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 یخیو تار ینگاه عرف
  هیبه دکریم   قرآن

  *علی شریفی   __________________________________________________________________  

 چکیده
خـاص بـر خـوردار     تیـ از اهم دلیـل  همـین  بهاستنباط احکام است و  هیمنبع اولکریم قرآن 

قتـل عمـد و    هیـ د بارهدر یکیکه در قرآن کریم هست  هیدو آفقط  ،هید مورددر. باشد می
قرار  هانیمورد توجه فق دیکه با گونه آن هیدو آ نیا. است ییقتل خطا هید مورددر يگرید

 بیـ غا یفقه يها بحثاز صحنه  ،که دارد یابهام دلیل به اًعموم نخست هیو آاست نگرفته 
، لیتحل غیرقابل یمنطق لحاظ به اي اندازهو تا ییاستثنا یحکم عنوان به زیدوم ن هیآ باشد. می
  .است دهش یتلق

آیـات محـل   گرفته شده است کـه   جهینت نیاحاضر پس از بررسی دوآیه مزبور، در نوشته 
  .رندیتوانند قرار گ می زین هید اتیروا ریمبنا و مرجع تفس لکهب اند، قابل فهم تنها نهبحث 

  .هید تیعرف، هیبودن د یخیتار، هید اتیآ، هید: کلیدي واژگان
   

                                                      
  ).  majooya@gmail.com( ییفقه و حقوق قضا ي* دکترا
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  مقدمه
مثابه راهکاري براي حـل منازعـات منجـر بـه      دهد دیه به می نشان تحقیقات تاریخی

در میـان   ویـژه  بـه و  جوامـع ه بیش در همکما، آسیب بدنی پیش از ظهور شریعت اسالم
ظهـور دیـن اسـالم     ولـی ، )111ــ 41، ص1986(ر.ك: احمد ادریس،  استبوده اعراب 

؛ بـود  این ابعاد عمدتاً شامل دو بخـش . نداشت اي ابعادي به آن داد که تا آن روز پیشینه
منـد   قواعد دیـه ضـابطه   ،پیش از اسالم. وسعت قانونگذاري. 2 ؛قانونگذاري در دقت .1

دیه یک انسان  دلیل همین به ؛داد می سوو است و مطالبات افراد به آن سمتبلکه خو، نبود
برخی موضوعات برخواسته از  يالغااسالم با . از ده دینار تا ده هزار دینار در نوسان بود

افـراد را در   همـه ، جایگاه فرد در قبیله یا میزان ثروت شـخص همچون فرهنگ جاهلی 
. دکـر براي دیـه نیـز ضـوابط دقیقـی وضـع      داراي ارزش یکسان دانست و  ،برابر قانون

که ظاهراً براي اعراب پـیش از اسـالم شـناخته     دیگر وضع دیه جراحات و اعضا ازسوي
  .گردید سببطیف وسیعی از قوانین مربوط به دیه را ، نبود

دو آیـه   فقـط مقرارت شـرعی   ریشه و اساس همه عنوان بهکریم در قرآن  باوجوداین
. دیه وجود دارد که آیه نخست به قتل عمد و آیه دوم به قتل خطا اختصاص دارد رهبادر

کـه  باشـد   می رو روبهتی خود با ابهاما کند، میصراحت تشریع دیه را تأیید  آیه دوم که به
شود ضمن بازکاوي  می حاضر تالشدر نوشته . مورد مناقشه بوده است تاکنوناز دیرباز 

 ،دیـه دارد  ماسـتنباط احکـا   بـر  اتآیاین اتی که فهم تأثیر، آیههردو ابهامات موجود در 
  .مورد بحث و تحقیق قرار گیرد

  سوره بقره 178آیه . 1
الْـأُنْثَى بِالْـأُنْثَى   الْعبد بِالْعبد والْقَتْلَى الْحرُّ بِالْحرِّ و یم الْقصاص فیکتب علَکنَ آمنُوا یها الَّذیا أَی

فنْ عیفَم نْ أَخم شَیلَه إِلَ یه اءأَد و رُوفعبِالْم اعفَاتِّب انٍ ذیءسبِإِح هکل یتَخْفنْ فم بـ ر  و مک
م قصـاص  کح! دیا مان آوردهیه اکاى افرادى : میلأَ عذَاب فَلَه کذل بعد اعتَدى فَمنِ رحمۀٌ

و زن  و برده در برابر بـرده  آزاد در برابر آزاد ؛بر شما نوشته شده است شتگانکمورد در
 ده شـود یزى بـه او بخشـ  یـ چ، خـود  ]نـى ید[ سوى بـرادر سى ازکپس اگر  ؛در برابر زن
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و صـاحب  [ ندکروى یده پید از راه پسندیبا ]گرددتبدیل به خونبها  م قصاص اوکح و[
 بـه ولـى  [ ه رایى دیکبه ن زی] ن قاتل[ و او ]ردینظر بگه را درید کننده حال پرداخت، خون

ـ ا ]نـد کمسـامحه ن ، و در آن[ بپـردازد  ]مقتول  هیـ ف و رحمتـى اسـت از ناح  یـ تخف، نی
 ى خواهـد داشـت  کعـذاب دردنـا  ، نـد کتجـاوز   ه بعـد از آن کـ سى کو ! پروردگار شما

  .)178  :(بقره
ن ، بـدا بـا بحـث قصـاص    ارتبـاط  دلیـل  بهکه باشد  رو می روبهصدر آیه با مشکلی 

 اولیـاي دم ، ضمن تشریع قصاص خداوند متعال ،نسبت به ذیل آیه. خواهیم پرداختن
کند با وجـه نیکـویی دیـه مقتـول را      به قاتل نیز توصیه میکرده، را به گذشت تشویق 

زیـرا اوالً،  ؛ ابهـام دارد » ء یه شَیلَه منْ أَخ یفَمنْ عف« جمله ،نمفسرا گفتهمطابق . بپردازد
 ،ثانیـاً ؟ ولـی دم قاتل یا  ؛چه کسی است» فمن عفی له« در» من« مقصود ازمعلوم نیست 

بـه  » شیء« کلمه، ثالثاً ؟آیا برادر مقتول است یا برادر قاتل» خیهأ« در» خیأ« مقصود از
 از کلمه نکـره کریم چرا قرآن  درهرصورت؟ دیه است یا عفو منظورآیا  ؛چه معناست

»چـه کسـی وظیفـه اتبـاع      ،رابعاً؟ باشد میبعض  معناي بهاستفاده کرده است که » شیء
  ؟دم  ولیقاتل یا  ؛معروف دارد

  دیدگاه زمخشري .1ـ1
» خیـه أ« و ضـمیر  قاتل است ،»من« مقصود از معتقد است افتفسیر کشّدر  زمخشري

 گونـه  ایـن معناي آیه  ،مطابق این برداشت. گردد برمی نیز به عفو» شیء«و ولی مقتول به 
الزم  ولی دمبر ، دوبخشیده ش) = برادر دینی قاتل( ولی مقتول ازسوياست که اگر قاتل 

م نیـز الز ) قاتـل ( نکند و بر معفوروي  در مطالبه دیه زیاده ؛ یعنیاتباع معروف کند است
 ،1407زمخشري ( در پرداخت دیه مماطله نکند ؛ یعنیشیوه احسان در پیش بگیرداست 

  .)221ص ،1ج
آن کوشـد   مین واقف است و بدا زمخشريشود که  دیده میدو مشکل در این تفسیر 

  پردازیم. . درذیل به بررسی این دو مشکل میکندرا حل 
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  مشکل در کلمه عفو. 1ـ1ـ1
، »عفـاهللا عنـک  « شـود  مـی  مـثالً گفتـه   ؛شـود  مـی  متعدي» عن« معموالً با» عفو« کلمه
  .متعدي شده است» الم« در این آیه با که درحالی

بـا   ،باشـد ) ذنـب ( جانی یا گناه جانی، آن است که اگر متعلق عفو زمخشريپاسخ 
اگـر   ولـی ، »الجـانی و عـن ذنبـه    عفوت عـن «: شود می گفته بنابراین ؛شود می عن متعدي

 گفتـه دلیل  همین بهشود و  می با الم متعدي ،متعلق باشد با همشخص جانی و گناهش 
 ؛»تجاوز له عنه«یا  »غفرت له ذنبه«: شود می که گفته چنان؛ »عفوت لفالن عما جنی«: شود می

فمن عفی له عـن  «: است گونه ایندر آیه باید چیزي در تقدیر باشد و تقدیر آیه  بنابراین
آن را نیـاورده  کـریم  قرآن  ،نبوده است» جنایته« نیازي به ذکر کلمه ازآنجاکهو  »جنایته
  .)222ص ،همان( است

  »شیء« مشکل در کلمه. 1ـ1ـ2
دو  ،ولـی دم برابر ضوابط فقهی در اختیارات چراکه ؛ است» شیء« کلمه ،مشکل دوم

گـرفتن   عفو مجـانی یـا  ، قصاص میاناز ابتدا  ولی دماند  برخی گفته: دیدگاه وجود دارد
ب شیعه نیز همین است ـ  برخی دیگر ـ که مبناي مذه . ر استمیزان صد شتر مخی دیه به

آیـد و   می دست بهقصاص و عفو است و دیه با تراضی  فقط ولی دمحکم اولی  معتقدند
بـه   باتوجه .)222ص ،5ج ،1420، فخر رازي( میزان آن نیز به توافق طرفین بستگی دارد

 ؛این شیء چیست مقصود ازو است استفاده کرده » شیء« کلمه چرا قرآن از، این مطلب
کـریم  اگـر قـرآن   ؟ چیست» شیء« با کلمه آن تناسب درهرصورت؟ یا دیه قصاص ،عفو

 به چیزي از مال راضی شـود  ؛ یعنیاین فراز از آیه مفهوم بود ،»ذا رضی بشیءإ: «گفته بود
اسـت کـه   » ء یه شَیلَه منْ أَخ یمنْ عففَ« تعبیر آیه ولی، استکه با مبناي دوم فقهی سازگار 

اگـر بـراي   «یعنـی   باشـد؛  می» عفی« نایب فاعل» شیء« درواقع؛ گردد برمی ظاهراً به عفو
 آیـد ایـن   مـی پدیـد  صورت مشکلی که  دراین». چیزي عفو شد ولی مقتول ازسويقاتل 
بلکـه  ، نگرفتـه مفید این معناست که عفو کامل صـورت  ، شد» چیزي عفو« که تعبیراست

عفو قابل تجزیه نیست تا بخشـی از آن بـه    که درحالی، بخشی از عفو به او رسیده است



  هیبه دکریم  قرآن یخیو تار ینگاه عرف  
39

 

  .تواند درست باشد به عفو نمی» شیء« تعلّقبنابراین  ؛قاتل برسد و بخشی نرسد
دلیل استفاده از کلمه شیء آن است اند  براي حل این مشکل گفتهبرخی مفسران 

آیه نیـز نـاظر بـه    و  عفو کنند و برخی دیگر عفو نکنند اولیاي دمبعضی از شاید که 
. قصاص جایز نیست و باید دیه گرفتـه شـود   صورت دراین زیرا؛ چنین فرضی است

ــ    مثالً نصف خون  ـخون   یدم از بعض يایاست که اول نیمقصود ا اند: گفته برخی
، 1407زمخشري ( باشند هیخواهان د گرید یا نسبت به بعضمبگذرند و عفو کنند، ا

  ).221، ص1ج
یـک از دو احتمـال    ، هـیچ اوالًچراکـه  ؛ کنـد  نمـی  را حـل  »شـیء «این تفسیر مشکل 

گذشـت از بعـض    ،ثانیـاً  ؛یک احتمال بدون دلیل است فقطشده شاهدي ندارد و  مطرح
 اولیاي دممعنا کرد که اگر  شکل بدینباید آیه را  صورت دراین ؛ چونخون مفهوم نیست

نسبت به نصف دیگر باید دیه با احسان جبران شود و ایـن  ، دشنببخمثالً نصف خون را 
  .خالف ظاهر آیه و ضوابط فقهی استامر 

اولیـاي  متوجه قاتل و هم وظیفه  را هم» بِالْمعرُوف فَاتِّباع« جمله زمخشري براین افزون
در  ولـی دم کـه  گونـه   ایـن  ؛یعنی هردو وظیفه دارند از معروف تبعیت کننـد  داند؛ می دم

خـالف   ایـن تفسـیر  . در پرداخت دیه تأخیر نکنـد نیز نکند و قاتل روي  مطالبه دیه زیاده
متوجـه   فقـط و درواقـع  ظاهر آیه این است که توصیه متوجه یک نفـر   زیرا؛ ظاهر است

و اکنـون نوبـت    انـد  احسان کرده ،با گذشت از خون قاتل اولیاي دم ؛ چونباشد میقاتل 
  .د و در پرداخت دیه مماطله نکندقاتل است که رد احسان کن

  دیدگاه طبرانی .1ـ2
  :نویسد می دهد و میتفسیر دیگري از آیه ارائه  طبرانی

» الْعفْـو  خُـذ « سـوره اعـراف   199که در آیه  چنان ؛است» سهل« معناي بهعفو در این آیه 
 بود کهصورت خواهد  معناي آیه بدین صورت دراین. خالق استاأل ما سهل من معناي به

اضـی شـد ـ کـه     از قصاص گذشت و به پرداخت دیه ر ؛ یعنیعفو کرد ولی مقتولاگر 
دیه از معروف تبعیت کند و بر قاتـل  گرفتن  یري است ـ باید در گ این کار مصداق آسان

  .)293ص ،1ج، 2008، طبرانی( آسان بگیرد
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گـردد و   برمی نیز به قاتل» أخیه« قاتل است و ضمیر» من« موصول ،مطابق این تفسیر
گذشت از قصاص و  ،»عفی له« از عفو در فراز نظورم. است اولیاي دم» خیأ« مقصود از

. باشـد  مـی » سهل« معناي به» عفو« ،مجموع این دو مصداقزیرا ؛ شدن به دیه است راضی
 ،گزینه آسان بر قاتل را انتخـاب کردنـد   اولیاي دماگر : گویا خداوند متعال فرموده است

گزینه آسان را انتخاب دیه نیز گرفتن  در، اص گذشتند و به دیه راضی شدنداز قص یعنی
  .قل میزان دیه راضی شوندکنند و به أ

یک توصیه اخالقی بـه   زیرا؛ تر است نزدیک ،شود این تفسیر با آنچه در فقه گفته می
یـک  ، به دیه راضی شـدند و  نداحسان کردند و از قصاص گذشت که اگراست  اولیاي دم

آسـان   دیـه نیـز   در گرفتنصورت که  بدین ؛بردارند و احسان را تمام کنند دیگر نیزگام 
  شرح قابل بررسی است: بدین مشکل ولی، بگیرند
 معنـاي  بـه » عفی لـه شـیء  « در هیچ تعبیري زیرا؛ نیستشاهدي براي تأیید آن  ،اوالً

گذشـت   همـان  ،ظاهر عفو در قصاص دیگر عبارت به ؛تبدیل قصاص به دیه نیامده است
گیـري باشـد و از درون آن گذشـت از     ي آسـان معنـا  اینکه عفـو بـه  . باشد میاز قصاص 

تحمیـل   اي گونـه  با ظاهر آیـه تناسـب نـدارد و بـه    برداشت شود، قصاص و انتخاب دیه 
  .ذهنیات بر آیه است

 کنـد و توضـیح   حـل نمـی   ،آمـده بـود   زمخشريرا که در سخن » شیء« مشکل ،ثانیاً
  .شود که چرا بخشی از عفو شامل قاتل می دهد نمی

ظـاهر آیـه   . با ظاهر آیه سـازگار نیسـت   اولیاي دمبه » اتباع معروف« برگرداندن ،ثالثاً
احسـان متقابـل  ( گویـد  مـی  احسان به احسن سـخن  این است که از یک احسان و رد ،(

روف هم احسان در گذشت از قصاص و هم اتبـاع معـ  یادشده، مطابق تفسیر  که درحالی
صـورت  مـذکور  اي در آیـه   گردد و گویا نسبت به قاتل هـیچ توصـیه   برمی اولیاي دمبه 

  .نگرفته است

  دیدگاه فخر رازي. 1ـ3
بت به توجیه نس ولی ،داند می را درست نخستاز مشکل  زمخشريفخر رازي پاسخ 
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  :به یکی از دو دلیل است» شیء« استفاده از کلمهدوم اعتقاد دارد 
ست کـه  ا آن» شیء« دلیل استفاده از ولی، گردد برمی شیء به عفو کهدلیل نخست این

بعـض   معنـاي  بـه شـیء  . »دیـه «و  »قصـاص «: از دو چیز ترکیب یافته است ولی دمحقّ 
 دلیـل  به »شیء« استفاده از کلمه. گردد برمی ـ قصاص یعنی ـ به بعضی از حق باشد و می

معناي آیه ایـن اسـت کـه اگـر      صورت دراین. جزئی استحق دو همین مطلب است که
باید نسـب بـه بخـش دیگـر حقـش از معـروف       ، بعضی از حقش را ساقط کرد ولی دم

  .دیه مدارا کند در گرفتنبا قاتل  ؛ یعنیپیروي کند
 منزلـه  بـه  است تا بفمهاند عفو بعض اولیـا صورت نکره آمده  که شیء بهدلیل دوم این

مقصود آیه ایـن   بنابراینباشد؛  میهمان قصاص  ،شیء مقصود ازست و اولیا عفو جمیع
آن اسـت کـه همـه     ماننـد ، از قصـاص گذشـت کننـد    اولیاي دماست که اگر بعضی از 

  ).227ص، 5، ج1420فخر رازي، ( شود میتبدیل  و قصاص به دیه اند گذشت کرده
  :نویسد میو  گزیند نیز همین تفسیر را برمی یطباطبایعالمه 

 از عفـو  و شده قتل بکمرت هک است سىک آن) هک سىک ـ  من( موصول لمهک از مراد
 اگـر  و است حق همان) ء شى( لمهک از مراد ؛ درنتیجهاست قصاص حق در تنها قاتل

 هکـ  حقى هر: دیبفرما، دهد تیعموم را مکح هک بود نیا براى، آورد رهکن را) ء شى(
 چند خون صاحبان هکنیا مثل، آن از بعضى چه و باشد قصاص حق تمامى چه، باشد
 هکـ  نبخشـند  بعضـى  و ببخشـند  قاتـل  بـه  را خـود  قصـاص  حـق  بعضى؛ باشند نفر

 همـه  هکـ  صـورتى  آن مثـل ( هکـ بل، شـود  نمى عملى قصاص گرید هم صورت دراین
 از اگرو  رندیبگ خونبها عنىی هید دیبا تنها )،نندک نظر صرف خود حق از حق صاحبان
 آنـان  رأفت و محبت حس هک بود نیا براى ،ردک قاتل برادران به ریتعب خون صاحبان

ـ ن و زدیـ برانگ قاتل نفع هب را  سـت ین انتقـام  در هکـ  اسـت  لـذتى  عفـو  در: بفهمانـد  زی
  ).432ص ،1ج، 1390، یطباطبای(

نیازمند تأویل یا تقدیري اسـت کـه هـیچ    زیرا ؛ با ظاهر آیه سازگار نیستاین تفسیر 
اعم از اینکه مطـابق دلیـل   » شیء« کلمه استفاده از. نیستبراي آن کریم شاهدي از قرآن 

و هـم   فخـر رازي هـم   دلیـل  همین ؛ بهشاهدي ندارد ،باشد فخر رازينخست یا دلیل دوم 
  .کنند می تردید مطرح صورت بهآن را  یطباطبایعالمه 
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  دیدگاه شیخ طوسی. 1ـ4
 معنـاي  بهبلکه ، اسقاط حق قصاص نیست معناي بهاصوالً عفو اند  گفته برخی مفسران

شـدن منـازل و    ي متروکـه واقـع  معنـا  است که بـه » المنازل عفت« آیه از قبیل. است» ترك«
 ،طوسـی هرچنـد عبـارات شـیخ     ؛)101ص ،2ج، تـا]  [بی ،طوسی( شدن آن است مخروبه

اگـر بـراي قاتـل     ایشان این است کـه  رسد مقصود می نظر بهولی ، وافی به مطلب نیست
، شـود  آنچـه تـرك مـی   . تابعت معروف کنـد او باید م، جانب برادرش ترك شدچیزي از

قصـاص را رهـا    اولیـاي دم شود که اگر  می گونه نهایت معناي آیه اینقصاص است و در
قطـب  . باید به معـروف رفتـار کنـد    شان، قاتل نیز در برابر احسان، کردند و اجرا نکردند

  :نویسد میاست و همین تفسیر را برگزیده  راوندي
عفو بدون بـدل و عفـو   ؛ عفو به دو صورت امکان دارد ترك جنایت همان عفو است و

قطـب  ( اسـت ) قصـاص ( عفـو دم  معنـاي  بـه عفو شیء در این آیه و  همراه با اخذ دیه
  ).399ص ،2ج، 1405، راوندي

تـرك  » عفو« که معنايشاهدي بر این ،این است که اوالً طوسیمشکل تفسیر شیخ 
کند که یکی از  می چهار معنا بیان ،وي در جاي دیگر براي عفو. کند نمی اقامه ،باشد

کـه  دلیلی بـر این  و )52ص ،1ج، تا] [بی ،طوسی( و بخشیدن استکردن  آنها گذشت
یـک  رو  ازایـن  ؛کنـد  اقامه نمی ،و بخشش نیست بوده» ترك« معناي عفو در این آیه

 ،نسبت به ابهاماتی که در معنـاي آیـه پـیش از ایـن گذشـت      ،ثانیاً ؛ادعا بیش نیست
  .کند رائه نمیتوضیحی ا

  برگزیدهدیدگاه . 1ـ5
فتـه  فرض صورت گر در فهم آیه همگی با یک پیش پیشینهاي  تالشرسد  می نظر به

 ،اولیـاي دم عفو  درصورتقاتل  ازسويپرداخت دیه  »لزوم«باید بر  هاست و آن اینکه آی
 ،حکم مسئله در فقه همین است و آیه نیز نباید خالف آن را بیان کنـد  ؛ چونداللت کند

 صـورت  درایـن فهمیـد و   ،در فقـه آمـده اسـت   نظر از آنچه  آیه را باید با قطع که درحالی
 بـوده، که آیه اصوالً مـبهم  نخست این: باشدرسد سه مطلب از آیه قابل استفاده  می نظر به
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بلکـه  ، کند دیه بر هیچ حکم الزامی داللت نمی موردرکه آیه د، ایندوم ؛استناد نیست قابل
  .که دیه میزان معینی داردنیست اي  ه در آیه قرینه، اینکسوم؛ صرفاً یک توصیه است

  بودن آیه متشابه. 1ـ5ـ1
که ظهور آیـه بـا آن   مورد بحث هیچ توضیح قابل فهمی از آیه  ،در حد تتبع این قلم

ـ أَخ مـنْ  لَـه  یعف فَمنْ« در جمله» شیء« کلمه زیرا؛ نیست ،مساعدت کند ـ  هی مفهـوم  » ء یشَ
در بعضی تفاسـیر در شـأن نـزول    . تفاسیر خالف ظاهر است ینیست و گذشت که تمام

مـراد اوس  اند  بعضی گفته .از اسالم در جاهلیت یا پس ـ  دو گروه بودند :آیه آمده است
 اي از آنهـا کشـته   اگر بندهدانست و  می که یکی خود را برتر از دیگري ـ و خزرج است

جـز   ،رسید قتل می شدند و اگر زنی به قابل راضی نمیاز قبیله م جز به کشتن حرّ ،شد می
انـداخت و موضـوع آیـه در    این آیـه رسـم مـذکور را بر   . شدند با کشتن مرد راضی نمی

عفـو   ،گاناشته باشد که از بعضی از آن کشتن کشتگانی وجود دازسوییمواردي است که 
 ،1ج، 1420، بغـوي  /336ص ،2ج، 1408، راضـی ( و بعضی دیگـر قصـاص شـود   شود 

یعنـی آن  » شـیء «زیـرا  ؛ با ظاهر آیه سـازگار اسـت   اي اندازهاین شأن نزول تا). 207ص
ولی مشکل ایـن اسـت کـه اصـل شـأن نـزول ثابـت        ، گیرند دسته که مورد عفو قرار می

بـه  . رفع ابهام از آیه امکان ندارد ،در حد اطالعات موجود رسد می نظر به؛ بنابراین نیست
و برخی آن را ) 66ص ،1ج، 1408، عربی ابن( اند نیز اذعان کرده برخی مفسراناین ابهام 

  ).40ص ،1ج، 1409، ادریس ابن( دانند منسوخ می
بلکـه  ، گذشت و بخشـیدن نیسـت   معناي بهدر این آیه » عفی« اند گفته مفسرانبرخی 

و معنـاي آیـه   بـوده  بایـد متعلـق آن دیـه     صـورت  رایـن د. اسـت دادن  اعطـا و  معناي به
 گیـري  نسبت به بخـش دیگـر سـخت   ، باشد که اگر بخشی از دیه داده شد صورت بدین

 )،67ص ،1، ج1408عربـی،   ابـن ( احسان کند و مماطله نکنـد  نیز کننده نکند و پرداخت
  .ولی روشن است که این معنا خالف ظاهر آیه است

  مشروعیت دیه داللت آیه بر اصل. 1ـ5ـ2
فقهی نیز در مورد قتل  لحاظ بهموضوع آیه قصاص است و  ،قرینه قتل عمد اگرچه به
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شود که دیه مـورد تأییـد    اجماالً از برخی تعابیر استفاده می ولی، دیه توافقی است ،عمد
معنـا   تواند بدین و کیفیت پرداخت آن می البته نپرداختن به میزان دیه. باشد کریم میقرآن 
توانـد بـراي    دو دلیل مـی . از ورود به این معنا خودداري کرده استکریم که قرآن  باشد

حـاکم   عنـوان  بـه  که تفصیل دیـه را بـه پیـامبر   ، ایننخست؛ این کار وجود داشته باشد
. مسئله از ذکر آن خودداري کرده باشدبودن  روشن دلیل بهکه ، ایندوم ؛واگذار کرده باشد

سوره نساء اسـتفاده   92از آیه  ولی، آید نمی دست بهیک از دو احتمال  مذکور هیچاز آیه 
حـاکم صـورت    عنـوان  بـه در آن  عرفی است و دخالـت پیـامبر   ،شود که اصل دیه می

  .شارع عنوان بهنه  ،گرفته است

  نسبت آیه با روایات. 1ـ5ـ3
آیـه بـا روایـاتی    شـود نسـبت    می پرسشی که مطرح ،اگر آنچه گذشت درست باشد

  .تفسیر آمده است عنوان بهاست که در ذیل آیه و 
  :آمده است بصیر ابیقه در موث

 أَداء و بِـالْمعرُوف  فَاتِّبـاع  ء یشَ هیأَخ منْ لَه یعف فَمنْ ـدر رابطه با جمله   از امام صادق
شایسـته   بنـابراین  ؛پـذیرد  مـی  مراد کسی است که دیه را: فرمود .ـ پرسیدم  بِإِحسانٍ هیإِلَ

سخت نگیـرد و بـر کسـی     کننده است که خواهان دیه ارفاق به خرج دهد و بر پرداخت
 ،کند نیز شایسته اسـت کـه دیـه را بـه وجـه نیکـو پرداخـت کـرده         می که دیه پرداخت

  ).359ص ،7ج، 1407، کلینی( توان مماطله نکند درصورت
ین تفسیر دو فراز در مقام تفسیر روایت است و در ا ظاهر روایت آن است که امام

گـردد و   برمـی  ولـی دم بـه  » بِـالْمعرُوف  فَاتِّبـاع « فراز: کند می تفکیک از آیه را از یکدیگر
ـ إِلَ أَداء و« فـراز و  ترغیبی است که در مقام مصالحه بر قاتل سخت نگیرد بـه  » بِإِحسـانٍ  هی

بیشـتر  . کند که در مقام پرداخـت دیـه مماطلـه نکنـد     می گردد و او را تشویق برمی قاتل
به اشکاالتی که در ظهور آیـه   باتوجهولی  ،اند صورت معنا کرده همین فقیهان شیعه نیز به

  .تأویل آیه باشدقصود شاید م ؛مشکل است ،این معنا تفسیر باشد اینکه پذیرش، گذشت
  :ده استنیز همین معنا تکرار ش حلبیدر صحیحه 

 هیإِلَ أَداء و بِالْمعرُوف فَاتِّباع ء یشَ هیأَخ منْ لَه یعف فَمنْ« در رابطه با جمله امام صادقاز 
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شایسته است کسی که حـق دارد بـر    ،هرگاه بر دیه صلح کرد: فرمود .پرسیدم» بِإِحسانٍ
و شایسته اسـت مماطلـه نکنـد     ،ستکسی که حق بر علیه اوو  برداردش سخت نگیرد

  ).358ص ،همان( به وجه نکو پرداخت کند ،هرگاه توانایی یافت
تـوان از   نمـی  و پاسخ حکایت از آن دارد که آیه معناي روشنی نـدارد و  این پرسش

راوي صـریحاً از معنـاي   ،سـماعه در صـحیحه  . آورد دسـت  بـه لی ظاهر آیه معناي محص 
، در مقـام تفسـیر نیسـت   کند که  می روشن ،دهد می و پاسخی که امامپرسد  می» شیء«

  :بلکه احتماالً تأویل آیه است
ـ إِلَ أَداء و بِالْمعرُوف فَاتِّباع ء یشَ هیأَخ منْ لَه یعف فَمنْ« در رابطه با فراز از امام صادق  هی

 مراد کسـی اسـت کـه دیـه را قبـول     : فرمود؟ پرسیدم که مراد از شیء چیست» بِإِحسانٍ
کرده است که صاحب حق دیه بـه معـروف رفتـار کنـد و سـخت       خداوند امر. کند می

 به وجه نیکویی پرداخت کنـد  ،زمان توانست هر، کند کسی که دیه پرداخت میو  نگیرد
  ).359ص ،همان(

 مقصـود از ایـن احتمـال کـه    و  معناي کلمه شیء است ،مشکل راوي در این روایت
ایـن   دلیل همین ؛ بهبا ظاهراً آیه سازگار نیست ،کند می باشد که دیه را قبول ولی دمشیء 

  .روایت را نیز باید تأویل دانست
جهت معنا مجمل است و جز بـر اصـل   یه این است که آیه ازبحث در معناي آ نتیجه

کـه  فقها از معناي آیـه نیـز بـیش از آن   هاي  برداشت. مشروعیت دیه داللت روشنی ندارد
چنـین  در کنـار  . اسـت  کـریم  روایی بر آیه قرآن تحمیل معناي فقهی ـ ، تفسیر آیه باشد

ود بـه جزئیـات دیـه    که آیه ظـاهراً عمـداً از ور   باشد میاین مقدار قابل استفاده  یاجمال
  .و آن را به حاکم اسالمی واگذار کرده است کند میداري خود

 سوره نساء 92آیه . 2
ۀٌ یرُ رقَبۀٍ مؤْمنَۀٍ و دیو منْ قَتَلَ مؤْمناً خَطَأً فَتَحرقْتُلَ مؤْمناً إِالَّ خَطَأً یانَ لمؤْمنٍ أَنْ کو ما 

ؤْمنٌ فَتَحر کانَ منْ قَومٍ عدو لَکصدقُوا فَإِنْ یأَهله إِالَّ أَنْ   مسلَّمۀٌ إِلى مـ وه و ـ م ۀٍ  ی قَبـرُ ر
رُ رقَبۀٍ مؤْمنَۀٍ یأَهله و تَحر  ۀٌ مسلَّمۀٌ إِلىیثاقٌ فَدیمنَهم یم و بکنَیانَ منْ قَومٍ بکمؤْمنَۀٍ و إِنْ 

 نْ لَمیفَمفَص رَیجِدشَه یامتَتابِعنَینِ مۀً مبنِ تَو  و ل انَکاللَّهع یاللَّهچ فـرد بـا  یهـ : ماًکیماً ح 
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خطا و اشـتباه   ار از روىکن یه اکنیمگر ا، قتل برساند مؤمنى را بهست یمانى مجاز نیا
 یـک د یبا، قتل رساند ه مؤمنى را از روى خطا بهکسى ک ]حال نیعو در[ از او سر زند

ه آنهـا خونبهـا را   کـ نیمگـر ا  ،سان او بپـردازد کى به یند و خونبهاکمؤمن را آزاد  هبرد
ولى مقتول ، ]افرندکو [ ه دشمنان شما هستندکاز گروهى باشد  و اگر مقتول ببخشند

و  ]ستیو پرداختن خونبها الزم ن[ ندکمؤمن را آزاد  هبرد یکد یبا ]تنها[ مان بودهیباا
د خونبهـاى او را بـه   یبا، مانى برقرار استیان شما و آنها پیه مکتى باشد یاگر از جمع

ردن کبه آزاد[ ه دسترسىکس کو آن  ندکآزاد  ]زین[ مؤمن هبرد یکو  سان او بپردازدک
 الهى است هتوب ]و، فینوع تخف یک[ نیا. ردیگ مى پى روزهدر دو ماه پى، ندارد ]برده

  .)92(نساء:  م استکیدانا و ح، و خداوند
  :ده استشچند حکم بیان مذکور در آیه 
  .جز بر سبیل خطأ، حرمت قتل مؤمن بر مؤمنـ 
  .ی مؤمنیوقوع قتل خطا درصورتوجوب کفاره و دیه بر قاتل ـ 
  ».قوم معاهد« و» قوم دشمن« نمیاتفصیل در وجوب پرداخت دیه ـ 

به حکـم سـوم در معنـاي آیـه      نسبت ولی، بحثی نیست نخست،نسبت به دو حکم 
ـ رُ رقَبۀٍ مؤْمنَـۀٍ و إِنْ  یم و هو مؤْمنٌ فَتَحرکانَ منْ قَومٍ عدو لَکفَإِنْ « فراز. هستنظر  اختالف انَ ک
مٍ بنْ قَوکنَیمب و میم مینَهۀٌ إِلىۀٌ یثاقٌ فَدلَّمسر  متَح و هلنَـۀٍ  یأَهؤْمـۀٍ مقَبن ایـن    ، »رُ ردر ظـاهر مبـی

، آید می حساب که نسبت به شما دشمن بهحکم است که اگر مقتول مؤمن از قومی باشد 
 زیـرا ؛ دیـه واجـب اسـت    ،ا اگر از قومی باشد که با شما پیمان دارندام، دیه الزم نیست

قبـل و بعـدش کـه دیـه قـرار داده شـده       ه قرین و بهبیان نشده اي  دیه ،نسبت به قوم عدو
  .دیه الزم نیست ،شود اگر مقتول از قوم عدو باشد می معلوم، است

  شود. که بدان اشاره می توجه است نسبت به این فراز چند نکته شایسته

 و دومنخست در فراز » قوم« مقصود از .2ـ1

و در ) عـدو ( دشـمن روشن است که این قوم نباید مسلمان باشد که در یک فـرض  
شـامل آنهـا نیـز    » لکـم « خطـاب  ،اگر قوم مسلمان باشـد  ؛ زیرااست فرض دیگر معاهد

 ،اردبیلـی ( نظر دارند اتفاقدر این مقدار  و فقها مفسران. گردد شود و آیه فاقد معنا می می
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قـوم چیسـت و چـه     مقصـود از  کهاین شود پرسشی که مطرح می ، ولی)677ص ،تا] [بی
  ؟ا دیه نداردام، شود می ارتباطی با مسلمانی دارد که کشته

  پردازیم. که درذیل بدان می در پاسخ به این پرسش احتماالت و اقوالی مطرح شده است

  نشده در صف مشرکا مسلمان کشته. 2ـ1ـ1
ن لمانان و کفار علیه مسادر صف مشرک که ی استمسلمانآیه ناظر به  اند برخی گفته

 ،کـاظمی  /114ص ،7ج، 1387، طوسـی ( رسـد  قتل مـی  به درنتیجهدرحال جنگ است و 
، قـوم  مقصـود از  بنـابراین  ؛)407ص، 2، ج1405راونـدي،  قطب  /228ص ،4ج، تا] [بی

سلمانان ن علیه ممسلمان این است که در کنار مشرکا نداشتن است و دلیل دیه» نمشرکا«
  .قتل رسیده است براي حمایت از قومش به و

در شأن نـزول آیـه    ؛ زیراداردنتناسب  با ظاهر آیه نیز وبا شأن نزول آیه این احتمال 
بـرادر   مخزومی هربیع ابی بن عیاشاحتمال نخست اینکه در شأن ؛ شود میدو احتمال مطرح 

 ،گمان اینکـه کـافر اسـت    را به نبشیه عامري ابی بن یزید بن حارثکه  است وارد شده جهلابو
از هجـرت  را  عیـاش کسـی بـود کـه     یزیـد  بـن  حارث. مسلمان استدانست  شت و نمیکُ

از فـتح   پـس از هجرت یـا  پس او را  عیاش .کرد شکنجه می جهلابوبرگرداند و همراه با 
وارد شـده   الـدرداء ابون نزول آیه آن است که در شأن قول دوم در شأ. قتل رساند که بهم

در آنجا مـردي   .اي بود و کنار کوهی براي قضاي حاجت رفت در سریه الدرداءابو .است
در همـین حـین مـرد     .بر او با شمشیر حمله کرد .را دید که به گوسفنداري مشغول بود

از ایـن  وي  .شـت توجه نکـرد و او را کُ  الـدرداء ابوولی ، بر زبان آورد» ا اهللالّإله إال « کلمه
 دلیـل  بهوي را  پیامبر. رسید و داستان را بازگفت پیامبرقضیه ناراحت شد و خدمت 

  ).291ص ،3ج، تا] [بی ،طوسی( و این آیه نازل گردیدکرد تعجیل در قتل مالمت 
ن براي جنگ وجـود  ارکفرض حضور در صف مش ،یک از این دو شأن نزول در هیچ

ظاهر آیه آن است که خـود   ،اوالً ؛ زیراسازگار نیست نیزکه با ظاهر آیه براین افزون؛ ندارد
هرچند مسـلمان ـ   اگر شخص ـ  . باشد میعدو » قوم« بلکه صرفاً از، نیست» عدو« مقتول

. آیـد  مـی  حسـاب  خودش عـدو بـه  ، حال جنگ با مسلمانان باشددر صف مشرکان و در
  .»اً لکمن کان عدوإ«: فرمود می بایدکریم قرآن  صورت دراین
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 ، قاعدتاً کفـاره نیـز  رسد می قتل که در صف مشرکان بهاگر مقصود مقتولی باشد  ،ثانیاً
مصـداق قتـل    صورت دراینی است و موضوع کفاره قتل خطای ؛ چوننباید واجب باشد

  .تل رسیده استق بلکه در مقام جنگ و دفاع به، ی نخواهد بودخطای
ـ  . و کشته شود فراز دوم آیه این است که مؤمن از قوم معاهد باشد ،ثالثاً ا مسـلمانان ب

  .تا در صف آنها کشته شود دنقوم معاهد جنگ ندار

  گمان کفر قتل مسلمان به. 2ـ1ـ2
ولـی   ،کنـد  کفار زندگی مـی  میان آیه ناظر به شخصی است که دراند  گفته بیشتر فقها

 قتـل  ، بـه اینکـه کـافر اسـت   » ظـنّ « مسلمانی او را بـه ، در مقام جنگ با مسلمانان نیست
، رانیمازنـد  /320ص ،5ج، 1407، طوسـی  /409ص، 43ج، تـا]  [بـی  ،نجفـی ( رساند می

نداشتن این است کـه   بوده و دلیل دیه» کفار« قوم مقصود بنابراین ؛)222ص ،2ج، 1369
  .قتل رسیده است بهبودن  گمان کافر به

  اعتقاد کفر قتل مسلمان به. 2ـ1ـ3
، کنـد  می آیه ناظر به شخصی است که در میان کفار زندگی معتقد است یخویمحقق 

ن « کلمه زیرا؛ رسد میقتل  ، بهکافر است اینکه »اعتقاد« ولی به ن قـوم  « در جملـه » مـ مـ« 
معناي جمله این نیست که شخص متعلـق بـه قـوم     ؛ یعنینشوء باشد معناي بهتواند  نمی

، بایـد بپـذیریم اگـر    باشـد گونـه   ایناگر  ؛ چونمنشأ وجودش قوم عدو است ،عدو بوده
پـذیرش ایـن مطلـب    . دیه نـدارد  ،تل رسید که قومش کافر بودق مؤمنی در داراإلسالم به

مسلمانان بسیاري بودنـد کـه قومشـان هنـوز     ، در زمان نزول این آیه زیرا؛ ممکن نیست
 ؛در شمار کسانی بودند که متعلـق بـه قـوم دشـمن بودنـد      درنتیجهمسلمان نشده بود و 

آیه این است کـه اگـر مقتـول در    باشد و معناي » فی« معناي بهآیه باید  در» من« بنابراین
قتـل   ، او را بـه م استالداینکه او کافر و مهدور» اعتقاد« میان قوم کفار بود و مسلمانی به

 ؛اسـت بـودن   الـدم اعتقـاد مهدور  خطا در این آیه نیز قتل به مقصود از. دیه ندارد، رساندب
سـمت چیـزي    تیري بـه  اینکه متعارف ـ مثل  معناي بهآیه اصوالً ناظر به خطا اساس  براین

ی چنین خطـای  ؛ چونپرتاب کند و به انسانی اصابت کند ـ نیست و از آن منصرف است 
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  ).247ص ،42ج، 1422، یخوی( هرچند در دارالحرب باشد ؛دیه دارد
» گمان« نداشتن را ن است که دلیل دیهدر ای با مشهور فقها یخویتفاوت دیدگاه آقاي 

گمان نه حجت است و نه مجوز قتل و قتل را از  ،ایشان فرموده به ؛ چونداند نمی به کفر
باید مورد از مواردي باشـد کـه    بنابراین ؛کند تا دیه نداشته باشد نمی خارجبودن  ظالمانه

قتـل   ازآنجاکـه قتـل رسـانده باشـد و     مسلمانی را بـه بودن  مالدمهدور» اعتقاد« شخص به
آیـه   دلیـل  بـه این مورد از موارد استثنایی است که ، دیه دارد نیزبودن  ملداعتقاد مهدورا به

  .پذیرفته شودباید تعبداً 
 اینکـه  شاهدي بـر  ،این است که اوالً باشد رو می روبهمشکلی که این دو تفسیر با آن 

اش  در معناي اصـلی » من« رفتنکار به اینکه رفص ؛ یعنیندارد ،باشد» فی« يمعنا به» من«
بلکه بایـد  ، باشد» فی« تواند دلیل استعمال آن در معناي نمی ،با مبانی فقهی تناسب ندارد

 ينُـود  إِذا«مثـال در آیـه    بـراي  ؛سهولت بفهمند ي باشد که اهل لغت آن معنا را بها گونه به
کـار رفتـه    بـه » فـی « معنـاي  به» من«فهمد  می عرف نیز ،)9: جمعه( »الْجمعۀِ ومِی منْ للصالةِ
بسـیاري   دلیل همین ؛ بهچنین درکی براي عرف وجود ندارد بحث،محل در آیه ، اما است

  .اند خودش فهمیده معناي بهدر آیه را » من« مفسراناز 
 یـا » گمـان « اینکه به چه دلیل چنین مؤمنی کـه بـه   بارههیچ توضیحی در ،ثانیاً

 دلیل همین به؛ دهد نمی ارائه، دیه ندارد ،قتل رسیده است بهبودن  مهدورالدم» اعتقاد«
که اگـر چـین    حالیدر، رسد می نظر بهفهم  غیرقابلحکم تعبدي  صورت بهاین آیه 

 رو روبـه حتماً در جامعـه اسـالمی آن روز بـا واکـنش      ،متعارفی داشتمعناي غیر
کردند که به چه دلیل این مسلمان نباید  می شد و مسلمانان این پرسش را مطرح می

  .دیه داشته باشد

  ه قوم دشمنتعلق ب. 2ـ1ـ4
ه و دلیـل دیـه   کار رفت همان معناي خودش یعنی منشأیت به به» نم« اي معتقدند عده

این قول را به  فاضل جواد کاظمی. تعلق داشتن به قوم دشمن است نداشتن این مقتول نیز
 فاضـل مقـداد  و از ظاهر فرمـایش  ) 228ص ،تا] [بی، کاظمی( دهد نسبت می طوسیشیخ 

ایـن   .)369ص ،2ج، 1425، سـیوري ( شود که همین معنـا را پذیرفتـه اسـت    استفاده می
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، تـوان توضـیح   است و اگر برخی اشکاالت وارده حل شـود  ظاهر آیه سازگاربا احتمال 
ق اصوالً در دیه تعل دهد می بررسی تاریخی نشانزیرا ؛ نداشتن مقتول مسلمان را دارد دیه

قبیلـه   یواقع خون مربوط به تمامشده در ختهو خون ری داردبه قوم و قبیله نقش اساسی 
اقـدام   انتقـام یـا دیـه مقتـول    گـرفتن   اگر قوم مقتـول بـه  رو  ازاین ؛شده است می قلمداد

داشـتن و   اي طبیعـی اسـت دیـه    در چنین جامعـه . عمالً خون شخص هدر بود، کرد نمی
ر آیه نیز همین است که اگـر  ظاه. نداشتن بستگی به رابطه قوم با جامعه اسالمی دارد دیه

و  پیمان اقتضاي چنـین امـري را دارد  چراکه ؛ دیه داردمتعلق باشد، مقتول به قوم معاهد 
دیه براي رفع خصومت است و قومی که  زیرا؛ مقتول دیه ندارد ،اگر از قوم دشمن باشد

نیازي به پرداخت دیـه بـراي رفـع    ، باشدخصومت و دشمنی آن با جامعه اسالمی محرز 
  .یابد نمیخصومت 

شدن این مبنا نیاز است به این پرسش پاسخ داده شود که چرا بـه مـؤمنی    براي مدلل
  .گیرد نمی دیه تعلق ،که از قوم دشمن است

 نگرفتن دیه به مؤمن متعلق به قوم دشمن تعلقدلیل . 2ـ2

صدر و  دیه دارد ،ی باشدیدر قتل مؤمن این است که اگر خطا قاعده عمومی هرچند
از قوم دشـمن   مقتول گفته شده است اگرحال  درعین، باشد میآیه نیز مؤید همین قاعده 

بـه مـؤمنی کـه از قـوم     که به چه دلیل شود این پرسشی که مطرح میولی ، دیه ندارد ،بود
  ؟گیرد نمی دیه تعلق ،دشمن است

  اقوال فقها. 2ـ2ـ1
اند  شدهامر اصوالً منکر این  ادریس ابنهمچون  فقهابرخی  ،در پاسخ به این پرسش

نداشـتن   ما از ظهور این آیه در دیهمعتقد است وي . که چنین مقتولی دیه نداشته باشد
مـرء  إالیبطـل دم  « جمله قاعـده از روایات فراوان و قواعد فقهی ؛ زیراداریم برمی دست
قـومش  بـودن   دشمن ؛کند که نباید خون مسلمان بدون دیه باقی بماند حکم می» مسلم

یـن نظـر را تأییـد    ا اردبیلـی محقق  .)320ص ،3ج، 1410، یحلّ( نداردوي به ارتباطی 
ظاهراً از کسـانی اسـت کـه     فاضل هندي .)219ص ،14ج، 1403، اردبیلی( کرده است
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قتـل   اگـر مسـلمانی در دارالحـرب بـه    معتقد است بنابراین  ؛چنین برداشتی از آیه دارد
، نـدارد  دیه و کفـاره  قصاص،، باشدتترس بوده  مانندخاطر ضرورتی  چنانچه به، برسد

ی اگـر خطـای  و  قصاص دارد بودن، عمديدرصورت  ،خاطر ضرورت نباشد ولی اگر به
اعم از اینکه اصالً مهاجرت نکـرده   ؛داردنیز دیه دارد و در هردو صورت کفاره  ،باشد
، 1416، فاضل هنـدي ( یا دلیل دیگري داشته باشد برگشته باشد ،یا هجرت کرده باشد

  ).521ص ،11ج
بر اساس قاعده عـام و   اند اتفاقاً گفته اند و نپذیرفته را ادریـس  ابن این سخنبسیاري از فقها 

تخصیص بـزنیم و بگـوییم همـواره خـون      کریم خاص باید اطالقات روایات را به آیه قرآن
  ).229ص ،تا] [بی، کاظمی( قومش دشمن باشد آنکهمگر  ،مسلمان دیه دارد

آیـه کـه بـه    «: نویسـد  میدهد و  میفقها نسبت بیشتر این دیدگاه را به  جواهرصاحب 
مقید اطالقاتی است که براي هـر  ، نداشتن این مسلمان مقتول داللت دارد ظاهرش بر دیه

  ).410ص ،43ج، تا] [بی، نجفی( »دانند می اي دیه را ثابت نفس مؤمنه
با این آیـه   پذیرد و معتقد است نمی را استدالل این دسته از فقها احمد خوانساريسید

مسلم آبی از تخصیص اسـت  طل دم البیزیرا قاعده ال؛ توان اطالقات دیه را تقیید زد نمی
از ذکـر دیـه در یـک فـرض      ؛ یعنـی کار رفته در این آیه صرفاً سـکوتی اسـت   و بیان به

 توانــد چنــین قاعــده مســلّمی را تقییــد بزنــد نمــیمــذکور  بیــان. ســکوت کــرده اســت
  ).296ص ،6ج، 1405، وانساريخ(

را  درنهایـت نظـر خـود   ، کنـد  می با اینکه ابتدا نظر اکثریت را گزارش صاحب جواهر
حکم خالی ، انصاف این است که اگر اجماعی وجود نداشت« :دارد می بیان صورت بدین

، نجفـی ( »چون قاعده عدم بطـالن خـون مسـلمان بسـیار روشـن اسـت       ؛از اشکال نبود
  ).410ص ،تا] [بی

د  تواند بپذیرد قاعده مسلّمی چون قاعده طلّ  نمی صاحب جواهرظاهراً  با این آیه مقیـ
  .شده در آیه برایش قابل هضم نیست شود و حکم بیان

فـرض را بـر ایـن     ،مـدارك ال صاحب جامعو  صاحب جواهر ،ادریس ابن مهم اینکه نکته
، شخصـی  مـؤمنی کـه دیـه نـدارد     مقصود ازاست و » فی« معناي به» من« کهاند  قرار داده
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 قتـل  بـه بـودن   مهدورالـدم گمان یـا اعتقـاد    کند و به است که در میان مشرکان زندگی می
کـه بـا   نیا لیدل مشهور را به دگاهیاستوار است، د ییمبنا نیکه بر چن یبا استدالل. رسد می

کـه گذشـت ـ     این مطلـب ـ چنـان    ولی ،کند یانکار م ست،یسازگار ن یم فقهقاعده مسلّ
مؤمنی است که در دارالحرب ، این مؤمن مقصود ازکه نیست مسلّم نیست و هیچ دلیلی 

. قتـل رسـانده اسـت    او را بهبودن  مهدورالدمیا گمان  اعتقاد کرده و شخص به می زندگی
اگـر آیـه مطـابق    . انـد  بر آیه تحمیل کـرده نیافتن راه دیگر  دلیل بهرا تفسیري فقها چنین 

لزومـی نـدارد چنـین    ، تعلق و منشأیت تفسـیر شـود   معناي به» من« شود وظاهرش معنا 
  .معنایی بر آیه تحمیل گردد

، همان مطلبـی اسـت کـه    تنها مشکلی که مطابق این تفسیر باید براي آن پاسخ یافت
بسیاري از مسـلمانان داراي قـوم کـافر     ،گفتند و آن اینکه در زمان نزول آیه یخویآقاي 

بایـد بـراي بسـیاري از مسـلمانان دیـه       ،سقوط دیه باشد باعثبودند و اگر تعلق به قوم 
تـوان   مـی  ،انـد  نداشتن این قتل بیان کرده براي دیه مفسرانو  از توجیهاتی که فقها. نباشد

  .کرداین مشکل را نیز حل 

  به قوم دشمننداشتن مؤمن متعلق  توجیهات دیه. 2ـ2ـ2
اند  برخی گفته .اختالف دارند ،در وجه اینکه چرا این خون دیه ندارد مفسرانفقها و 

بـرد و دیـه نیـز بـه ارث      نمـی  چون قوم این شخص کافر است و کافر از مسـلمان ارث 
  ).291ص ،3ج، تا] [بی ،طوسی(شود پرداخت نباید دیه  ،رسد می

در آیـه ذکـر    اسـتثنایی بایـد   ،باشدگونه  ایناگر از این وجه پاسخ داده شده است که 
 صـورت  دراینزیرا ؛ »وارث مسلمان داشته باشد مقتول مگر اینکه: «شد می و گفته شد می

عـدم امکـان    ،بنابراین دلیل عدم پرداخـت دیـه   ؛مانعی براي پرداخت دیه وجود نداشت
  .پرداخت دیه به وارث او نیست

انـد و آن اینکـه    وجیه دیگري را مطرح کردهخود ت مذکور،به دیدگاه  کنندگان اشکال
او  امکـان تحقیـق از ورثـه    هست،عداوت و دشمنی که میان مسلمانان و آن قوم  دلیل به

 دلیل بهنبودن پرداخت دیه  واجب بنابراین ؛)همان( تا دیه به آنها تحویل داده شود نیست
مقتول وجود ندارد تـا روشـن    وجود مانع قضایی است و آن اینکه امکان تحقیق از ورثه
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  ؟بتوان دیه را به او تحویل داد یا خیر هست کهشود آیا در میان آنها وارث مسلمانی 
دیه تا زمان امکان تحقیق بایـد   صورت دراین زیرا؛ ظاهراً وجهی ندارد این توجیه نیز

 دیـه بـه  ، امانت گذاشته شود و اگر روشن شود که اصوالً هیچ وارث مسـلمانی نـدارد   به
دلیـل   ،نداشتن وارث مسـلمان  درهرصورت. شود می المال گیرد و جزء بیت می امام تعلق

  .سقوط دیه نیست
الحـرب و میـان دشـمنان اسـالم     کـه ایـن مسـلمان در دار    همین اند برخی دیگر گفته

 دیـه نـدارد   ؛ بنابراینده استخویش اقدام کرخون دادن  به هدر خود، زندگی کرده است
  ).342ص ،1428، تبریزي(

هـاي   ضـرورت  دلیـل  بـه ممکن اسـت مسـلمان   زیرا ؛ دلیلی ندارداین توجیه نیز 
نکرده اقدام خونش دادن  زمین کفار زندگی کند و به هدرزندگی مجبور باشد در سر

خـون  بـودن   مباح سببخون دادن  که اصوالً به چه دلیل اقدام به هدراینضمن . باشد
فرض را کـه   این فقط فقها. اسقاط کرده باشداش را پیشاپیش  مگر اینکه دیه! ؟باشد

از حکـم کلّـی وجـوب دیـه بـر قتـل        ،گمان کفر کشته شود مؤمنی در دارالحرب به
  .اند ی مؤمن استثنا کردهیخطا

و آن اینکـه  یافت رسد دلیل واقعی عدم تعلق دیه را باید در خود آیه قرآن  می نظر به
داشته است که قـرآن چنـین حکمـی را بیـان      تأثیروجود عداوت و دشمنی در نفی دیه 

توجیه درست آیه این باشد که اصوالً دیه بـراي رفـع نـزاع و دشـمنی      شاید. کرده است
اسـت کـه   مربـوط  به قـومی   ،حتی اگر مؤمن باشد شده ی که خون ریختهدرصورت، است

  .جعل دیه تحصیل حاصل خواهد بود ،باشد مینزاع و دشمنی آنها با مسلمانان محرز 
  :نویسد میدلیل  همین بهو است بوده  نکتهمتوجه این  منتظري اهللا آیتظاهراً 

ن یـی معنـاى تع  ن بـه یولى ا ،اى براى جبران خسارت وارده است گونه ه بهیگرچه وضع د
ى یه بـه قتـل خطـا   کمؤمنى رو  ازاین ؛ستیا معنوى براى افراد انسان نیارزش اقتصادى 

ه کـ ولـى مـؤمنى    ،ه داردیـ د ،مسـلمانان ندارنـد  شـان او عـداوتى بـا    یشته شده و خوک
بـا   ؛ه نـدارد یـ د ،هـا هسـتند   شانش از دشمنان مسلمانیولى خو ،شته شدهکنحو  نیهم به
  ).57ص ،1429، منتظري( ندا ه هر دو انسان مؤمنکنیا
عالوه بر توجه به اینکه مجـرد وجـود   ، دارد ياي که در کالم ایشان نمود بیشتر نکته
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معنـایی اسـت کـه     ــ  میان کفار حربـی نه حضور در ـ  شود دیه میدشمنی باعث سقوط 
این تعبیر موافـق  . کند مقتول تعبیر می »خویشان«کند و آن را به  بیان می» قوم« براي کلمه
بعضـی  هرچنـد   ؛شـود  به کفـار حربـی مـی    آن است و مانع اختصاص کریم ظاهر قرآن

نـه بـه منشـأ خـانوادگی و     ، تناظر به محل زندگی اس» من قوم« تعبیر معتقدند مفسران
  ).138ـ137ص ،20ج، 1389، جوادي آملی( اي که قتیل از آن نشأت یافته است قبیله

مسلمانان بسیاري بودند که قومشـان کـافر    ،فرمود در ابتداي اسالم یخویاینکه آقاي 
نیز ظاهراً نتیجه غفلـت از یـک نکتـه اسـت و آن      نددیه داشت ند،شد می بود و اگر کشته

شـدند و   مـی  شـان رانـده   جانب قوم و خویشـان لمانان مهاجر در مدینه غالباً ازاینکه مس
طبیعـی اسـت در   . رساندند می قتل یافتند، خود او را به میبسا اگر آنها به او دسترسی  چه

واند ناظر به چنین فرضی ت نمی دهد و آیه می دست، قوم اهمیت خود را ازچنین شرایطی
ـ . باشد جـا  ت قبیلـه از او پابر آیه ناظر به وضعیتی است که تعلق شخص به قبیله و حمای

در چنـین محیطـی قـرآن    . خیزنـد  برمی به خونخواهی او ،باشد و اگر دیه پرداخت نشود
  .داند می قوم را در وجوب پرداخت دیه مؤثربودن  عنصر دشمنی یا معاهدکریم 

؛ زیـرا  کنـد  مـی  ارائـه » قوم« تفسیر روشنی از کلمه ،اوالً ،ر درست باشداگر این تفسی
بلکـه قـوم   ، نیست» مسلمانان« در برابر» گروه کافران« معناي بهقوم  ،اساس این تفسیر بر

. شـود  مـی  به همان معناي متعارف یعنی گروه انسانی داراي ارتباط خونی مشترك تفسیر
آیـه در مقـام    دیگر عبارت به ؛قوم نباید مسلمان باشدالبته این مسئله روشن است که این 

ت و پرداخـت دیـه بـه قـوم دشـمن را      اس» قوم معاهد« و» قوم دشمن« تقسیم کافران به
  .بیند نمی هرچند مقتول مسلمان باشد ـ الزم ـ

و در پاسخ به این  رود می کار نشوء به یعنی در همان معناي متعارف» من« کلمه ،ثانیاً
 گفتـه  د،بودن  که در ابتداي اسالم بسیاري از مسلمانان داراي قوم کافر یخویاشکال آقاي 

این دسته از مسلمانان دلیل  همین بهشود غالب مسلمانان مطرود قوم کافرشان بودند و  می
 بـوده، شـان کـافر    آن دسته از مسلمانانی است که قوم مقصود. استخارج از مدلول آیه 

 درصـورت حفظ کرده است و آن قـوم   نااي خود را با آن قبیلهپیمانی  هماین شخص نیز 
اگر قوم معاهد  صورت دراین. کنند می به خونخواهی او اقدام ،قتل رسیدن این مسلمان به

که دیه به دشـمن داده  ندارد دلیلی  ،اگر دشمن باشد. باید دیه اش را به قومش داد ،باشد
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  .کفاره پرداخت شودباید  ،رسیده است قتل اشتباه به مسلمانی به ازآنجاکه ولی، شود
از این مطلب . نکره آمده است صورت به» دیه« کلمه ،پایانی اینکه در آیه مبارکه نکته
در قرآن صرفاً به اصل  زیرا؛ میزان مشخص نداردکریم، شود که دیه در قرآن  میاستفاده 

 بنـابراین  ؛دیه اشاره شده و نسبت به میزان آن اصوالً هـیچ حکمـی وضـع نشـده اسـت     
همگـی   ،اصناف دیه یا میزان دیه آمـده  عنوان بهممکن است گفته شود آنچه در روایات 

  1.حاکم وضع شده است عنوان به وسیله پیامبر کام حکومتی است که بهاح
خـود   ،این نکته که آیه پرداخت دیه به قوم دشـمن را الزم ندانسـته اسـت    همچنین

خداوند فرمود براي اهل مقتـول   ؛ زیراراضی استماهیت دیه بدل ت اینکه دلیلی است بر
 آیـد  دسـت  بـه مهم این است که رضـایت آنهـا   ، چه کم باشد یا زیاد ؛دیه پرداخت شود

  ).195ص، بدوي :نقل از ؛ به551ص ،1986، احمد ادریس(
و از آن اسـت  دیه توجه کـرده  بودن  از کسانی است که به نکره مدنی کاشـانی  اهللا آیت

 میـزان دیـه اسـتفاده   کـریم  کند که آیه ناظر به میزان دیـه نیسـت و از قـرآن     استفاده می
  ).40ص ،1408، مدنی کاشانی( شود نمی

از آیه هرچند ممکن است در میـان مفسـران طرفـداران     گفته پیشفهم  هرحال به
 ،باشـد ولی با ظاهر آیه سازگار است و اگر این تفسیر درسـت  ، زیادي نداشته باشد

    علیـه و   دلیلی خواهد بود بر این دیدگاه که دیه اصوالً بـراي جلـب رضـایت مجنـی
طبیعـی بـا پرداخـت دیـه بخشـی از       صـورت  بهاگرچه  ؛خشکاندن ریشه نزاع است

  .گردد نیز جبران می علیه مجنیهاي  خسارت

  نتیجه
مفسـران  ه بر خالف دیدگاه بسـیاري از  آمد ک دست بهاین نتیجه گفته  پیشاز مباحث 

و از آن حکـم قتـل    انـد  را داراي معناي روشن دانسته) 178: بقره( نخستکه آیه  و فقها
رسـد آیـه    مـی  نظـر  به اند، را استنباط کرده اولیاي دمگذشت  درصورتعمد و تعلق دیه 

                                                      
تفصیل توضیح داده، در مقاله حاضر صرفاً به بحـث   . نویسنده در نوشته مفصلی مبانی این دیدگاه را به1

  است.قرآنی پرداخته 
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میـزان و نـوع آن   ، اي به کیفیت مجمل است و جز اصل مشروعیت دیه بدون هیچ اشاره
رسـاند کـه خداونـد متعـال در مقـام بیـان        ابهـام و اجمـال مـی    این. قابل استفاده نیست

هـایی از تأییـد    رگـه  براین افزون .استشته هاي دیه نیست و آن را به حاکم واگذا ویژگی
سـبب  نوبـه خـود    باشد که به میعرف جامعه آن روز در باب دیه نیز از آیه قابل استفاده 

ود بـه  عمداً از ور کریم واقع قرآندر. می بدانیدیدگاه قرآن در باب دیه را امضای شود می
  .پرهیز کرده است ،عرفی و متغیر دارد اي که ماهیت حکومتی، مسئله

ظهور عرفـی آیـه بـا تفاسـیر و توجیهـاتی کـه        رسد می نظر بهدر تفسیر آیه دوم 
گـرفتن   درنظـر سازگار نیست و تفسیر موافق ظهور آیه جز بـا   ،اند فقها کرده تاکنون

قابـل تحصـیل    ،اسـت شـده  تاریخی که آیه ناظر به آن نازل ه و زمینمناسبات عرفی 
اولیاي یا  علیه مجنیدیه براي جلب رضایت  ،بر اساس این مناسبات تاریخی. یستن

در پرداخت دیه شرط شده است  دلیل همین ؛ بهتا ریشه نزاع خشکیده شود است دم
پرداخـت  اصـوالً   ولی، شودبروز نزاع خشکیده ه که باید از قوم معاهد باشد تا زمین

دشمنی آنها محرز است و پرداخت دیه بـه آنهـا   زیرا ؛ دیه به قوم دشمن نیاز نیست
  .شود و مانع نزاع نمیباشد  میلغو 

   



  هیبه دکریم  قرآن یخیو تار ینگاه عرف  
57

 

  
  
  

  منابع
دفتـر  ، قـم:  2چ ؛السرائرالحاوي لتحریرالفتـاوى  احمد؛ بنمحمد ،ادریس حلّی ابن .1

 ق.1410انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
 من المستخرجۀ والنکت تفسیرالقرآن من المنتخباحمد؛  بن محمد ادریس حلّی،  ابن .2

  ق.، 1409نجفى مرعشى العظمى اهللا آیت ؛ قم: کتابخانه التبیان کتاب
 ق.1408لجیل، بیروتک دارا القرآن؛ أحکامعبداهللا؛  بن محمد عربى، ابن .3
 تفسـیرالقرآن؛  فـی  الجنـان  روح و الجنـان  روض علـى؛   بن حسین رازى، ابوالفتوح .4

   ق.1408رضوى،  اسالمى آستان قدس هاى پژوهش مشهد: بنیاد
 ؛سـالمی المقـارن  الفقـه اإل  والتعویض فـی  العقوبۀ بین ۀالدی ؛عوض، احمد ادریس .5

 م.1986الهالل،  مکتبۀدار بیروت: 
 انتشـارات  قم: دفتر إرشاداألذهان؛ شرح فی والبرهان الفائدة مجمعاردبیلی، احمد؛  .6

 ق.1403قم،  علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمى
محمدباقر  تحقیق و تصحیح القرآن؛ أحکام فی زبدةالبیانمحمد؛  بن اردبیلی، احمد .7

  تا]. اآلثارالجعفریه، [بی إلحیاء الجعفریۀ المکتبۀبهبودى؛ تهران: 
 إحیـاء  بیـروت: دار  التنزیل؛ معالم المسمى البغوى تفسیرمسعود؛  بن حسین بغوى، .8

  ق.1420العربی،  التراث
 دارالصـدیقۀ قـم:   )؛کتـاب الـدیات  ( األحکـام  تنقـیح مبـانی   ؛میرزاجـواد ، تبریزي .9

 ق.، 1428الشهیدة
  .1389اسراء،  نشر قم: مرکز تسنیم؛ تفسیرآملی، عبداهللا؛  جوادي .10
، قـم:  2چ مختصرالنافع؛ شرح فی المدارك جامعیوسف؛  بنخوانسارى، سیداحمد .11

 ق.1405اسماعیلیان،  مؤسسه



58
   علی شریفی  

إحیـاء آثـار    مؤسسۀقم:  ؛)42(موسوعه  تکملۀالمنهاجمبانی  ؛سیدابوالقاسم، ییخو .12
 ق. ،1422اإلمام الخوئی

 األقاویـل  عیـون  و التنزیل غوامض حقائق عن الکشافعمـر؛   بن زمخشرى، محمود .13
  ق.1407العربی،  ، بیروت: دارالکتاب3چ التأویل؛ وجوه فى

مرتضـوى،   قـم: انتشـارات   القـرآن؛  فقـه  فی کنزالعرفانعبداهللا؛  بن سیوري، مقداد .14
 ق.1425

 مؤسسـۀ ، بیـروت:  2چ تفسـیرالقرآن؛  فـی  المیـزان طباطبایی، سیدمحمدحسـین؛   .15
  ق.1390للمطبوعات،  األعلمی

 اربـد: دارالکتـاب   العظـیم؛  القـرآن  تفسـیر : التفسیرالکبیراحمد؛  بن طبرانى، سلیمان .16
  م.2008الثقافی، 

العربی،  حیاء التراثإدار بیروت:  ؛التبیان فی تفسیرالقرآن ؛حسن بن محمد، طوسی .17
 تا]. [بی

 جامعـه  بـه  وابسـته  اسالمى انتشارات قم: دفتر الخالف؛حسن؛  طوسی، محمدبن .18
 ق.1407قم،  علمیه حوزه مدرسین

 المرتضـویۀ  المکتبـۀ ، تهـران:  3چ؛ اإلمامیۀ فقه فی المبسوطحسن؛  طوسی، محمدبن .19
 ق.1387اآلثارالجعفریه،  إلحیاء

 إحیـاء  ، بیـروت: دار 3؛ چ)الغیب مفاتیح( التفسیرالکبیرعمر؛  بنرازى، محمد فخر .20
  ق.1420العربى،  التراث

 کتابخانـه  ، قـم: انتشـارات  2چ األحکـام؛  آیـات عبـداهللا؛   بن قطب راوندى، سعید  .21
  ق. ،1405نجفى مرعشى اهللا آیت

 تا]. [بی ]،نا بیجا]: [ [بی ؛األحکام األفهام إلى آیات مسالک ؛فاضل جواد، کاظمی .22
 ق.1407، هدارالکتب اإلسالمی، تهران: 4چ ؛الکافی ؛یعقوب بن محمد، کلینی .23
 قم: دارالبیـدار  مختلفه؛ و القرآن متشابهعلی؛  بن شهرآشوب)، محمد مازندرانی (ابن .24

 ق.1369للنشر، 
 بـه  وابسـته  اسـالمى  انتشـارات  قم: دفتـر  الدیات؛ کتابمدنی کاشانی، آقارضا؛  .25



  هیبه دکریم  قرآن یخیو تار ینگاه عرف  
59

 

 ق.1408قم،  علمیه حوزه مدرسین جامعه
ارغـوان دانـش،   قـم:   ؛هاى اسالمى و حقـوق بشـر   مجازات ؛حسـینعلی ، منتظري .26

 ق.1429
دار إحیاء ، بیروت: 7چ ؛اإلسالم جواهرالکالم فی شرح شرائع ؛محمدحسننجفی،  .27

 تا]. [بیبی، العر التراث
 قـم: دفتـر   قواعـداألحکام؛  عـن  واإلبهـام  اللثـام  کشـف حسـن؛   بن هندي، محمد .28

 ق.1416قم،  علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمى انتشارات




	Blank Page

