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ديه قتل شبهعمد از ديدگاه امام خميني(ره)
محمدجعفر

صادقپور

چکيده
مقدار ديه در قتل عمد ،شبهعمد و خطا برابر است و در هر يک از اين گونههاا ،يکاي از اصانا
ششگانهاي که فقها براي ديه مشخص کردهاند ،پرداخت ميشود .با اين وجاود در صاورتي کاه
جاني ،شتر را بهعنوان ديه برگزيند ،سن و سال صد شتري که ميپردازد در هر يک از اين سه نوع
قتل متفاوت است .فقها در رابطه با خصوصيات سني و عناوين شترهايي که در قبال قتل شبهعمد
پرداخت ميشوند ،بر يک رأي نيستند .از سخنان ايشان دراين زمينه ،پنج نظر مختلف اساتنبا
ميشود .منشأ اين اختال نظرها ،روايات گوناگوني است که درهرکدام ،چينش شتران پرداختي و
سنوسال آنها ،بهگونهاي متفاوت با روايات ديگر توصيف شده است .نگارناده در ايان نوشاتار ،باا
استفاده از روش کتابخانهاي و با رويکردي توصيفي -تحليلي بر آن شده تا ديدگاه امام خميني(ره)
را دراين خصوص ،بررسي نموده و به وجوه تمايز و اشتراک نظريه ايشان با ديگر فقها بپردازد.
ميتوان ديدگاه امام خميني(ره) در اين خصوص را نظريه ششم در تعياين دياه قتال شابهعمد
محسوب کرد .ايشان در پي اعتقاد به عدم ترجيح روايات بر يکديگر ،پس از طرح احتمال تخييار
جاني ،در اخذ به روايات وارده ،در نهايت ،ضمن حکم به احتيا در پرداخت شترهايي کاه ارزش
بيشتري دارند ،مصالحه جاني با اولياي دم را بهترين و متقنترين راهي ميداند که از سويي مانع
اجحا بر اولياي دم ميشود و از سويي ديگر ،مورد رضايت جاني خواهد بود.

کليدواژگان:

امام خميني(ره) ،ديه ،قتل شبهعمد ،خلفه ،حقه ،جذعه ،بنت لبون.

 دانشجوي دکتري فقه و حقوق جزا دانشگاه خوارزمي تهران و پژوهشگر مرکز مطالعات فقهي پزشکي قانوني
()jafar.samen.1367@gmail.com

58

دوفصلنامه علمي – تخصصي انديشنامه واليت ،شماره  ،3بهار و تابستان 1395

مقدمه
در فقه اسالمي براي قتل عمد ،مجازات قصاص و براي قتل شبهعمد و خطايي ،ديه تعيين شده
است .با اين حال ،گاه در قتل عمد نيز ،به داليلي قصاص جريان نمييابد يا اولياي دم ،به اخذ
ديه رضايت ميدهند و درنتيجه ديه جايگزين قصاص ميشود .در اين صورت ديه پرداختي در
سه نوع قتل مذکور ،برابر است .اين برابري از حيث قيمت و ارزش مالي ديه ،تا زماني است که
آنچه به عنوان ديه انتخاب شده ،شتر نباشد؛ زيرا اگر براي پرداخت ديه ،شتر در نظر گرفته شود ،با
توجه به اينکه سن و سال شتران در انواع سهگانه قتل ،مختلف است ،طبيعت ًا ارزش مالي آنها نيز
متفاوت خواهد بود .البته اين چگونگي ،تنها در کتابهاي فقهي مطرح است و به مواد قانوني کشيده
نشده است؛ زيرا عليرغم اينکه فقها در خصوص سن شتراني که به عنوان ديه پرداخت ميشوند ،تفاوت
قائل شدهاند ،قانون مجازات اسالمي مصوب  ،1392به اقتضاي برخي الزامات تقنيني ،به اين مقوله
پرداخته است .قانون مجازات اسالمي سابق نيز تفاوتي ميان شتران پرداختي در قتل عمد ،شبهعمد و
خطايي ننهاده و تفصيلي در اين زمينه منعکس نساخته است .مقنّن ،تنها در ماده  ،289در مورد ديه
قتل عمد اظهار ميدارد ...« :در کليه مواردي که شتر بهعنوان ديه تعيين ميشود الزم است که سن آن
از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد» (ميرمحمدصادقي.)222 :1392 ،
اين درحالي است که ميتوان در کتابهاي فقهي ،مباحث مفصلي در اين زمينه يافت .اين
مباحث بهخصوص در زمينه ديه قتل شبهعمد ،نمود بيشتري دارد؛ به گونهاي که با رجوع به
منابع فقهي ميتوان دريافت تعيين سن و سال شترها در اينگونه قتل ،با اختال نظرهايي همراه
است .گزينش هر ديدگاهي در اين عرصه ميتواند موجب کاهش يا افزايش ديه از حيث قيمت
و ارزش مالي باشد .بر اين پايه ،از نقطهنظر فقهي ،ضروري است ،با بررسي ديدگاههاي فقها در
اين زمينه ،به نتيجهاي صائب نائل آمد .مضافاً اينکه از نقطهنظر حقوقي هم اين امر ،خالي از
فايده نيست؛ زيرا چهبسا نتيجه حاصله از اين بررسيها ،در زمينه تعيين ديه قتل شبهعمد
توسط نهاد قضايي کشور ،بتواند موجب ايجاد مجال بيشتر در راستاي انعطا پذيري ميزان ديه
تعيين شده باشد.
اين نوشتار که در همين زمينه به رشته تحرير درآمده ،با مالک قراردادن نظريه امام
خميني(ره) در خصوص ديه قتل شبهعمد ،بر آن است تا ضمن بررسي دقيق آراي فقها و نيز
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روشنساختن وجوه افتراق و اشتراک آنها ،نظريه امام(ره) را به ضميمه عقبه فکري و فقهي آن ،مورد
کاوش قرار دهد و از همين رهگذر ،نظرگاه ايشان را به عنوان ميراث فقهاي پيش از خود ،که امروزه
در کشور ما مبناي قانونگذاري مقنن نيز ميباشد ،مورد تحليل قرار دهد .از همين رو در ادامه پس از
بررسي مفاهيم اساسي همچون« :ديه» و «قتل» ،اختال آراي فقها در ديه قتل شبهعمد تشريح
ميشود و آنگاه نظريه امام(ره) در اين زمينه ،در يک چارچوب خاص ارائه ميشود.

 .1مفاهيم
 .1-1ديه
واژه «ديه» مصدري است مأخوذ از فعل «ودي ،يدي» که پس از حذ فاءالفعل آن «واو» و افزودن
«هاء» به آخرش ،بدينشکل نمودار شده است (ابنمنظور ،1414 ،ج .)383 :15ماده «ودي» ،در اصل،
مفيد معناي جريان داشتن و روان بودن در امتداد است (مصطفوي ،1402 ،ج )73 :13و با لحاظ
همين مناسبت ،مشتقات آن ،در معاني گوناگوني همچون :روش و طريقه ،آبي که از انسان بعد
از بول خارج ميشود ،سيلگاه ،دره و  ...استعمال ميشوند

(راغب اصفهاني862 :1412 ،؛ تيموري،

 .)37-36 :1391ديه نيز که معادل آن در زبان فارسي ،خونبهاست (عميد ،1391 ،ج .)997 :2از آن
رو ،ديه خوانده شده که درمقابل ريختن و جارى شدن خون ،پرداخت ميگردد

(قرشي،1412 ،

ج .)194 :7فقهاي اماميه و ازجمله امام خميني(ره) در کتابهاي خويش معموالً ديه را با عباراتي
مشابه ،اينگونه تعريف کردهاند:
الدية هي المال الواجب بالجناية على الحّر في نفس أو ما دونها سواء كان له مقدر أو ال؛ ديه عبارت
است از مالي که بهواسطه ايراد جنايت بر نفس يا کمتر از نفس انساني آزاد ،واجب ميشود؛ خواه
مقدار آن معين باشد و خواه نباشد (امام خميني ،بيتا ،ج553 :2؛ ر.ک :شهيدثاني ،1413 ،ج:15
315؛ نجفي ،1404 ،ج4 :43؛ مشکيني ،بيتا.)248 :

نکته درخور تأمل در اين تعريف ،شمول آن نسبت به ارش و حکومت است .بدين بيان که با
توجه به بخش پاياني عبارت که مقدر بودن را شر ندانسته ،مال غيرمقدري که درقبال جنايت
پرداخت ميشود و شامل حکومت و ارش است ،تحت عنوان ديه داخل ميشود .اين درحالي است که
برخي فقها معتقدند ديه تنها بر مال مقدر اطالق ميشود؛ چنانکه «محقق خويي» در تعريف ديه آورده
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است« :الدية هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك :ديه مالي است که
درقبال جنايت بر نفس يا عضو يا جراحت و يا مانند آن ،معين شده است» (خويي ،1422 ،ج.)229 :42
بهنظر ميرسد اين اختال در تعبير ،برآمده از تفاوت ديدگاه نباشد ،بلکه صرفاً از آنرو رخ
نموده که فقيهان دسته نخست ،بيشتر به کارکرد لغوي واژه ديه نظر داشتهاند و همچنين بر آن
بودهاند که از تعريف مألو و مرسوم آن ،پيروي نمايند .مؤيد اين مهم ،يادکرد ايشان از مسئله
ارش و حکومت پس از ارائه تعريف فوقالذکر است که همگي بر اين احتمال که واژه ديه
مخصوص مال مقدر باشد صحه گذاشتهاند .چنانکه امام خميني(ره) پس از بيان تعريف ذکرشده
ميافزايد ...« :و ربما يسمى غير المقدر باألرش و الحكومة ،و المقدر بالدية :و چه بسا ديه غيرمقدر ،به ارش
و حکومت نامبردار شود و بر ديه مقدر ،ديه اطالق گردد» (امام خميني ،بيتا ،ج.)553 :2

به هر روي ،تعريف ديه هرچه باشد ،از آنجا که تعريفي است شرحاالسمي و نه حقيقي،
تنها براي ايجاد تصوري از مفهوم ديه ارائه شده و اگر قرار باشد به مفهوم دقيق آن پيبرده شود،
ناگزير بايستي احکام و مسائل مربو به آن بررسي گردد تا ماهيت دقيقش روشن شود؛ شايد
به همين علت بوده که فقيهان بزرگي چون شيخ طوسي ،محقق حلي و عالمه حلي ،هيچ
تعريفي از ديه ارائه ندادهاند.
گفتني است که قانونگذار نيز در قانون مجازات اسالمي ،به تبع فقه ،واژه ديه را در مفهومي
اعم از ارش و حکومت بهکارگرفته و درحقيقت آن را بر دو گونه مقدر و غيرمقدر تقسيم نموده
است؛ چنانکه در ماده  448و  449قانون مجازات اسالمي مصوب  ،1392بهترتيب ،ديه مقدر و
غيرمقدر يا ارش را تعريف مينمايد.
مقدار ديه کامله در فقه اماميه ،يکي از اين موارد ششگانه است :صد شتر سالدار ،دويست
گاو ،دويست حله ،هزار دينار طال ،هزار گوسفند و يا دههزار درهم نقره (امام خميني ،بيتا ،ج.)554 :2
البته در عصر حاضر ،هرساله ميزان ديه توسط قوه قضائيه تعيين و اعالم ميشود که عموم ًا
براساس قيمت صد شتر ،آن هم با لحاظ مالحظاتي همچون باال نرفتن زياد حق بيمهها و نظاير
آن صورت ميپذيرد (ميرمحمدصادقي ،1392 ،ج.)219-217 :1
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 .2-1قتل
 .1-2-1قتل در لغت و اصطالح
خارج شدن روح از بدن آدمي اگر به لحاظ فردي که روح را خارج ميسازد ،در نظر گرفته شود،
عنوان «قتل» ميگيرد و آنگاه که کانون توجه ،اين مهم باشد که بهواسطه خارج شدن روح،
زندگاني شخص به اتمام ميرسد ،بر خروج روح از بدن« ،الموت» اطالق ميشود .راغب اصفهاني
در اين خصوص مينويسد:
أصل ال َقتْل إزالة الروح عن الجسد كالموت ،لكن إذا اعتبر بفعل المتولّي لذلك يقال َقتْل و إذا اعتبر بفوت
الحياة يقال موت؛ اصل قتل همانند موت ،بهمعناي ازاله روح از بدن است اما هرگاه به اعتبار کسي که ازاله
روح ميکند درنظر آيد ،قتل گفته ميشود و هرگاه که بهاعتبار پايان يافتن زندگي شخص ،درنظر گرفته

شود ،به آن موت ميگويند (راغب اصفهاني.)655 :1412 ،
بنابراين قتل در لغت ،بهمعني کشتن و سلب حيات است .معناي اصطالحي قتل در فقه
اسالمي نيز ،همعرض معناي لغوي آن است ،زيرا فقها عموماً قتل را به معني «ازهاق الروح»

يعني خارج ساختن جان و روح ميدانند (عبدالرحمان ،بيتا ،ج .)69 :3البته شايان ذکر است که
فقهاي اماميه غالب ًا تعريفي از قتل به معناي عام آن ارائه ندادهاند؛ بلکه همواره در ضمن بيان
موجب قصاص ،که عبارت است از قتل عمد همراه با شرايطي ويژه ،قتل را تعريف و درحقيقت
توصيف نمودهاند؛ چنانکه صاحب جواهر در تعريف اين رابطه مينويسد:
إزهاق النفس المعصومة و إخراجها من التعلق بالبدن المكافئة و المساوية لنفس المزهق في
اإلسالم و الحرية و غيرهما من الشرائط اآلتية أو األعلى عمدا عدوانا؛ خارج ساختن نفس
معصومه و اخراج آن از تعلق به بدن شخص همکفو و مساوي با شخص اخراج کننده در اسالم و
حريت و غير از آن از شرايطي که در ادامه خواهد آمد يا خارج ساختن جان شخص برتر از
خويش ،به عمد و از روي تجاوز و عدوان (نجفي ،1404 ،ج.)11 :42

امام خميني(ره) نيز در پي بيان موجب قصاص نفس ،قتل را اينگونه تعريف ميکنند« :هو

إزهاق النفس المعصومة عمدا مع الشرائط اآلتية؛ خارج کردن جان معصومه به صورت عمدي همراه با
شرايطي که در آينده ميآيد» (امام خميني ،بيتا ،ج.)508 :2
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امام(ره) در ادامه ،به برشمردن شرايط تحقق قتل موجب قصاص همانند :عدواني بودن،
تکافو در دين و حريت و  ...ميپردازند .براين پايه ميتوان نتيجه گرفت که قتل در انديشه فقها
و ازجمله امام خميني(ره) ،عبارت است از« :خارج ساختن روح از تن و يا به تعبير دقيقتر ،قطع
تعلق روح از بدن شخصي ديگر».
 .2-2-1انواع قتل
نه تنها قتل ،بلکه همه جرايم از سه عنصر قانوني ،مادي و رواني تشکيل ميشوند .لحاظ عنصر
رواني در تحقق جرم بدين معناست که نقض اوامر و نواهي قانونگذار بهتنهايي کافي نيست؛ بلکه
فعل يا ترک فعل مجرمانه بايد نتيجه خواست و اراده فاعل باشد .ارتکاب جرم ،تظاهر نيت سوء
و يا خطاي مجرم است ،مشرو به اينکه فاعل ،چنين فعلي را بخواهد يا دستکم وقوع آن را
احتمال دهد و به نقض اوامر و نواهي قانونگذار آگاه باشد .از همين رهگذر تقسيم جرم به عمد،
خطا و شبهعمد پديدار ميشود .هرگاه فاعل قصد رفتار و قصد حصول نتيجه آن را داشته باشد،
«عامد» محسوب ميشود؛ در غير اينصورت اگر فاعل قصد فعل داشته باشد ،بدون آنکه نتيجه
مجرمانهاي را که از آن حاصل ميشود طلب کند و ترتب اين نتيجه بر فعل ارتکابي ،محتمل و
قابل پيشبيني باشد ،ليکن فاعل از ارتکاب فعل نپرهيزد« ،خاطي» است .گاه نيز در فعل
خويش عمد دارد ولي درنتيجه آن خطاکار است که در اين حال ،مرتکب جرم «شبهعمد» شده
است (اردبيلي .)337-336 :1392 ،بر اين پايه ،قتل بر سهگونه :عمد ،شبهعمد و خطايي تقسيم
ميشود .يکي از ثمرات تقسيم مذکور اين است که به فراخور نوع جرم ارتکابي ،مسئوليت
جنايي مجرم متفاوت خواهد بود .از همين روست که در ارتکاب جرم قتل ،درصورت عمد بودن،
قاتل قصاص ميشود و درصورت شبه عمد بودن بايستي ديه بپردازد و اگر قتل خطايي باشد،
پرداخت ديه بر عاقله است.
امام خميني(ره) نيز همانند قاطبه فقهاي شيعه ،قتل را بر سهگونه دانسته و ضابطه
تشخيص آن را اينگونه بيان کرده است:
قتل ،يا عمد محض است يا شبيه عمد يا خطاي محض است .بدون اشکال عمد به قصد قتل به
وسيله کاري که نوعاً به مثل او کشته ميشود تحقق پيدا ميکند و همچنين است به قصد فعلي
که نوعاً ميکشد؛ اگرچه قصد قتل نکرده باشد ،بلکه ظاهر اين است که عمد تحقق پيدا ميکند
بهکاري که غالباً به آن کشته نميشود  -به رجا تحقق قتل  -مانند کسي که او را به رجا قتل ،به
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وسيله عصا بزند پس قتل اتفاق بيفتد .شبيهعمد آن است که قصد نمايد فعلي را که غالباً به آن کشته
نميشود و قتل او را قصد نکند ،کما اينکه او را جهت تأديب با تازيانه و مانند آن بزند پس قتل اتفاق
افتد و از اين قبيل است معالجه پزشک درصورتي که از او قتل اتفاق بيفتد در صورتي که او مباشر
معالجه باشد .و از اين قبيل است ختنه کردن درصورتي که از حد تجاوز کند .و از اين قبيل است
زدن عدواني با چيزي که غالباً به آن کشته نميشود بدون آنکه قتل را قصد نموده باشد .خطاي
محض که از آن به خطايي که شبههاي در آن نيست ،تعبير ميشود؛ آن است که فعل و همچنين
قتل را قصد ننمايد ،مانند کسي که شکاري را رَمي نمايد يا سنگي را بيندازد پس به انساني بخورد و
او را بکشد .و از اين قبيل است جايي که انسان مهدورالدمي را تير بزند پس به انسان ديگر بخورد و او
را به قتل برساند (اسالمي ،1425 ،ج.)350-349 :4

از آنچه بيان شد مي توان دريافت که در قتل عمد هم قصد فعل است و هم قصد نتيجه و
در قتل خطايي نه قصد فعل وجود دارد و نه قصد نتيجه ،درحاليکه در قتل شبيه عمد ،قصد
فعل هست اما قصد نتيجهاي در کار نيست.

 .2ديه قتل شبهعمد
در فقه اسالمي ،مقدار ديه قتل ،چه عمد باشد ،چه شبه عمد و چه خطايي ،يکسان است و آن
عبارت است از يکي از اقالم ششگانهاي که پيش از اين بيان شد .بنابراين ديه قتل شبهعمد و
خطايي همانند قتل عمد ،صد شتر ،دويست گاو ،دويست حله ،هزار دينار طال ،هزار گوسفند و يا
دههزار درهم نقره ميباشد .بهعنوان مثال درصورتيکه قرار باشد ،گاو يا قيمت آن ،بهعنوان ديه
پرداخت شود ،در هر سه نوع قتل ،دويست رأس گاو ،مالک خواهد بود .البته ميان اين سه نوع
قتل ،عليرغم تساوي در مقدار ديه ،از حيث استيفاي آن ،تغليظ و تخفيف لحاظ شده است؛ زيرا
مهلت پرداخت ديه ،طبق قانون و نظر مشهور فقها1،در قتل عمد يک سال ،در قتل شبهعمد دو
سال و در قتل خطايي سه سال است (ماده  488ق.م.ا) .با اين همه ،اگر آنچه بهعنوان ديه پرداخت

 .1فقهاي اماميه در خصوص مهلت پرداخت ديه قتل عمد و خطا به علت تصريح روايت ،همعقيده اند؛ اما در اينکه
مهلت پرداخت ديه شبهعمد ،دوسال است يا نه؟ از آنجا که که روايتي صادر نشده ،اختال نظر دارند .بسياري و از
جمله امام خميني(ره) معتقدند مهلت پرداخت در اين فرض ،دو سال است اما معدودي از فقها همچون مرحوم خويي
اين ديدگاه را نپذيرفتهاند و قائل به مهلت سه سال هستند (ر.ک :امام خميني ،بيتا ،ج557 :2؛ خويي ،1422 ،ج:42
موسوعة  .)240قانونگذار در ماده  488قانون مجازات اسالمي از ديدگاه امام خميني(ره) تبعيت کرده است.
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ميشود ،شتر باشد ،عالوه بر مهلت استيفا ،از دو جهت ديگر نيز ميان انواع سهگانه قتل ،تفاوت
وجود دارد؛ آن دو جهت عبارتند از :سن شتران و صفت آنان .شيخ طوسي در المبسو و ابن
ادريس در السرائر پس از بيان انواع سهگانه قتل ،ديه آنها را بر سهگونه مختلف تقسيم کردهاند و
در ضمن اين تقسيم ،تفاوت ديه اين سه نوع قتل را از حيث تغليظ و تخفيف تشريح نمودهاند .سه
گونه متفاوت ديه ،که به حسب انواع سهگانه قتل معين شدهاند به قرار زير ميباشند:
 -1ديه مغلظه از سه جهت سن ،صفت و استيفا که ديه قتل عمد است؛ زيرا جاني در
اينگونه قتل بايستي سي شتر سه ساله که داخل سال چهارم شدهاند (حقِّه) ،سي شتري که
وارد پنج سال شدهاند (جَذَعه) و چهل شتر ماده هفت ساله (خلفه) بپردازد .عالوه بر سخت
گيري مذکور در سن ،بايستي چهل شتر هفت ساله اخير ،متصف به وصف حمل باشند؛ يعني
آبستن نيز باشند .تغليظ از حيث استيفا نيز به اين قرار است که اين مقدار ديه ،از مال شخص
جاني و در ظر يک سال بايستي پرداخت شود.
 -2ديه مخففه از سه جهت سن ،صفت و استيفا که ديه قتل خطايي است؛ زيرا در قتل
خطايي ،از آنجايي که عاقله جاني در ظر سه سال ديه را پرداخت ميکند ،از حيث استيفا به
او تخفيف داده شده است .عالوه بر اين ،شتر آبستن نيز از او طلب نميشود و سن شتران
پرداختي نيز از ديه قتل عمد به مراتب کمتر است؛ زيرا آنچه بر او به عنوان ديه الزم شده
عبارت است از :بيست شتر ماده يک ساله که وارد سال دوم شدهاند (بنت مخاض) ،بيست شتر
نر که وارد سال سوم شدهاند (ابن لبون) ،بيست شتر مادهاي که وارد سال سوم شدهاند (بنت
لبون) و بيست شتر سه ساله که داخل سال چهارم شدهاند (حقِّه) و بيست نفر شتري که وارد
پنج سالگي شدهاند (جَذَعه).
 -3ديه «مغلظه» از جهتي و «مخففه» از جهتي ديگر که مخصوص قتل شبهعمد است؛ چه اينکه
در اين نوع قتل ،سن و صفت شتران ،همانند قتل عمدي است و از اين جهت ،مغلظه محسوب ميشود،
اما از آنجايي که مدت پرداخت ديه ،بنابر قولي دو سال و بنابر قولي ديگر ،سه سال است و نه يک سال،
خود تخفيفي از حيث استيفا بهحساب ميآيد (شيخ طوسي ،1387 ،ج116-115 :7؛ ابنادريس ،1410 ،ج.)322 :3

عليرغم يکسان دانستن سن و وصف شتران پرداختي در قتل عمد و شبهعمد از سوي برخي
از فقها چون شيخ طوسي و ابنادريس ،لکن در اين زمينه همه فقيهان هم عقيده نيستند و
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بسياري از آنان ،شتران پرداختي در قتل شبهعمد را از گونههايي غير از آنچه در قتل عمد واجب
ميشود ،ميدانند .در ادامه به بيان اقوال و ديدگاههاي ايشان در اين زمينه پرداخته ميشود.
 .2-1اقوال فقها
اقوال فقها در خصوص ديه قتل شبهعمد ،در قالب سه نظريه مختلف قابل بررسي است؛ در
اينجا به واکاوي هر يک از اين سه ديدگاه با ذکر مستندات آنها ،پرداخته ميشود و در پايان،
نظريه امام خميني(ره) تشريح خواهد شد.
 .2-1-1ديدگاه اول
نظريه نخست در زمينه ديه قتل شبهعمد ،همان ديدگاهي بود که در سطور پيش ،از شيخ
طوسي در المبسو و ابنادريس نقل شد که مطابق آن ،شخص جاني در قبال قتل شبهعمدي
که مرتکب شده ،بايستي سي شتر سه ساله که داخل سال چهارم شدهاند (حقِّه) ،سي شتري که
وارد پنج سال شدهاند (جَذَعه) و چهل شتر مادهي هفت ساله (خلفه)
 ،1387ج116-115 :7؛ ابنادريس ،1410 ،ج.)322 :3

بپردازد( 1شيخ طوسي،

اين درحالي است که شيخ در کتاب النهايه

ديدگاه ديگري را برگزيده که ذيل ديدگاه سوم به آن اشاره ميشود.
 .2-1-2ديدگاه دوم
ديدگاه دوم درخصوص ديه شبه عمد درصورتي که شتر پرداخته شود ،عبارت است از اينکه ديه
قتل شبهعمد از اينگونه شتران پرداخته ميشود :سي و سه شتر سه ساله که داخل سال چهارم
شدهاند (حقِّه) ،سي و سه شتر که وارد پنج سال شدهاند (جَذَعه) و سي و چهار شتر پنج ساله
که وارد سال ششم شدهاند و آماده جفتگيري هستند (ثَنيه) .اين ديدگاه را شيخ مفيد در
المقنعه اختيار کرده است(2شيخ مفيد .)735 :1413 ،چنانکه پيداست تفاوت اين ديدگاه با نظريه
نخست در اي ن است که اوالً :تعداد شتران حقه و جذعه ،هر کدام سي و سه نفر است ،بر خال
قول شيخ که سي نفر بودند و بالتبع ،شتران دسته سوم که لزوم ًا بايستي بيش از سي و چهار
نفر نباشند ،در همين تعداد حصر ميشوند .ثانياً :سي و چهار شتر اخير ،ثنيه هستند و نه خلفه.

« .1ثالثون حقة و ثالثون جذعة و أربعون خلفة».
« .2ثالث و ثالثون حقة و ثالث و ثالثون جذعة و أربع و ثالثون ثنية كلها طروقة الفحل».
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 .2-1-3ديدگاه سوم
دسته ديگري از فقها معتقدند که شتران پرداختي در قتل شبه عمد بايستي به قرار زير باشند:
سي و سه شتر مادهاي که وارد سال سوم شدهاند (بنت لبون) ،سي و سه شتر سه ساله که
داخل سال چهارم شدهاند (حقِّه) و سي و چهار شتر ماده هفت ساله (خلفه) .اين ديدگاه از
سوي شيخ طوسي در کتاب النهايه و قاضي ابن براج در کتاب المهذب طرح شده

است( 1ابنبراج،

 ،1406ج459 ،2؛ شيخ طوسي.)738 :1400 ،
 .2-1-4ديدگاه چهارم
محقق حلي در شرايع االسالم ديدگاهي در خصوص ديه قتل شبهعمد برگزيده که در دو بخش از
شتران ،بر نظريه شيخ طوسي در النهايه منطبق است اما مرحوم محقق در قسم سوم آنها ،بر اين باور
است که بايستي به جاي سي و چهار خلفه ،سي و چهار ثنيه پرداخت شود .بنابراين ،وفق اين نظريه،
ديه قتل شبهعمد عبارت است از :سي و سه شتر مادهاي که وارد سال سوم شدهاند (بنت لبون) ،سي
و سه شتر سه ساله که داخل سال چهارم شدهاند (حقِّه) و سي و چهار شتر پنج ساله که وارد سال
ششم شدهاند و آماده جفتگيري هستند (ثَنيه) .شهيد اول در اللمعه نيز همين ديدگاه را دارد
(محقق حلي ،1408 ،ج229 :4؛ شهيد اول.)278 :1410 ،

 .2-1-5ديدگاه پنجم
نظر پنجم از حيث سن و سال شتران و نام آنها ،بسيار نزدي ک به نظر سوم است؛ اما تفاوت آنها
از اين جهت است که در اين ديدگاه به جاي سي و سه شتر بنت لبون و نيز سي و سه شتر
حقه ،هرکدام تنها سي نفر شتر پرداخت ميشود و درنتيجه تعداد شترهاي خلفه ،به چهل نفر
ميرسد .عالمه حلي که معتقد به اين ديدگاه است در اين رابطه مينويسد:
أمّا شبيه العمد فروايتان ،أصحّهما طريقا ما ذكرناه عن علي عليه السالم أنّها ثالثون بنت لبون و
ثالثون حقّة و أربعون خلفة :در زمينه ديه قتل شبيه عمد دو روايت وجود دارد که صحيحترين آنها
از حيث سند ،آن است که از امام علي عليه السالم نقل شده مبني بر اينکه ديه قتل شبهعمد ،سي

شتر بنت لبون ،سي شتر حقه و چهل شتر خلفه است (عالمه حلي ،1420 ،ج.)563 :5

« .1ثالث و ثالثون بنت لبون ،و ثالث و ثالثون حقة ،و اربع و ثالثون خلفة».
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شهيد ثاني در مسالک االفهام نيز اين ديدگاه را پذيرفته است (شهيد ثاني ،1413 ،ج.)318 :15
همچنين صاحب جواهر اين نظريه را به دليل استناد به روايتي صحيحه ،ديدگاهي «متجه» و
پذيرفتني قلمداد کرده و بر صحت آن تأکيد نموده است( 1نجفي ،1404 ،ج .)20 :43محقق خويي نيز
در مباني تکمله پس از بررسي احاديث وارده دراين زمينه ،اين نظريه را مقبول ميداند

(خويي،

 ،1422ج.)237 :42

شايان ذکر است که وفق مستند اين ديدگاه که روايتي از امام صادق از قول اميرالمؤمنين
عليهما السالم است ،حقه بودن شترهاي تعيين شده ،اعم از ثنيه بودن آنهاست زيرا در روايت
آمده است:
...أربعون خلفة بين ثنيّة إلى بازل عامها و ثالثون حقّة و ثالثون بنت لبون :چهل شتر خلفه اعم از شتر
داخل شش سال (ثنيه) تا شتر هشت ساله که داخل در سال نهم شده (بازل عام) و سي حقه و سي
بنت لبون( 2حرعاملي ،1409 ،ج.)199 :29

 .2-2ديدگاه امام خميني(ره)
تاکنون روشن شد که فقهاي اماميه در مورد خصوصيت صد شتري که به عنوان ديه قتل
شبهعمد پرداخت ميشوند بر يک رأي نيستند .در سطور پيش اين آرا را بر پنج نظريه تقسيم
نموديم .اما در اين ميان بايد ديدگاه ششمي نيز مطرح شود که متعلق به امام خميني(ره) است.
ايشان در تحرير الوسيله عليرغم اشاره به مستندات آراي فقها ،هيچيک از ديدگاههاي مذکور را
مرجح ندانسته و نظري مستقل و در عرض آنچه تاکنون بيان شد ،ارائه نمودهاند .اين نظر
مبتني بر پيشفرضهايي است که براي درک هرچه بهتر ديدگاه امام(ره) ،بايد مورد بررسي قرار
گيرند .در اينجا ،به اهم اين مطالب اشاره ميشود:

 ...« .1و حينئذ فالمتجه العمل بما في رواية عبد اهلل بن سنان عن الصادق عليه السالم عن أمير المؤمنين عليه السالم التي
رواها المحمدون الثالثة صحيحا في بعض الطرق من أنها ثالثون بنت لبون و ثالثون حقة و أربعون خلفة و هي الحامل وفاقا
للمحكي عن أبي علي و المقنع و الجامع و المقتصر و ظاهر الغنية و التحرير».
خ َطإِ شِبْ ِه
ن(ع) فِي الْ َ
 .2نص روايت چنين استَ « :عنْ عَبْدِ اللَّهِ ْبنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ ِه(ع) َيقُولُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْ ِمنِي َ
الْعَ ْمدِ أَنْ يُ ْقتَلُ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ أَنَّ دِيَةَ َذلِكَ تُغَلَّظُ وَ هِيَ مِا َئةٌ مِنَ ا ْلإِبِلِ مِ ْنهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً مِنْ بَيْنِ ثَنِيَّةٍ ِإلَى بَازِلِ
عَامِهَا وَ َثلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ َلبُونٍ».
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 .2-2-1وجود احاديث مختلف
منشا اختالفات و تشتت آراي فقها ،وجود احاديث و روايات مختلفي است که هرکدام ،شتران
ديه قتل شبهعمد را با خصوصيات سني خاص و نيز چينش تعداد ويژهاي مشخص کردهاند.
فارغ از مباحث رجالي و سندي ،احاديث وارده ،اختال فراواني با يکديگر دارند که جمع آنان
بدون طرح و طرد برخي ديگر ممکن نيست .امام خميني(ره) با اشاره به اختال اين روايات،
مينويسد:
اخبار و آرا در ديه شبه عمد ،مختلف است؛ پس در روايتي آمده است :چهل «خلفه» يعني
حامل و ثنيه ،که داخل سال ششم شده است و سي «حقه» که داخل سال چهارم ميباشد و
سي «بنت لبون» که داخل سال سوم شده است .و در روايت ديگري آمده است :سي و سه حقه
و سي و سه "جذعه" ،که داخل سال پنجم است و سي و چهار «ثنيه» ،که «کلها طروقه»
باشند؛ يعني همه آنها به حد تخمگيري با فحل رسيده باشند يا آنهايي ميباشند که فحل بر آنها
راه پيدا کرده و آنها حامله شدهاند و در روايت سومي عوض «کلها طروقه»« ،کلها خلفه» است و
در روايت چهارمي بين آن دو روايت جمع نموده و گفته است« :همه آنها خلفه از طروقه فحل

باشند» (اسالمي ،1425 ،ج.)355 :4
با مراجعه به جوامع روايي ،اين اختال

روايي چه بسا بيشتر جلوه نمايد و احاديثي با

مضامين ديگر نيز يافت شود (حرعاملي ،1409 ،ج.)203-199 :29
 .2-2-2عدم ترجيح حتمي يک روايت خاص
هرچند بسياري از فقها ،همانند صاحب جواهر و محقق خويي ،با بررسي روايات باب قتل شبهعمد،
يک روايت و درنتيجه يک ديدگاه ويژه در زمينه ديه قتل شبهعمد برگزيدهاند و به مضمون ديگر
روايات عمل نکردهاند؛ لکن امام خميني(ره) بر اين باور است که هيچ يک از اين روايات نميتوانند
به صورت جزمي مفيد نظري واحد باشند و موجب چشمپوشي از ديگر نصوص باشند .از همين رو
ايشان در تحرير الوسيله علي رغم اينکه بنايي بر ذکر روايات و داليل ندارند و غالب ًا به شيوهاي
نيمهاستداللي ،نظر خويش را ابراز ميدارند ،پس از بيان چهار دسته از روايات باب مذکور ،هيچ
يک را بر ديگران ترجيح نميدهند و بدين وسيله روشن ميکنند که از حيث روايي ،نميتوان در
اين زمينه قائل به ديدگاه واحدي شد.
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 .2-2-3تخيير در مقام عمل
با توجه به اينکه احاديث وارده درباب ديه شبه عمد ،ازسويي قابل طرح نيستند و جمع ميان
آنها نيز ممکن نيست و از ديگرسو ،ميتوان قائل به تخيير در عمل به آنها شد ،امام خميني(ره)
نيز بر همين اساس ابتدا ،تخيير در رجوع به هريک از احاديث را خالي از اشکال قلمداد ميکنند و
بدين ترتيب معتقد ميشوند که «جاني» ميتواند بر اساس هريک از چهار دسته روايتي که بيان
شد ،شتران ديه خويش را بپردازد .به عبارت ديگر ،جاني در خصوصيات سني شتران پرداختي،
نسبت به مواردي که در گستره احاديث آمدهاند مخير است .بر اين پايه ايشان پس از بيان روايات،
تصريح ميکنند ...« :فالقول بالتخيير للجاني بينها غير بعيد؛ بنابراين ،نظريه تخيير جاني نسبت به
انتخاب هر يک از موارد مذکور ،بعيد به نظر نميرسد» (امام خميني ،بيتا ،ج.)557 :2
آيتاهلل فاضل لنکراني در کتاب الديات تفصيل الشريعه که شرحي مبسو

بر تحرير

الوسيله امام(ره) است ،اشاره ميکنند که نفس اين اختالفات که در روايات آمده است ،ميتواند
دال بر عدم تعيين ديه و درنتيجه مخير بودن جاني باشد (فاضل لنکراني .)30 :1418 ،به نظر ميرسد
آنچه امام(ره) را برآن داشته تا احتمال جواز تخيير جاني را مطرح کند ،همين نکتهاي باشد که
در تفصيل الشريعه آمده است.
 .2-2-4احتيا  ،متقنترين روش
با وجود اينکه امام(ره) ابتدا مخير بودن جاني در اخذ به روايات را بهعنوان راهکار مواجهه با
نصوص مختلف در زمينه ديه قتل شبهعمد مطرح ميسازد اما در ادامه با عبارت «لكن ال يخلو

من إشكال؛ اما تخيير خالي از اشکال نيست» (امام خميني ،بيتا ،ج .)557 :2اين راهکار را قابل
مناقشه معرفي ميکند و از پايبندي به آن رويگردان ميشود .چه بسا علت اين رويگرداني،
اين بوده که اگر روايات نظر به جواز تخيير ميداشتند و مذاق آنها ،مفهم تخيير بود ،حتم ًا
درضمن آنها به اين امر اشاره يا اشعاري ميشد؛ لکن از نحوه صدور هر يک از اين روايات ،آنگاه
که جداگانه درنظر گرفته ميشوند ،تمايل به تعيين و تعين ديه فهميده ميشود و بههيچوجه،
مفيد عدم تعيين نيستند .آري ،آنگاه که تعارض آنها مد نظر قرار ميگيرد ،چهبسا تخيير در اخذ
آنها ،بهعنوان شيوه حل تعارضشان مورد التفات قرار گيرند .بر اين پايه ،امام(ره) در ادامه،
بهترين ديدگاه را در اين مسئله احتيا معرفي ميکنند؛ احتياطي که در راستاي پايمال نشدن
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حق و حقوق مجني عليه و اولياي او بايستي از سوي جاني مورد عمل قرار گيرد و از سويي
اولياي دم نيز بايد تالش نمايند که جانب حقوق جاني نيز در اين مسئله رعايت شود .از اين رو
اين احتيا  ،مکلف را به دو نکته رهنمون ميسازد :نخست رعايت تصالح و ديگر احتيا جاني
در پرداخت مبلغ بيشتر.
 .2-2-4-1احتيا به تصالح
از آنجايي که واقعيت امر و حکم اهلل در مسئله مورد نظر به علت وجود نصوص مختلف ،مکشو
نيست و از سويي مبلغ دريافتي اگر بيشتر از حق باشد ،اجحا به جاني و اگر کمتر باشد ،ظلم
به اولياي دم است ،لذا بهترين راهي که ميتواند موجب برائت ذمه هر دو گردد و مانع مفسده و
ظلم و اجحا باشد ،مصالحه کردن طرفين بر شتراني است که هر دو به پرداخت آنها رضايت دارند.
اين مصالحه ،موجب ميشود هيچکدام از طرفين ،نسبت به طر ديگر مشغولالذمه نشوند .از همين
رو امام(ره) ،در مسئله ديه قتل شبهعمد ،احتيا را در تصالح طرفين ميبينند و حکم به مصالحه
ميکنند« :فاألحوط التصالح» (همان .)557 :اين رويکرد از سوي شارح تحرير الوسيله ،آيت اهلل فاضل
لنکراني ،نيز مورد تأييد قرار گرفته است؛ هرچند تمايل بيشتري به عدم تعيين ديهاي خاص و در
حقيقت تخيير جاني نشان دادهاند (فاضل لنکراني.)30 :1418 ،
 .2-2-4-2احتيا جاني در پرداخت بيشترين ميزان
بنابر آنچه بيان شد روشن گرديد که طبق مبناي امام خميني(ره) ،مصالحه کردن طرفين،
بهترين روش براي حل و فصل ديه شبهعمد است؛ اما نکتهاي ديگر که از آن نبايد غافل شد و
بهعنوان تکليف براي جاني متعين است ،احتيا او در پرداخت شتراني است که يقين نمايد
نسبت به ديه قتلي که بر ذمه داشته ،بري شده است .امام(ره) در اين زمينه ميفرمايد« :للجاني

األخذ بأحوطها» (امام خميني ،بيتا ،ج .)557 :2بنابراين ،همانگونه که لزوم عمل به احتيا  ،مقتضي
مصالحه طرفين بود ،رعايت احتيا

اقتضا دارد جاني شتراني بپردازد که از حيث قيمت

بيشترين ارزش را دارند؛ البته اگر اولياي دم به کمتر از اين نيز مصالحه نمايند ،بيترديد جاني
حق خويش را نسبت به آنان ادا نموده است.
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نتيجه
مقدار ديه قتل شبهعمد با قتل عمد و خطا ،مساوي و برابر است .بر اين اساس جاني بايستي
يکي از اقالم ششگانه «صد شتر سالدار ،دويست گاو ،دويست حله ،هزار دينار طال ،هزار
گوسفند و يا ده هزار درهم نقره» بهعنوان ديه ،بپردازد .با اين وجود ،از سه جهت ممکن است
بين ديه قتل عمدي ،شبهعمد و خطايي تفاوت باشد .اولين جهت از حيث مهلت ،استيفاست؛
زيرا در قتل عمد ،يک سال و در قتل شبهعمد دو سال و قتل خطايي ،سه سال به جاني مهلت
داده ميشود تا ديه را بپردازد .عالوه بر اين مورد ،اگر آنچه بهعنوان ديه پرداخت ميشود شتر
باشد ،از لحاظ سن و سال شترها و نيز وصف آنها که آبستن باشند يا نه ،ميان انواع سهگانه قتل
تفاوت وجود دارد .فقها درخصوص اوصا و خصوصيات سني و وصفي که براي شتران پرداختي
در قتل شبهعمد الزم است ،پنج رأي مختلف دارند .برخي معتقد شدهاند که صد شتر پرداختي
بايد عبارت باشند از :سي حقه ،سي جذعه و چهل خلفه .برخي ديگر اين شترها را موصو به
سي و سه حقه ،سي و سه جذعه و سي و چهار ثنيه دانستهاند .عدهاي سي و سه بنت لبون،
سي و سه حقه و سي و چهار خلفه را پيشنهاد کردهاند و عدهاي هم بر آن شدهاند که اين
شترها بايد مشتمل بر سي و سه بنت لبون ،سي و سه حقه و سي و چهار ثنيه باشند .در اين
ميان ،گروهي با کنار نهادن برخي روايات و استناد به روايتي صحيحه ،شتران ديه قتل شبهعمد
را به سي بنت لبون ،سي حقه و چهل خلفه توصيف کردهاند .امام خميني(ره) با اشاره به مدرک
هريک از اين ديدگاهها که روايات مختلفي هستند ،هيچ يک از روايات را بر ديگري ترجيح
نداده و نظريه ديگري مطرح ميکنند که بر احتيا استوار است .ايشان ،بهترين و متقنترين
راهکار براي تعين وصف شتران قتل شبه عمد را عدم تعيين آنها دانسته و مصالحه طرفين را در
اين زمينه ،مقتضاي احتيا معرفي ميکنند .همچنين براساس ديدگاه امام خميني(ره) ،جاني
بايد در پرداخت شترها ،جانب احتيا را بهگونهاي رعايت نمايد که مطمئن شود ذمه او از حق
اولياي دم ،بري شده است و درنتيجه ،شتراني بپردازد که قيمت باالتري دارند.
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ميرمحمدصادقي ،حسين ( ،)1392جرايم عليه اشخاص ،تهران :ميزان ،چاپ دوازدهم.

-

نجفي ،محمدحسن (1404ق) ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،بيروت :دار إحياء التراث
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