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  *ضمان عاقلهقرآن و 
  

  **آبادي ده احمد حاجی _________________________________________________________  
  

  چکیده
محـض، عاقلـه مسـئول پرداخـت      يخطـا  تیـ موارد جنا یدر برخ یمطابق فقه اسالم

کـه در   دیـ نما یمـ  تیمسـئول  بـودن  یدر بدو امر، خالف اصل شخص یحکم نیچن اند؛ هید
شـده   دیبر آن تأک »نۀیکلّ نفس بما کسبت ره«و  »يوازرة وزر أخر التزرو«همچون  یاتیآ

 یوضـع  یآنست کـه ضـمان عاقلـه حکمـ     لبغا هیبه رغم آنکه نظر گر،ید ياست. از سو
. ورزنـد  یمـ  دیـ آن تأک بودن یفیبر حکم تکل اتیروا یبه استناد قرآن و برخ یاست، بعض

و حکـم   تیعدم مشـروع  ای تیمشروع یبه بررس فهیشر اتیدادن آ مقاله با محور قرار نیا
  .دپرداز یضمان عاقله م بودن یوضع ای یفیتکل

حکـم    ،یفـ یحکـم تکل  ت،یمسـئول  بـودن  یضمان عاقله، اصل شخص: واژگان کلیدي
  بودن. محض، قتل به اعتقاد مهدورالدم يخطا تیجنا ،یوضع

   

                                                   
ا اسـتفاده از اعتبـارات معاونـت پـژوهش و فنـاوري دانشـگاه تهـران (شـماره طـرح          این پژوهش ب *

 ) انجام شده است.09/1/27941
  ).adehabadi@ut.ac.irدانشگاه تهران (پردیس فارابی دانشیار  **
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  مقدمه
و  »عمـد  شبه« ،»عمد«تر جنایت را به سه قسم  قتل و در تعبیر جامع ،اکثر فقهاي مسلمان

فقهاي مالکی براي قتل، قسمی نیز و  مالک، حزم ابناند. البته  دهتقسیم کر» خطاي محض«
و یـا خطـاي محـض     ، یا عمـد اند و معتقدند قتل را به رسمیت نشناخته عمد شبهبه نام 
/ طوسـی،   306، ص6تـا]، ج  انس، [بی بن / مالک 343، ص10جتا]،  [بیحزم،  ابن(است 
قتل به سبب مثل  ؛اند برخی اقسام دیگري را نیز اضافه کرده). 218ـ217، ص5، ج1407

قدامه،  / ابن 5، ص9، ج1418نجیم،  را دارد (ابن »الخطا مایجري مجري«آنچه حکم خطا و 
  ).321ـ320، ص9تا]، ج [بی

واجد «. جنایت عمد به دو قسم باشد میاحکام این سه نوع جنایت  ،آنچه مهم است
شـود. حکـم جنایـت عمـد واجـد       تقسیم مـی  »فاقد شرایط قصاص«و  »شرایط قصاص

حکم جنایت عمد فاقـد شـرایط    ؛ ولیشرایط قصاص، قصاص و یا تصالح بر دیه است
نیز پرداخت  عمد شبهر عهده جانی است. در جنایت که ب باشد ، پرداخت دیه میقصاص

  باشد. دیه بر عهده جانی می
بـر   ،دیه بر عهده جانی و در برخی موارد ،در جنایت خطاي محض در برخی موارد

عهده عاقله اوست. اگر جنایت خطاي محض با اقرار و یا نکول جانی از سوگند ثابـت  
یا علم قاضی و یا قسامه  نهاگر با بی ولی باشد؛ پرداخت دیه بر عهده خود جانی میشود، 

 ؛ندا خویشان نسبی مرد قاتل ،ثابت گردد، پرداخت دیه بر عهده عاقله جانی است. عاقله
گرچه درباره مفهوم عاقله و میزان دیـه پرداختـی    . ...برادر، پدربزرگ وپسر، ر، یعنی پد
 مسلّم است که بعضـی  این مقدار ؛ ولی در مجموعایشان اختالف عقیده است به وسیله

و بـه  شـوند   مـی د، عاقله جانی محسـوب  رون جانی به شمار میمردان که از اقوام نسبی 
  ند.ا موظفپرداخت دیه 

آمده  و ائمه هدي پیامبرسنّت  در؛ ولی حکم ضمان عاقله در قرآن نیامده است
یـا  شـود اینکـه آ   آنچه به مباحـث قرآنـی مربـوط مـی    باشد.  است و اجماعی فریقین می

مسئولیت است بودن  توان گفت ضمان عاقله خالف قاعده نفی وزر و اصل شخصی نمی
، بـه ایـن مبحـث    که در آیات قرآن بـر آن تأکیـد شـده اسـت؟ در ابتـداي ایـن نوشـته       
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ضمان عاقله (و ادله دیگر)، قرآن  ه استناد، آنگاه با توجه به اینکه برخی فقها بپردازیم می
به بررسی آن پرداختـه و در نهایـت بـه جایگـاه      ،ه وضعیدانند و ن را حکم تکلیفی می

  اي گذرا داریم. ضمان عاقله در قوانین جمهوري اسالمی ایران اشاره

  ضمان عاقله و آیات نفی وزر. 1

  تبیین تنافی .1ـ1
بار دیگـري را بـه   کس  هیچ کهاست در آیات متعددي از قرآن بر این مسئله تأکید شده 

و انسان را از کاري که دیگري باشد  میل اعمال خویش مسئو هرکسکشد و  نمی دوش
ان تو می؛ ولی اند افق کنند. گرچه این آیات همسو و هم بازخواست نمی ،انجام داده است

  آنها را به سه دسته تقسیم کرد.

  آیات نفی وزر .1ـ1ـ1
آمـده اسـت   »  أُخْـرَى تَزِر وازِرةٌ وِزر الَ و«عبارت موجز و بسیار زیباي  ،در پنج آیه از قرآن

فرماید:  ). خدا در سوره نجم می36/ نجم:  7/ زمر:  18/ فاطر:  15/ اسراء:  164(انعام: 
»لَم أَم ى ووسم فحی صا فأْ بِمفَّى ینَبالَّذي و یمرَاهأُخْرَى إِب رةٌ وِزازِرو 38ـ36(نجم:  »أَالَّ تَزِر(.  

از اصولی است که در ادیان گذشته بـر   ،ه اصل نفی وزرآیه داللت بر آن دارد کاین 
  آن تأکید شده است.

  آیات کسب .1ـ1ـ2
هـر انسـانی در گـرو کـار و کـردار      است کـه  در برخی آیات بر این مطلب تأکید شده 

تَکسب کـلُّ نَفْـسٍ   لَا و« ،)21(طور:  »کلُّ امرِئٍ بِما کسب رهینٌ« براي نمونه: باشد؛ میخویش 
الَّـذینَ یـؤْذونَ   و«و  )286(بقـره:   »علَیها مـا اکتَسـبت   لَها ما کسبت و«،  )164(انعام:  »إِلَّا علَیها

تَاناً وهلوا بتَموا فَقَد احبا اکتَسبِغَیرِ م نَاتؤْمالْمینَ ونؤْمبِیناً الْمدر ایـن آیـه  .)58(احـزاب:   »إِثْماً م، 
ن آنکه ایشان کاري انجام داده باشند کـه مسـتحق آن باشـند، گنـاهی     اذیت دیگران بدو

  آشکار به شمار رفته است.
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در ؛ بنـابراین  شـود  ارزیابی مـی  نیز در همین جهت » أَن لَّیس لالنسانِ إِلَّا ما سعى و«آیه 
  آمده است: »التزر«حدیثی در کنار آیه 

نـه قـال فـی محکـم کتابـه      األبناء بذنوب اآلباء فإ وجلاهللا عزّ الیعذب دمحم عن جعفربن
(بحرانـی،  » ماسـعی  ن لـیس لإلنسـان إالّ  و أ«وجـل  و قال عزّ» خريالتزر وازرة وزر أ و«

  ).508، ص2، ج1416

  . آیات نفی پرسش (مسئولیت)1ـ1ـ3
شـوید؛   گویند شما از اعمال دیگران بازخواست نشده و سـؤال نمـی   می برخی آیات نیز

لَها ما کسبت ولَکـم  «و  )25: (سبأ» نُسأَلُ عما تَعملُونَالَ تُسأَلُونَ عما أَجرَمنَا وقُل لَا« براي نمونه:
و تُمبا کسلُونَالَ مما کانُوا یعمئَلُونَ ع134(بقره:  »تُس(.  

و آیـات مشـابه ایـن نکتـه بـه خـوبی اسـتفاده         مذکوراز مجموع آیات به هر حال، 
د، در کش بار دیگري را به دوش نمینیست و مسئول اعمال دیگري کس  هیچ شود که می

  چه باید گفت؟ اقله، تحمل بار جنایت دیگري است؛ حالضمان عحالی که 
ممکن است کسی در دفاع از حکم ضمان عاقلـه و در پاسـخ از آیـات نفـی وزر و     

است و نـه   آن سویی مدعی شود که این آیات مربوط به آخرت و عقوباتآیات مشابه 
که از عبارات برخی مفسران نیز چنین مطلبی استفاده  دنیا و مجازات این سویی؛ همچنان

  1شود. می
مفسران و دانشمندان اسالمی از آیات مورد بحث چنین اکثر فهم در پاسخ باید گفت 

رخی میان بدلیل، ندارند. به همین اختصاص روي که این آیات به عقوبات اخاست بوده 

                                                   
نویسد:  ، می» وازِرةٌ وِزر أُخْرَىلَاتَزِر  لَاتَکسب کلُّ نَفْسٍ إِلَّا علَیها و و... «سوره انعام:  164ذیل آیه  قرطبی. مثالً 1

الفضـولی   المخالفین بهذه اآلیۀ علی ان بیع العلماء من قوله تعالی و التکسب کل نفس االّ علیها ... و قد استدل بعض«
 الدنیا بدلیل قوله تعـالی و  الثواب والعقاب دون احکام اآلیۀ تحمل الشافعی و قال علماونا المراد من الیصلح و هو قول

، 7، ج1364(قرطبـی،  » المالـک  الفضولی عنـدنا موقـوف علـی اجـازة     التزر وازرة وزر اخري علی مایاتی و بیع
اآلخرة و کـذلک التـی    اآلیۀ فی المراد بهذه و یحتمل أن یکون«نویسد:  ). او در ادامه ذیل آیه التزر می156ص

الطائعون العاصین کما تقـدم فـی ... قولـه     ا اذا لم ینهالدنیا فقدیؤاخذ فیها بعضهم بجرم بعض السیم قبلها فاما التی فی
الحر المسلم تعظیمـا   العاقلۀ حتی الیطل دم تعالی واتّقوا فتنۀ التصبین الذین ظلموا منکم خاصۀ ... و... دیۀالخطا علی

 ).157(همان، ص» الدنیا فی االّیؤاخذ زید بفعل عمرو... للدماء و قدیحتمل ان یکون هذا فی
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که در مورد کافر  چنان اند؛ اند و در مقام حل اشکال برآمده احکام و این آیات تنافی دیده
تواننـد   ه آیا اولیاي مقتول مسـلمان مـی  اینک ذمی که مرتکب قتل عمد مسلمانی شود، در

(براي نمونه  اند ات آن را نفی کردهزن و فرزند او را به استرقاق و بردگی ببرند، با این آی
مـن   و« :سوره نساء 92هنگام بحث از آیه  همچنین،. )60،ص10،ج1410ر.ك. به عاملی،

نَۀٍ وؤْمۀٍ مقَبرِیرُ رناً خَطَأً فَتَحؤْمۀٌ إِلَى قَتَلَ ملَّمسدیۀٌ م  هلاز ضـمان عاقلـه در قتـل خطـاي      ،»أَه
ان عاقلـه و  اند که میـان ضـم   و آنگاه به پاسخ این اشکال پرداخته اند محض سخن رانده

ن اسـت کـه   همـی  مستفاد از برخی روایـات نیـز  ... تنافی است. آیات نفی وزر، کسب و
  ان آخرت نیست.هج فضاي آیات نفی وزر، فقط

  :کند نقل می صالح هروي بن عبدالسالماز  خبارالرضاعیون أدر  صدوق شیخ
کننـد،   نقـل مـی   صـادق نظر شما درباره حدیثی که از [امـام]  گفتم  رضابه امام 

قـاتالن   يهـا  کند، ذریه قیام می ]مهديمحمد، امام  چیست که: زمانی که قائم [آل
طور است. پرسیدم: پـس معنـاي    ؟ حضرت فرمود: همینکشد را می حسین ][امام

فرمود: خداي  چیست؟ حضرت» و التزر وازرة وزر أخري«سخن خداي تعالی که 
بـه   حسـین هاي کشندگان [امـام]   تعالی در همه اقوالش صادق است؛ ولکن ذریه

ورزند و هرکس که  کاري که پدرانشان انجام دادند، راضی هستند و بدان افتخار می
به چیزي راضی باشد، گویا مانند کسی است که آن را انجام داده است و اگر مردي 

مغرب از قتل او خوشـنود باشـد، او نـزد خـدا     در مشرق کشته شود و دیگري در 
  ).247، ص2، ج1404شود ... (صدوق،  شریک قاتل محسوب می

با استحقاق عقوبـت  » التزر ...«، راوي میان آیه شریفه شود گونه که مشاهده می همان
تنافی دیده اسـت.   ،اند قتلی که پدرانشان انجام داده به دلیل حسینفرزندان قاتالن امام 

عقوبت این عده به خاطر کاري است که خود انجام  فرماید: می در پاسخ نیز ضارامام 
پس این عده بار گناه  ؛حسینیعنی رضایت و خوشنودي و افتخار به قتل امام  ؛اند داده

  نه دیگران. ،اند خود را به دوش کشیده

  تنافیع و پاسخ برخی مفسران و دانشمندان در قبال اشکال . موض1ـ2
از تنافی ضمان  و ائمه شود که اصحاب پیامبر در روایات مشاهده نمی استگفتنی 
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انـد کـه    ال کـرده باشـند و ظـاهراً احسـاس تنـافی نداشـته      گفته سـؤ  عاقله با آیات پیش
مفسران قـرآن کـریم در قبـال     اي قابل تأمل است، اند. فارغ از این نکته که نکته نپرسیده

دانسـتن اشـکال، در ضـمان     ظاهراً با قطعی ندارند. برخیاشکال مذکور، موضع واحدي 
عاقله، بـه تخصـیص   برخی با پذیرش ضمان  اند. د کرده، به انکار آن پرداختهعاقله تردی

  اند. شده آیات مذکور قائل

  اندیشه انکار ضمان عاقله و نقد آن .1ـ2ـ1
 انکـار آیـد کـه او ضـمان عاقلـه را      میظاهرا چنین بر فخر رازياز سخنان  اندیشه انکار:

  دیۀٌ مسلَّمۀٌ إِلَى من قَتَلَ مؤْمناً خَطَأً فَتَحرِیرُ رقَبۀٍ مؤْمنَۀٍ و و«سوره نساء:  92کند. او ذیل آیه  می
هلنویسد: می ،»أَه  

اند دیه بر قاتل واجب است و اموري بر این مطلـب   و جمهور خوارج گفته ابوبکر اصم
آنچـه شـبیه جنایـت      ست که عاقله مرتکـب جنایـت و  کند ... دلیل چهارم آن داللت می

؛ ایت نباید چیزي بـر عهـده ایشـان باشـد    رودر نتیجه به استناد قرآن و  ؛اند نشده ،است
ــا و«مقصــود ســخن خــداي تعــالی اســت کــه  ــرَىلَ  )،164(انعــام: »  تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْ

»الَا ولَیهکلُّ نَفْسٍ إِلَّا ع بو (همان)» تَکس »و تبا کسا ملَه تبا اکتَسا ملَیه286(بقـره:  » ع (
همه این آیات داللت بر آن دارد که لزوم دیه بر جانی اولی از آنسـت کـه بـر عهـده      .

  .)178ص، 10، ج1420غیرجانی باشد (رازي، 
با استناد به آیات نفی وزر و کسب، وجـوب دیـه را بـر     فخر رازي ،شود مشاهده می

داند. او در ادامه دلیل دیگـري را بـر عـدم     جانی اولی از وجوبش بر دیگري (عاقله) می
آورد و آن اینکه نصوص داللت بر آن دارد که مال دیگري محترم است  ضمان عاقله می

تَأْکلُوا أَموالَکم بیـنَکم  الَ و«وید: گ تواند مال دیگري را از او بگیرد. قرآن می نمیکس  هیچ و
از  .»المسلم کحرمۀ دمـه ...  حرمۀ مال« فرمود: پیامبرو » إِلَّا أَن تَکونَ تجارةً عن تَرَاضٍ بِالْباطلِ

 همچون اخذ زکوات ـ   گرفتن آنها جایز است ،این عمومات در اموري که به نص قرآن
زیـرا مسـتند    ؛توانیم از این عمومات دست بکشـیم  در عاقله نمی ؛ ولیکشیم دست می ـ

خصوص ه ب ؛خبر واحد است و تخصیص قرآن به خبر واحد جایز نیست ،ضمان عاقله
و در این امور اگر واقعاً خبـري   باشند میالبلوي  که جنایات خطاي محض از موارد عام
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  صورت واحد براي ما نقل گردد:ه نباید ب ،باشد
خبر القرآن ب العاقلۀ فالمعتمد فیه علی خبرالواحد و تخصیص عموم علیالدیۀ  ما فی ایجابو أ

 المعلوم غیرجایز المظنون علی القرآن معلوم، و خبرالواحد مظنون و تقدیم ألنّ  الواحد الیجوز،
رد علـی مخالفـۀ   نـه خبـر واحـد و   البلوي فیرد و أل هن هذا خبر واحد ورد فی ما تعم بو أل

 علـم ثـر ... واهللا أ األد تمسکوا فیه بـالخبر و ما الفقها فقرده. و أالشرایع، فوجب  صولجمیع أ
  .)179ـ178(همان، ص

 دربـاره تـوان موافقـت کـرد.     نمـی  فخر رازيرسد با نظر  به نظر می کار:نقد اندیشه ان
  یکی صغروي و دیگري کبروي. توان مخالفت کرد؛ از دو جهت می فخر رازياندیشه 

 ،داند ضمان عاقله را خبر واحد می اخبار موجود درباره فخر رازي نقد صغروي:الف) 
حـداقل تـواتر   اوالً، یعنـی   ؛خالف آن را اقتضا داردحالی که مراجعه به کتب روایی  در

ثانیاً، به خاطر عمل فقها بـه آن و نبـودن مخـالف     1معنوي در زمینه ضمان عاقله داریم؛
  شود. میبرجسته اي در این باره، خبر واحد محفوف به قرینه 

به فرض که بپذیریم اخبار موجود در ضمان عاقله، اخبـار آحادنـد،    ب) نقد کبروي:
اگر بخواهیم آیات نفی وزر و کسب را با اخباري که درباره ضمان  فخر رازيدر اندیشه 

دارد، از  رازي فخرشویم. ایرادي که  عاقله آمده است، تخصیص بزنیم، با ایراد مواجه می
نفی وزر و کسب نیست، بلکه از جهت دیگري است. اگر بخواهیم جهت محتواي آیات 

اندیشه او را تبیین کنیم، باید بگوییم در اندیشه او تخصیص قرآن به خبر واحد منوط بر 
. حجیت خبر واحد در همه مسائل، چه 2. حجیت خبر واحد؛ 1باشد:  اثبات سه امر می

  تقیید قرآن به خبر واحد. . جواز تخصیص و3مسائل مبتالبه و چه مسائل نادر؛ 
آید آنست که در مقدمه  در مقدمه اول بحثی ندارد. آنچه از عبارت او برمی فخر رازي

دوم و سوم تردید دارد؛ یعنی اینکه خبر واحد در همه موضوعات، چه موضـوعاتی کـه   
مبتالبه عموم مردم است و چه مسائلی که مبتالبه نیست، حجت باشد؛ زیرا ممکن است 

                                                   
هـاي   اید واژه عاقله در لسان روایات، کم به کار رفته است؛ ولی با توجه بـه اسـتعمال واژه  . گرچه ش1

شود. در هر حال، بررسی تفصیلی این مطلب،  مشابه همچون أولیائه، أهله و...، تواتر معنوي اثبات می
  طلبد. مجال دیگري می
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البلوي باشد، خبر واحد حجت نیست؛  وید اگر موضوع خبر واحد از مسائل عامکسی بگ
بودن اگر چنین خبري صحت داشت، الزم بود با خبر متواتر  زیرا با توجه به عام البلوي

و یا محفوف به قراین قطعی به دست مـا برسـد، نـه خبـر واحـد. ضـمن اینکـه اصـل         
الصـدور اسـت و خبـر     قـرآن قطعـی  تخصیص قرآن به خبر واحد، نادرست است؛ زیرا 

  و تقدیم مظنون بر مقطوع جایز نیست. ،الصدور واحد مظنون
توان گفت: اوالً، اخبار مربوط به ضمان عاقله، خبـر واحـد    در نقد اندیشه مذکور می

شود. ضمن اینکه به  نیستند، بلکه در واقع تواتر معنوي ضمان عاقله از اخبار استفاده می
شد، پذیرش ضمان عاقله به وسیله فقهاي شـیعه و سـنّی و عـدم    فرض که خبر واحد با

کند؛ بنابراین حتی کسانی  مخالفت با آن، آن را به خبر واحد محفوف به قرینه تبدیل می
که فقه او نسبت به دیگر فقهاي مـذاهب کمتـر روایـی اسـت، ضـمان       ابوحنیفههمچون 

  عاقله را پذیرفته است.
ناصواب  البلوي معتبر نباشد،  خبر واحد در مسائل عام ثانیاً، ممکن است بگوییم اینکه

است. وقتی ادله حجیت خبر واحـد شـامل خبـري شـد، چـرا آن خبـر معتبـر نباشـد.         
  .متواتر باشدالزاماً آن  رامونیکند که خبر پ ینم جابیا يبودن امر يالبلو عام

تأمل دارد. با توجه بـه  البلوي باشد، جاي  ثالثاً، اینکه ضمان عاقله امري مبتالبه و عام
اینکه ضمان عاقله فقط درباره جنایات خطاي محض است که با بینه یا قسـامه ولـی دم   

شـود؛ زیـرا بـه نظـر      یا علم قاضی ثابت شوند و نه با اقرار، وضعیت بیشتر روشـن مـی  
کنـد   رسد در اکثر موارد خطاي محض، جانی خود اقرار به جنایت خطاي محض می می

او ضامن خواهد بود و نه عاقله و نیز اینکه در موارد بسیار زیادي که قتـل  و طبعاً خود 
از باب ضمان نفوس است (مثل کندن چاه، نصب ناودان و...)، خود جانی ضامن است؛ 

  پس موارد ضمان عاقله چندان زیاد نخواهد بود.
چهارمین نکته اینکه عموم و اطالق قرآن به وسیله خبـر واحـد، قابـل تخصـیص و     

انـد   هـا آن را پذیرفتـه   تقیید است. جاي این بحث اینجا نیست؛ ولی بسیاري از اصـولی 
ــی  ــی، [ب ــید مرتض ــا]، ج (ر.ك: س ــ340، ص1، ج1417/ طوســی،  279، ص1ت /  341ـ

تـا]،   / خراسانی، [بی 250، ص1ج ،1419/ انصاري،  140تا]، ص ، [بیالدین زید بن حسن
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ــویی،  235ص ــودي،  504، ص1، ج1410/ خ / شــیرازي،  210، ص2، ج1417/ بهس
ــاص،  105، ص1406 ــت 155، ص1، ج1405/ رازي جص ــی اس ــر ). گفتن در  رازيفخ
  ).85، ص3، ج1412 پذیرد (رازي،  آن را می المحصولکتاب 

خواهد به طور یقـین بگویـد    میایشان در عبارتی که نقل شد، ن اًبر این اساس، ظاهر
که قرآن قابل تخصیص و تقیید نیست، بلکه در توجیه و تبیین نظر مخالفان ضمان عاقله 

  اند. چنین گفته

  . اندیشه تخصیص آیات نفی وزر به عاقله و بررسی آن1ـ2ـ2
برخی مفسران معتقدند آیات نفی وزر با ضمان عاقله ناسازگاري دارد؛  اندیشه تخصیص:

شود؛ ولی به علت  کس به عقوبت گناه دیگري مؤاخذه نمی گویند هیچ ین آیات میزیرا ا
 محقق اردبیلـی وجود نص و اجماع درباره عاقله، این آیات در مورد عاقله جریان ندارد. 

  از زمره این افراد است:
الخطـا فخـرج بـالنص واإلجمـاع      مؤاخذة العاقلۀ فی »اال تزر وازرة وزر أخري«نعم ینافیه 

داللۀ علـی عـدم    »و التزر وازرة وزر أخري«و فی قوله تعالی ) 419تا]، ص دبیلی، [بی(ار
جواز مؤاخذة أحد بذنب أخر و أخذ شیی بسبب فعل شخص آخر إال ما اسـتثنی بـالنص و   

  ).234، ص4، ج1365/ کاظمی،  682(همان، ص اإلجماع مثل مؤاخذه العاقلۀ بفعل غیرها
باشـد و مقصـود از آن گنـاه     زر که به معناي ثقل مینیز پس از بیان معناي و شوکانی

انـد، بـا    را آخـرت دانسـته  » ةالتزر وازر«است و پس از اشاره به اینکه برخی ظرف آیه 
  نویسد: نپذیرفتن آن می

بهتر آنست که آیه  بر ظاهرش یعنی عموم حمل شود و روایاتی که داللت بر مؤاخـذه  
و ماننـد آن، از  پردازنـد   کند؛ مانند دیه که عاقله آن را می کسی به سبب گناه دیگري می

  .)186، ص2، ج]تا بی[(شوکانی،  اند عموم تخصیص یافته و خارج شدهاین 
وارد است اینکه اگر معناي آیـات   مذکورر تحلیل مشکلی که ب نقد اندیشه تخصیص:

 اصلکشد، این یک  عقوبت گناه دیگري را به دوش نمیکس  هیچ این باشد که گفته پیش
ولـی   ؛از منظر عقل، اینکه گنـاه را کسـی انجـام دهـد     عقلی است و قابل استثنا نیست.

نا نـدارد؛  ثو این معنا دیگر است باشد یگري بر عهده کشد، ظلم و قبیح میعقوبت آن را د
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دهد این معنا استثنا و تخصیص بردارد؛ در نتیجـه بایـد بـه دنبـال      یعنی عقل اجازه نمی
  پاسخ دیگري بود.

  پاسخ تفصیلی. 1ـ3
توان با وجود آیات نفی وزر، ضمان عاقله را نیز پـذیرفت،   در پاسخ به اینکه چگونه می

آیـات نفـی وزر خـارج     توان ارائه داد؛ یکی آنکه ضمان عاقله تخصصـاً از  دو پاسخ می
  باشد البته به بیانی که خواهد آمد. است و دیگري آنکه ضمان عاقله تخصیصاً خارج می

  . خروج موضوعی ضمان عاقله از آیات نفی وزر (تخصص)1ـ3ـ1
عصاره این پاسخ این است که وزر به معناي عقوبت، مجازات و گناه است، در حالی که 

ه ضـمان عاقلـه تخصصـاً از آیـات مـذکور خـارج       ضمان عاقله عقوبت نیست؛ در نتیج
نویسند؛ ولـی ضـمان عاقلـه     باشد. مطابق این آیات، گناه کسی را به پاي دیگري نمی می

  نوشتن گناه کسی (جانی) به پاي دیگري (عاقله) نیست.

  اي به برخی صاحبان این اندیشه . اشاره1ـ3ـ1ـ1
برخـی اندیشـمندان دیـده     اصل این اندیشه (خروج موضوعی ضـمان عاقلـه) در میـان   

  نویسد: می تبیاندر  شیخ طوسیشود؛ مثالً  می
گناه به [عمل] گناهکار نیست؛ زیـرا ایـن    نمودن بی یه قتل خطا بر عاقله، مؤاخذهالزام د

، تـا]  طوسی، [بـی بلکه حکم شرعی است که تابع مصلحت است ( ،الزام عقوبت نیست
  .)294، ص3ج

  نویسد: می شیخ ابوالفتوح رازيو 
و کسی را نبود که اعتراض کند بر وجوب دیت بر عاقله و گوید ایـن ظلـم اسـت یـا     

در حق عاقلـه بـر سـبیل عقوبـت      تکلیف ماالیطاق؛ براي آنکه این آنگاه بودي که این
این بر وجه عبادت است و خداي تعالی عاقله را بر این ضمان ثواب کرده است.  بودي.

نه آن است به جنایتی که دیگري کرد او را  این به مثابت زکات، صدقه و خمس است،
  ).63، ص5تا]، ج فرماید، گرفتن (ابوالفتوح رازي، [بی می

نـه اینکـه   «نویسـد:   می قرطبـی که  شود؛ چنان این معنا در میان اهل سنّت نیز دیده می
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). 315، ص5، ج1405(قرطبی، » وزر قاتل بر عاقله باشد؛ ولی این مواسات صرف است
، 1424به شکل بهتري تبیین کـرده اسـت (صـابونی،     البیان روائعکته را در این ن صابونی

  ).396، ص1ج

  . چگونگی خروج موضوعی و نقد آن1ـ3ـ1ـ2
براي اینکه روشن شود چرا ضمان عاقله وزر نیسـت، الزم اسـت نخسـت معنـاي وزر     
روشن شود؛ یعنی معلوم شود وزر به معناي عقوبت است و دیگر اینکـه ضـمان عاقلـه    

  زر نیست.و
آید که وزر به معناي عقوبت اثم  از بررسی کتب لغت چنین به دست می مفهوم وزر:

و گناه است. البته گاه به خود گناه نیز وزر گفته شده است؛ یعنی از آنجا که گناه، سبب 
و عقوبت (مجازات و کیفر) مسبب آن است، وزر که در اصل به معنـاي ثقـل، کیفـر و    

نویسـد:   می فیومیبه معناي سبب عقوبت استعمال شده است؛ مثالً  باشد، گاه عقوبت می
التزر وازرة وزر أخري) أي التحمل عنها حملهـا مـن    والتنزیل ( الوزر الثقل ... و فیر: اإلثم والوز«

  .)657، ص1415(فیومی، » ثماإل
(جـوهري،  » الکارة السالحالوزر: اإلثم والثقل و« را دارد: مذکورنیز شبیه مطلب  جوهري

  1).845، ص2، ج1407
تـی  ، روایدر ذیل آیه التـزر  سیوطیمثالً  شود؛ در برخی روایات نیز دیده می این معنا

  کند مبنی بر اینکه: نقل می
نا من وزر أبویه شـیء التـزر   الزّیس علی ولدل اهللا أحد بذنب غیره ... قال رسول الیؤخذ

 شـود ... رسـول خـدا    خـذه نمـی  ا: کسی به واسطه گناه دیگـري مؤ خريوازرة وزر أ
 خـري التـزر وازرة وزر أ فرمود: بر زنازاده از گناه پدر و مادرش چیـزي نیسـت؛ زیـرا    

  .)66ـ67، ص3، ج1404(سیوطی، 
بـاء فانّـه   وجل األبناء بـذنوب اآل اهللا عزّ الیعذب« :نقل شده است صادقاز امام همچنین، 

                                                   
باشد.  شده است که اعم از وزر می عالوه بر اثم، به ثقل نیز معنا» وزر«. البته در این دو تعریف، 1

در اینجا بحث متمرکز بر معناي اثم است و در قسمت بعد (خروج تخصیص)، از معنـاي ثقـل   
  کنیم. بحث می
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» سـعی وجـل و ان لـیس لالنسـان إلّـا ما    عزّ خري و قـال ی محکم کتابه و التزر وازرة وزر أقال ف
  .)508، ص2، ج1416  (بحرانی،

مهـم اینکـه    پرسـش باشد. حال  می وزر به معناي گناه و عقوبت گناه بر این اساس،
 ،گذشـت  مـذکور توجیهاتی کـه در عبـارات    شود؟ را ضمان عاقله وزر محسوب نمیچ

ـ   «لـه  اینکـه ضـمان عاق   ؛کنـد  گر انسان را اقناع نمیوجو جستروح  ابع حکـم شـرعی ت
بر وجه عبادت است و خداي تعالی عاقلـه  «و » رف استمواسات ص« ،»مصلحت است

 ،»باشـد  مـی زکـات و صـدقه و خمـس     است. این به مثابـه  را بر این ضمان ثواب کرده
عاقلـه خـود    سـت کـه  ا ضمان عاقله را نفی کند. وقتی فـرض ایـن  بودن  تواند وزر نمی

اند و این جانی است که مرتکب آن شده است، آیـا   مرتکب جنایت خطاي محض نشده
  ست که وزر قاتل بر عهده عاقله شده است؟ا ضمان عاقله جز این

ضمان عاقله چنین بگوید که عاقله در واقـع  بودن ن ممکن است کسی در توجیه وزر
؛ زیـرا  شـوند  بلکه وزر عمل خویش را متحمل می ،شوند وزر عمل جانی را متحمل نمی

د. ضمان عاقلـه  ان مراقبت و جلوگیري جانی از ایراد جنایت کوتاهی کرده در نگهداري،
اي حاوي اهانت به دیگران در آن  اي است که نوشته مسئول روزنامهشبیه مسئولیت مدیر

لـب  رسد. او در واقع مجازات کوتـاهی خـویش در نظـارت بـر چـاپ مطا      به چاپ می
  یگران را.شود و نه مجازات اهانت به د روزنامه را متحمل می
مسـئولیت کیفـري    ،زیرا اوالً ؛الفارق است کننده نیست و قیاس مع این پاسخ نیز قانع
ت، و قابل جمع اسـ  مسئولیت کیفري نویسنده در عرض یکدیگر مدیرمسئول روزنامه با

عاقله نیست و سـهمی در پرداخـت    برخی نظرات، جانی خود جزءمطابق در حالی که 
  دیه ندارد.

 تـوان گفـت   انـد و نمـی   بینـی  قابـل پـیش  از جنایات خطایی اصوالً غیریاري بس ،ثانیاً
و پـدر   نیم همیشه مراقب احوال فرزندانتوا میري متوجه دیگري بوده است. مگر تقصی

تـاهی در  و مادرمان باشیم که مبادا جنایت خطایی انجام دهند تا گفته شود به علـت کو 
  واکاوي کرد و بیان کرد.ري را باید نکته دیگ ؛ بنابراینندا نظارت، عاقله ضامن
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  تحقیق و تبیین خروج موضوعی. 1ـ3ـ1ـ3
توان این نکته را مطرح ساخت که دیه به طور کلی و یا  براي وزرنبودن ضمان عاقله می

رود، تـا الـزام بـه     کم در جنایات خطایی، عقوبت، کیفر و مجازات به شـمار نمـی   دست
  شد:پرداخت آن با اصل نفی وزر منافات داشته با

هاي  . اگر دیه کیفر باشد، با جریمه نقدي تناسب دارد که به عنوان یکی از مجازات1
هاي زیادي است؛ از جمله  شود؛ ولی میان دیه و جریمه نقدي تفاوت تعزیري مطرح می

باشـد.   الناس و قابل گذشت مـی  شود؛ ولی دیه حق اینکه جریمه نقدي به دولت داده می
شود؛ ولی دیه، بر ذمه جانی اسـت و بـا مـرگ او      اقط میجریمه نقدي با مرگ مجرم س

  شود. شود، بلکه جزء دیون محسوب شده، از ترکه پرداخت می ساقط نمی
معنا که به علت سـوء نیـت و قصـد     . عقوبت و مجازات صبغه اخالقی دارد؛ بدان2

ت یابـد؛ ولـی در جنایـا    گردد و درباره جرایم عمدي معنا می مجرمانه مرتکب اعمال می
خطاي محض، این معنا مفقود است؛ مثالً مشهور فقها بر عاقله کسی که در حال خواب 

دانند و برخی بـر   بر اثر حرکت و غلطیدن کسی را کشته است، پرداخت دیه را الزم می
گوید پرداخت دیه در این مورد، عقوبـت گنـاهی    کس نمی دانند. هیچ خود نائم الزم می

آري! دیه در جنایات عمدي کـه فاقـد شـرایط قصـاص      است که نائم انجام داده است.
عمد ممکن است ماهیت عقوبت یا شبیه آن را داشته باشـد؛ ولـی در    باشد و در شبه می

علیـه و نـه قصـد     شده بر مجنـی  جنایات خطاي محض که جانی نه قصد ایراد فعل واقع
نی برخـورد  نتیجه را داشته است (مانند آنکه تیري به قصد شکار رهـا کنـد و بـه انسـا    

نماید)، ماهیت عقوبت و کیفر را ندارد تا الزام عاقله به پرداخت آن، تحمیل وزر عمـل  
وضعیت عاقله شبیه مضطري اسـت کـه مـال دیگـري را      .کسی بر دیگري به شمار رود

بر مضطر جایز، بلکه واجب است مال دیگري را تلف کند تـا جـانش    تلف کرده باشد. 
بر او الزم است خسارت را جبران کند و مثل یا قیمت مال محفوظ بماند. در عین حال، 

گوید چنین الزامی، عقوبت و گناه وي است. حال اگـر   کس نمی شده را بدهد. هیچ تلف
بر فرض این مسئولیت از مضطر به شخص دیگـري منتقـل شـود، بـا قاعـده نفـی وزر       

دار  بیمـه عهـده   هـاي  منافاتی ندارد. به همین دلیل، امروزه بـا بیمـه مسـئولیت، شـرکت    
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نبـودن پرداخـت خسـارت حکایـت      شوند. این مسئله از مجـازات  پرداخت خسارت می
تواند مسئولیت کیفري عمل خویش را بیمه کند و عقوبت آن  کس نمی دارد، وگرنه هیچ

  را متوجه شخص حقیقی یا حقوقی بنماید.

  . خروج تخصیصی ضمان عاقله از آیات وزر (خروج حکمی)1ـ3ـ2
و بـه تعبیـر بهتـر    » بـار «قط به معناي عقوبت گنـاه نباشـد، بلکـه بـه معنـاي      اگر وزر ف

تر آورده شد که برخی وزر را به ثقل و سنگینی نیز معنا  که پیش باشد (چنان» مسئولیت«
کـس مسـئول کـاري کـه      اند) و آیات ذکرشده در مقام بیان این نکته باشند که هیچ کرده

صورت باید به تخصـیص آیـات مـورد بحـث      دیگري انجام داده است، نیست، در این
  معتقد باشیم.

شـود،   کس عقوبت گناهی را که دیگري مرتکب شده است، متحمـل نمـی   اینکه هیچ
کـس مسـئول اعمـالی کـه      باشد؛ ولی اینکـه هـیچ   یک اصل عقلی غیرقابل تخصیص می

دیگري انجام داده است، نیست، یک اصل عقالیی و قابل تخصیص اسـت. بـه عبـارت    
کـس   باشد و هـیچ  این مطلب که هرکس مسئول جبران خسارت عمل خویش می دیگر،

مسئول جبران خسارت ناشی از عمل دیگري نیست، یک اصل عقالیی است؛ ولی قابل 
کـه   توان آن را تخصیص زد؛ همچنـان  باشد و در صورت وجود مصالح می تخصیص می

ی خسارت بـر همگـان وارد   شود، به نوع المال داده می در مواردي که دیه مقتول از بیت
انـد. همچنـین    شود، در حالی که همه ـ جز قاتل واقعی ـ نقشی در وقوع قتل نداشته   می

امروزه در سیاست جنایی بسیاري از کشورها، جبران خسارت قربانیان جرم بـه وسـیله   
دولت و نهادهاي عمومی پذیرفته شده است. پرسشی که در اینجا مطرح است اینکه بـر  

که ماهیت وظیفه دولت، مسئولیت مدنی باشد و نه صـرف یـک تکلیـف، ایـن     این مبنا 
مسئولیت مبتنی بر چه چیزي است و مبناي آن چیست؟ در اینجـا سـه نظریـه تقصـیر،     

، 1388 آبـادي،  ده خطر و تضمین حق گفته شده است (براي مطالعه بیشتر، ر.ك: حـاجی 
شود که  شد، این نکته روشن می. فارغ از اینکه مبناي این مسئولیت چه با)242ـ221ص

کس مسئول جبران  اصل اینکه هرکس مسئول جبران خسارت عمل خویش است و هیچ
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گونـه   خسارت ناشی از عمل دیگري نیست، اصلی عقالیی است. اصـول عقالیـی ایـن   
از نیست که آبی از تخصیص باشند. حال در مورد عاقله به خـاطر وجـود اخبـاري کـه     

ه است، این اصل تخصیص خورده است؛ در نتیجـه اگـر   سیدر و ائمه هدي پیـامبر 
  وزر در آیه به معناي مسئولیت باشد، در مورد عاقله تخصیص زده شده است.

  . ضمان عاقله؛ حکمی تکلیفی یا وضعی؟2
بودن ضمان عاقله است که در اینجا مـورد   دومین بحث قرآنی ضمان عاقله، تکلیفی

بودن  ه برخی فقها به استناد قرآن، به تکلیفیتر گذشت ک گیرد. پیش بررسی قرار می
ضمان عاقله معتقدند. براي بررسی این موضوع، نخست اجماالً به تعریف و تبیـین  

بودن ضمان عاقله  پردازیم، آنگاه به ثمره تکلیفی یا وضعی حکم تکلیفی و وضعی می
د و بررسـی  بودن آن و در نهایت به نق پرداخته، سپس به دلیل یا ادله قرآنی تکلیفی

  خواهیم پرداخت.

  ها ها و تفاوت . حکم تکلیفی و وضعی؛ تعریف2ـ1
تأسیسـی و  «براي حکم شرعی، تقسیمات گوناگونی مطـرح شـده اسـت؛ همچـون     

؛ ولـی یکـی از   »اولی و ثانوي«و » واقعی و ظاهري«، »ارشادي و مولوي«، »امضایی
که برخی در تعریـف  است » تکلیفی و وضعی«ترین آنها تقسیم حکم شرعی به  مهم

  آن معتقدند:
حکم تکلیفی آن است که نسبت به کارهاي افراد جامعه حالت اقتضا (طلـب فعـل یـا    

احکـام تکلیفـی در مـورد احکـام     به عکـس  طلب ترك) یا تخییر (اباحه) داشته باشد. 
اي از مصـالح عمـومی ایجـاب     وضعی، طلب، دستور و الزام وجود ندارد. صـرفاً پـاره  

  ).19ـ18، ص1358حدود و قیودي اعالم شود (جعفري لنگرودي، کند که  می
  توان تعریف بهتري از این دو ارائه داد: اما می

بودن  آن دسته از احکام شرعی که مستقیماً به اعمال انسان مربوط و مفاد آن لزوم یا بهتر
تـرك   ندادن و دربردارنده ثواب و کیفر و مدح و ذم و یا برابـري فعـل و   انجام یا انجام

شود. همچنین، آن دسته از احکـام شـرعی کـه دربـاره      است، احکام تکلیفی نامیده می
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دادن یا ندادن اعمال نیست و اگر هم در زمینه انجام اعمال است، متضمن ثواب و  انجام
شــود  کیفـر و مــدح و ذم بـر فعــل و تـرك آنهــا نیســت، احکـام وضــعی نامیـده مــی     

  ).15، ص1391آبادي،  ده (حاجی
هایی وجود دارد که برخی از آنها به شرح  احکام تکلیفی و وضعی، تفاوتمیان 
  باشد: ذیل می

تاست (وجوب، حرمت، کراهت، اسـتحباب و اباحـه)؛    . تعداد احکام تکلیفی، پنج1
ولی تعداد احکام وضعی زیاد است. در واقـع هـر حکـم شـرعی غیرتکلیفـی، وضـعی       

، ملکیت، زوجیت، شـرطیت، مانعیـت،   باشد؛ مانند نجاست، طهارت، والیت، جنابت می
  جزئیت، صحت، بطالن و... .

. احکام تکلیفی براي مکلفان یعنی افراد بـالغ عاقـل عـالم مختـار اسـت؛ ولـی در       2
  احکام وضعی غالباً این امور نقش ندارد.

. در احکام تکلیفی، مصـلحت در متعلـق حکـم اسـت؛ ولـی در احکـام وضـعی،        3
  مصلحت در جعل حکم است.

هاي دیگري نیز  گفته مورد ایراد قرار گرفته و گرچه تفاوت هاي پیش برخی تفاوتگرچه 
  ).18ـ14کنیم (ر.ك: همان، ص گفته شده است؛ ولی به همین مقدار بسنده می

  بودن ضمان عاقله . ثمره تکلیفی یا وضعی2ـ2
این بحث، بحث پرثمري است؛ زیرا اگر ماهیت مسئولیت عاقله در پرداخت دیه، حکم 

ضعی باشد، مقصود از آن ضمان و دین است؛ ولی اگر حکم تکلیفـی باشـد، مقصـود    و
  باشد: وجوب است. آثار این دو دیدگاه به شرح ذیل می

تواند از امـوال او   میطلبکار اش را با وجود تمکن نپردازد،  در دین اگر مدیون بدهی
، 1396شـود (خـویی،    تقاص نماید؛ تهاتر وجود دارد؛ و با فوت مدیون، دین ساقط نمی

تـوان او را بازداشـت کـرد تـا دیـن را بپـردازد؛ از عهـده او سـاقط          )؛ می452، ص2ج
  توان به جاي عاقله، از قاتل دیه را گرفت و... . شود. همچنین، در محل بحث نمی نمی

اما اگر گفتیم ماهیت ضمان عاقله، صرف وجوب است، به معناي آنست کـه عاقلـه   
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شـود   ص و تهاتري وجود ندارد؛ با فوت عاقلـه وجـوب سـاقط مـی    مدیون نیستند؛ تقا
توان از قاتل  شود و می (همان)؛ با عدم پرداخت و به تعبیري معصیت، وجوب ساقط می

)، بر افراد غیرمکلف واجب نیسـت؛ در صـورت نداشـتن    450دیه را گرفت (همان، ص
  توانایی پرداخت بر عاقله پرداخت دیه واجب نیست و... .

توان اینجا مطرح کرد؛ یکـی مسـئولیت بیمـه در قبـال      یه بسیار خوب میدو تشب
قتلی که در تصادف رخ داده شده اسـت. شـرکت بیمـه مکلـف بـه پرداخـت دیـه        

گذار ماشین بري نیست  باشد؛ ولی مدیون نیست. بر این اساس، ذمه راننده یا بیمه می
قبـال اولیـاي دم    و در صورتی که شرکت بیمه به وظیفه خود عمل نکند، قاتـل در 

باشد؛ دوم، مرد باید نفقه زوجه و نفقه پـدر و مـادر را در صـورت نیـاز      مسئول می
باشـد؛ بنـابراین    ایشان بدهد؛ ولی نفقه زوجه، دین است و آثار دین بر آن بـار مـی  

انباشت دیون در اینجا متصور است. اما نفقه پدر و مادر تکلیف است؛ بنابراین اگر 
را نپردازد و پدر و مادر از طریقی زندگی خود را گذراندنـد، نفقـه   مرد نفقه ایشان 

  1شود. هایی که نپرداخته است، جمع نمی ماه
ضمان عاقله آنست کـه اگـر عاقلـه نپردازنـد،     بودن  ین اثر تکلیفیتر به هر حال، مهم

ته باشد. الب توان از اموال عاقله دیه را گرفت، بلکه قاتل خود مسئول پرداخت دیه می نمی
بلکـه از ایـن بـاب     ،ضمان عاقله نیستبودن  نتیجه و اثر مستقیم تکلیفی ،مسئولیت قاتل

  .استو او مسئول پرداخت دیه باشد  میاست که جنایت به جانی مستند 

  ضمان عاقلهبودن  دلیل تکلیفی .2ـ3
گونـه کـه    اند؛ یعنی همان بودن ضمان عاقله همانند ضمان جانی قائل اکثر فقها به وضعی

عمد، جانی ضامن پرداخت دیه است و  ر جنایت فاقد شرایط قصاص و در جنایت شبهد
رسـد، ذمـه ایشـان     ذمه او مدیون، در جنایت خطاي محض آنگاه که نوبت به عاقله می

                                                   
 ،است یفیتکل یکه حکم باشد میاز نفقه اقارب  جیرا ظاهراً یبراساس تلقاست، آنچه در متن آمده . 1

 نیـ صرف الزام در مقابـل د  ،ممکن است گفته شود نفقه اقارب دارد؛ زیرا شتریب یبررس يوگرنه جا
داده  دیـ دو با نینفقه پدر و مادر ا ریو صغ وانهیاز اموال د دلیل، نیبه هم ی؛فیاست و نه وجوب تکل

 .ستین یفیوجوب تکل ،الزام به نفقه اقارب جهی. در نتستندیدو مکلف ن نیگرچه ا ،ودش
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  مدیون است و تفاوتی میان عاقله و جانی در این زمینه نیست.
ه وضعی. مستند قرآنـی  اند، ن اما برخی فقها مسئولیت عاقله را حکمی تکلیفی دانسته

  سوره نساء است: 92ایشان آیه 
نٍ أَن  وؤْمما کانَ لقْتُلَیم ناً إِلَّا خَطَأً وؤْمرِ مناً خَطَأً فَتَحؤْمن قَتَلَ مـ م ـ د رقَبـۀٍ مؤْمنَـۀٍ و   رُی  ۀٌی

کـردن   خطـا بکشـد، آزاد  از روي اگر کسی مـؤمنی را  : ... صدقُوایأَهله إِلَّا أَن   مسلَّمۀٌ إِلَى
  الزم است. ،شود اي که به اهل مقتول داده می برده مسلمان و دیه

را الزم دانسته  کردن برده) و هم پرداخت دیهآیه براي قتل خطا، هم کفاره (آزاداین 
نیز ، پرداخت دیه باشد میگونه که کفاره بر قاتل الزم  ست که همانا . ظهور آیه ایناست

این آیه و  میانجمع ؛ ولی الزمه پس در واقع دیه بر عهده قاتل است بر قاتل الزم است؛
قاتـل دیـه را    است اینست که عاقله از سويروایاتی که مسئولیت عاقله را مطرح کرده 

ولـی عاقلـه    ؛قاتل دیـه را بپردازنـد   یعنی بر عاقله واجب است که از سوي ؛پردازند می
  نویسد: می صاحب جواهرمدیون نیستند. 

تدبر  ولی است، در اذهان چنین قرار گرفته که دیه خطاي محض از ابتدا بر عاقلهگرچه 
بـودن   نـه دیگـري [اصـل شخصـی     در نصوص و قاعده اختصاص جنایـت بـه جـانی   

گرچه عاقله از جانب او پرداخت  ،کند که دیه بر عهده جانی است مسئولیت] اقتضا می
بلکه شـاید ظهـور    ،یدينو غیر آن است را ش 1زیرا آنچه در دو روایت بقباق ؛نماید می
زیرا هیچ اشکال نیست که کفـاره بـر    ؛ولو به قرینه افزودن کفاره به دیه چنین باشد هآی

 آن ،دانـد  اي که دیه را بر عاقله الزم می در نتیجه جمع بین آیه و ادله ؛عهده جانی است
  ).445ـ444، ص43ج ،1367(نجفی،  پردازند از طرف جانی دیه را می ست که عاقلها

 نویسـد:  مـی  اسـت؛ بنـابراین   واقـع شـده   خـویی اهللا  این مطلب مورد پـذیرش آیـت  
نـه مکلـف   المقتول کما أ و أنّه المکلّف بتأدیتها إلی أهلالقاتل  الدیۀ ثابتۀ فی ذمۀ نظاهرة فی أ فهی«

  ).449، ص2، ج1396(خویی،  »بتحریرالرقبۀ المؤمنۀ
نیز از دیه و کفـاره بـر قاتـل خطـاي      عبدالملک بن فضلدر صحیحه  شایان ذکر است

  محض صحبت شده است:
                                                   

نقـل   عبـدالملک  بن فضلبه سند صحیح از  شیخ صدوقاست. این روایت را  ابوالعباس. مقصود از بقباق، 1
 کرده است که در ادامه متن خواهد آمد.
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ن یعتمد ضـرب رجـل و   الدیۀ والکفارة، أهو أ الذي فیهالخطا  قال: سألته عن عبداهللا بیعن أ
خطا الذي الشـک فیـه   الیعتمد قتله؟ فقال: نعم. قلت: رمی شاة فأصاب انسانا؟ قال: ذاك ال

  ).38، ص29، ج1414عاملی،  (حرّالکفارة الدیۀ و علیه
این نظـر مـورد ایـراد واقـع      ).204نیز چنین است (همان، ص زرارهروایت صحیحه 

  1شده است.
بودن ضمان عاقله، به موضوع امکان یـا عـدم    گفتنی است موضوع تکلیفی یا وضعی

/  737، ص1410امکان رجوع عاقله به قاتـل بـراي دیـه پرداختـی (ر.ك: شـیخ مفیـد،       
گونه نیست کـه اگـر گفتـیم     گره نخورده است؛ یعنی این )408، ص2، ج1405راوندي، 

ماهیت مسئولیت عاقله، حکم تکلیفی است، ایشان بتوانند به قاتل مراجعـه نماینـد و در   
بودن ضمان  که به تکلیفی خوییاهللا  بودن، نتوانند. به همین جهت، مرحوم آیت فرض دین
  صحبت نکرده است. اند، از رجوع عاقله به قاتل عاقله قائل

  نقد و بررسی. 2ـ4
بودن مسئولیت عاقله را اثبـات نمایـد؛ زیـرا اجمـاالً ایـن آیـه        تواند تکلیفی این آیه نمی

مربوط به قتل خطاي محض نیست، بلکه مربوط به قتل عمدي است که به علت اشتباه 
قتـل  باشـد و اینکـه در    بودن مقتول، فاقد شرایط قصاص مـی  قاتل در وصف مهدورالدم

عمد فاقد شرایط قصاص، دیه بر عهده خود قاتل است و نه بر عهده عاقله وي، روشن 
  باشد. است که مطابق موازین و اصول می

  شود: گفته با بیان چند نکته دانسته می توضیح مطلب پیش
عمـد   . ضابطه قتل عمد آنست که قاتل قصد فعل و قصـد قتـل دارد. ضـابطه شـبه    1

لی قصد نتیجه نیست و ضابطه خطاي محض آنسـت کـه   آنست که قصد فعل هست؛ و
شده بر مقتول را داشته و نه قصد قتل او را؛ مانند اینکه تیري به  جانی نه قصد فعل واقع

                                                   
نویسـد:   در پاسخ به این پرسش که ضمان عاقله چگونـه ضـمانی اسـت، مـی     تبریزياهللا  . مرحوم آیت1

لف به اداي آن باشند، ظاهر این است که دیه بر خود عاقله است، نه اینکه بر جانی باشد و عاقله مک«
 ).421، ص2تا]، ج (تبریزي، [بی» واهللا العالم
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  قصد شکار رها کند و به انسانی برخورد نماید.
انـد از:   . قتل عمد با شرایطی قصاص را به دنبال دارد؛ برخی از این شرایط عبارت2
بودن او (در جایی که قاتل مسلمان باشد)، قاتـل پـدر مقتـول     قتول، مسلمانبودن م عاقل

اي را یا پدري فرزندش را یا مسلمانی کافري  نباشد و... . روشن است اگر عاقلی دیوانه
باشـد. یکـی از شـرایط     را عمداً بکشد، قتل عمد است؛ ولی فاقد شـرایط قصـاص مـی   

تول آگاه باشد؛ بنابراین اگر کسی دیگـري  بودن مق الدم قصاص آنست که قاتل از محقون
شود؛ زیرا ضابطه قتل عمد کـه   بودن بکشد، قتل او عمد تلقی می را به اعتقاد مهدورالدم

  1باشد؛ ولی قصاص ندارد. قصد فعل و قصد قتل هست، موجود می
. درباره شأن نزول آیه، گرچه امور و اسامی گوناگونی گفته شده است؛ ولی همـه  3

بودن کشت و  اند که مسلمانی، شخصی را به خیال کافر حربی آنها در این مطلب شریک
آمد و این آیـه نـازل شـد (ر.ك: قرطبـی،      پیامبربعد معلوم شد او مسلمان بوده، نزد 

ابوالفتوح )؛ به عنوان مثال، شیخ 175ـ174، ص10، ج1420/ رازي،  313، ص5، ج1405
  نویسد: می رازي

آمد که به نزدیک رسـول آمـد بـه     المخزومی ربیعه ابی بن عیاشاند آیت در  مفسران گفته
.	مکه پیش از هجرت و ایمان آورد. چون رسول با مدینه آمد، او در مکه نتوانست بودن

ت و آنجـا مقـام کـرد. چـون خبـر      هاي مدینه رفت و جاي بساخ بیامد و با بعضی کوه
اسالم او به مادرش رسید، جزعی عظیم کرد و سخت آمـد او را و پسـرانش را گفـت    

بودند از مادر که: به خداي  عیاشو اینان برادران  هشامرا ـ پسران   حارثو  ابوجهل ـ
که در زیر هیچ سقفی نشوم و هیچ طعامی و شرابی نخورم تـا نبـروي [نـروي] و او را    

با ایشان بود و بیامدند به آنجـا   انیسه بن زید بن حارثنیاري. ایشان برخاستند و  پیش من
جاي ساخته بود و او را گفتند: مادرت سوگند خورده است که در زیـر هـیچ    عیاشکه 

                                                   
منزلـه  ه آن را ب 1370ق.م.ا.  ولی ؛)»ب«بند  291ه داند (ماد یرا شبه عمد م یقتل نیچن 1392ق.م.ا. . 1

که  یدر عبارت زین 1361مصوب  اتیقانون د 2ه ماد 2). تبصره 295ه ماد 2عمد (تبصره  هیشب يخطا
 يهـا  تیـ که در دادگـاه ثابـت شـود جنا    یدر صورت« داشت: یمقرر م ،ستین ینگارش رادیاز ا یخال

معلـوم گـردد کـه     بودن طرف انجام شـود و بعـداً   به اعتقاد مهدورالدم ایکه به اعتقاد قصاص  يعمد
گونه که  . همان»عمد است هیشب يمنزله خطابه  ،مهدورالدم نبوده است ایمورد قصاص و  هیعل یمجن
 .داند شود، قانون دیات چنین جنایتی را عمد می اهده میمش
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سقفی نشود و طعام و شراب نخورد تا تو را نبیند و با او عهد کردند و سوگند خوردند 
ین بر او اکراه نکنند. او چون حدیث مادر شنید و سـوگند  که او را نیازارند و در باب د

و عهد ایشان بـه زیـر آمـد و دسـت در دسـت ایشـان نهـاد. ایشـان او را بگرفتنـد و          
هایش ببستند و هر برادري او را صد تازیانه بزدند و او را با مکـه آوردنـد پـیش     دست

نشود و از دین برنگردد. مادرش. مادرش سوگند خورد که او را از بند رها نکند تا کافر 
آنگه او را بیاوردند و در آفتاب افکندند. او چون کار بر او سـخت شـد، آنچـه ایشـان     

که با ایشان همراه بود، او را  زید بن حارثخواستند از او بگفت. او را بگشادند. این  می
! این چیست که کردي! نه بـر دیـن پـدرانت    عیاشمالمت کرد و عیب کرد و گفت: یا 

ندي، نه در این دین که رفته بودي و اگر این دین کـه بـر او بـودي، هـدي بـود، از      بما
هاي موحش  هدي برگشتی و اگر ضاللت بود، تو چندگاه ضالّ بودي؛ مانند این حدیث

گفت: واهللا که هر کجا خالی یابم تو را، از تو برنگردم تا [تـو را] نکشـم.    عیاشگفت. 
الم تازه کرد و در مدینه مقام ساخت. پس از آن بـه  آنگه برخاست و به مدینه آمد و اس

غایب بود  عیاشهم به مدینه آمد و اسالم آورد و در این وقت  زید بن حارثمدتی این 
را دید به قبا، حملـه   حارث، چون باز آمد یک روز این حارثو خبر نداشت از اسالم 

ن مسلمان است؟ او گفت: برد و او را بکشت. مردم او را گفتند، چرا کشتی این را که ای
بگفـت و   من ندانستم و پشیمان شد و به نزدیک رسول آمد و ایـن حـال بـا رسـول    

کـان   مـا «سوگند خورد که من از اسالم او خبر نداشتم. خداي تعالی این آیت فرستاد: 
  ).55ـ53، ص5، ج1408(ابوالفتوح رازي، » خطا الّلمؤمن أن یقتل مؤمنا إ

، قتل خطاي محض نیست، بلکه یا باید بگوییم قتل حارثشود که قتل  نتیجه این می
بودن مقتـول، فاقـد شـرایط قصـاص      الدم عمدي است که به علت فقدان علم به محقون
شـود و یـا اینکـه     کشد؛ ولی قصاص نمی است؛ همچون پدري که فرزندش را عمداً می

شده  را در هر صورت قاتل، قصد فعل واقعباشد؛ زی عمد می بگوییم چنین قتلی، قتل شبه
شده بر مقتول  بر مقتول را دارد، در حالی که در قتل خطاي محض، قاتل قصد فعل واقع

  نماید. کند و به انسانی برخورد می را ندارد؛ مانند آنکه تیري به قصد شکار رها می
فـاوت  توضیح بیشتر اینکه باید میان قتل عمد و قتل عمد واجد شـرایط قصـاص، ت  

بـودن مقتـول    الـدم  نهاد. این نکته روشن است که براي قصاص، علم قاتـل بـه محقـون   
ضروري است. البته وجود این علم مطابق اصل است و نیاز به اثبات نـدارد؛ ولـی اگـر    
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کرده مقتول مهدورالدم اسـت،   ثابت شود قاتل، جهل به این نکته داشته است و فکر می
را جزء شرایط قتل عمد نیـاوریم،  » بودن الدم ه محقونعلم ب«شود. حال اگر  قصاص نمی

باشد؛ ولی قصاص نـدارد؛   گرفته عمد می قتل صورت بلکه جزء شرایط قصاص بیاوریم، 
اي را عمـداً بـه قتـل     کشد و یا عاقلی کـه دیوانـه   همانند پدري که فرزندش را عمداً می

حقـق عمـد بـدانیم، در ایـن     بودن را جزء شرایط ت الدم رساند؛ اما اگر علم به محقون می
باشـد، مرتکـب قتـل عمـد نشـده       بودن مقتول می الدم صورت که قاتل، جاهل به محقون

عمـد و خطـاي محـض، مرتکـب قتـل       است؛ ولی از میان دو نوع دیگر قتل یعنی شـبه 
عمد که قصد فعل صـورت گرفتـه بـر مقتـول      عمد شده است؛ زیرا ضابطه قتل شبه شبه

عمـد اسـتدالل    براي قتل شبه راونديرد. جالب است که مرحوم باشد، در اینجا وجود دا
  داند: به این آیه را ممکن می

ن والمعنی واحـد و هـو أ  العمد  الثۀ اضرب ... الثالث عمد الخطا أو شبهن القتل علی ثاعلم إ
القتل أیضـا   فعله مخطئا فی قصده ... و یمکن أن یستدل علی هذا النوع من یکون عامداً فی

  .)394، ص2ج، 1405(راوندي،  ال خطاًل مؤمنا إن یقتالی و ما کان لمؤمن أبقوله تع
به این آیه بر قتل خطاي محض نیـز اسـتدالل کـرده،     راوندياز آنجا که مرحوم 

را آورده است؛ مطلبی که مورد قبول نیست. نتیجه آنکه بـا اسـتفاده از   » ایضا«کلمه 
ر آیـه شـریفه، قتـل عمـد فاقـد      توان گفت مقصود از قتل خطـا د  شأن نزول آیه می

عمد است. حال اینکه در این دو گونـه قتـل،    کم قتل شبه شرایط قصاص و یا دست
باشد و نه عاقله، امري مطابق قاعده است؛ بنابراین آیه در  دیه بر عهده خود قاتل می

  مورد قتل خطاي محض نیست.
فـظ را در  توانـد ظهـور ل   ممکن است گفتـه شـود شـأن نـزول نمـی      اشکال و پاسخ:
اي که شامل خطاي محض است، از میان ببرد؛ توضیح اینکه هـم قتـل    عمومیت به گونه

انـد. در آیـه شـریفه صـحبت از      عمد و هم قتل خطاي محض، هردو قتـل خطـایی   شبه
پرداخت دیه به وسیله قاتل در قتل خطا شده است. گرچه شأن نزول آیه در مورد قتـل  

شود لفظ از عموم و اطالق خـارج شـود. در    یخطاي محض نبوده است؛ ولی باعث نم
نتیجه احکام مذکور در آیه در قتل خطاي محض نیز جاري است؛ ضـمن آنکـه ممکـن    
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  است کسی اصل چنین شأن نزولی را مورد تردید قرار دهد.
پاسخ اینکه شواهد متعددي وجود دارد که نشانگر آنست که قتل خطاي محـض بـه   

آنکه اشکال مذکور در صورتی که مقصـود از قتـل    هیچ عنوان مقصود آیه نیست؛ ضمن
خطا، قتل عمد فاقد شرایط قصاص باشد، اصالً جاري نیست؛ یعنی بر قتل عمد به هیچ 

  شود. عنوان خطا اطالق نمی
اگر مقتـول از قـومی باشـد کـه     «فرماید:  ، از خود آیه است که در ادامه میشاهد اول

معناست که مسلمانان با  این قسمت بدین». عدو شماست، در حالی که او مؤمن است ...
کفار بجنگند و عمداً برخی از ایشان را بکشـند و بعـداً معلـوم شـود یکـی از مقتـوالن       

  اند. مسلمان بوده و ایشان از اسالم او خبر نداشته
توان استفاده کرد که ذیل آیـه   از برخی روایات که در ذیل این آیه آمده است نیز می

  است:در مورد قتل عمد 
مام بعـد.  اإل ه المسلمون ثم علم بهالشرك فقتل فی رجل مسلم کان فی أرض عبداهللا عن أبی
لکـم و هـو مـؤمن     ن کان من قوم عـدو فإ«اهللا  ق مکانه رقبۀ مؤمنۀ و ذلک فی قولقال: یعت

 / 147، ص4ج، 1413صـدوق،   / 316، ص10، ج1407(طوسـی،   »فتحریر رقبۀ مؤمنۀ
  .)266، ص1تا]، ج عیاش، [بی ابن

قسمت سوم آیه نیز که درباره کشتن کسی از گروهی کـه میـان ایشـان و مسـلمانان     
شود؛ توضیح اینکه اکثر فقهاي شیعه و سنّی  عهد و میثاق برقرار است چنین ارزیابی می

موجب قصاص نیسـت. حـال اگـر مسـلمانی      ذمیبه جز حنفیه معتقدند قتل عمد کافر 
بودن عمداً بکشد و بعداً معلـوم گـردد کـه مقتـول      از اهل ذمه به خیال ذمی شخصی را

 باشـد؛ بنـابراین   مسلمان بوده است، مطابق آیه شریفه فقط دیه و کفاره بر عهـده او مـی  
ن لکم و هو مـؤمن ... إ  ن کان من قوم عدوفإ«کند:  می قسمت بعدي آیه که دو فرع را مطرح

رد دیگري را آیه چون مو ؛درباره قتل خطایی مؤمن است ،»اقکان من قوم بینکم و بینهم میث
از قتل خطایی در قسـمت دوم و سـوم،    مقصودروشن شد  مطرح نکرده است. حال که

قتل عمد فاقد شرایط قصـاص اسـت، بـه     ،قتل عمد در حکم خطاست و به تعبیر دیگر
یـز قتـل   شود که مقصود از قتل خطایی در قسـمت اول ن  قرینه وحدت سیاق روشن می
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  عمد در حکم خطاست و نه قتل خطایی محض.
اند یعنی گرچه در آیه  ، اینکه برخی فقها و مفسران نیز از آیه چنین فهمیدهشاهد دوم

به کار رفته است؛ ولی به این آیه در قتل عمد با اشـتباه در وصـف مقتـول    » خطا«واژه 
تنها موردي که در قتل خطایی دیه «نویسد:  می خوییاهللا  اند؛ مثالً مرحوم آیت استناد کرده

، 1396(خـویی،  » بـودن اسـت   وجود ندارد، قتل مؤمن در دارالحرب به زعم مهدورالدم
کند منظور از خطا در این آیـه کـه در    ). قابل توجه اینکه ایشان تصریح می199، ص2ج

یسـت و  ابتداي آن دوبار به کار رفته، از جمله در قسمت محل بحث، خطـاي محـض ن  
گیرد که اگر مسلمانی در دارالحرب به نحو خطاي محـض کشـته شـود، دیـه      نتیجه می

  داند: دارد؛ گرچه آیه در فرض عمد (به عقیده برخی) دیه را الزم نمی
اآلیۀ المبارکۀ هو ما إذا اعتقد القاتل إنه کافر و عدو له فقتلـه ثـم    الخطا فی فالمراد من

اآلیۀ والواجب إنما هوالکفارة فحسب. و أما  الدیۀ بمقتضیبأن إنه کان مؤمناً. ففی مثله 
الخطا بمعناه المتعارف ـ و هو ما إذا رمی شیئاً فأصاب انسانا ـ فالظاهر إنصراف اآلیۀ   

والظـاهر   .القتـل فـی دارالحـرب    الدیـۀ ولـو کـان    الکریمۀ عن مثله و لذلک تثبت فیـه 
  ).200ـ199(همان، صالمسألۀ الخالف فیها  إن

نیز به این آیه در قتل عمد مـؤمنی   شیخ طوسیو  1نیز مطلبی شبیه همین داردشافعی 
). برخی دیگر از فقها 320، ص1407کند (طوسی،  شد کافر باشد، استناد می که خیال می

بـودن مقتـول    هم آیه را در مورد قتل به اعتقاد کـافر  فخر رازي 2نیز چنین عباراتی دارند.
  ).234، ص10، ج1420داند (رازي،  می

بگوید: به فرض  خوییاهللا  و آیت صاحب جواهرممکن است کسی در رد نظر مرحوم 
که آیه ناظر به قتل خطایی محض است؛ ولی ظهور در اینکه کفاره و پرداخت دیـه بـر   

کند و نه متصـدي   خود قاتل است، ندارد؛ چون آیه شریفه اصل وجوب دیه را تبیین می
 ن کـان مـن قـوم عـدو    فـإ «ی فقها در قسمت دوم آیـه  پرداخت آن را. به همین دلیل، برخ

                                                   
و إذا دخل مسلم فی دار حرب ثم قتله مسلم فعلیه تحریر رقبۀ مؤمنۀ ... فکل هذا عمد خطا «نویسد:  . او می1

، 40ج، 1419مرواریـد،  ( »یعمد قتله و هو مسلم و إن کان عمداً بالقتل ألنه خطا بأنه لم  یلزمه اسم الخطا،
  ).638ص

 ).71، ص21، ج1367(نجفی،  »مع انه لیس من الخطا قطعا بل هو عمد مأذون فیه. «2
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آیه در اینکه کفاره  ،المال است. به تعبیر دیگر اند پرداخت کفاره وظیفه بیت هگفت »... لکم
  ندارد.ظهور  ،و دیه وظیفه قاتل است

این مطلب صحیح نیست؛ زیرا ظاهر آیه آنست که پرداخت دیـه و عمـل بـه کفـاره     
ایـن عبـارت کـه ظـاهرا     ». اهللا توبۀ من« در ادامه آیه آمده است: باشد؛ زیرا وظیفه قاتل می

تمییز براي کفاره و دیه است، داللت بر این دارد که کفاره و دیه براي پـذیرش توبـه از   
و فقط کسی که  متوقف بر گناه و حداقل تقصیر استسوي خدا جعل شده است. توبه 

بر آنکه در انتهـاي آیـه، در صـورت    تواند گناهکار و مقصر باشد، قاتل است. عالوه  می
بینی شده اسـت. روشـن اسـت     عدم امکان آزادکردن برده براي کفاره، روزه دو ماه پیش

المال متصور دانست؛ ولی درباره روزه، چنـین امـري    اگر بتوان آزادکردن برده را از بیت
  باشد. وارد نمی خوییو مرحوم  صاحب جواهرمتصور نیست؛ بنابراین این نقد بر 

  . ضمان عاقله در قوانین جمهوري اسالمی ایران3
ترین قوانینی که پس از پیروزي انقالب اسـالمی دسـتخوش تغییـر و     از نخستین و مهم

تحوالت فراوانی شد، قوانین جزایی بودند. مباحث حدود، قصاص و دیات که تا پـیش  
اص مصـوب  از انقالب در قوانین مطرح نبودند، پس از انقالب در قانون حـدود و قصـ  

بـار در   مطرح گردیدند. موضوع ضمان عاقله براي نخسـتین  1361و قانون دیات  1361
) و پـس از آن در قـانون مجـازات اسـالمی     19الی  11قانون اخیر انعکاس یافت (مواد 

قـانون   470الـی   463) و در حال حاضر نیز در مواد 312ـ305(براي نمونه، مواد  1370
  یافته است. انعکاس 1392مجازات اسالمی 

شود اینکه چون قانونگذار ضمان عاقلـه را   آنچه در مسیر قانونگذاري عاقله دیده می
سعی کرده است دامنه آن را محـدود کنـد؛    ،داند بودن مسئولیت می خالف اصل شخصی

مثالً درباره اینکه نوع قتل و جرح در تصادفات رانندگی چیست، برخی نظـرات حـاکی   
زیرا راننده نه قصد زیرگرفتن عابر و نه قصد کشتن وي را  بودن آنست؛ از خطاي محض

داشته است. با توجه به حجم باالي تصادفات رانندگی، اینکه ما عاقله راننده را ضـامن  
به منزله «آید؛ بنابراین قانونگذار با  جنایات حاصل از فعل وي بدانیم، صحیح به نظر نمی
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لیت پرداخـت دیـه را متوجـه قاتـل     هـایی، مسـئو   چنین قتل و ضـرب » عمددانستن شبه
  داشت: مقرر می 1370قانون مجازات اسالمی  295ماده  3دانست و در تبصره  می

مباالتی یا عدم رعایت نظامات دولتی، قتل و یا ضـرب و   احتیاطی یا بی هرگاه بر اثر بی
اي اتفـاق   شـد، حادثـه   اي کـه اگـر آن مقـررات رعایـت مـی      یا جرح رخ دهد، به گونه

  عمد است. فتاد، قتل و یا ضرب و یا جرح به منزله شبها نمی
، هرگونـه جنـایتی   1392قانون مجازات اسالمی  291در حال حاضر نیز بند پ ماده 

کند و طبیعتاً مسئول پرداخت دیه  عمد تلقی می را که ناشی از تقصیر مرتکب باشد، شبه
  خود جانی است و نه عاقله وي.
توانسـته اقـدام    ؛ به رغم آنکـه مـی  بودفی را انجام نداده البته قانونگذار گاه تالش کا

مناسب انجام دهد؛ مثالً درباره قتل در اشتباه در هدف در جایی که هم فـرد مقصـود و   
ماهیت چنین قتلی را  1370الدم باشند، قانون مجازات اسالمی  هم مقتول  هردو محقون

  دانست و طبیعتاً دیه بر عهده عاقله بود: خطاي محض می
. در مواردي که کسی قصد تیراندازي به کسـی یـا شـیئی یـا حیـوانی را      296ماده 

گناه دیگري اصابت کند، عمل او خطـاي محـض    داشته باشد و تیر او به انسان بی
  شود. محسوب می

تـر   ـ کـه پـیش    295مـاده   3نماید ایـن اسـت کـه در تبصـره      آنچه جالب توجه می
دانست؛ ولی در اینجا که فـرد بـه قصـد     عمد می بهـ قتل با تقصیر را به منزله ش گذشت

گنـاه دیگـري    کند و تیر او به انسـان بـی   گناهی به سمت او تیراندازي می کشتن فرد بی
شود و در نتیجه عاقله ضامن اسـت   کند، عمل او خطاي محض محسوب می اصابت می

ی به سمت یکی از اگر تروریست پس(البته اگر قتل با بینه یا علم قاضی به اثبات برسد)؛ 
مسئوالن مملکتی تیراندازي کند و تیر او به محافظ وي برخورد نماید، عمل او خطـاي  

عمـد   احتیاطی باشد کـه در حکـم شـبه    د، مگر اینکه ناشی از بیوش محض محسوب می
  است؟!

اي قابل قبول نیست. متأسفانه قانونگذار وضعیت اشتباه در هـدف را در   چنین نتیجه
ابهام گذارده است و در نتیجه با توجه به مقررات فعلی باید گفـت اگـر    قانون جدید به
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خواست به (الف) بزند، اما بـه (ب) خـورد و    چنین قتلی همراه با تقصیر باشد؛ مثالً می
کرد تا (الف) و  (الف) و (ب) هر دو کنار هم ایستاده بودند و از نگاه عقال باید صبر می

عمد است و اگـر مـثالً صـبر کـرد تـا       نین نکرد، شبه(ب) از یکدیگر فاصله بگیرند و چ
(الف) و (ب) از یکدیگر جدا شوند و به سمت (الف) تیراندازي کرد، اما تیـر بـه (ب)   

  ).292اند (بند ب ماده  اصابت کرد، خطاي محض است و عاقله ضامن
کم خطاي محـض   تواند عمل را دست رسد در این مورد نیز قانونگذار می به نظر می

داند، عاقله را ضامن نداند. برخی مراجـع کـه    ند و یا اینکه اگر هم خطاي محض میندا
گویند ضمان عاقله منصـرف از چنـین    در چنین موردي قائل به ضمان عاقله نیستند، می

موردي است که شخص مرتکب فعل حرام شده است. ضمان عاقله در موردي است که 
سـمت شـکاري تیرانـدازي کـرده و بـه       شخص فعل حرامی انجام نداده است؛ مثالً بـه 

  انسانی برخورد نموده است.
شویم که قانونگذار به تبع نظر اکثر فقهـا، ضـمان    در پایان این قسمت نیز متذکر می

داند و نه حکم تکلیفی؛ بنابراین از عاقله بـه عنـوان مسـئول     عاقله را حکمی وضعی می
  ).1392ق.م.ا.  469و ماده  463(براي نمونه، تبصره ماده  برد پرداخت دیه نام می

باشـد   آنست که عاقله مکلف به پرداخته دیـه مـی    البته در موارد متعددي صحبت از
عاقلـه در صـورتی   «دارد:  مقرر می 469)؛ براي نمونه، گرچه ماده 467ـ464(مانند مواد 
ولـی  ؛ ...»عاقله مکلف به پرداخـت دیـه   «گوید:  می 467؛ ولی در ماده ...» مسئول است

، ناظر به حکم تکلیفی نبوده است و بـه همـین   »مکلف«ظاهراً قانونگذار در آوردن واژه 
عاقله فقـط  «را آورده است: » ضامن«و » مکلف«هردو واژه  466جهت است که در ماده 

مکلف به پرداخت دیه خطاي محض است؛ لیکن ضامن اتالف مالی که به طور خطایی 
آن دارد کـه مقصـود از     اخیر ماده مذکور، اشـعار بـر  جمله ». باشد تلف شده است، نمی

مکلف در صدر ماده، ضامن است. به هر حال، دقـت بیشـتر قانونگـذار در ایـن زمینـه      
  باشد. مطلوب می
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  نتیجه
. گرچه در بدو امر ممکن است مشروعیت ضمان عاقله به خاطر آیات نفی وزر و 1

توان گفت این آیات، یا موضـوعاً   کسب و عدم پرسش، مورد تردید واقع گردد؛ ولی می
  گردند. و یا حکماً شامل ضمان عاقله نمی

  بودن ضمان عاقله است. توان گفت مستفاد از قرآن، تکلیفی . نمی2
به عنوان حکـم وضـعی پذیرفتـه شـده     . ضمان عاقله در قوانین جمهوري اسالمی 3
  است.
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