین علـ       

روایت کرده است در مورد مردی که کشته شده بود و دو ولی داشت، یکی از آن دو عفو کـرده  
تواند قاتـل را  کسی که عفو نکرده اگر بخواھد می: و دیگری از عفو امتناع کرد، حضرت فرمود

. بکشد و نصف دیه را به اولیای او پرداخت کند
ت ایـن حـدیث ضـعیف اسـ    ).۲۴/۱۷۸، راه العقـول ، مـ مجلسـی (ت این حدیث مرفـوع اسـ  

).۲۶/۱۲۴روحانی، (
در اینجا آن دسته از روایاتی که صراحت دارد با عفو برخی از اولیـای دم حـق قصـاص از    

.گرددشود نقل میاد باقی مانده ساقط میافر
محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن احمد ابن محمـد عـن ابـن محبـوب عـن      -۱

رجالن قتال رجل عمداً و له ولیّان فعفا احد ) :ع(قلتُ ألبی عبداهللا: عبدالرحمن فی حدیث قال
وطرح عنھما من الدیّة بقدر حصة مـن  إذا عفا بعض األولیاء درئ عنھما القتل : فقال: قال. الولیین

) ۱۹/۸۵حرعاملی، . (الباقی من أموالھما إلی الذین لم یعفوایعفا، وأد
. عرض کردم دو مرد یک نفـر را بـه عمـد کشـتند    ) ع(ق گوید به امام صادعبد الرحمن می
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وقتی برخی از اولیـاء عفـو کننـد   : مقتول دو ولی داشت یکی از آن دو عفو کرد، حضرت فرمود

شود و به اندازۀ سھم کسی که عفـو کـرده دیـه از آن دو نفـر کـم      قصاص از آن دو برداشته می
.کننداند پرداخته میشود؛ دیۀ باقی مانده را از اموالشان به کسانی که عفو نکردهمی

)۲/۱۳۰؛ خویی، ۲۴/۱۸۰راه العقول،، ممجلسی(ت این روایت صحیح اس
یم، عن أبیه، و عن محمد بن یحیی، عن احمد بـن  محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراھ-۲

عن رجل قتل و له صغار ) ع(سألت أباعبداهللا: محمد جمیعاً، عن ابن محبوب، عن ابی والد قال
الیقتل و یجوز عفو االوالد الکبار فـی حصصـھم   : فقال: و کبار أرأیت إن عفا االوالد الکبار؟ قال

)۱۹/۸۴حرعاملی،. (ةمن الدیفاذا کبر الصغار کان لھم أن یطلبوا حصصھم
پرسیدم، مردی به قتل رسـید و دارای فرزنـد صـغیر و    ) ع(ق از امام صاد: گویدابو ولّاد می

قاتـل کشـته   : کبیر است اگر فرزندان بزرگ عفو کرده باشند، رأی شما چیست؟ حضرت فرمود
کوچـک  ھرگـاه فرزنـدان  . شود و عفو فرزندان بزرگ نسبت به سھم خودشان جایز اسـت نمی

.بزرگ شدند حق خواھند داشت سھم خود را از دیه طلب کنند
)۱۶/۳۶۰االخبار؛ ھمو، مالذ۲۴/۱۷۸مجلسی، مراه العقول،. (تاین حدیث صحیح اس

تواننـد  شود و فرزندان کوچک وقتی بزرگ شدند میفرمود قاتل کشته نمی) ع(م این که اما
عفو فرزندان بزرگ نافذ بـوده و قصـاص را   سھم خود را از دیه طلب کنند بیانگر این است که

.کندساقط می
و عن علی بن ابراھیم، عن أبیه، عن ابن فضّال عن یونس بن یعقـوب، عـن أبـی مـریم،     -۳

فی من عفا مـن ذی سـھم فـان عفـوه جـائز، و      ) ع(ن قضی أمیرالمؤمنی: قال) ع(ر عن أبی جعف
حـر  . (اة، و یرفع عنھم بحصة الذی عفـ یعطی بقیّتھم الدب: قضی فی أربعة اخوة عف أحدھم قال

)۱۹/۸۵عاملی،
امیرالمـؤمنین در مـورد   : روایت کرده است کـه حضـرت فرمـود   ) ع(ق ابومریم از امام صاد

کسی از صاحبان خون که جانی را عفو کرده بود حکم کرد که عفو او جایز اسـت ھمچنـین در   
شـود و  ھا دیه پرداخت مـی به بقیۀ آن: ھا عفو کرده بود فرمودرابطه با چھار برادر که یکی از آن

.شودسھم کسی که عفو کرده بود از دیه ساقط می
)۲/۱۲۱،خویی. ۲۴/۱۸۱،راه العقول، ممجلسی. (تاین روایت صحیح اس

عن الحسن بن موسی، عن غیاث بن کلوب، عـن  ،محمد بن الحسن باسناده عن الصفار-۴
من عفا عن الدّم من ذی سھم له فیـه  : کان یقول) ع(ا أسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه أن علیّ
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)۱۹/۸۶حر عاملی، (...ا فعفوه جائز و سقط الدم و تصیر دیة، و یرفع عنه حصة الذی عف

ھر کـس  : فرمود) ع(یاز پدرش نقل کرد که عل) ع(ق امام صاد: گویداسحاق ابن عمار می
شـود  ساقط و تبدیل به دیه مـی از صاحبان خون قاتل را عفو کند، عفو او جایز است و قصاص

.شودو سھم دیه کسی که عفو کرده از قاتل برداشته می
)۲۶/۱۲۵؛ روحانی،۲/۱۳۰خویی، . (تاین روایت معتبر اس

. دذا عفـا واحـد مـن االولیـاء ارتفـع القـو      إقد روی أنه : محمد بن علی بن الحسین قال-۵
)۱۹/۸۶حرعاملی،(

.شودیکی از اولیای دم عفو کند قصاص برداشته میروایت شده است که ھرگاه
. تبـه صـورت مرسـل آورده اسـ    » من الیحضره الفقیـه «این حدیث را نیز شیخ صدوق در 

)۴/۱۳۹صدوق، (
عالوه بر موارد مذکور در وسایل الشیعه روایات دیگری نیز در این باب ذکر شده که بیانگر 

شـود، ماننـد روایـت    افراد باقی مانده ساقط میاین است که با عفو برخی از اولیاء حق قصاص
)۱۹/۸۴حرعاملی، . (دشوکه از زراره نقل شده و از ذکر آن خود داری می۲شماره 

رسد با عنایت به چندین روایت صحیح و معتبر در خصوص سقوط قصاص البته به نظر می
فقھا و مفسران در ذیل آیه با عفو برخی از اولیاء و موافق بودن این روایات با قرآن که برخی از

بیان داشته که آیه داللت دارد به اینکـه بـا عفـو    ) ۱۷۸:بقره(» ئفمن عفی له من اخیه ش«شریفه 
. شودبرخی از اولیاء قصاص ساقط می

ھمچنین به سبب موافق بودن روایات سقوط قصاص با احتیاط در خـون، روایـات سـقوط    
رفع تعارض بین این دو دسته از روایات بـه جمـع   قصاص ترجیح دارد اما برخی از فقھا برای 

.اندداللی پرداخته

جمع داللی
درصورت تعارض بین دو دلیل مادامی که بین داللت دو دلیل امکان جمع عرفی یـا داللـی   

.جمع صورت گیردن باشد الزم است آ
یک وجه جمع داللی این است که روایات دال بر سقوط قصاص با عفو برخی از اولیاء -۱

حمل شوند به موردی که شخص خواھان قصاص، سھم دیۀ عفو کنندگان را به اولیای قصاص 
. شونده نپردازد



91شمارةفقه و اصول                                 - مطالعات اسالمی40
کنند وقتی برخی از اولیـاء  قصود روایاتی که داللت میم«: گویدشیخ طوسی در استبصار می

گـردد، ایـن اسـت کـه کسـی کـه       شود و قصاص تبدیل به دیه مـی دند قتل برداشته میعفو کر
خواھان قصاص است در صورتی که سھم دیۀ افراد عفو کننده را به اولیای فرد قصاص شـونده  

)۴/۲۶۳طوسی،(».نپردازد، حق قصاص ندارد
یـن روایـات   عالوه بر این، خالف ظاھر ا. البته برای این جمع شاھد و مدرکی وجود ندارد

شود و به ھیچ وجه ناظر به عمل بـاقی  گوید در این صورت حق قصاص ساقط میمیه است ک
.اولیاء در مقام استیفا نیست

اخبار دال بر سقوط قصاص بـا عفـو برخـی از اولیـاء حمـل      . دومین وجه جمع این که-۲
)۴۲/۳۷فی،نج. (دشوشوند بر این که قصاص به مقدار سھم عفو کنندگان برداشته میمی

شـود  اشکال این وجه این است که در روایات آمده است در این صورت قصاص ساقط می
گردد؛ دیگر این که قصاص قابل تجزیه نیست و آنچه قابل تجزیه است دیـه  و تبدیل به دیه می

.است
وجه دیگر جمع داللی آن است که اخبار دال بر سقوط قصاص با عفو برخی از اولیـاء  -۳
پدر عفـو کـرده، مـادر    : در صحیحۀ ابی ولّاد آمده است. صحیحۀ ابی ولّاد تخصیص بزنیمرا به 

در حالی که روایاتی کـه داللـت بـر سـقوط قصـاص      . خواھان دیه و پسر خواھان قصاص بود
اند؛ چه آن که عفو کننده و خواھان قصاص از لحاظ نسبت با مقتول در یـک مرتبـه   دارند مطلق

باشند؛ چنان که یکی از فرزندان یا ولی نزدیکتر عفـو کـرده باشـد و ولـی     باشند یا در دو مرتبه 
ھاشــمی . (دشـو دور تـر خواھـان قصــاص باشـد، در ایـن صــورت حـق قصـاص ســاقط مـی       

)۳۷شاھرودی،
ھای دیگری که ذکر شد، مانند این که سقوط قصاص را حمل البته این جمع نسبت به جمع

انده نسبت به سھم خود با اخذ دیه رضـایت داده باشـند،   بر استحباب نموده اند، یا افراد باقی م
.بھتر است

اصل اولی در متعارضین
از نظر عقلی قاعدۀ اولی در دو دلیل متعارض تساقط است اما روایات زیادی بر این داللت 

سـه  . برداشت علمای امامیه از این روایات متفـاوت اسـت  . کنند که این قاعده تساقط نیستمی
:خصوص ارائه شده استنظر در این 
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یعنی مجتھد در عمل به ھر کدام از دو دلیل متعارض . مشھور فقھا قائل به تخییر ھستند-۱

.مختار است؛ زیرا ھر دو دلیل قطع نظر از تعارض حجیت دارند و جامع شرایط ھستند
مـل  انـد و در مقـام ع  اند؛ یعنی در مقام فتوا توقف کردهبرخی قول به توقف را برگزیده-۲

.احتیاط را انتخاب نمودند
برخی بر این باورند که اگر یکی از دو دلیل متعارض موافق با احتیاط باشد بـر مجتھـد   -۳

).۲/۱۸۸مظفر،(د الزم است که بدان عمل نماین
ھرچند قاعدۀ اولیه در متعارضین تساقط است ولی براساس احادیث وارده مجتھد در مقـام  

روایات دال بر سقوط قصاص با عفـو  . با احتیاط سازگارتر باشدکند کهعمل به روایتی عمل می
برخی از ورثه به سبب تعدد روایات صحیح و معتبر از روایات دال بر وجوب قصاص تـرجیح  
دارند، در صورت ناتمام بودن این نظر و قائل شدن بر اینکه ایـن دو دسـته روایـات متعـارض     

ط قصاص است با اصل احتیاط در خون موافـق  ھستند، روشن است که روایاتی که بیانگر سقو
تر است؛ چون قصاص یک حق مشترک میان تمام ورثه است و بـا عفـو برخـی از اولیـاء ایـن      

کنـد کـه از   آید که دیگران حق قصاص نداسـته باشـند و احتیـاط اقتضـا مـی     شبھه به وجود می
جان قاتل محترم شمرده چون با عفو برخی از اولیاء بخشی از . قصاص امتناع و دیه گرفته شود

.شودشود و با وجود شبھه قصاص برداشته میشده است و شبھۀ سقوط حد ایجاد می
ھمچنین اگر به فرض تعارض و سقوط این دو دسته روایات به اصل عملی تمسک بجوییم 

.مقتضای اصل عملی نیز سقوط قصاص و مرجع عموم حرمت قتل نفس محترم است
صورت جای استصـحاب حـق قصـاص بـرای ھریـک از اولیـاء       الزم به ذکر است در این 

نخواھد بود؛ زیرا حق قصاص برای ھریک از ورثه با عفو برخـی از اولیـاء ثابـت نشـده اسـت      
چون قصاص حق مشترک میان تمام ورثه و یک حق مجموعی است و با عفو برخـی از اولیـاء   

.جای استصحاب حق قصاص برای ھریک از ورثه نیست
رسد آنچه فقھای ما را بر آن داشته که علی رغم روایات صحیح مبنی بـر سـقوط   به نظر می

قصاص با عفو برخی از اولیا، قول به عدم سقوط قصاص را برگزینند این باور اسـت کـه بنـای    
؛ طباطبـایی،  ۹/۹۵شـھید ثـانی،  . (دقصاص بر تغلیب است؛ یعنی جانب قصاص را باید غلبـه دا 

)۴۲/۲۸۹؛ نجفی،۲/۵۲۱ریاض المسائل،
ولی باید گفت اگر منظور از غلبه دادن جانب قصاص، مقتضـی اصـل ھنگـام شـک باشـد      
بدیھی است که در قصاص و حدود ھنگام شک و شبھه جای احتیاط است و برای حفظ خـون  
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.طرف سقوط قصاص غلبه دارد

ه عالوه بـر آن قـرآن کـریم ھنگـام ذکـر حکـم قصـاص، عفـو و گذشـت را تشـویق کـرد           
)۴۵:مائده. (تآن را کفارۀ گناھان قرار داده اسو) ۱۷۸:بقره(

مالک حق قصاص کیست؟
برخـی  . در این که صاحب حق قصاص چه کسی است بین فقھا اختالف نظـر وجـود دارد  

معتقدند حق قصاص در ابتدا برای خود مقتول قرار داده شده و سپس مانند سـایر امـوال او بـه    
خود مقتول قرار داده شده باشد، پس از او براسـاس ضـوابط   وقتی قصاص برای. رسدارث می

شود مگر گردد و ھر کس به نسبت سھم االرث خود در آن شریک میارث به ورثه او منتقل می
ییخـو ؛ ۷/۲۶۲خوانسـاری، . (داین که با دالیل محکم و قوی برخی از ورثه اسـتثنا شـده باشـن   

)۷/۵۴؛ طوسی، مبسوط،۲/۱۳۱
آید و چون جنایت بر خـود مجنـیٌ   ص در اثر ایراد جنایت به وجود میاز آنجا که حق قصا

آید؛ لیکن چون مقتول بـه  علیه وارد شده است، طبعاً حق قصاص نیز برای خود او به وجود می
جانشـین او  ق تواند این حق را استیفا کند، ورثه از طریـق ارث در اسـتیفای حـ   سبب موت نمی

ق در اعضـای خـود حـ   ه چنانکه مجنـیٌ علیـ  . ک خواھد بودھا مشترشوند و این حق بین آنمی
تـوان گفـت انسـان نسـبت بـه از      نفس نیز چنین است و نمـی ر قصاص یا عفو یا دیه را دارد د

.دست دادن اعضای خود حقی دارد ولی نسبت به از دست دادن جان خود حقی ندارد
است که دیه از اموال گویند حق قصاص برای میت است نه ورثه این یکی از دالیلی که می

و ) ۱۹/۹۲حرعـاملی، (د تـوان از دیـه پرداخـت نمـو    شود و دیون میت را میمیت محسوب می
. وصیت او نسبت به دیه صحیح است

روایت شده است که مردی به ثلث مالش وصیت کرد سپس به قتل خطایی کشته شد؛ امـام  
)۱۹/۱۷۱حرعاملی،. (تاش داخل در وصیتش اسدیهثلث :فرمود
آیـد و ربطـی بـه    رخی از فقھا معتقدند حق قصاص از ابتدا برای اولیای دم به وجـود مـی  ب

معناسـت؛  مسئلۀ ارث ندارد؛ زیرا حق قصاص برای تشفّی خاطر است و تشفی برای مقتول بـی 
چون حق قصاص از ابتدا برای اولیاء جعل شده است و ھریک به طـور مسـتقل حـق قصـاص     

. دارند
ورثه به طور کامل و مستقل حق قصاص دارند این است کـه قصـاص   دلیل اینکه ھریک از 
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قابل تجزیه نیست و شرکت در چیزی که قابل تجزیـه نباشـد محـال اسـت؛ چـون شـرکت در       
صورتی معقول است که قسمتی از شئ مشترک بتواند برای برخی از شرکا و قسـمت دیگـر آن   

این درحـالی اسـت کـه حـق     . یا خانهای دیگر قرار داده شود؛ مانند شرکت در زمین برای عده
.باشدقصاص چنین نیست بلکه مانند حق والیت در نکاح بوده و غیر قابل تجزیه می
آید و در نتیجه ھمچنین حق قصاص مترتب بر قتل عمد است و قبل از آن به وجود نمی

عَلْنَا لِوَلِیِّهِ ومًا فَقَدْ جَمَنْ قُتِلَ مَظْلُ«تواند از ابتدا برای مقتول جعل شود و از ظاھر آیۀ شریفه نمی
. دشود که ھریک از ورثه به طور مستقل حق قصاص دارننیز استفاده می) ۳۳:اسراء(»سُلْطَانًا

)۷/۲۴۲؛ کاشانی، بدایع الصنایع، ۹۶/، ۱۰هیالبھ؛ شھید ثانی، الروضة ۲/۱۳۱خویی،(
شود کـه ھریـک از   در نقد این نظریه باید گفت قابل تجزیه نبودن قصاص دلیل بر این نمی

ورثه به طور مستقل حق قصاص داشته باشد؛ بلکه چون ھمۀ ورثـه یـک حـق قصـاص طلـب      
شود، و یـا برخـی خواھـان قصـاص و     کنند و قاتل کشته میدارند، یا ھمه تقاضای قصاص می

شـود و حـق ھمـه ادا    ورت حق قصـاص تبـدیل بـه دیـه مـی     کنند که در این صبرخی عفو می
. گرددمی

در قتل عمد ھم قصاص برای مقتول وضع شده است ھمچنان که در قصاص اعضا این حق 
توان گفت انسان نسبت به از دست دادن اعضای خود حق دارد امـا  نمی. برای مجنیٌ علیه است

تواند حقـش را اسـتیفا کنـد    مقتول نمیاما چون . نسبت به از دست دادن جان خود حقی ندارد
ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا «: گویداستیفای آن به ورثه واگذار شده است چنان که آیۀ شریفه می

یعنی ورثه استیفای حقی را که برای مجنیٌ علیه قرارداده شده برعھـده دارنـد؛ در   » لولیه سلطانا
ما این که ھریک به تنھـایی چنـین حقـی را    ا. دارد که وراث حق قصاص دارندواقع آیه بیان می

آیـه  . شود و آیه در مقام بیان چنین حکمـی نیسـت  داشته باشند از آیه چنین مطلبی استنباط نمی
.در مقام جعل اصل سلطنت است اما در خصوص کیفیت ارث بردن آن حق ساکت است

ثـه بـه طـور    نسبت این که حق قصاص قایم به مجموع ورثه باشد یا قایم بـه فـرد فـرد ور   
جداگانه، نسبت اقل به اکثر است و در این میان آنچه زاید بر مقدار متیقن اسـت مشـمول ادلـۀ    

.مشمول ادلۀ حرمت قتل نفس استء باشد و قصاص با عفو برخی از اولیاحرمت می
ھمچنین حکمت وضع قصاص که حفظ حیات انسان و احترام به خون اوست در صـورتی  

وع ورثه باشد سازگارتر است تا این که ھریـک از ورثـه بـه طـور     که حق قصاص قایم به مجم
.مستقل حق قصاص داشته باشند
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چگونگی برخورداری حق قصاص

در . در کیفیت استحقاق حـق قصـاص توسـط ورثـه بـین فقھـا اخـتالف نظـر وجـود دارد         
:مندی ورثه از حق قصاص چند فرض متصور است که عبارتند ازچگونگی بھره

ثه به طور مستقل و جداگانه حق قصاص داشته باشند به این معنا کـه حـق   ھریک از ور-۱
قصاص برای طبیعت ولی قرار داده شده است و در نتیجه با انحالل ولی به افراد متعـدد حکـم   

آید مانند سـایر  شود؛ بنابر این برای ھریک از اولیاء یک حکم مستقل به وجود مینیز متعدد می
. دگـرد وع حکـم نیـز منحـل شـده و بـه احکـام متعـدد تبـدیل مـی         مواردی که با انحالل موض

) ۷/۲۶۶؛ خوانساری،۲/۱۲۹خویی،(
از آنجایی که قصاص یک حق و متعلق به ھمـۀ ورثـه اسـت و قابـل تبعـیض ھـم نیسـت        

.پذیرفتن این نظریه مشکل است
حق قصاص به مجموع ورثه، به عنوان این که طبیعت ورثه قـائم بـه آن اسـت بـه ارث     -۲

در ایـن صـورت وقتـی یـک نفـر از ورثـه، کـه        . رسدرسد؛ یعنی به ماھیت ورثه به ارث میمی
.شودمصداق طبیعت ورثه است، اقدام کرد حق بقیه ساقط می

گوید مجموع اول اینکه برای این قول دلیل نداریم؛ دوم اینکه مخالف ادلۀ ارث است که می
ک نفر حق بقیه ساقط شـود؛ چـون الزمـۀ آن    ورثه حق دارند و معقول نیست که با اعمال حق ی

.سقوط حق قصاص با صدور عفو یا اخذ دیه از جانب یکی از اولیاء است
رسد؛ یعنـی تمـام ورثـه یـک حـق      حق قصاص به مجموع ورثه من حیث المجموع می-۳

شیخ انصاری در مکاسب در چگونگی بـه ارث بـردن خیـار    . قصاص به صورت مشترک دارند
ای ادلۀ ارث در حقوقِ غیرقابل تجزیه و قابل تجزیه یکی است و آن این اسـت  مقتض«:گویدمی

از آنجایی که تقسیم در اموال ممکن اسـت، ھریـک   . که مجموع ماترک برای مجموع ورثه باشد
از افراد به مقدار سھم خود به طور مشاع در کل شریک ھستند؛ بر خالف حقوق که ھمۀ افـراد  

) ۲۹۱انصاری، (».یچ یک در استیفای حق مستقل نیستنداند ولی ھدر تمام حق شریک
اصل اولی در حق قصاص این است که ھمۀ ورثه در آن شریک باشند و ھیچ یـک از ورثـه   

آن بـه طـور مسـتقل وجـود     در استیفای آن مستقل نباشند؛ مگر اینکه دلیل متقنی برای استیفای
. از آن جا که چنین دلیلی وجود ندارد اصل اولی حاکم خواھد بود. داشته باشد

برخی از فقھا مطلب را بدین صورت تقریر فرمودند که اگر حق قصاص از ابتدا برای اولیاء 
بـه  ء شود و ھـر یـک از اولیـا   وضع شده باشد با انحالل ولی به افراد متعدد حکم نیز متعدد می
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یافتـه  ل اما اگر حق قصاص به سبب ارث از میت به ورثه انتقـا . طور مستقل حق قصاص دارند
)۲/۱۳۱خویی،. (دمجموع ورثه به صورت مشترک خواھد بویباشد، چون یک حق است، برا

رسد چون یک حق قصاص بیشتر نیست و آن ھـم بـین مجمـوع ورثـه مشـترک      به نظر می
از آنجایی که این حق قابـل  . م حق قصاص حق مجموعی استباشد بھتر آن است که بگوییمی

.تجزیه ھم نیست ھیچ یک به طور مستقل حق استیفای آن را ندارند

سقوط قصاص در نظر فقھای اھل سنت
برخـی از  و ای ثابت شـود،  اند که اگر حق قصاص برای عدهفقھای اھل سنت بر این عقیده

شود؛ چون حق قصاص مشترک بین آنـان اسـت و   یافراد عفو کنند حق بقیه از قصاص ساقط م
با عفو برخی از اولیاء قاتل بخشی از حیاتش را حفظ کرده است و بعـد از  . قابل تبعیض نیست

.کندعفو برخی از اولیای دم کسی بر نفس قاتل تسلط پیدا نمی
وقتی بعضی از ورثه حق قصاص خود را اسقاط کردند این اسقاط به بقیۀ افراد صاحب حق

ماننـد عتـق، کـه وقتـی     . کنـد ھا را ھم سـاقط مـی  کند و حق قصاص آننیز سرایت میص قصا
شـود و بھـای   ای بین دو نفر مشترک باشد و یک نفر سھم خودش را آزاد کند برده آزاد میبرده

؛ ۹/۳۸۸؛ ابــن قدامــه، ۱۸/۴۷۶نــووی،: رک. (دســھم شــریک دیگــر بایــد پرداخــت شــو     
)۳/۱۰۰؛ سمرقندی،۲۶/۱۲۹سرخسی،

اگر کسی به عمد کشته شود و ورثـه در  «: گویدمؤلف کتاب الفقه علی المذاھب االربعه می
شود؛ اگـر چـه   تقاضای قصاص و دیه با ھم اختالف نظر داشته باشند، دیه برای آنان واجب می

اما اگر ورثه در طلب قصاص یا عفو با ھـم نـزاع داشـته باشـند، برخـی از      . جانی راضی نباشد
شـود و دیـه در   عفو نمایند و بعضی در خواست قصاص کنند، قصاص ساقط میورثه جانی را 

گـردد؛ ھرچنـد ھمـۀ ورثـه راضـی نباشـند چـون        شود و بر ورثه تقسیم میمال قاتل واجب می
قصاص قابل تجزیه نیست، و به سبب حفظ خون و احترام انسان جانب سقوط قصـاص غلبـه   

عفو برخی باعث شبھه در اجرای حـد قصـاص بـر    شود و دارد؛ زیرا حدود با شبھه برداشته می
)۵/۲۶۶جزیری،(».شودقاتل می

جمع بندی دالیل سقوط قصاص
.روایات صحیح و معتبر متعددی که بر سقوط قصاص با عفو برخی داللت دارند.۱
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بیـان  » فمـن عفـی لـه مـن اخیـه شـئ      «برخی از فقھا و مفسران با استناد به آیۀ شـریفه  .۲
. داز ورثه منجر به سقوط حـق قصـاص افـراد بـاقی مانـده خواھـد شـ       اند که عفو برخی داشته

)۱/۴۹۰؛ طبرسی،۲/۳۵۶سیوری حلی،(
اند و قابل تجزیه ھم نیست، اعمـال آن  قصاص یک حق است که ھمه ورثه در آن سھیم.۳

شود تا حقوق ھـم  بنابر این با عفو برخی از اولیاء تبدیل به دیه می. باید با اتفاق نظر ھمه باشد
.گرددرعایت
اگر ورثه حق قصاص مستقل داشته باشند، نباید در اعمال این حـق، او را بـه پرداخـت    .۴

از نظر ھمۀ فقھا، پرداخت دیه به سایر ورثه کـه  . دیه به کسانی ملزم کرد که متقاضی دیه ھستند
.اند الزامی استراضی به قصاص نبوده

ست، و افراد باقی مانده بـر  با عفو برخی از ورثه، قاتل مالک بخشی از جان خود شده ا.۵
کننـد و ایـن   تمام نفس او تسلط ندارند و در صورت اعمال قصاص از مقدار واجب تعدی مـی 

)۵/۲۲۴ابن فھد حلی، . (تجایز نیس
اند بخشی از نفس قاتل حفظ شده اسـت  قصاص یک حق است؛ وقتی برخی عفو کرده.۶

نه، و ھنگام شـبھه در خـون   شود که در این صورت قصاص جایز است یا که موجب شبھه می
. شودحکم به احتیاط و عدم قصاص می

بین دو مسئلۀ سقوط قصاص با عفو برخی از اولیاء و عدم جواز استیفای حق قصـاص  .۷
آیـا اسـتیفای حـق    . از سوی بعضی از اولیاء بدون حضور یا اذن سایر اولیاء تـالزم وجـود دارد  

؟ دیگر اولیاء جایز است یـا جـایز نیسـت   قصاص از سوی بعضی از اولیاء بدون حضور یا اذن
. درأی مشھور فقھای ما در این است که برخی از اولیاء به تنھایی حق استیفای قصاص را ندارن

در این مسئله اگر بعضـی از  ) ۲۶/۱۲۴؛ روحانی،۲/۱۲۹؛ خویی،۴۲/۲۸۹؛ نجفی، ۲/۴۸۰خمینی،(
گـر از آنـان مسـتقالً خواسـتار     اولیای دم خواستار عفو یا دیه باشند آیا جـایز اسـت بعضـی دی   

قصاص شوند یا جایز نیست؟ قول صواب این است که در این صورت قایـل بـه سـقوط حـق     
قصاص شویم چون بین این دو مسئله تالزم وجود دارد و قصاص ھم حق مشـترک بـین تمـام    

باشد و با عفو برخی یا تقاضای دیه از سوی بعضی برای دیگران حق قصاص نخواھـد  ورثه می
.دبو

. کنـد وقتی که برخی از ورثه حقشان را از قصاص اسقاط کردند به بقیه نیز سرایت مـی .۸
شـود و  مانند عتق وقتی برده ای بین دو نفر مشترک باشد و یک نفر آن را آزاد کند برده آزاد می
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) ۹/۳۸۸؛ ابن قدامه، ۲/۱۳۱شھید اول،. (دبھای سھم شریک دگر باید پرداخت شو

نـاتوانی افـرادی کـه خواھـان قصـاص      . آوردمشکالتی را پدید مـی عدم سقوط قصاص . ۹
سھم دیۀ افرادی که متقاضی دیه ھستند یا عدم قـدرت پرداخـت سـھم دیـۀ     ت ھستند از پرداخ

. ھا در زندان بال تکلیف بمانـد شود که قاتل مدتاند به ورثه قاتل سبب میافرادی که عفو کرده
رساند کـه اولیـای دم مقتـول کـه پـدر و مـادر و فرزنـد        مثالً شوھر یا زن دیگری را به قتل می

شـوند کـه   فرزندان خواھان عفو قاتل ھستند و پدر و مادر مقتول خواھان قصـاص مـی  . ھستند
در این صورت قاتل باید در زندان بماند کـه ایـن   . قادر به پرداخت سھم دیه به فرزندان نیستند

.شودموجب فروپاشی خانوادۀ مذکور می

یرینتیجه گ
ھرچند نظر مشھور فقھا این است که با عفو برخی از اولیاء افراد بـاقی مانـده بـا پرداخـت     
: سھم دیۀ عفو کنندگان حق قصاص دارند، ولی برخی از فقھـا و مفسـران در ذیـل آیـۀ شـریفه     

فرمودند با عفو برخی از اولیاء حق قصـاص از افـراد بـاقی مانـده     » فمن عفی له من اخیه شئ«
.دشوساقط می

ھمچنین روایات دال بر سقوط قصاص با عفو برخـی از اولیـاء بـه سـبب کثـرت روایـات       
صحیح و معتبر بر روایات دال بر عدم سقوط قصاص ترجیح دارند؛ و در صورت ناتمـام بـودن   
این نظر و اعتقاد بر اینکه دو دسته روایات متعارض ھستند، روشن است روایات بیانگر سـقوط  

تر است؛ چون قصاص یک حق مشترک میان تمام ورثـه  در خون موافققصاص با اصل احتیاط 
آید که دیگـر ورثـه حـق قصـاص نداشـته      است و با عفو برخی از اولیاء این شبھه به وجود می

باشند؛ زیرا با عفو برخی از اولیاء بخشی از جان قاتل محترم شمرده شده است و شبھۀ سـقوط  
شود و ل احتیاط در خون، قصاص تبدیل به دیه میشود وبا وجود شبھه و اصقصاص ایجاد می

.کندجمع بین حقین تحقق پیدا می
رسد در چنین مواردی اگر قصاص به دیه تبدیل شود با روح شریعت سـازگارتر  به نظر می

. قانون مجازات اسالمی تجدید نظر صورت پذیرد۲۶۴گردد که در ماده است و پیشنھاد می
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.١٣٦٣االسالمیه،
.ق١٣٧٨، تھران، المکتبةالمرتضویه، المبسوط فی فقه االمامیة، ______
.ق١٤١٧المی، ، تحقیق سید علی خراسانی، قم، موسسه نشر اسالخالف، ______
، قم، انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین، بی تاالنھایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ______

.١٣٨٤منصور جھانگیر، تھران، نشر دیدار، : قانون مجازات اسالمی، تھیه و تنظیم
.١٣٦١، تھران، بنیاد بعثت، احسن الحدیثقرشی، علی اکبر، 

.١٣٤٧تھران، کتابفروشی اسالمی، منھج الصادقین،کاشانی، مال فتح اهللا، 
.ق١٤٠٩، باکستان، المکتبه الحبیبیه، ، بدایع الصنایعکاشانی، ابو بکر ابن مسعود

.١٣٧٩، تھران، دارالکتب االسالمیه، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسولمجلسی، محمد باقر، 
.ق١٣٤٧اهللا مرعشی، ت مکتبة آی، قم،مالذ االخبار فی فھم تھذیب االخبار، ______

.ق١٤١٠، دارالتراث االسالمیه، سلسلة الینابیع الفقھیهمروارید، علی اصغر، 
.١٣٧٨قم، انتشارات اسماعلیان، اصول الفقه،مظفر، محمد رضا،

.ق١٤١٧، قم، انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین، المقنعهمفید، محمد بن نعمان، 
.١٣٦٧، تھران، دارالکتب االسالمیه، جواھر الکالم فی شرح شرایع االسالمن، نجفی، محمد حس

١٣٩٨، شرح جالل الدین سیوطی، بیروت، دارالفکر، السنن الکبرینسائی، عبدالرحمن احمد بن شعیب، 
.ق

، بیروت، دارالفکر، بی تاالمجموع فی شرح المھذبنووی، محیی الدین، 
، )ع(ت فقه اھل بی: ، چاپ شده در»اص حق انحاللی یا مجموعیقص«ھاشمی شاھرودی، سید محمود، 

.۱۳۷۸تابستان سال پنجم، شماره ھفدھم، 


